
Jagtbilag – NST Midtjylland 

Som en del af driftsplanprocessen er den eksisterende jagtudlejning blevet gennemgået.  

Overvejelser om ændret praksis er kort refereret under de skove, hvor en revurdering har været overvejet. 
Overvejelserne er generelt gået på, om det er muligt at inddrage yderligere arealer i jagtudlejning og om den 
eksisterende jagtafholdelse er forening med de mange andre hensyn, den flersidige arealdrift skal understøtte. 
Siden sidste driftsplanlægning er der mindst 4 forhold der har ændret sig med relevans for overvejelserne om 
jagtudlejningen på NST MJY. Det drejer sig om følgende forhold: 

1. Kronvildtbestanden er steget markant og behovet for at sikre arealer med ro for at sikre 
kronvildtbestandens positive udvikling er ikke til stede i samme omfang som tidligere 

2. Befolknings interesse for at opleve kronvildtet på den frie vildtbane og specielt at kunne observere 
kronvildtet i brunsten er kraftigt stigende, hvilket forudsætter at jagtafholdelsen gennemføres på en 
måde der sikre ro på arealerne i lange perioder 

3. I løbet af de sidste to år er ulven genindvandret til Danmark og der er meget der tyder på at ulven har 
og vil have et kerneområde omkring nogle af de store plantager på NST MJY. 

4. Naturstyrelsen arbejder, i stærkt samarbejde med en række af de lokale kommuner, på at udbygge 
naturcentre i en række af de store plantager.  

Ovenstående 4 forhold er afgørende for styrelsens overvejelser om justering i jagtudledningen på NST MJY som 
er præsenteret herunder.  

Der forventes ud fra gennemgangen at ske ændringer i Kompedal Plantage og Nørlund Plantage hvor 

Naturstyrelsen tidligere har forestået jagten på en del af arealet. Fremadrettet vil jagten blive afholdt som 

betalingsjagt i de to plantager som helhed, hvor også de hidtil traditionelt arealudlejede arealer vil overgå til 

betalingsjagt. Herved vil den del, hvor Naturstyrelsen i dag forestår jagten blive aktiveret, og der vil i højere 

grad kunne tages hensyn til tilstedeværelsen af ulv. Det vurderes at overgangen til betalingsjagter således ikke 

forringer de nuværende forhold for publikum og Naturcenter. 

Nedenstående tabel viser de enkelte skoves status og ændringer som forventes gennemført i driftsplanens 
første 5-6 år. 

Betegnelsen ” Ingen jagt” omfatter reservater, bynære arealer, hundeskove og andre arealanvendelser, hvor 
jagt enten ikke er tilladt eller ikke er formålstjeneligt.       

Betegnelsen ”NST forestår jagten” dækker over en række mulige aktiviteter, herunder nyjægerjagter og 
regulering. På arealer, hvor NST forestår jagten, vil der i mange tilfælde være lav eller meget lav jagtaktivitet. 
Skovene med denne betegnelse kan indeholde delområder, hvor der ikke drives jagt.     
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101 Borbjerg-
Nørreskoven  

2.360,7 1.185,7 Regentjagt 1.185,7 Regentjagt 

101 Borbjerg-
Nørreskoven  

 1.175,0 Udlejet jagt 1.175,0 Udlejet jagt 
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102 Feldborg 
Sønderskov 

913,0 293,0 NST forestår 
jagten 

293,0 NST forestår 
jagten 

102 Feldborg 
Sønderskov  

 620,0 Udlejet jagt 620,0 Udlejet jagt 

  På de 293 ha, hvor NST forestår jagten, gennemføres der ikke fællesjagter, og der 
er en meget lav eller ingen jagtaktivitet. Arealet er højt prioriteret i forhold til 
publikumshensyn, hensyn til dyrelivet, blandt andet rovfugle, samt ønsket om at 
sikre publikums oplevelsesmuligheder for at se kronhjort. Det vurderes derfor 
fortsat, at arealet ikke kan udlejes.  

103 Sjørup Skov  331,3 331,3 Regentjagt 331,3 Regentjagt 

104 Arealer på 
Nordfur  

97,7 4,7 Ingen jagt 4,7 Ingen jagt 

104 Arealer på 
Nordfur  

 93,0 Udlejet jagt 93,0 Udlejet jagt 

105 Jenle  37,9 37,9 NST forestår 
jagten 

37,9 NST forestår 
jagten 

106 Brokholm Sø  142,6 142,6 Ingen jagt 142,6 Ingen jagt 

107 Havbjerg Skov  146,3 42,3 NST forestår 
jagten 

42,3 NST forestår 
jagten 

107 Havbjerg Skov   104,0 Udlejet jagt 104,0 Udlejet jagt 

  På 42,3 ha forestår NST jagten da arealet er et moseområde, som grundet 
parcelagtig matrikelstruktur og svært genkendelige skel er uegnet til udlejningsjagt. 

108 Vinderup Skov  171,2 69,0 Ingen jagt  69,0 Ingen jagt  

108 Vinderup Skov   83,0 Udlejet jagt 83,0 Udlejet jagt 

108 Vinderup Skov   19,1 Udlejet jagt 19,1 Udlejet jagt 

109 Rydhave Skov  30,9 30,9 Ingen jagt 30,9 Ingen jagt 

110 Geddal 
Strandenge  

126,1 126,1 Ingen jagt 126,1 Ingen jagt 

111 Spøttrup Sø  114,2 114,2 Ingen jagt 114,2 Ingen jagt 

112 Arealer på Lundø  7,8 7,8 Ingen jagt 7,8 Ingen jagt 

113 Mønsted 
Kalkgruber  

14,2 14,2 Ingen jagt 14,2 Ingen jagt 

114 Egekrat ved 
Aulum  

2,6 2,6 Ingen jagt 2,6 Ingen jagt 

116 Småarealer Salling  28,2 28,2 NST forestår 
jagten 

28,2 NST forestår 
jagten 

201 Alheden Skov  843,7 768,7 Regentjagt 768,7 Regentjagt 

201 Alheden Skov   75,0 Udlejet jagt 75,0 Udlejet jagt 

202 Kompedal 
Plantage  

2.682,9 1.475,9 NST forestår 
jagten 

2.682,9 Udlejet jagt 

202 Kompedal 
Plantage  

 1.207,0 Udlejet jagt   
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  Hensyn til publikum, et meget aktivt naturcenter samt oplevelsesmulighederne for 
at se kronvildt har tidligere medført, at NST forestod jagten på 1.207 ha for at sikre 
lav jagtaktivitet. Det vurderes, at hele arealet kan inddrages i udleje med omkring 
5årlige betalingsjagter, men at den tidligere udleje af 1.475,9 ha dermed samtidig 
ophører. Herved vurderes det at forholdene for publikum og Naturcenter ikke 
forringes. Betalingsjagter vil også i højere grad kunne tage hensyn til ulvens 
tilstedeværelse i dele af plantagen. 

203 Løvbakke Skov  181,8 181,8 NST forestår 
jagten 

181,8 NST forestår 
jagten 

204 Areal ved Rabis  62,5 62,5 NST forestår 
jagten 

62,5 NST forestår 
jagten 

301 Nørlund Plantage  2.981,5 1.866,5 NST forestår 
jagten 

2.981,5 Udlejet jagt 

301 Nørlund Plantage   1.115,0 Udlejet jagt   

  Hensyn til publikum, et meget aktivt naturcenter samt oplevelsesmulighederne for 
at se kronvildt har tidligere medført at NST forestod jagten på 1.866,5 ha for at 
sikre lav jagtaktivitet. Det vurderes at hele arealet kan inddrages i udleje med 
omkring 5 årlige betalingsjagter, men at den tidligere udleje af 1.115,0 ha dermed 
samtidig ophører. Herved vurderes det, at forholdene for publikum og Naturcenter 
ikke forringes. Betalingsjagter vil også i højere grad kunne tage hensyn til ulvens 
tilstedeværelse i dele af plantagen. 

302 Ikast Byskov  94,7 94,7 Ingen jagt 94,7 Ingen jagt 

  Der er ingen jagt på arealet, da hensyn til publikum vægtes højt. Skoven er bynær 
og arealerne er spredte. Endelig er der ikke kronvildt på arealet og det vurderes 
ikke egnet til udlejning. 

303 Søby Brunkulslejer  346,3 54,3 NST forestår 
jagten 

54,3 NST forestår 
jagten 

303 Søby Brunkulslejer   291,0 Udlejet jagt 291,0 Udlejet jagt 

  På de 54,3 ha hvor NST forestår jagten er der hensyn til publikum og hundetræning 
for jægere på arealet.  Det vurderes, at arealet ikke kan udlejes. 

304 Haunstrup 
Brunkulslejer  

234,6 234,6 NST forestår 
jagten 

234,6 NST forestår 
jagten 

  NST forestår jagten på dette under hensyn til publikum bl.a. i lyset af 
beliggenheden tæt på Herning. 

305 Bøllingsø  629,3 629,3 Ingen jagt 629,3 Ingen jagt 

306 Funder-Ejstrup 
natursti  

71,7 71,7 Ingen jagt 71,7 Ingen jagt 

401 Hastrup Plantage  630,3 630,3 Regentjagt 630,3 Regentjagt 

402 Kilderne  456,4 456,4 Ingen jagt 456,4 Ingen jagt 

  Der er ingen jagt på arealet ved kilderne med Skjernåens og Gudensåens udspring 
af hensyn til, Naturcenter Koutrupgård, Hærvejen, Hærvejens Lejrskole, 
vandreruter mm. Arealet er et meget publikumsbesøgt område, hvor arealerne 
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indeholder store naturværdier (omfattet af en landskabsfredning og N2000 
område). Arealerne har en stor eksponering til naboarealer med et højt jagttryk og 
svært overskuelige skelforhold. Arealerne er tidligere i jagtmæssig henseende 
kategoriseret som ”ingen Jagt” og der har ikke været udøvet jagt på arealerne i en 
menneskealder. 

403 Palsgård Skov  1.106,2 1.005,2 Regentjagt 1.005,2 Regentjagt 

403 Palsgård Skov   27,0 Udlejet jagt 27,0 Udlejet jagt 

403 Palsgård Skov   62,0 Udlejet jagt 62,0 Udlejet jagt 

403 Palsgård Skov   12,0 Udlejet jagt 12,0 Udlejet jagt 

404 Gludsted Plantage 3.468,5 3.436,5 Regentjagt 3.436,5 Regentjagt 

405 Gludsted Plantage  32,0 Udlejet jagt 32,0 Udlejet jagt 

 


