
Kapitel 5. Markskader. 
Svar stammer fra jysk landbrugsrådgivnings undersøgelse om markskader af kronvildt  

1 Skaderen er omfattende i mange områder. I undersøgelsen 2016 er der 504 svar som viser at 
der er omkring 4325,5 ha som er direkte ramt af markskader. I 2015 var det 1109,1ha. Kort over 
skadernes omfang er at finde i kortmaterialet.     

2 I Jysk Landbrugsrådgivnings undersøgelse viser det at der er en klar stigning i markskaderen. I 
2015 løbe skaderne op i 3.200.000 kr. og i 2014 var den 3.100.000 kr. Men i 2016 løber skades 
omfanget op i minimum 4.295.000kr. Det er et minimum da undersøgelsen ikke er færdig og 
der stadig kommer indberetninger ind omkring markskader. I 2016 undersøgelsen er der 504 
indberetninger hvor de 239 melder om ingen kronvildtskader eller et så minimal skades omfang 
som ikke kan ud regnes. 170 melder de har mindre skader (0-10.000kr.) 45 melder de har 
væsentlige skader (10.000 – 25.000kr.) 50 melder de har store skader (25.000 og opefter) 22 
indberetninger ligger fra 50.000 kr. og op til 150.000 som er det det højeste indberette i 2016. 
Skadernes kerne ser ud til at være i områderne omkring Oksbøl, Filsø og nr. Nebel samt det 
store område fra Starup i vest til Billund i nord til Randbøldal og Egtved i øst ned til Holsted i 
syd. Sønderomme området med Borris skydeterræn i nord er også et kerneområde. Området 
ved Brande og Gludsted et meget stort kerneområde, dette område er også det område hvor vi 
hører om usædvanlig store rudler af kronvildt. En landmand melder at han på hans marker 
nemt kan tæller over 500 krondyr og nogle gange også over 1000!                       
   

3 I Jysk Landbrugsrådgivning er vi meget bekymret for hvor fremtidens kronvildt forvaltning 
bliver. Vi mærker stor bekymring fra vores medlemmer som er naboer til de store statsejet 
områder, hvor de føler der mangler en klar målsætning og især nu hvor det lyder til at forsvaret 
holder igen med jagt på deres områder. Især området omkring Borris skydeterræn er 
landmændene bekymret, da det virker til at der har været en voldsom stigning i bestanden i 
dette område. Jysk Landbrugsrådgivnings natur og vildtrådgiver Jonas Kjær Jensen, har ytret sig 
sådan om problemet ”hvis man skal håndter dette problem med markskader, bliver man nød 
til at sætte sig en klar målsætning, dette vil selvfølgelig give en masse sure miner, men det 
gør alle beslutninger jo. En ting er sikker og det er, hvis ikke man sætter sig et mål, har man 
heller ikke et mål at nå i, og uden et mål løber man jo bare i blinde. Jeg synes i dette tilfælde 
ville det være oplagt hvis det var staten som gik ind og startet med at sætte et mål, og gik 
som den forgangs mand de nu altid burde være”            

4 De landmænd som Jysk Landbrugsrådgivning har snakket med vedr. markskader er begyndt at 
bruge afværgemidler. Mange af de landmænd som i 2014 og 2015 havde meget store skader, 
har haft en meget reduceret skades omfang i 2016. Dette skyldes i høj grad at de har 
effektiviseret deres afværgemiddel samtidig med at de har lagt deres markplan om til afgrøder 
som enten ikke er særlig attraktive for kronvildtet eller koster mindre i handel. Tabet af at man 
ikke kan dyrke de afgrøder som man kan tjene penge på, er ikke regnet med i denne 
undersøgelse. For rigtig mange landmænd at dette også et meget høj tab i omsætningen på 
deres ejendom.              

5 Landmænd som vi har snakket med har været meget opfindsomme i deres valg af 
afværgemidler! Mange har brugt fugleskræmsler, nogle har brugt menneskehår, nogle fårefedt, 
andre elektroniske fugleskræmsler og hyler og gaskanoner. En enkelt har brugt toiletrens med 
stor succes. En del har fået regulerings tilladelse. En del er begyndt at sætte hegn og strømtråd 
op, både permanet og midlertidig. Men det som giver sig igen er at intet virker alle steder, og 
en kombi af lyd, syn og lugt afværgemidler har den største effekt. Næsten alle som hegner 
deres marker, gør det fordi de føler sig magtesløse overfor kronvildtet. Vi bliver ofte henvendt 
af landmænd som gerne vil hegne, men ikke tør for da de er bange for at de er med til lede 
kronvildt ud på landvejende og dermed øge risikoen for trafikuheld. Et trafikuheld med 
kronvildt indblandet et ofte meget slemt og medfør i værste tilfælde alvorlige personskader.  
Hvor mange kilometer hegn og hvor værnemiddel der bliver brugt fremgår ikke af rapporten, 
men der bliver etableret mange kilometer hegn og brugt rigtig meget afværgemiddel været år, 
og det stigende for hvert år.                  

 



  


