
Hjortevildtgruppe Vestjylland (HGV) 
 

 

Forvaltning af kronvildt – ønsker til regionale jagttider gældende 
fra jagtsæson 2017/18. (se vejledning) 

 
 Den regionale hjortevildt-

gruppes evt. ønsker til 
regional jagttid: 

Begrundelse (evt. udbygget i 
bilag).  

1. Hjorte større end 
spidshjort 
 
Jagttid: 
16. oktober til 31. december 
 

 
 
16/10 – 15/12 

 
 
Se nedenfor. 

1.1 Hjorte større end 
spidshjort 
 
14 dages ekstra jagt i 
perioden 1. september til 
15. oktober 
(Evt. uenighed i gruppen 
skal afspejles i dette punkts 
begrundelse). 
 

 
 
 
1/9 – 15/9 

 
 
 
Se nedenfor. 

2. Kronkalv 
 
Jagttid:  
1. september til 28. februar 

 

 
 
1/9 – 31/1 

 
 
Se nedenfor. 

3. Hind 
 
Jagttid:  
1. oktober til 31. januar 

 

 
 
16/10 – 31/1 

 
 
Se nedenfor. 

4. Spidshjort 
 
Jagttid:  
1. september til 31. januar 

 

 
1/9 – 15/9 
samt 
16/10 – 31/1 
 

 
 
Se nedenfor. 

 

  



 

Forvaltning af kronvildt – forslag til forsøg (se vejledning) 
 

 
Overskrift for forslag til 
forsøg: 

Beskrivelse af den regionale 
hjortevildtgruppes forslag til 
forsøg: 

Begrundelse, geografisk omfang 
og plan for evaluering, herunder 
økonomi (evt. udbygget i bilag): 

 
Forsøg med dæmringsjagt i 
en begrænset periode. 
 

 
Dæmringsjagt på hind og 
kalv tillades fra ½ time før 
solopgang i perioden 16/12 
– 31/1.  

 
Ønsket er en 
mindretalsindstilling fra 
gruppens repræsentanter fra 
Landbrug & Fødevarer, Dansk 
Skovforening og Danmarks 
Jægerforbund. 
 
Repræsentanterne fra 
Danmarks 
Naturfredningsforening og 
Dyrenes Beskyttelse kan ikke 
støtte forslaget. 
-------- 
Det ønskes afprøvet om jagt ½ 
time før solopgang kan være et 
redskab til at få reduceret 
antallet af hinder og kalve. 
 
Forud for forsøget vil HGV 
informere jægerne om forsøget 
og mulighederne, og opfordre til 
at levere data til HGV, der så 
løbende vil evaluere på 
resultatet af dæmringsjagten.  
 
Da evalueringen på ingen måde 
er videnskabelig og det resultat 
der ønskes mere er en 
fornemmelse af/”strømpil” på om 
dæmringsjagt er et effektivt 
redskab til reduktion af 
hind/kalv, vil omkostningerne til 
gennemførelse af forsøget være 
meget begrænsede. 
 
 
 



 

 

Hjortevildtgruppe Vestjyllands (HGV) bemærkninger til ovenstående forslag 

 

Generelt finder HGV det ærgerligt at miljø- og fødevareministeren tilsidesatte 

Vildtforvaltningsrådets indstilling om nye jagttider m.v. på kronvildt. HGV mener at flere af 

elementerne i indstillingen ville have haft positiv effekt på de ønskede mål - bl.a. på ønsket om flere 

ældre hjorte i bestandene. 

 

Siden ministeren 20. december 2016 offentliggjorde sit forslag til kommende jagttider for kronvildt 

som et forvaltningsredskab, har HGV´s medlemmer modtaget mange input i den anledning. 

Formand Knud Pedersen, der også er formand for Danmarks Jægerforbunds Kreds 2, har på de 

afholdte jægerrådsmøder i kredsen fået mange tilkendegivelser fra de fremmødte medlemmer, og en 

gruppe vestjyske jægere har stillet et konkret forslag og iværksat en underskriftindsamling til støtte 

for dette. 

 

Den 2. marts d.å. afholdt HGV og Naturstyrelsen Vestjylland et offentligt hjortevildtmøde i 

Holstebro – Mejdalmødet – hvor ca. 230 med interesse for forvaltning af hjortevildt var mødet op. 

På dette møde fremkom også mange forskellige forslag til fremtidens jagttider og forvaltning af 

kron- og dåvildt. 

 

--------- 

 

Nedenfor begrundes HGV´s ovenstående jagttidsforslag: 

 

Det skal indledningsvis bemærkes at der er enighed i HGV om de foreslåede jagttider.   

 

 

1. + 1.1. Hjorte større end spidshjorte  

 

Jagten på kronhjorten er den økonomisk mest værdifulde del af jagten på kronvildt. Jagten i 

brunsttiden er meget attraktiv for mange jægere, hvorfor jagt denne har en stor værdi – både 

økonomisk og i form af jagtoplevelser. Derfor foreslår HGV at der åbnes for jagt på hjorte 

større end spidshjorte i de første 14 dage i september. Det er også i den periode det vurderes 

at flest jægere vil have mulighed for at nedlægge en kronhjort – og hvor chancen for at 

nedlægge hjorte på landbrugsarealer er størst. 

 

Begrundelsen for at afkorte hjortejagten med 14 dage i december, er dels et ønske om at der 

samlet bliver nedlagt færre hjorte, samt en længere periode, hvor der kun er jagttid på hind, 

kalv og spidshjort. Denne adskillelse vurderes at være positiv for ønsket om lokalt at kunne 

nedbringe kronvildtbestanden, da jægerne kan fokusere jagten på hinder og kalve, når 

hjortene er fredet. Desuden vil der blive en længere periode, hvor jagter på tværs af skel vil 

kunne afholdes uden risiko for at der bliver nedlagt utilsigtet mange hjorte. 

 

2. Kronkalv 

I forhold til ministerens forslag, er den sidste måned kortet af jagttiden på kronkalv. Det er 

dels baseret på at den overvejende tilkendegivelse via de modtagne input til gruppen, der 

ikke ønsker jagt i februar.  



 

En jagttid på fem måneder på kalv samt det jagttryk en øget kalveregulering, udenfor 

jagtsæsonen, også påfører kronvildtet, anses for at være rigelig. Det vurderes at de stadigt 

større og større rudler – med Vind Hede som et eksempel – er et resultat af højt jagttryk. Her 

er der i flere tilfælde talt op til 1.000 dyr og muligvis flere. Dette ønsker HGV ikke at øge 

yderligere ved en jagttid på kalv i februar. Når jagttiden slutter 31/1 har dyrene behov for ro, 

og selv om jagten på kalv i februar udelukkende udøves ved stille jagtformer som 

pürsch/anstand, vil det give uro på terrænet. Selvom vinter næsten er gået af mode i 

Danmark, er der ofte i februar perioder med hård frost og sne, der yderligere er en 

stressfaktor for dyrene. HGV vurderer også at forvekslingsmuligheden med ældre dyr er stor 

så sent på sæsonen. Det er ikke så let i en jagtsituation, hvor der ofte skal træffes en hurtig 

beslutning, sikkert at skelne kalv fra en smalhind/lille hind.    

 

3. Hind 

I HGV´s område har jagttiden for hind siden jagtsæsonen 2011/12 ligget i perioden 16/10 til 

31/1. Denne udskydelse på 14 dage i f.h.t. den generelle jagttid blev indført for bedre at 

kunne leve op til formuleringen om, at diegivende hinder ikke bør nedlægges i oktober, som 

formuleret i De etiske regler for kronvildtjagt. HGV havde også en forventning om, at driv-

/trykjagter på kronvildt ville blive udskudt til denne dato, hvorved brunsten kunne afsluttes 

helt inden de mere forstyrrende jagtformer startede. Desuden var det et mål at 

kronvildtbestanden kunne fordeles mere i HGV´s område, når tryk-/drivjagter blev udskudt. 

Dette ønsker gruppen at holde fast i. 

  

4. Spidshjort 

Ved at lade spidshjorten følge de 14 dages jagttid på større hjorte i september og hindens 

jagttid fra medio oktober opnås et mindre jagttryk på spidshjorte end den nuværende jagttid, 

hvorved det forventes at flere spidshjorte vil overleve – og dermed danne basis for flere 

ældre hjorte. At spidshjorten bliver fredet fra 16/9 til 15/10 giver en måned, hvor der kun er 

jagttid på kalv. Dette forventes at give kronvildt ro i en stor del af brunstperioden, hvilket 

vurderes positivt. HGV mener det er meget vigtigt at spidshjorten og hindens jagttid er ens, 

da det er væsentligt at kunne nedlægge hinder uden at skabe usikkerhed for, at nedlæggelse 

af en ”forvekslet” spidshjort (”spidshind”) bliver en jagtlovsovertrædelse. 

  

I flere af del-bestandene i HGV´s område vurderes andelen af hjorte at være relativt lav – trods en 

stor bestand af dyr, og der er meget langt til målet om en vis andel af hjorte over 8 år i bestanden.  

 

HGV mener derfor det er meget vigtigt med målrettet information af jægerne forud for den 

kommende jagtsæson. Det skal betones at det er vigtigt, at der med de muligheder nye jagttider 

åbner for, f.eks. i form af brunstjagt uden sprossefredning, udvises ansvarlighed, når der drives 

kronvildtjagt. 

 

Siden starten af arbejdet i hjortevildtgrupperne har HGV med hjælp fra mange lokale indsamlet 

afskydningsdata – bl.a. til gruppens årlige afrapportering. Desværre har de frivillige lokale tællere 

flere steder oplevet modvilje fra lodsejere og jægere til at oplyse afskydningstal. Der skal fra HGV 

lyde en kraftig opfordring til at lodsejere og jægerne samarbejder om denne vigtige opgave, da den 

er en væsentlig del af grundlaget for forvaltningen af kronvildtet.  

 



HGV vil fremadrettet forsøge at få endnu bedre afskydningsdata, så vi bl.a. kan få en fornemmelse 

af hvornår hjortene bliver nedlagt i de forskellige perioder med jagttid, og også skaffe data til 

evaluering af ovennævnte forsøg med dæmringsjagt, hvis dette gennemføres. 

 

 

 

Dåvildt 

I HGV´s område har der gennem en længere periode været flere lokale dåvildtbestande under 

opbygning. Disse er både baseret på udslip fra hjortefarme og udsætninger gennemført med 

tilladelse fra Naturstyrelsen. 

 

Der er generelt ”åbnet” forsigtigt for jagten på dåvildtet i området med 14 dages jagttid på kalv i 

Lemvig, Struer, Holstebro og Herning kommuner. I Ringkøbing-Skjern Kommune, hvor der lokalt 

er større bestande, har jagttiden været 1 måned på hjort, spidshjort, då og kalv. 

 

På baggrund af input fra mange jagtforeninger m.v. og meldinger om at bestandene trives – og flere 

steder skaber problemer med markskader og skader på skov, indstilles det, at nedenstående jagttider 

træder i kraft fra den kommende jagtsæson 2017/18. Det har været et gennemgående ønske at 

jagttiden for hjorte større end spidshjorte skilles fra jagttiden på då, kalv og spidshjort. 

 

HGV´s forslag – se nedenfor - indstilles til at være gældende i Lemvig, Struer, Holstebro, Herning 

og Ringkøbing-Skjern kommuner. 

 

Det skal dog bemærkes at dele af Herning og Ringkøbing-Skjern kommuner ligger udenfor HGV´s 

område, og hører til både Hjortevildtgruppe Midtjylland og Hjortevildtgruppe Sydjyllands områder. 

 

 Då, kalv og spidshjort: 1/12 – 31/12 

 Dåhjort større end spidshjort: 1/1 – 15/1 

 

 

 

 

   


