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Det fremgår af retningslinjerne for de regionale hjortevildtgrupper, at der årligt skal ske en 
afrapportering af aktiviteter til Vildtforvaltningsrådet. Rapporten skal fokusere på de 
opgaver, som hjortevildtgrupperne har fået pålagt at løse i forvaltningen af kronvildt og 
dåvildt. Derudover tilstræbes det, at rapporten på en overskuelig måde formidler 
informationer fra de regionale hjortevildtgrupper til Vildtforvaltningsrådet. 
 
Resultaterne af den regionale hjortevildtgruppes årlige arbejde beskrives ved en 
omhyggelig besvarelse af de enkelte skemaers spørgsmål. I forlængelse af de 4 
hovedarbejdsopgaver (etiske regler, bestandsstørrelse, afskydning og markskader) findes 
et ekstra punkt (Andet), der også så vidt muligt bør anvendes til at videregive relevante, 
supplerende oplysninger. 
 
Grupperne skal besvare spørgsmål om henholdsvis kronvildt og dåvildt, når det er relevant 
i den pågældende region.  
 
Afrapporteringen sendes elektronisk til Mads Bank-Mikkelsen på e-mail mabmi@nst.dk. 
Hjortevildtgruppen under Vildtforvaltningsrådet vil stå for den samlede afrapportering til 
Rådet. 
 
Sidste frist for indsendelse af gruppens afrapportering angives i forbindelse med den 
endelige bestilling. 
 
Rapporterne SKAL indsendes rettidigt, således at der er den nødvendige tid til evaluering 
inden forlæggelse for Vildtforvaltningsrådet. 
 
Skemaet skal i lighed med tidligere suppleres af kortbilag. Det er hensigten, at dette skal 
gøre det lettere at få overblik over udviklingen i et konkret område. Bemærk, at der ikke 
skal indsendes ønsker til lokale jagttider med mindre særlige årsager taler herfor. 
Bemærk, at jagttidsrevisioner fremadrettet sker hvert 4. år. 
 
For at øge fokus på markskader bedes grupperne lægge særlig vægt på udfyldelse af 
punkt 6 vedr. markskader.  
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1. Etiske regler for kronvildtjagt  
 
1. Er der konstateret brud på de 

etiske regler? 
 

Gruppen er ikke blevet kontaktet vedr. brud på de 
etiske regler. 

2. Hvordan har tendensen for brud 
på de etiske regler for 
kronvildtjagt været i 
forvaltningsperioden i de 
regionale områder? 

 

Faldende. 

3. Hvad har hjortevildtgruppen 
foretaget sig i tilfælde af brud på 
de etiske regler? 

 

Se 1. 

4. Andet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

2. Kronvildt (Bestanden) 
 
1. Tegn og nummerer de vigtigste 

kronvildtområder i regionen ind 
på et kort (Brug gerne samme 
områdeinddeling som i 2010) 

 

Se bilag 1. 

2. Hvad er den regionale gruppes 
vurdering af forårsbestandens 
størrelse i tal for hvert af de 
indtegnede områder? 

 

1.  1.800 
2.  900 
3.  1.000 
4.  550 
 
Uden for ovenstående områder: 1.200 
 

3. Hvad er den regionale gruppes 
vurdering af udviklingen i de 
indtegnede områder? 

 

1.  Stigende 
2.  Stigende 
3.  Stigende 
4.  Stigende 
… 

4. Hvad er den regionale gruppes 
vurdering af områdets 
bestandsstørrelse i forhold til 
den biologiske bæreevne, 
trafikdrab, markskader mv.? 

 

1.   For mange dyr 
2.   For mange dyr 
3.   For mange dyr 
4.   Passende/for mange dyr 

5. Andet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der er en tendens til, at dyrene, der tidligere stod 
på det nu oversvømmede Filsø, har bevæget sig 
mod nord, og at markskaderne er fulgt med.  
 
Der er set en stigende mængde kronvildt uden for 
de 4. kerneområder. 



3. Kronvildt (Afskydning) 
 
1. Hvad er afskydningen i de 

vigtige kronvildtområder i tal? 
 

Se bilag 2, tabel over afskydning 
Se bilag 2a, Gruppens bemærkninger til 
beskydningen 
 
Det er gruppens opfattelse, at det bliver stadig 
sværere at indsamle oplysninger om nedlagt 
kronvildt. 
 
Et præcist tal for antal nedlagte dyr er ikke relevant. 
Det er de nedenstående punkter derimod, og de er 
tillige lettere at besvare troværdigt. 

2. Hvad er hjortevildtgruppens 
vurdering af afskydningens 
størrelse i områderne? 

 

1. For lille 
2. For lille 
3. For lille 
4. For lille 
 

3. Hvad er hjortevildtgruppens 
vurdering af afskydningens 
fordeling på alder i områderne? 

 

Da der ikke oplyses om alder på det nedlagte 
kronvildt, kan punktet ikke besvares. 

4. Hvad er hjortevildtgruppens 
vurdering af afskydningens 
fordeling på køn i områderne? 

 

Generelt er fordelingen 50/50, men skal væksten i 
en allerede for stor bestand bremses, er det strengt 
nødvendig at skyde et væsentlig større antal hinder 
og kalve årligt. 
 

5. Andet (supplerende oplysninger 
om afskydningen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det er et generelt problem, at der mange steder 
bliver skudt for få hinder og kalve. Til at imødegå 
dette foreslår gruppen: 
 

A. Forbud mod fodring af klovbærende vildt på 
den fri vildtbane (for at imødegå, at lodsejere kan 
”indfodre” dyrene, så de friholdes for den nødvendige 
beskydning). 

B. Ingen jagttid på kronhjort i december og 
januar, dog undtaget spidshjort 

C. Jagttid på kronvildt i tiden 1 time før 
solopgang til 1 time efter solnedgang  



4. Dåvildt (Bestanden) 
 

1. Tegn og nummerer (med 
bogstav) de vigtigste 
dåvildtområder i regionen ind 
på et kort (kort vedlagt) 

 

Se bilag 3 

2. Hvad er den regionale 
gruppes vurdering af 
forårsbestandens størrelse i 
tal for hvert af de indtegnede 
områder? 

 

A. 125 
B. 60 
C. 150 
D. 70 
E. 25 
F.  150 
G.  40 

3. Hvad er den regionale 
gruppes vurdering af 
udviklingen i de indtegnede 
områder? 

 

A. Faldende 
B. Stigende 
C. Stabil 
D.Stigende 
E. Stabil 
F.  Stigende 
G. Stigende 

4. Hvad er den regionale 
gruppes vurdering af 
områdets bestandsstørrelse i 
forhold til den biologiske 
bæreevne, trafikdrab, 
markskader mv.? 

 

For alle delområder gælder: 
 
Trafikdrab : Ingen væsentlige problemer: Plads til 
flere dyr 
Markskader : Ingen væsentlige problemer: Plads til 
flere dyr 
 
Biologisk bæreevne : Gruppen har ikke kendskab 
til konkret, dokumenteret viden om hvilke negative 
konsekvenser introduktion/tilstedværelse af dåvildt 
evt. kan have på bestande af kron- og råvildt.  
 
Denne viden er en forudsætning for at kunne give 
den ønskede vurdering af bestandsstørrelsen i 
forhold til den biologiske bæreevne. Set i lyset af 
den stigende interesse for udsætning af dåvildt på 
nye lokaliteter, hvor hjortevildtgrupperne jo skal 
tage stilling til projekternes hensigtsmæssighed, 
skal det anbefales, at resultaterne af de 
videnskabelige undersøgelser af problemstillingen, 
der måtte foreligge, bringes til hjortevildtgruppernes 
kendskab. 

5. Andet 
 
 

 



 

5. Markskader  
 

1. Hjortevildtgrup
pens vurdering 
af omfanget af 
markskader 
fordelt på 
vigtige 
hjortevildtområ
der i regionen. 
Herunder 
angivelse af 
antal hektar 
med 
markskader og 
afgrødetype. 
Suppleres med 
kortbilag. 

 

Den 20. maj vil der foreligge en opgørelse over markskader hos ca. 
2.000 medlemmer af Jysk Landbrugsrådgivnings område (Billund, 
Brørup, Esbjerg og Varde) Der vil være vedlagt et kortmateriale på 
digital form. 
 

2. Hvordan 
vurderer 
hjortevildtgrupp
en udviklingen 
i omfanget af 
markskader 
 

Skaderne er blevet flere og mere omfattende, også på lokaliteter, 
hvor der tidligere ikke blev konstateret skader. 

3. Hvilken 
målsætning og 
handleplan har 
gruppen for at 
mindske 
omfanget af 
markskader? 

 

Gruppen ser gerne, at markskaderne mindskes, men ser ingen 
muligheder for at ændre herpå med de vilkår og redskaber, gruppen 
har til rådighed i dag.  

4. Hvad gøres 
der for at 
mindske 
omfanget af 
markskader? 
Hvad har 
hjortevildtgrupp
en konkret 
gjort i det 
forgangne år 
for at ændre 
afskydningen 

På gruppens anbefaling er jagttid på kronkalv blevet fremrykket med 
en måned til start 1. september. 
 
Gruppen har drøftet at anbefale kronhjort fredet i december og 
januar, så jagten kan koncentreres om hinder og kalve. 
 
Gruppen har i samarbejde med Jysk Landbrug og Sydvestjysk 
Landboforening og Jysk Landbrugsrådgivning iværksat en 
undersøgelse, som skal klarlægge omfanget og arten af markskader. 
 
Se i øvrigt 3. 

 



lokalt? (i 
områder med 
store eller 
omfattende 
skader) 
Suppleres med 
kortbilag og 
evt. fotos. 
 

   

5. Beskrivelse af 
anvendte 
vildtafværgemi
dler herunder 
anvendelse af 
vildthegn på 
agerjord. 
Angivelse af 
skønnet antal 
kilometer 
anvendt 
vildthegn samt 
kortbilag. 
Beskriv 
udviklingen i 
anvendelse af 
vildthegn på 
agerjord. 
 

Brug af permanent opstillede vildthegn til beskyttelse af markafgrøder 
er stigende. 

6. Andet 
(supplerende 
om gruppens 
arbejde med 
markskadepro
blemer) 

 
 
 
 

 

Der ligger en mindre undersøgelse vedrørende omfanget af 
markskader på Jysk Landbrugsrådgivnings hjemmeside. Se link 
nedenfor. 
Undersøgelsen er basseret på 123 svar fra medlemmer af 
landboforeningen. 
http://www.jlbr.dk/Nyheder/AlleNyheder/Status_paa_kronvildtskader_
24022014_.htm 
 

6. Øvrige emner  
 
Ønsker om 
ændring af lokale 
jagttider. 

Det er først aktuelt i 2017. 



Har gruppen 
ønsker om 
ændringer i de 
lokale jagttider for 
kron- eller dåvildt? 

Det er først aktuelt i 2017. 
 
 
 

Andet  
 
 

 


