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Udbyttestatistikken indeholder de rapporteringer som gruppen har for jagtsæsonen 2011/12. Der er 
rapporteret 909 nedlagte dyr, et fald på 105 dyr i forhold til foregående sæson. 
Rapporteringerne er fra såvel de lokale kontaktpersoner som statens og forsvarets arealer. 
Hjortevildtgruppen vil gerne takke de forskellige for deres bidrag. Er der ikke lokal opbakning og 
vilje til samarbejde ville det ikke være muligt at lave udbyttestatistikken. 
 
   Kronvildt 
 
Sammensætningen i afskydningen af handyr og hundyr. 
I kalveafskydningen er det antaget, at halvdelen er handyr, derfor vil der i statistikken optræde ½ 
dyr, dette er rent regneteknisk. 
Total nedlægges der næsten lige mange hundyr og handyr. Der har ligesom tidligere år været stor 
spredning indenfor de enkelte delområder. I 2 delområder er der registreret markant flere handyr 
end hundyr, i område 2 er kronvildtet stadig i en opbygningsfase, hvorfor det er hensigtsmæssigt at 
skyde flere hjorte en hundyr, i område 5 valgte hjortelauget Kronhjorte.dk at nedlægge lauget , kort 
inden denne afrapportering og de har ikke været villige til at dele deres afskydningstal med 
hjortevildtgruppen, så tallene for område 5 er ikke fyldestgørende, da der mangler afskydningstal 
for kalve og hundyr i delområdet. 
Afskydning af hjorte. 
Der er afskudt 368 hjorte, hvilket svarer til 40 % af den samlede afskydning, dette er samme 
procentsats som i foregående sæson. 29 % af dem er spidshjorte. Der er sket en lille stigning i 
afskydningen af 6-10ender hjorte end sidste år og andelen af hjorte over ulige 12ender er steget med 
3% i forhold til foregående sæson. I områder med fungerende hjortelaug skydes der hvert år flere og 
større hjorte, og andelen af nedlagte mellem hjorte mindskes. Andelen af nedlagte mellemhjorte bør 
bringes væsentlig ned også i områder uden hjortelaug, således at andelen af større og ældre hjorte 
bliver større, dette gælder både i områderne med de etablerede bestande og i områderne hvor 
kronvildtet er under udvikling. 
En hjort med mange ender er ikke nødvendigvis udtryk for at det er en gammel hjort, men på jagt er 
der ikke mange der er i stand til at aldersbedømme et stykke kronvildt, og her bruges antallet af 
ender til at bedømme hjortens størrelse. 
Statistikken 2011 viser at vi er på rette vej, men der er stadig lang vej, og vejen går over hårdt 
arbejde og stor tålmodighed, hvor længe vi skal bruge til at nå alle Vildtforvaltningsrådets 
målsætninger vides ikke, i nogle af delområderne vil målet kunne nås tidligere en andre steder, især 
på afskydningen af hjorte. 
 
   Dåvildt. 
 
Afskydningen af dåvildtet er begrænset til nogle få dyr, og hovedparten af dyrene er nedlagt i 
området mellem Vorbasse og Hovborg. Forsættes den begrænsede afskydning vil bestanden flere 
steder vokse markant i årene fremover. 
Flere steder har man frivilligt fredet dåvildtet i en periode for at få bestanden til at etablere sig i 
lokalområdet, i den nordvestlige del er dåvildtet jagtlovsfredet. 
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