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Det fremgår af retningslinjerne 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, Mads Bank-Mikkelsen, 
mabmi@nst.dk. Hjortevildtgruppen under Vildtforvaltningsrådet vil stå for den samlede 
afrapportering til Vildtforvaltningsrådet. 
 
Sidste frist for indsendelse af gruppens afrapportering er den 31/3 2013. 
Rapporterne SKAL indsendes rettidigt, således at der er den nødvendige tid til evaluering 
inden forlæggelse for Vildtforvaltningsrådet. 
 
Dette års skema i forhold til 2012: Skemaet skal i lighed med 2012 suppleres af et kort. 
Det er hensigten, at dette skal gøre det lettere at få overblik over udviklingen i et konkret 
område. Da jagttidsrevisionen er udsat med 1 år gentages anmodningen om ønsker til 
jagttidsrevisionen i 2014. Spørgsmål om organisationen udgår.  
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1. Etiske regler for kronvildtjagt  

 
1. Er der konstateret brud på de 

etiske regler? 
 

Ingen nye brud – udover de tidlige trykjagter i 
september, som sædvanlig! 

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

 

(Flere/uændret/færre) 
Der er konstateret krybskytteri flere steder – dette 
er anmeldt. 

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. 
Derudover planlægges, at sætte fokus på 
trykjagten i september – i pressen. 

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 
kronvildtomr
åder i 
regionen ind 
på et kort 
(Brug gerne 
samme 
områdeindde
ling som i 
2010) 

 

 

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

 

For område overblik henvises der til vedlagte bilag  
 

1. 350 

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

3. 650 

4. 650 

5. 250 

6. 100 

7. 25 

8. 250 

9. 50 (skal tegnes med ind på kortet!) 
 

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

 

Se illustrationen ovenfor. 

4. Hvad er den 
regionale 
gruppes 
vurdering af 
områdets 
bestandsstør
relse i 
forhold til 
den 

Fra punkt 1-5 er bestandene passende til for mange dyr. 
Fra punkt 6-9 er der mulighed for yderligere bestandsudvikling endnu. 
 



biologiske 
bæreevne, 
trafikdrab, 
markskader 
mv.? 

 

5. Andet 
 
 
 

 

3. Kronvildt (Afskydning) 

 
1. Hvad er 

afskydningen 
i de vigtige 
kronvildtomr
åder 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 
11/12 

168 
171 
120 
261 
194 
244 

234 
286 
322 
450 
483 
487 

402 
457 
442 
711 
677 
731 

 
 
 

2. Hvad er 
hjortevildtgru
ppens 
vurdering af 
afskydningen
s 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 
samlet set er passende ud fra de enkelte områders bestande, dog 
ønskes der fokus på en øget afskydning af hinder og kalve i områder 
med store markskader. 

3. Hvad er 
hjortevildtgru
ppens 
vurdering af 
afskydningen
s fordeling 
på alder i 
områderne? 

 

Ingen kommentar. 
 

4. Hvad er 
hjortevildtgru
ppens 
vurdering af 

Kæbeindsamlingen kan indikere følgende fordeling: 

Sæson Kalv Årsdyr Hind > 2 år Hjort > 2 år 

2008/09 26 % 10 % 30 % 34 % 



afskydningen
s fordeling 
på køn i 
områderne? 

 

2009/10 33 % 9 % 31 % 27 % 

2010/11 
11/12 
 

31 % 
25% 

11 % 
9% 

35 % 
40% 

23 % 
26% 
 
 

 
 

5. Andet 
(supplerende 
oplysninger 
om 
afskydningen
) 

 
 
 
 
 

Der er stadig behov for en holdningsbearbejdning i retning af at skåne 
flere mellemhjorte, så gennemsnits alderen på handyr kan stige, så 
bestanden kan blive repræsenteret af flere ældre hjorte. 
 
 
Gruppen har drøftet emnet fodring af hjortevildt og vil anbefaler 
følgende: 
 

 Fodring skal ske fra ophør af naturligt foder(typisk start af november) 
til naturligt foder på ny er tilgængeligt (typisk begyndelse af april). 
Fodring kun i jagtsæson er moralsk forkasteligt. 

 Fodring skal være regelmæssigt og kontinuerlig – ellers er det bedre 
at lade være! 

 Som foder kan bedst anvendes fodermidler som wraphø og havre, 
men også roer, gulerødder, andet korn med mere kan anvendes 
under forudsætning af langsom tilvænning fra begyndelsen af 
fodringssæson. 

 Fodring skal tilpasses den normale hjortebestand – ”indfodring” med 
henblik på jagt er moralsk forkasteligt. 

 Udenfor vintersæson bør fodring udelukkende ske via 
fodermarker/vildtager. 

 
 
 

4. Dåvildt (Bestanden) 

 
1. Tegn og 

nummere
r (med 
bogstav) 
de 
vigtigste 
dåvildtom
råder i 
regionen 
ind på et 
kort (kort 
vedlagt) 

 

 



2. Hvad er 
den 
regionale 
gruppes 
vurdering 
af 
forårsbest
andens 
størrelse i 
tal for 
hvert af 
de 
indtegned
e 
områder? 

 

Det er en formodning, at der stadig sker en stigning i bestanden – der 
anslås en fremgang på omkring ca. 10% 
1. 275 
2. 225 
3. 70 
4. 150 
5. 250 
6. 25 
7. ? 
8. ? 
9. ? 
 
 

3. Hvad er 
den 
regionale 
gruppes 
vurdering 
af 
udviklinge
n i de 
indtegned
e 
områder? 

 

Se ovenfor. 
 

4. Hvad er 
den 
regionale 
gruppes 
vurdering 
af 
områdets 
bestands
størrelse i 
forhold til 
den 
biologiske 
bæreevn
e, 
trafikdrab, 
markskad
er 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. Hjortevildtgru

ppens 
vurdering af 
omfanget af 
markskader 
fordelt på 
vigtige 
hjortevildtom
råder i 
regionen 

 

Se nedenfor p. 5.4 
 

2. Hvordan 
vurderer 
hjortevildtgru
ppen 
udviklingen i 
omfanget af 
markskader 
 

Se nedenfor pkt. 5.4 
 

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

 
 
 

Se nedenfor pkt. 5.4 
 

4. Andet 
(supplerende 
om gruppens 
arbejde med 
markskadepr
oblemer) 

 
 
 

1.: Før høst 2012 har skaderne flere steder været omfattende. På 
vinterafgrøder i vintermånederne mere moderate, men dog meget 
forskellige fra sted til sted. 
 
2.: Nogle landmænd har trods afværgning med elektronisk og andet 
udstyr skader for flere hundrede tusinde kr. og overvejer helt at opgive 
landbrugsdriften. Alternativet er en meget kraftig hegning, som blot vil 
sende dyrene videre til andre jordbrugere. 
 
3.: Flere steder lykkes det med brug af forskelligt udstyr at minimere 



skaderne, især når der følges op med tilladelser til tusmørkejagt. Den 
øgede afværge indsats har forøgede dyrkningsomkostninger. 
 
4.: En enig gruppe har sammen med Djursland Landboforening sendt 
en ansøgning om videreførelse af Fuglsø Mose projektet. Ansøgning 
vedlægges. 
 
Det er gruppens opfattelse, at der på Djursland, skal etableres mellem 
500 og 600 ha med fodermarker i og nær ved de områder, hvor dyrene 
i forvejen færdes, samt der hvor man gerne vil have flere dyr. 
 
Derudover har gruppen følgende kommentar til 
markskadeproblematikken: 
 
Aflastningsarealer : 
Der skal arbejdes i retning af at der etableres og vedligeholdes 
aflastningsarealer svarende til den bestand, der er i det pågældende 
område. Af redskaber kan nævnes enkeltbetalingsordningen og 
gødningsregler. 
Desuden bør private skovejere motiveres til at etablere tilstrækkelig 
store foderarealer i skovene. Med det formål at fastholde dyrene i 
skovene.  
Der er af Djursland Landboforening i samarbejde med Fuglsø Mose 
Hjortelaug kørt et projekt med aflastningsarealer og afvægning. Der er 
nu udarbejdet en rapport over dette projekt, som angiver at der skal 
udlægges mellem 500 og 600 ha på Djursland for at skaffe føde til 
vildtet.  
Med et kontant tilskud på ca 2500 kr / ha vil dette antageligt kunne 
sættes i værk, da det i hovedsagen vil dreje sig om arealer, der i 
forvejen ikke vil være det store afkast fra.  
Afværgning:  
 I de områder hvor bestanden er for stor, bør de enkelte landmænd i 
egen interesse etablere og vedligeholde effektivt afværgningsudstyr.  
 
Afskydning :  
I de tilfælde hvor aflastning og afværgning ikke kan stå alene, og der 
sker alvorlige afgrødeskader bør der, ud over de muligheder der gives i 
dag, gives de enkelte landbrug mulighed for regulering af hinder og 
kalve. F.eks. gennem en mere eller mindre permanent udvidelse af den 
daglige jagttid.  
Det skal pointeres overfor Naturstyrelsens vildtforvaltningskonsulent at 
ansøgning om reguleringer skal behandles hurtigt og effektivt. 
Derudover bør alle jordejere i et givent kerneområde med passende 
eller for stor bestand af kronvildt i samarbejde påtage sig ansvaret for 
en afskydning, der stopper eller formindsker tilvæksten i bestanden. 



6. Øvrige emner 

 
Ønsker om 
ændring af 
lokale jagttider. 
 

Gruppen anbefaler for de næste 3 år: 

  en fredning af kronhjorten i januar for at fremme afskydningen af 
hinder og kalve. 

 Jagttid på kronkalve i februar – dog kun på anstandsjagt. 

 Forsat fredning af spidshjort – af kronvildt. 

Andet 
 

Gruppen anbefaler en 5 årige forlængelse af kæbeundersøgelserne på 
Djursland. 

 


