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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: Naturstyrelsen, Henrik Lykke Sørensen, 
hls@nst.dk. Hjortevildtgruppen under Vildtforvaltningsrådet vil stå for den samlede 
afrapportering til Rådet. 
 
Sidste frist for indsendelse af gruppens afrapportering er den 31/3 2012. 
Rapporterne SKAL indsendes rettidigt, således at der er den nødvendige tid til evaluering 
inden forlæggelse for Vildtforvaltningsrådet. 
 
Dette års skema i forhold til 2011: Skemaet skal i lighed med 2011 suppleres af et kort. 
Det er hensigten, at dette skal gøre det lettere at få overblik over udviklingen i et konkret 
område. Skema om afskydning af dåvildt er udeladt. Grupperne anmodes under Andet  
om bidrag til en evaluering af den nuværende organisation på området samt om ønsker til 
jagttidsrevisionen i 2013. 
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1. Etiske regler for kronvildtjagt  

 
1. Er der konstateret brud på de 

etiske regler? 
 

Der afholdes stadig trykjagt i september. 
Ikke de etiske regler, men der er registreret en del 
skud udenfor regulær skydetid – der er etableret 
lokale foranstaltning i forsøg på at 
stoppe/forebygge tendensen. 
 

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? 

 

Det har været forsøgt at tage kontakt til 
ejendommen, hvor der drives trykjagt – forsøget 
gøres igen ved lejlighed. 
Hjortevildtgruppen støttet foranstaltningerne til 
forebyggelse af krybskytteriet. 

4. Andet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hjortevildtgruppen opfordrer stadig til øget 
afskydning af hinder og kalve også selv om 
afskydningen er større end det de jagt etiske regler 
foreskriver. 
Opfordring er i de områder, hvor bestanden ikke 
ønskes større eller decideret nedbragt. 



 

2. Kronvildt (Bestanden) 
 

1. Tegn og nummerer de vigtigste 
kronvildtområder i regionen ind 
på et kort (Brug gerne samme 
områdeinddeling som i 2010) 

 

Oplevelsen, i jagtsæsonen, har været at der i enkelte 
områder er markant færre dyr end tidligere – der 
ventes spændt på afskydningstallene. 

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

 

For område overblik henvises der til vedlagte bilag  
 

1. 250 

2. 350 (markant mindre antal i efterår og vinter) 

3. 650 

4. 650 

5. 250 

6. 50 

7. 25 

8. 200 
 

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

 

Se illustration ovenfor 
 

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

 

Uændret i forhold til sidste år: 
De 5 del-områder passende til for mange dyr. 
De 3 sidste del-områder er der til flere. 
 

5. Andet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forårstælling fortsættes, men resultatet i 2011 var 
ringe pga. vejret på dagen. 
 
Løvenholm- Fjeld Lauget laver en 
transektundersøgelse, som sidste år, hvor flere hold 
6 gange over sommeren kører en tur på ca. 40 km. 
hver, for at tælle og aldersbedømme dyr. 
 
Der færdes muligvis et ukendt antal dyr i andre 
områder, men det er vanskelige at komme i 
nærheden af et antal. 



3. Kronvildt (Afskydning) 

 
1. Hvad er afskydningen i de 

vigtige kronvildtområder i tal? 
 

Afskydningen i de enkelte områder kendes ikke, men 
på kommuneniveau tallene følgende: 

sæson Syddjurs Norddjurs I alt 

06/07 
07/08 
08/09 
09/10 
10/11 

168 
171 
120 
261 
194 

234 
286 
322 
450 
483 

402 
457 
442 
711 
677 

I kæbeundersøgelsen er der indleveret 355 kæber og 
fordelingen på han og hun dyr er følgende – 34% 
handyr og 66% hundyr. 
 

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

 

Da forårsbestanden vurderes til at være den samme, 
men jagtsæsonen har givet et indtryk af færre dyr, så 
vurdere gruppen at afskydningen overordnet set er 
passende ud fra de enkelte områders bestande. 

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

 

Ingen kommentar. 

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

 

Kæbeindsamlingen kan indikere følgende fordeling: 

Sæson Kalv Årsdyr Hind > 2 år Hjort > 2 år 

2008/09 26 % 10 % 30 % 34 % 

2009/10 33 % 9 % 31 % 27 % 

2010/11 31 % 11 % 35 % 23 % 

 

5. Andet (supplerende oplysninger 
om afskydningen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efter spidshjortefredningen, ses nu rigtig mange 
mellemhjorte. Nu har vi mulighed for at lave noget 
stort. Vi skal forvalte rigtigt. Vi skal regulere de små 
og abnorme hjorte og så først skyde drømmehjorten, 
når den står der. Der skal holdningsændring til. 
Hjortene har kun os som fjender. De bliver alle store, 
men man kan kun skyde dem en gang. 
 
Kæbeundersøgelsen er det bedste værktøj vi har. 
Der er næste år også, så får vi en evaluering fra 
dmu. Vi kan allerede nu begynde at se resultater. 
Kunne vi få lov at fortsætte endnu 5 år, ville det være 
kanon. Systemet kører og vi har fået lært mange 
jægere at tage kæber ud. 



4. Dåvildt (Bestanden) 

 
1. Tegn og nummerer (med 

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

 

Se vedlagte bilag 

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

 

1. 250 passende 

2. 200 passende 

3. 60 

4. 120 

5. 225 passende 

6. 20 
7. ? 
8. ? 

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

 

Se ovenfor 
 

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

 

I enkelte områder anses bestandene nu for værende 
passende. 
 
Det er gruppens holdning, at bestanden af dåvildt 
ikke bør øges på bekostning af kronvildt. 

5. Andet 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

5. Markskader  

 
1. Hjortevildtgruppens vurdering af 

omfanget af markskader fordelt 
på vigtige hjortevildtområder i 
regionen 

 

Før høst er skaderne er enkelte steder omfattende, 
på vinterafgrøderne i vintermånederne er skaderne 
mere moderate. 
 
Et mindretal af gruppen mener, at der før høst har 
skaderne flere steder været omfattende. 

2. Hvordan vurderer 
hjortevildtgruppen udviklingen i 
omfanget af markskader 
 

Fra uændret i nogle områder til faldende i andre. 
 
Et mindretal af gruppen mener, at det går fra 
uændret i nogle områder til stigende i andre. Enkelte 
steder faldende især på grund af stor indsats med 
afværgning. 

3. Hvad gøres der for at mindske 
omfanget af markskader? 
(i områder med store eller 
omfattende skader) 

 
 
 

Der har været en markant øget indsats med 
afværgemidler = flere arbejdstimer i forbindelse med 
opsætning af hegn og elektronisk udstyr osv. 
 
Løvenholml-Fjeld Lauget har igen i år haft nær 
kontakt til de hårdest ramte planteavlere, for at 
hjælpe med rådgivning og afværgning mod 
hjortevildet. 

4. Andet (supplerende om 
gruppens arbejde med 
markskadeproblemer) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den øgede afværge indsats har uden tvivl forøgede 
dyrkningsomkostningerne. 
 
Vildtafværgeprojekt Fuglsø-Mose afsluttes i foråret 
2012 med en rapport, som kan give andre indsigt i, 
hvilke muligheder der er for at etablere 
aflastningsarealer til fordel til hjortevildet. Der er i de 
5 år projektet har varet etableret ca. 100 ha. udlagt 
som vildtager. Rapporten vedlægges. 
 
En erfaring som gruppen gerne vil give videre: 
Kronvildtet er lettere at skræmme væk, hvis de 
opdages tidligt – jo længere tid, der går jo 
vanskeligere er dyrene at skræmme. Derfor skal man 
holde øje med markerne. 
 
Landbruget har ønsket at få vedlagt deres indspil til 
løsning af markskadeproblematikken. Papiret er 
vedlagt som et bilag til afrapporteringen. Indspillet er 
dog ikke behandlet i gruppen endnu. 



 

6. Øvrige emner 

 
Ønsker om ændring af lokale 
jagttider. 
 

Har gruppen ønsker om ændringer i de lokale 
jagttider for kron- eller dåvildt? 
 
Den nuværende fredning bør fortsætte næste 
periode med. 
 
Se i øvrigt under andet. 
 

Evaluering af organisationen 
 

1. Er de nuværende grænser for de regionale 
grupper de rigtige, eller bør der ske ændringer? 
 
- for Djursland er grænsedragningen rigtigt. 
 
2. Har gruppen forslag til ændringer af gruppernes 
opgaver eller sammensætning? 
 
3. Har gruppen andre bemærkninger til 
organisationen? 
 

Andet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Under hensyn tagen til de fredninger, der allerede er 
igangsat ønsker gruppen ikke at foreslå yderligere. 
Der henvises i øvrigt til gruppens kommentar til 
samme punkt sidste år. 
 
Til slut en opfordring til at se vores Hjemmeside:  
Hjortevildtdjursland.dk. Se de flotte trofæer under 
laugene. Klik på F.eks Norddjurs og så galleri o.s.v. 
Andre ting f.eks nyhedsbreve.  
 

 


