
 

 

Referat af 25. møde i Hjortevildtgruppe Sydjylland mandag d. 9. marts 2015 

Sted: Jens Grøns private adresse, Gejlvangvej 3, 6623 Vorbasse. 

 

Deltagere:  

• Jens Grøn (JG), formand, Danmarks Jægerforbund 

• Claus Løth (CL), Danmarks Naturfredningsforening 

• Erling Christensen (EC), Landbrug & Fødevarer 

• Benny Ølgod (BØ), Landbrug & Fødevarer + Dansk Skovforening  

• Jørn F. Andersen (JFA), Friluftsrådet 

• Ole Daugaard-Petersen (ODP), Sekretariatet, NST Blåvandshuk, Karsten Lund Platz (KARLP), 

Sekretariatet, NST Blåvandshuk  

Afbud:  

• Peter Bjerremand, Sekretariatet, NST Trekantsområdet,  

• Knud Henrik Hansen, Dansk Skovforening 

 

1.a: Orientering ved formanden:  

JG berettede om mange positive tilsagn fra flere af regionens hjortelaug/forvaltningsområder, samt flere 

”JKF-folk”, angående indberetning af nedlagte dyr i jagtsæsonen 2014-15 samt bestandsudvikling i 

områderne. Det er generelt svært at få konkrete data fra de fleste områder, og særligt området syd for 

Herning (område 4) er svært at få data fra. Samtlige jagtforeninger har via JKF’erne været inviteret til møde 

ang. bestandsudviklingen, men der har ikke været interesse fra JKF-Herning.  

Det er oplyst at Kronhjorte.dk har skudt ca. 350 dyr i 2014. Kronhjorte.dk er opdelt i 3 underområder (syd, 

vest og øst), og har aftaler om afskydningspolitik for hjorte samt fælles jagtdage på hind og kalv. Der 

meldes om flere store hjorte, særligt i brunsten, hvor der er stor aktivitet omkring Randbøl hede.  

JG opfordrede alle deltagere i hjortevildtgruppen til at søge oplysningerne om regionens bestandsudvikling, 

således at rapporten fra hjortevildtgruppe Sydjylland kan blive lavet. 

 

1.b: Orientering ved gruppens medlemmer: 

ODP: NST Blåvandshuk har på egne arealer afskudt 264 krondyr i sæsonen 2014-15. Med virkning fra 1. 

april 2014 har Forsvaret opsagt aftalen med Naturstyrelsen om forvaltning af kronvildtet på de to 

statsejendomme (Oksbøl Krondyrreservat). Aftalen blev indgået kort efter afslutningen af 2. verdenskrig. Så 

vidt vides er der ikke nedlagt kronvildt på Oksbøllejrens arealer i 2014, og NST Blåvandshuk har ikke 

kendskab til, hvad Forsvaret måtte have af planer for den fremtidige forvaltning af kronvildt på dets arealer 

i Oksbølområdet. Alle er enige om, at tidssvarende kronvildtforvaltning sker på basis af dialog og 



 

 

samarbejde mellem naboarealer, og Naturstyrelsen anser det derfor for givet, at Forsvaret vil genoptage 

samarbejdet med Naturstyrelsen om forvaltningen af den landskendte bestand af kronvildt i 

Oksbølområdet.  

KARLP: Afløser ODP som vildtkonsulent pr. 1.april, og kommer fra en stilling som uddannelsesleder i 

Danmarks Jægerforbund på Kalø.  

BØ: Landboforeningerne har mindre fokus på antal dyr men mere fokus på effekten af dyrene, da 

markskader har størst betydning for landmændene fremfor antal. Afskydning af hundyr + kalve er 

afgørende for at kontrollere bestandsudviklingen, for at undgå større markskader. Nye regler, som f.eks. 

skumringsjagt, ændrede jagttider, sprossefredninger m.m. kan være en mulighed. Fodring på 

ejendomsniveau med f.eks. roer er uheldig, da det medvirker til at opbygge lokale bestande som er større 

end den naturlige bæreevne på ejendommen. 

JG: Man bør overveje, om den geografiske opdeling af hjortevildtgruppe Sydjylland bør følge 

kommunegrænserne, således at man kan bruge vildtudbytteindberetningen som grundlag for den årlige 

rapport med afskydning i området for hjortevildtgruppe Sydjylland.  JG opfordrede desuden til samarbejde 

på tværs af ejendomsskel for at nå de nationalt opsatte mål om flere ældre hjorte i bestanden, samt en 

mere naturlig sammensætning af bestanden.  

 

2: Afrapporteringen for 2014 til Vildtforvaltningsrådet (skabelon vedhæftet som fil). 

På grund af problemerne med at få valide data på afskydningen i området, har gruppen svært ved at lave 

en fyldestgørende rapport til Vildtforvaltningsrådet (se punkt 1.a). Derfor laver KARLP et udkast til 

rapporten baseret på data fra sæsonen 2013-14 og den viden gruppen har om 

afskydning/bestandsudviklingen 2014-15. Rapporten SKAL være færdig inden d. 17/4 og KARLP sender et 

udkast til gruppen senest d. 10/4.  

 

3: Vildtforvaltningsrådets forventninger til de regionale hjortevildtgruppers fremtidige arbejde. 

JG: Den nationale hjortevildtgruppe opfordrer de regionale hjortevildtsgrupper til at komme med indspil til 

den nationale forvaltning. 

 

4: Gruppens forslag vedr. forvaltning af kronvildt til den Nationale Hjortevildtgruppes drøftelser med 

Vildtforvaltningsrådet. 

Gruppen diskuterede hvorvidt kortere jagttid på mellemhjorte (fredet i nov.-jan.) kan være et relevant 

redskab til at opnå ældre hjorte, samt sikre at landbrugets økonomiske jagtinteresser tilgodeses, da mange 

hjorte fortrækker fra landbrugsarealerne efter brunsten er overstået. For at nedbringe bestanden af hinder 

og kalve, som mange steder er for stor, og derfor påfører land- og skovbruget store skader, diskuterede 

gruppen alternative værktøjer.  



 

 

Et forslag kunne være at de lokale hjortevildtsgrupper får mandat til at ”prikke” lodsejere, som huser for 

store bestande i forhold til hvad der er bæredygtigt, og tage initiativ til fællesjagt for at nedbringe antallet 

af hinder og kalve.  

Skumringsjagt blev også diskuteret som middel til at reducere bestandsstørrelserne af hind og kalv, men 

effekten af skumringsjagt kan nemt blive, at kronvildtet vænner sig til den, og derfor blot venter til det er 

helt mørkt før de vover sig ud fra deres dagskjul. Længere ophold i dagskjul kan muligvis medføre flere 

skrælleskader i skovbruget, så det er ikke sikkert at man på længere sigt vil opnå nogen fordel ved 

skumringsjagt.  

Jagttid på smalhind i forbindelse med bukkejagten sådan som det f.eks. kendes fra Tyskland, blev også 

diskuteret. Denne jagtmulighed vil især tilgodese landbrugets interesser, da kronvildt typisk færdes meget 

på landbrugsarealer i sommerhalvåret, og dermed vil mange jægere få mulighed for at nedlægge smalhind. 

Udfordringen ved sommerjagt på smalhind er til gengæld, at den forudsætter, at jægerne kan kende forskel 

på smalhinder og voksne hinder, således at der ikke skydes en diegivende hind. En generel landsdækkende 

jagttid på kalve i september kunne også medvirke til at nedbringe bestanden. 

Gruppen foreslår et generelt forbud mod fodring af hjortevildt, da fodring på ejendomsniveau opbygger 

større bestande end terrænet kan bære, hvilket ofte medfører forøgede skader på afgrøder/skov på 

omkringliggende ejendomme. Fodermarker finder gruppen er ok, da de ikke på samme måde kan opbygge 

så store lokale bestande. 

 

5: Eventuelt. 

Der var ingen punkter til eventuelt, men gruppen takke ODP for godt samarbejde og ønskede ham held og 

lykke fremover.  

 

Karsten Lund Platz 

Referent  


