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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 Søren Egelund Rasmussen på e-mail 
soera@nst.dk. Hjortevildtgruppen under Vildtforvaltningsrådet vil stå for den samlede 
afrapportering til Rådet. 
 
Sidste frist for indsendelse af gruppens afrapportering er den 17. april 2016. 
 
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 har kendskab til følgende: 

 På nogle arealer afskydes for mange handyr i 
forhold til hundyr.  

 Drivjagt på hjorte i september. 

 ”Hegnsjagt” på hjorte v. drivjagt på større 
ejendomme. 

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

 

Stabil. 

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

 

Intet.  

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) 

 

Gruppen fastholder de eksisterende 4 områder fra 
2014-15 – se bilag 1. 

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

 

1. Ca. 1700. Det vurderes, at der i Oksbøl 
Krondyrreservat er en forårsbestand på ca. 
1300 dyr, og at der i områderne udenfor er 
ca. 400 dyr. 

 
2. Ca. 1100. I dette område bygger 

informationerne på de data fra 2014 som 
Hjortelavet Hoven Sdr.Omme har indsamlet.  
 

3. ca. 1200. I dette område bygger 
informationerne på oplysninger fra Egtved 
Hjortelav i 2014. 

 
4. Ca. 500.  

 
Udenfor ovenstående områder: ca. 1200. 
 

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.? 

 

Det er gruppens vurdering, at den biologiske 
bæreevne ikke er overskredet. Til gengæld er den 
”økonomiske” bæreevne overskredet, idet den 
voksende bestand påfører regionens landmænd 
stigende udgifter til markskader. Der er desuden 
konstateret skader på flere skovejendomme i et 
omfang større end tidligere. 

5. Andet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3. Kronvildt (Afskydning) 

 
1. Hvad er afskydningen i de 

vigtige kronvildtområder i tal? 
 

1) Der er i Oksbøl Krondyrreservat nedlagt 294 
dyr, og der er på Filsø nedlagt ca. 15 
krondyr.  

2) Ubekendt  
3) Afskydningen i område 3 vurderes til + 350 

dyr.  
4) Ubekendt  

 

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

 

1. For lille. Siden 1946 har Forsvaret og 
Naturstyrelsen samarbejdet om 
afskydningen i det ca. 16.300 ha. store 
Oksbøl Krondyrreservat. Forsvaret valgte pr. 
1. april 2014 at opsige samarbejdet med 
Naturstyrelsen, og har samtidig selv valgt at 
indstille alle jagtlige aktiviteter på deres 
arealer omkring Oksbøl.  

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

 

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

 

1. For få kalve. 
Da der ikke oplyses om alder på det 
nedlagte kronvildt, kan punktet ikke 
besvares fyldestgørende for de øvrige 
områder. 

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

 

Det er gruppen opfattelse, at der udenfor de større 
ejendomme generelt nedlægges for mange handyr. 
 

5. Andet (supplerende oplysninger 
om afskydningen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gruppen gentager sit forslag om et generelt 
forbud mod fodring af hjortevildt, da fodring 
på ejendomsniveau oftest har til formål at 
indfodre vildtet. Fodring opbygger desuden 
ofte større bestande end terrænet kan bære, 
hvilket 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. 

 



4. Dåvildt (Bestanden) 

 
1. Tegn og nummerer (med 

bogstav) de vigtigste 
dåvildtområder i regionen ind 
på et kort (kort vedlagt) 

 

Områderne fra 2014-15 fastholdes – se bilag 2 

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

 

A. 130 
B. 50 
C. 160 
D. 80 
E. 70 
F. 200 

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

 

A. Stigende 
B. Stigende  
C. Stigende  
D. Stigende 
E. Stigende  
F. Stigende  
 

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

 

Biologisk bæreevne:  
Plads til flere. 
 
Trafikdrab:  
Plads til flere, da gruppen ikke er bekendt med at 
dåvildtet skulle give anledning til særlige trafikale 
problemer. 
 
Markskader: Der mangler data omkring dette punkt, 
men det formodes at skaderne er stigende.  

5. Andet 
 

 
 

 



 

5. Markskader  
 

1. Hjortevildtgruppens vurdering af 
omfanget af markskader fordelt 
på vigtige hjortevildtområder i 
regionen. Herunder angivelse af 
antal hektar med markskader og 
afgrødetype. Suppleres med 
kortbilag. 

 

Gruppen henviser til Jysk Landbrugsrådgivnings 
årlige rapport over markskader fra kronvildt, samt til 
bilag 3, hvorfra følgende er citeret: 
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 (bilag 
4 + 5)   
 

2. Hvordan vurderer 
hjortevildtgruppen udviklingen i 
omfanget af markskader 
 

Fra bilag 3 citeres følgende: 
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. Hvilken målsætning og 
handleplan har gruppen for at 
mindske omfanget af 
markskader? 

 

Gruppen har besluttet at indkalde til 
fællesmøde når de nye jagttider på kronvildt 
er fastlagt. Mødet skal derfor afholdes i 
februar/marts 2017, og Jysk 
Landbrugsrådgivning i Billund er vært. Til 
mødet inviteres formænd samt fra de 
eksisterende hjortelav, formænd for lokale 
Jægerråd, formænd for lokale 
landboforeninger og udvalgte lodsejere. 
Gruppen understregede, at formålet med 
mødet er at diskutere muligheder for fælles 
forvaltning med fokus på hind og kalv, 
fremfor afskydning af hjorte. 

 

4. Hvad gøres der for at mindske 
omfanget af markskader? Hvad 
har hjortevildtgruppen konkret 
gjort i det forgange år for ændre 
afskydningen lokalt? (i områder 
med store eller omfattende 
skader) 
Suppleres med kortbilag og evt. 
fotos. 

 

 
På foranledning af Hjortevildtgruppe Sydjylland er 
Jysk Landbrugsrådgivning nu kommet med 4 
udgave af kronvildtskader, gruppen har et nøjagtigt 
billede af hvor skaderne er størst, men mangler 
værktøj til at gøre noget ved problemerne. 
Fremadrettet ønsker gruppen at have mulighed for 
at indkalde til lokale møder angående afskydning, 
hvis markskaderne lokalt bliver for store. 

 

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

Fra bilag 3 citeres følgende: 
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.                  

6. Andet (supplerende om 
gruppens arbejde med 
markskadeproblemer) 
 

 

6. Øvrige emner  
 

Ønsker om ændring af lokale 
jagttider. 

Gruppen anbefaler, at den fremtidige jagttid på 
kronhjort placeres lokalt fremfor regionalt, såfremt 
der kan opnås enighed mellem alle lokale 
interessenter. 

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

 
 
 
 

Andet  
 
 

 


