
Kilde: 

 

Jægerne kan se frem til indførelse  
af forvaltningsplaner for krondyr 

 

Det er nu jægerne skal træde i karakter og gøre 
deres indflydelse gældende, hvis de vil have 
indflydelse på de beslutninger, der træffes centralt i 
forhold til den fremtidige forvaltning af krondyrene i 
Danmark 

 

Hjortevildtjægerne på Djursland – i hvert fald de 80, 
der torsdag den 4. december havde taget mod 
invitationen til at drøfte den fremtidige forvaltning af 
bestanden af krondyr på Djursland – var delt præcist 
lige over, da de på mødet i Vivild blev spurgt til, om 
det var muligt ad frivillighedens vej at nå målet om 
flere ældre hjorte i bestanden af kronvildt, og dermed 
også en mere ligelig kønsfordeling. Et mål, som 
Vildtforvaltningsrådet har formuleret gennem flere år 

Målet er nået nogle steder i landet, men ikke på 
Djursland, hvor utroligt megen jagt er lagt på hjortene 
og ikke så meget på hinderne – og nås målet om 
flere ældre hjorte ikke ad frivillighedens vej, er 
fornemmelsen, at der vil komme håndfaste regler fra 
centralt hold inden for to til tre år. 

For få ældre hjorte 

Trods et intenst frivilligt arbejde gennem de sidste 10 
år er det nemlig ikke lykkedes at øge antallet af ældre 
hjorte i bestandene på Djursland, til trods for at 
spidshjortene har været særfredet for at øge andelen 
af voksne hjorte i bestanden.  

Kun en ud af 100 hjortekalve overlevede til deres 8-
års fødselsdag. Uden særfredningen af 1-årige hjorte, 
anslås det, at antallet af handyr i bestanden på 
Djursland over denne alder ville have været omtrent 
20 pct. lavere end den, der er observeret. 

Det fastslår den rapport om ”Bæredygtig 
krondyrforvaltning”, som de to forskere Peter Sunde 
og Lars Haugaard fra Institut for Bioscience på 
Aarhus Universitet netop har offentliggjort, og hvis 
resultater de præsenterede de fremmødte jægere for 
på mødet i Vivild.  



 

 

Fremtidig forvaltning 

Her blev de fremmødte jægere opfordret til at komme 
med deres bud og forslag til, hvordan den fremtidige 
forvaltning kunne se ud, for stort set ingen er i tvivl 
om, at der inden for en overskuelig fremtid vil komme 
krav oppefra om, at ”der skal styr på forvaltningen af 
krondyr”. Derfor er det vigtigt, at man lokalt kommer i 
gang med at forvalte krondyrene – og ikke bare jagte 
dem.  

Fornemmelsen er, at det i fremtiden vil blive krævet 
af jægerne, at der er en klart formuleret målsætning 
om hvilke prioriteter man har for bestanden, såvel 
rekreativt og jagtligt, men også i forhold til hvilken 
skade bestandene kan forventes at påføre 
afgrøderne. Samtidig forventes det, at der ud fra 
dette kan formuleres klare mål for bestandens 
størrelse, sammensætning og afkast, men også at 
disse mål skal kunne evalueres i praksis. 

Mål for afskydningen – og organiseringen 

Derfor vil det være nødvendigt at der fremadrettet 
lægges en plan for afskydningen, samt hvordan målet 
for bestanden kan opfyldes, men også hvordan 
afskydningen skal organiseres. 

Det kræver diskussioner og beslutninger. For det er 
nu forslagene skal på bordet, hvis jægerne vil have 
indflydelse på, hvilke forslag, der skal sendes videre 
fra lokalt hold til Den nationale Hjortevildtgruppe, der 
af Vildtforvaltningsrådet har fået til opgave at 
udarbejde et udkast til en national forvaltningsplan, 
som i sidste ende havner som et forslag 
Vildtforvaltningsrådet skal tage stilling til – og beslutte 
ud fra. 

Der skydes for mange unge hjorte 

Rapporten viser, at jægerne på Djursland simpelthen 
skyder for mange og for unge hjorte – og at hjortene 
derfor ikke når at vokse til og nå målet om, at der – 
på sigt – skal være en større andel af ældre hjorte 
over otte år i bestandene.  

- Men hvad er flere ældre hjorte, spurgte Per 
Therkildsen, formand for den regionale 
hjortevildtgruppe på Djursland, på mødet i Vivild. Og 
hvad er en mere ligelig kønsfordeling?  



- Årene har vist, at der umiddelbart er en meget lille 
accept eller forståelse blandt jægerne i forhold til den 
strategi som lokalt er lagt for at nå 
Vildtforvaltningsrådets mål. Umiddelbart er enhver sig 
selv nærmest, hvilket betyder at motivationen for at 
engagere sig i den lokale forvaltning stort set er 
fraværende, eller i hvert fald meget lille, mente Per 
Therkildsen. 

Ingen lokale målsætninger 

- Udfordringen er, at vi ikke lige nu har nogen lokalt 
forankrede målsætninger i forhold til, hvordan vi 
mener bestanden af krondyr kan og skal forvaltes for 
at nå målene. Mange ser på, hvad de har ret til. Ikke 
hvad der er etisk og bæredygtigt.  

- Den opgave vi har fået stillet af 
Vildtforvaltningsrådet er, at de vil have en plan fra os 
jægere, der sikrer en større andel af ældre hjorte. Så 
hvad gør vi? Skal vi arbejde videre inden for 
gældende lovgivning, med de nuværende jagttider og 
lokale fredninger, eller skal vi foreslå 
forvaltningsplaner, forankret i de fire lokale 
krondyrlaug, spurgte Per Therkildsen. 

Kvoteret jagt en mulighed 

Under den efterfølgende debat om såvel rapport som 
oplæg talte bl.a. vildtbiolog Niels Kanstrup fra Dansk 
jagtakademi for, at man etablerer nogle 
forvaltningsområder, som motiverer og tvinger folk til 
at samarbejde om forvaltningen.  

Kun tre lande i Europa har ikke kvoter på krondyr, 
nemlig Spanien, Storbritannien og Danmark. En 
mulighed kunne derfor være en kvotering af jagten, 
så man på den måde kunne nå de 
forvaltningsmæssige mål. 

Et andet element i den lokale debat er forskellen på 
jagten i Syddjurs og Norddjurs kommuner – eller 
rettere nord og syd for hovedvejen Randers-Grenaa. 
Jagten er nemlig meget forskellig. Bogtrykker Hans 
Hennings mente derfor heller ikke, at der bør være 
samme regelsæt for jagten i de to kommuner. 

Nødvendigt med en værktøjskasse 

Lars Jensen, formand for Den nationale 
Hjortevildtgruppe, fortalte på mødet i Vivild, at 
hjortevildtgruppen er ved at udarbejde en national 
plan for, hvordan krondyr skal forvaltes i Danmark. 

- Men ved siden af den nationale plan er det 
nødvendigt med en værktøjskasse, hvor man kan 



forvalte bestandene lokalt, ud fra den situation, der er 
den lokale virkelighed. Og her har vi brug for indspark 
fra jer lokale jægere, sagde Lars Jensen, på mødet i 
Vivild 

- Realiteten er, at vi forstyrrer for meget og skyder for 
mange hjorte. Så i stedet for at presse dyrene, skal vi 
presse jægerne, mente Lars Jensen.  

Jægerne må træde i karakter 

- Den situation vi står midt i er bestemt ikke nogen 
win-win-situation – vi har ”fået pistolen for panden” og 
nogle ”hellige køer må begraves”. Derfor er det vigtigt 
at nå frem til en situation, hvor mange ikke mister for 
meget, for vi har ingen intentioner om at straffe dem, 
der gør noget for at nå målsætningen om flere ældre 
hjorte i bestandene.  

- Det er også derfor, det er så vigtigt, at de regionale 
grupper og krondyrlaugene træder i karakter og 
engagerer sig i det arbejde der foregår lige nu, og er 
med til at pege på brugbare løsninger og værktøjer, 
der kan puttes i den værktøjskasse, der er nødvendig 
for at nå de mål, som vi har sat os, mente Lars 
Jensen. 

 

  

 

 

 


