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 April 2015  

Nyhedsbrev nr. 33 

 

Nyt fra Regionen 

Årsrapport 2014/2015 
Det er regionens vurdering, at kronvildtbestanden på Djursland er ved at stabiliserer sig med en 
forårsbestand på ca. 2.700 stk. I år er der dog sket en større forskydning i bestanden i to gamle 
kerneområder, Meilgård området (40% fald) og Fuglsø Mose (15% stigning). Bestandene i 
Stubbesø og Ramten områderne vokser fortsat dog i mindre grand end tidligere. Afskydningen er 
øget med 23% i sæsonen 2013 / 2014 til i alt 994 stk. krondyr. Udbyttestatistikken for 2014/2015 
er endnu ikke offentliggjort. 

Dåvildt er også ved at have stabiliseret sig / aftagende vækst med en bestand på ca. 1.100 dyr. 
Dåvildt holder primært til i de 5 gamle kerneområder. Afskydningen blev i sæsonen 2013 / 2014 på 
i alt 443 stk. dådyr. 

Der sker flere og flere brud på de etiske regler. Der bliver fortsat afholdt trykjagt på kronhjorte i 
september måned. Flere steder bliver der nedlagt mange dyr på mindre arealer, jagten her har 
karakter af grådighed og nedskydning – fremfor en bæredygtig afskydning. Fodring er taget til i 
jagtsæsonen og har karakter af mere og mere uetisk fordring med afskydning af kronvildt ved eller 
omkring foderpladser for øje. 

Regionen opfordrer stadig til at have fokus på afskydning af hinder og kalve i de områder, hvor 
bestanden ikke ønskes større eller decideret nedbragt. Der er allerede nu annonceret om en fælles 
regionsjagt den 9. januar 2016. 

Du kan finde årsrapporten her. 

 

Den fremtidige forvaltning af kronvildt i Danmark 
Der arbejdes på højtrykt i de enkelte organisationer (Jægerforbundet, Landbrug og fødevarer, 
Dansk Skovforening, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftrådet m.fl.) med udarbejdelse af 
krav til den fremtidige forvaltning af kronvildt i Danmark. Det er planen, at de enkelte 
organisationer skal aflevere krav medio maj 2015, hvorefter disse skal drøftes og forhandles på 
plads i Den Nationale Hjortevildtgruppe og hvorefter et fælles oplæg kan præsenteres for 
Vildtforvaltningsrådet i september / oktober måned 2015.   

Du kan løbende følge med i Den Nationale Hjortevildtgruppes arbejde her. 

På vores hjemmeside www.HjortevildtDjursland.dk har vi oprettet et nyt punkt – 
hjortevildtforvaltning ny strategi – hvor vi vil forsøge, at informationer om retning, indhold og 
tiltag frem mod den nye forvaltning. Indtil nu er der ikke sluppet mange informationer ud fra de 
forskellige organisationer, men vi forventer at Regionen og de lokale laug vil få en vigtig rolle i den 
fremtidige forvaltning af kronvildt i Danmark.     

 

http://www.hjortevildtdjursland.dk/wp/?page_id=799
http://www.hjortevildt.dk/
http://www.hjortevildtdjursland.dk/
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Nyt fra lauget 

Input til forvaltningsplan for Kronvildt. 
Vi har hen over vinteren arbejdet i lauget med at drøfte og give input til den kommende 
kronvildtforvaltning. Der er mange interessenter (organisationer) som skal finde fodslaw om 
forvaltningen, samtidig med en masse nationale hensyn. Vi har dog prøvet at sætte hjortevildtet i 
centrum og forsøgt at finde en model hvorunder dette kan forvaltes. 

Overordnet bygger vores input til Hjortevildt forvaltning på et samspil mellem nuværende model 
og en aktiv lokal forankret ”bottom up” model, hvor lokale enheder f.eks. lodsejere, jægere, natur 
interesserede organisationer får en meget mere central og aktiv rolle i forvaltningen. Lokale 
enheder som ikke ønsker at organisere sig, vil få en mindre ramme (lovgivningsmæssig) at agere 
inden for.   

Vi har også forsøgt at sætte en række delmål op f.eks. rapporteringspligt om nedlagt hjortevildt 
inden for 24 timer, model for vurdering af vildtskader og opfølgning heraf, udbredelse af 
aflastningsmarker, regler for fodring af hjortevildt, mål for udbredelse af hjortevildt, mål for antal 
ældre hjorte m.m. 

Vores input er dels sendt til Regionen HjortevildtdDjursland og Den Nationale Hjortevildtgruppe.  

 

Kron- og dåvildt observationer 
Vi har gennem de sidste 4 år kørt 3 faste ruter i lokalområdet, hvor vi har observeret kron- og 
dåvildt den sidste mandag i måneden – 6 gang i løbet af et halvt år. Det er blevet til mange 
observationer og det er rigtig spændende at følge dyrene fra rudler samles, kalve sættes og 
udvikler sig, hjortene får mere og mere på hovedet (gevirer) etc. 

Har du lyst til at deltage på et af observationsholdene så kontakt Mogens Rosengård herom. Mail 
adresse: mr&anico.dk  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Løvenholm – Fjeld og omegns hjortevildtlaug 

Formand Karsten Hansen 

karsten@hjortevildtdjursland.dk 

 

Følg løbende med på vores hjemmeside om aktiviteter i lauget. Se link. 

mailto:karsten@hjortevildtdjursland.dk
http://www.hjortevildtdjursland.dk/wp/?page_id=79

