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Det fremgår af retningslinierne for de regionale hjortevildtgrupper, at der årligt skal ske en 
afrapportering af aktiviteter til Vildtforvaltningsrådet. Rapporten skal fokusere på de 
opgaver, som hjortevildtgrupperne har fået pålagt at løse i forvaltningen af kronvildt og 
dåvildt. Derudover tilstræbes det, at rapporten på en overskuelig måde formidler 
informationer fra de regionale hjortevildtgrupper til Vildtforvaltningsrådet. 
 
Resultaterne af den regionale hjortevildtgruppes årlige arbejde beskrives ved en 
omhyggelig besvarelse af de enkelte skemaers spørgsmål. I forlængelse af de 4 
hovedarbejdsopgaver (etiske regler, bestandsstørrelse, afskydning og markskader) findes 
et ekstra punkt (Andet), der også så vidt muligt bør anvendes til at videregive relevante, 
supplerende oplysninger. 
 
Grupperne skal besvare spørgsmål om henholdsvis kronvildt og dåvildt, når det er relevant 
i den pågældende region.  
 
Afrapporteringen sendes elektronisk til: Skov- og Naturstyrelsen, Henrik Lykke Sørensen, 
hls@sns.dk. Hjortevildtgruppen under Vildtforvaltningsrådet vil stå for den samlede 
afrapportering til Rådet. 
 
Sidste frist for indsendelse af gruppens afrapportering er den 31/3 2011. 
Rapporterne SKAL indsendes rettidigt, således at der er den nødvendige tid til evaluering 
inden forlæggelse for Vildtforvaltningsrådet. 
 
Dette års skema i forhold til 2010: Skemaet er forenklet og suppleret af et kort. Det er 
hensigten at dette skal gøre det lettere at få overblik over udviklingen i et konkret område.. 
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1. Etiske regler for kronvildtjagt  

 
1. Er der konstateret brud på de 

etiske regler? 
 

Et enkelt tilfælde i forbindelse med en 
kalvereguleringstilladelse, blev der skudt en seksenderhjort, 
som viste sig at være en spidshjort, da sweishunden fandt 
den 50 m inde på naboens. Skudt i hovedet. 

2. Hvordan har tendensen for brud 
på de etiske regler for 
kronvildtjagt været i 
forvaltningsperioden i de 
regionale områder? 

 

(Flere/uændret/færre) 
Færre. 

3. Hvad har hjortevildtgruppen 
foretaget sig i tilfælde af brud på 
de etiske regler? 

 

Politianmeldelse fra nabo. Efterfulgt af kontakt til os 
Vi har efterfølgende taget kontakt til manden og 
fået en god dialog med vedkommende. 

4. Andet 
 
 
 
 
 

Grundet store problemer i visse områder har 
gruppen anbefalet en øget afskydning end de 
etiske regler lægger op til – se vedlagte 
pressemeddelelse. 
 
 



 

2. Bestandsstørrelse for kronvildt 

 
1. Tegn og nummerer de vigtigste 

kronvildtområder i regionen ind 
på et kort (Brug evt. vedlagte 
kort) 

 

C 

2. Hvad er den regionale gruppes 
vurdering af forårsbestandens 
størrelse i tal for hvert af de 
indtegnede områder? 

 

1.Sostrup—Emmedsbo                                    200 
2.Meilgård.                                                        350 
3.Ramtenskoven. Fuglsø Mose Georgsminde 650 
4.Løvenholm. Fjeld Rosenborg. Grønholt.   650 
5 Skaføgård.                                                 200 
6 Rosenholm Sophie Amaliegård.                 50 
7 Stenalt. Estruplund.                                     20 
8 Fruerlund  Skramsø og  Skærsø Plantager. 150 
                                                                        2270 

3. Hvad er den regionale gruppes 
vurdering af udviklingen i de 
indtegnede områder? 

 

1. (faldende/stabil/stigende)  Stigende 
2. stabil 
3. Stigende 
4. Stabil 
5 Stigende 
6 Stigende 
7 Stigende 
8 Stigende. 

4. Hvad er den regionale gruppes 
vurdering af områdets 
bestandsstørrelse i forhold til 
den biologiske bæreevne, 
trafikdrab, markskader mv.? 

 

1. (plads til flere dyr/passende/for mange dyr) 
2.  De 5 første punkter passende til for mange dyr 
     De 3 sidste plads til flere.   
3.  
4. 
… 

5. Andet 
 

Vi har de sidste to år midt i april med ca. ti personer 
talt kronvildtet i områderne fra Skaføgård i Syd til 
Sostrup i Nord. Vi har begge årene talt godt tusinde 
dyr. 
Konklusionen har været, der nok står 2500 dyr på 
Djursland. 



3. Bestandsstørrelse for dåvildt 

 
1. Tegn og nummerer (med 

bogstav) de vigtigste 
dåvildtområder i regionen ind 
på et kort (kort vedlagt) 

 

 

2. Hvad er den regionale 
gruppes vurdering af 
forårsbestandens størrelse i 
tal for hvert af de indtegnede 
områder? 

 

A.Sostrup—Emmedsbo                                  200 
B. Meilgård.                                                    200 
C.Ramtenskoven. Fuglsø Mose Georgsminde 50 
D Løvenholm. Fjeld Rosenborg. Grønholt.      100 
E Skaføgård.                                                    200 
F Rosenholm Sophie Amaliegård.                 
G Stenalt. Estruplund.                                      
H Fruerlund, Skramsø og  Skærsø Plantager.  
                                                                         

3. Hvad er den regionale 
gruppes vurdering af 
udviklingen i de indtegnede 
områder? 

 

A. (faldende/stabil/stigende) 
B.  
C. 
D. 

4. Hvad er den regionale 
gruppes vurdering af 
områdets bestandsstørrelse i 
forhold til den biologiske 
bæreevne, trafikdrab, 
markskader mv.? 

 

A. (plads til flere dyr/passende/for mange dyr) 
B. 
C.  
D. 

5. Andet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vi har ligesom med kronvildtet talt dåvildt i de 
samme områder. 
Fornemmelsen er dåvildtet står i mindre rudler, så 
de vil nok snarere end kronvildtet indordne sig på 
mindre biotoper. 
Gruppens generelle holdning er dog, at dåvildtet 
ikke ønskes i områder på bekostning af kronvildtet.  



 

4. Afskydning for kronvildt 

 
1. Hvad er afskydningen i de 

vigtige kronvildtområder i tal? 
 

1.Afskydningen i de enkelte områder, har vi ikke, 
men i 2009 var afskydningen godt 700 dyr efter 
vildtudbyttestatistikken. Der blev indsamlet 317 
kæber til undersøgelsen. 
I 2010 er antallet af kæber oppe på 355 kæber til 
undersøgelsen. 
Vildtudbyttestatistikken vil vise, om afskydningen er 
steget tilsvarende. 
 

2. Hvad er hjortevildtgruppens 
vurdering af afskydningens 
størrelse i områderne? 

 

1. (for stor/passende/for lille) 
2.  
3. 
4. 
 

3. Hvad er hjortevildtgruppens 
vurdering af afskydningens 
fordeling på alder i områderne? 

 

1. (for mange ældre dyr/passende/for mange unge 
dyr) 
2. Kæberne indsamlet i 2010 / 2011 
3.32% kalve, 10% årsdyr og 58%> 2 år 
I 2009 / 2010 var fordelingen op til 17 år for hinder 
og 16 år for hjorte. Med hovedvægten fra 1 til 4 år. 
4. 
 

4. Hvad er hjortevildtgruppens 
vurdering af afskydningens 
fordeling på køn i områderne? 

 

1. (for mange hundyr/passende/for mange handyr) 
2. I 2009/ 2010 var fordelingen  
   54% hundyr og 46% handyr. 
3. 
4. 

5. Andet (supplerende oplysninger 
om afskydningen) 

 
 
 
 
 
 
 

Vi har gennem avisen opfordret til der skydes flere 
dyr i områder, hvor bestanden ikke ønskes større. 
Især hinder og kalve. 
For hjortene opfordrer vi til man skyder den store 
hjort, når den kommer. Er den ikke større end den 
man tidligere har skudt, bør man skyde fra den 
dårlige ende, evt. seksendere eller abnorme. 
 
Den lokale forvaltning sker også via laugene. 



 

5. Afskydning for dåvildt 

 
1. Hvad er afskydningen i de 

vigtige dåvildtområder i tal? 
 

A. 
B. 
C. 
D. 
… 
 

2. Hvad er hjortevildtgruppens 
vurdering af afskydningens 
størrelse i områderne? 

 

A. (for stor/passende/for lille) 
B.  
C. 
D. 
… 
 

3. Hvad er hjortevildtgruppens 
vurdering af afskydningens 
fordeling på alder i 
områderne? 

 

1. (for mange ældre dyr/passende/for mange unge 
dyr) 
2.  
3. 
4. 
… 
 

4. Hvad er hjortevildtgruppens 
vurdering af afskydningens 
fordeling på køn i 
områderne? 

 

1. (for mange hundyr/passende/for mange handyr) 
2.  
3. 
4. 
… 
 

5. Andet (supplerende 
oplysninger om 
afskydningen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingen kommentar. 



6. Markskader  

 
1. Hjortevildtgruppens vurdering af 

omfanget af markskader fordelt 
på vigtige hjortevildtområder i 
regionen 

 

1. (mindre/store/omfattende) 
2. 
3. 
4. 
A. 
… 
 

2. Hvordan vurderer 
hjortevildtgruppen udviklingen i 
omfanget af markskader 
 

1. (stigende/uændret/faldende) 
2. 
3. 
4. 
A. 
… 
 

3. Andet (supplerende om 
gruppens arbejde med 
markskadeproblemer) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Djursland Landboforening fremsatte februar 2010 
et forslag om udvidet skydetid 1,5 time i hver ende 
af dagen for hinder og kalve.  
Forslaget blev diskuteret på flere møder og fik langt 
hen ad vejen forståelse fra flere sider, der har dog 
ikke kunnet opnås tilslutning til forslaget.  
 
Gruppen har dog følgende forslag, der skal åbne 
for muligheden for, at øge afskydningen og dermed 
mindske problemerne med markskaderne for en 
række landmænd. 
Forslaget er at åbne for kalve afskydning i februar, 
med et plus på en halv time i hver ende af dagen. 
 
Der er iværksat markskadeundersøgelser fra både 
hjortelaugene og den lokale landbrugforeningen. 
 
Løvenholm- Fjeld og Omegns Hjortevildtlaug har personligt 
eller telefonisk taget kontakt til 35 landmænd i området, med 
det formål at få en oversigt over markskadeproblematikken. 
17 af de 35 landmænd responderede kontakten.. 8 af de 
adspurgte har landbrug som hovederhverv. De er nu 
kontaktet for yderligere opmærksomhed og evt. hjælp med 
afværgemidler ( elhegn, Anico, afgrødevalg, såtidspunkt og 

høsttidspunkt m.m..) for den kommende sæson.  

 



7. Øvrige emner 

 
1. Hvike hjortevildtlaug er der 

etableret i regionen. Angiv 
laugene på kort. 

 

Fuglsø Mose Krondyrlaug 
2.Norddjurs Hjortevildtlaug 
  
3 Løvenholm- Fjeld og Omegns Hjortevildtlaug 
4.STUBBESØ HJORTEVILDTLAUG 
… 
 

2. Hvad er hjortevildtgruppens 
vurdering af 
hjortevildtlaugenes funktion. 
Er der behov for flere? 

 

Laugenes funktion er at udbrede de etiske regler 
samt forvaltningen af hjortevildtet lokalt i 
samarbejde med regionen. 
Der er behov for et laug mere omkring Skaføgård, 
Rosenholm og Sophie Amaliegård. 
Der kan også etableres et på Mols, men behovet er 
ikke stort endnu. Der kan i området træffes kontakt 
til Stubbesø Hjortevildtlaug. 

3. Hjortevildtgruppens 
bemærkninger i øvrigt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der er gjort gode fremskridt i år, da Fuglsø Mose 
arrangerede fællesjagt d.22/1 med ca. 60 deltagere 
med efterfølgende kaffe, rundstykker og pølser i 
Fjerrupgårde Forsamlingshus. Der var god dialog 
jagtnaboer imellem og flere aftaler blev gjort til 
efterfølgende sæson. Noget andet end at snakke 
vedtægter og dannelse af laug, som formanden 
sagde. 
Laugene har i samarbejde arrangerer fest i 
Stenvad mosebrugcenter med 117 gæster. 
Madam Blå I Fjellerup anrettede mad på forskellig 
vis af to krondyr  ti ænder og tyve fasaner m.m.. 
En god aften med god dialog jægerne imellem. 
 
Alfa og omega.  Det er dialog  naboer imellem det 
drejer sig om. Der er gjort fremskridt i den retning i 
år. 
Holdningsændring tager 3 til 5 år. Vi er på vej. 
 
Laugsformændene i samarbejde med Reidar JKF 
har igennem vinteren lavet ny hjemmeside: 

hjortevildtdjursland.dk  

Det som ikke findes i rapporten, kan ses på 
hjemmesiden. Det være sig Kæbeundersøgelse 
billeder af hjorte og fest samt alt, hvad der foregår i 
Laugene og Regionen. 

 


