HJORTEVILDTGRUPPERNES
AFRAPPORTERING 2015/2016
TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET
HJORTEVILDTGRUPPE
VESTJYLLAND - HGV

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 1. 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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Bilag – se nedenfor:
 Kortbilag – i nyt design – over kron- og dåvildtbestande i HGV´s område.
 Afskydningstallene i “Ulfborg-området” (område 3) – fra 2006/07 til 2015/16.

1. Etiske regler for kronvildtjagt
1. Er der konstateret brud på de
etiske regler?

Ja.

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

Uændret.
Gennem sæsonen har der været en del eksempler
på brud på de etiske regler:





mange hjorte nedlagt på samme lille areal
kronvildt jagtet med bil.
chancebetonet skydning til dyr i bevægelse på lange
skudafstande.
afgivelse af skud hvor sikkerheden ikke har været i
orden – f.eks. med ”anden mands” skov som
kuglefang.

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

Flere af ovennævnte eksempler er håndteret af
HGV - primært formanden.

4. Andet

Der vil i løbet af foråret blive indkaldt til et lokalt
møde et af de steder, hvor der gennem flere
sæsoner har været udfordringer af en karakter som
flere af punkterne nævnt i 1.2.

2. Kronvildt (Bestanden)
1. Tegn og nummerer de vigtigste
kronvildtområder i regionen ind
på et kort (Brug gerne samme
områdeinddeling som i 2010)

Se kortbilag 1.

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

1. 600 (550)
2. 800 (750)
3. 3.500 (3.500)
Tallene i parentes er fra sæsonen 2014/15.

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

1. Stabil – måske svagt stigende.
2. Stigende – måske stabil.
3. Stabil -?- se 2.5 og 3.5.

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

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

5. Andet

I område 1 er bestanden voksende i den sydlige
del. Der sker, uden tvivl, også en udveksling af dyr
mellem de forskellige bestande – nok mest mellem
1 og 3.
Den sidste oprydning og gentilplantning efter Bodilstormen – og efterfølgende stormfald - vurderes
også haft en indflydelse på kronvildtets adfærd
lokalt.
Lokalt er der store forskelle bestandstætheden –
noget der kan have sammenhæng med dyrenes
færdsel i store rudler. Som nævnt i rapporten i
2015, kan det skyldes at megen erfaring er ”skudt
ud” af bestanden, da der gennem mange sæsoner
er nedlagt mange hinder. De mindre erfarne dyr
søger tryghed i store rudler.

3. Kronvildt (Afskydning)
1. Hvad er afskydningen i de
vigtige kronvildtområder i tal?

1. 275 [252]
2. 350 [325-350]
3. 1227 [1296]

<227>

(215)

<325-350> (275-300)
<1435>

(1633)

[X] = 2014/15,<X> = 2013/14 og (X) = 2012/13.
2. Hvad er hjortevildtgruppens
vurdering af afskydningens
størrelse i områderne?

1. For lav.
2. For lav.
3. For lav.
Se 2.5.

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

1. Se 2.5.
2. 3. -

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

1. Se 2.5.
2. 3. -

5. Andet (supplerende oplysninger
om afskydningen)

Som det fremgår af 3.1 vurderes det at
afskydningen i område 1 og 2 er steget svagt,
hvorimod der stadig er en faldende tendens i
område 3. Om bestanden her er faldet, er svært at
vurdere. Store rudler gør jagten mindre effektiv, og
kan være med til at sløre billedet.
Generelt vurderes vores tal for område 1 og 2 at
være mindre valide end de har været tidligere. Bl.a.
bliver de lokale, der er med til at skaffe
afskydningstallene, mødt med mistillid og modvilje
til deling af oplysninger. Det seneste års megen
debat om fremtidige modeller for forvaltning af
kron- og dåvildt har i visse kredse øget den
negative tendens.
Kalveandelen af den totale afskydning er ikke
imponerende i alle tre områder. Der er flere
meldinger observationer af rudler med meget få
kalve – og så kan det være svært at nedlægge en
kalv!
Kvaliteten af data på antallet af regulerede kalve er
fortsat tvivlsom. Mange af de lokale, der indsamler
afskydningsdata er ofte i tvivl om de har fået

meldinger om alle regulerede kalve. Naturstyrelsen
opfordres til at udarbejde et udtræk fra VIL REG systemet hvor man ansøger om tilladelse til
regulering af skadevoldende vildt og melder tilbage
om resultat og antallet af nedlagte dyr. Antallet af
nedlagte kronkalve kunne f.eks. fordeles efter
postnummeret på reguleringsadresserne.
Af afskydningstallene fra Ulfborg-området (3) – se
fig. 3 nedenfor – fremgår det at andelen af hjorte
vurderet til at være ældre end 4½ år er steget.
Indtrykket er også at gennemsnitsalderen på
hjortene er på vej opad. På og omkring Vind
Hede/Sandfær Plantage stod der, da brunsten
nærmede sig, en hjorterudel på 60-90 hjorte –
heraf en del hjorte af en vis alder. En noget
forsinket brunst medføret, at hjorterudlen ikke stod
fast på brunstpladserne på Vind Hede d. 1.
september. Mange af hjortene befandt sig på
privatejede arealer på premieredagen, og da dagen
var omme var der nedlagt 19 hjorte helt lokalt. Det
har givetvis sænket gennemsnitsalderen i den
hjorterudel.

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

Se kortbilag 2.

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

A. Klosterheden
500
<450> (375)
B. Idom
250
<200> (160)
C. Sørvad
90
<80> (65)
D. Vinderup-Mogenstrup 400-425 <325-375> (275–325)
E. Ørre
500-525 <400-450> (300–325)
F. Stauning
250
<200–225> (175–200)
G. Nord-Østsalling
140-165 <140-165> (125–150)
h. Nordfjends
75-90 <75-85> (75–85)
I. Vestsalling
175-225 <175-225> (175 – 225)
J. Skive-Rønbjerg
60-90 <55-80> (50 – 75)
<X> = 2014/15 og (X) = 2013/14.

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
G. Stabil
H. Stabil
I. Stabil
J. Stabil

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

A. Plads til flere dyr
B. Plads til flere dyr
C. Plads til flere dyr
D. Plads til flere dyr
E. For mange dyr
F. Passende
G. Plads til flere dyr H.
I. Plads til flere dyr
J. Plads til flere dyr
Generelt få meldinger om markskader forvoldt af
dåvildt, og stort set ingen meldinger om ”tamme”
dyr der forgriber sig på haver, frugttræer m.v..
I Ørre-området (E) er der flere meldinger om at
bæreevnen er overskredet, med en del markskader
til følge – se 6.

5. Andet

Generelt er vores dåvildtdata behæftet med en del
usikkerhed. Bestandsvurderingen kan lokalt være
vanskelig, da bestandene breder sig og etablerer
sig i nye områder.
Vores ambition om at forsøge at øge kvaliteten af
vores dåvildtdata, som beskrevet i 2015-rapporten,
er desværre ikke blevet indfriet. Der arbejdes
videre.
Det formodes der bliver nedlagt en del dåvildt, hvor
data ikke bliver ”samlet op”. Her vil vi også arbejde
på at blive skarpere.
Hvor jagttiden er begrænset (A, B, C, D, E og F) er
indtrykket, at der ikke bliver nedlagt meget dåvildt,
så der er generelt en tilvækst. En del dyr dør i
trafikken og ved andre uheld – som er et af dåvildts

– især hjortes - specialer.
Fra flere kilder i Salling, hvor der er ”fuld” jagttid på
dåvildtet, er der udtrykt bekymring for andelen af
ældre hjorte – der kan medføre en mindre
succesfuld brunst. Flere steder er der indgået
lokale aftaler om afskydningen, men der er også
beskrevet flere episoder, hvor jægere der ikke er
lokale, ikke har respekteret disse aftaler.

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.

1. Store/omfattende.
2. Omfattende.
3. Omfattende.
Kortbilag og opgørelser er forsat så stor en opgave,
at det ikke er muligt at gennemføre den.
Vækstsæsonen og høsten i 2015 var problematisk.
En kold og våd sommer gav en meget sen høst, og
da afgrøderne var ved at være modne, blev høsten
yderligere forsinket grundet nedbør. Så flere steder
var der massive markskader lokalt, hvilket også har
sammenhæng med dyrenes adfærd med færdsel i
store rudler.
Der er konstateret skader på alle typer afgrøder.
Hvis markskaderne skal helt væk eller ned på et
meget lavt niveau, skal bestanden bringes langt
ned i f.h.t. den nuværende bestand.
Dåvildt: se pkt. 4.4 – få lokale udfordringer.

2. Hvordan vurderer
hjortevildtgruppen udviklingen i
omfanget af markskader

1. Stigende/uændret
2. Stigende/uændret
3. Stigende/uændret
Dåvildt – se pkt. 4.4.

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

Der arbejdes fortsat med holdningsbearbejdning af
jægerne, hvor muligheden byder sig: øget fokus på
nedlæggelse af hinder/kalve og opfordring til
samarbejde lokalt.

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.

Se 5.3.

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.

Der hegnes hvert år nye markarealer hvor
belastningen af kronvildt er stor. Vækstraten i
etablering af nye hegn vurderes dog at være
stagnerende eller faldende. Mange landmænd
overvejer, men synes det er en stor beslutning –
ikke kun økonomisk.
Flere anskaffer sig og anvender alternative
metoder til bortskræmning af dyr.

6. Andet (supplerende om
gruppens arbejde med
markskadeproblemer)

6. Øvrige emner
Ønsker om ændring af lokale
jagttider.

Der er lokalt en del debat om en øget jagttid på
dåvildt i Ørre-området (E), og afhængigt af om der
kan opnås enighed, kan et forslag om en ny lokal
jagttid på dåvildt gældende fra jagtsæsonen
2017/18, forventes.

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

Ikke umiddelbart. HGV afventer i spænding
arbejdet i Den Nationale Hjortevildtgruppe omkring
nye forvaltningsmodeller for jagt på kron- og
dåvildt.

Andet

HGV vil gerne afslutningsvis takke alle der har
deltaget i og bidraget med indsamlingen af data,
der er en vigtig del af baggrunden for denne
afrapportering.

Kortbilag 1 – HGV, kronvildtbestande

Kortbilag 2 – HGV, dåvildtbestande

Fig. 3 – HGV, kronvildtafskydningen i Ulfborg-området (omr. 3) – fra 2007/08 til 2015/16
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