
Manglende opbakning til fællesjagten på Djursland 

 

 

Forventninger var høje den 3. januar 2015, da der var opfordret til fællesjagt efter kronvildt på hele 

Djursland. Derfor var skuffelsen også udtalt, da målet om at få nedlagt et større antal hinder og 

kalve mislykkedes nærmest totalt. 

Ifølge hvad de lokale tovholdere har kunnet finde ud af, blev udbyttet ti hinder og en kalv. 

Billedet synes at være, at mange mindre lodsejere fulgte opfordringen, men at især de større 

lodsejere ikke deltog. 

Dermed lykkedes det ikke at ”skubbe rundt” med kronvildtet i et sådan omfang, at der bød sig 

skudchancer rundt om i hele landsdelen. 

De større lodsejere kunne ikke frygte, at der ville blive nedlagt hjorte. Den risiko var væk, fordi 

hjortene med virkning fra og med 1. januar 2015 var fredet på Djursland. 

– Og det andet ankepunkt imod at deltage har været, at jagten ikke blev annonceret i ordentligt tid, 

men det blev oplyst allerede den 4. juli 2013, siger den tidligere formand for Hjortevildtgruppe 

Djursland, Lars Keiser. – Dermed har også de større lodsejere haft rigeligt tid til at afpasse deres 

jagter derefter, men for langt de flestes vedkommende, har man valgt ikke at bakke op. Det synes 

jeg er meget skuffende. Alle gode kræfter er enige om, at der er for mange hinder og kalve, og når 

så risikoen for, at de så omdiskuterede hjorte skulle blive nedlagt er fjernet, så forstår jeg ganske 

simpelt ikke, at opbakningen svigter. 

Den nuværende formand for hjortevildtgruppen, Per Therkildsen, deler sin forgængers skuffelse: – 

fokus skulle netop være på hinder og kalve, og derfor er jeg ekstra ked af, at ikke flere ejere / 

jagtlejere af kerneområderne bakkede op. Jeg anslår, at cirka 60 jægere kom til ”Las Vegas” i løbet 

af dagen, og at der især omkring Fuglsø Mose, var mange jægere ude. Men hvad hjælper det, når 

der ikke blev trykket med dyrene inde i mosen?! Vi ved der plejer at stå en endog meget stor rudel 

kronvildt (500 – 600dyr) inde i mosen. I 2014 har vi meget tidligt i jagtsæsonen set krondyrene 

samle sig i store rudler – dette kunne være et udtryk for at dyrene har ændret deres vaner p.g.a. 

stress. Jagttrykket inde i mosen er mindre end udenfor; men med mere end 300 forskellige lodsejere 

omkring mosen overrasker dette nok ikke mange. Efter min mening, er dette blot endnu et eksempel 

på at det er vigtigt at komme i gang med en fælles forvaltning af kronvildtet, så vi i princip jagter 

mindre; men er mere effektive når vi er på jagt- mener Hjortevildtgruppe Djurslands formand. 

– Jeg anerkender, at nogle jægere traditionelt har jagt mellem Jul og Nytår, og andre havde måske 

planlagt jagt ugen efter fællesjagten. Så af hensyn til bl.a. de jagtetiske regler ønskede disse jægere 

ikke at medvirke. Derfor vil vi gerne opfordre ejere / jagtlejere af kerneområderne til allerede nu at 

melde ud om de vil tilslutte sig / fravælge næste fællesjagt lørdag den 9. januar 2016. Vi skal ikke 

glemme at fællesjagten også er tiltænkt som en hjælp de områder, der har størst problemer med 

skader på land – og skovbrug.  

Hvis der er vilje kan det lykkes, lyder forhåbningen fra Per Therkildsen. 

  

 
 


