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HJORTEVILDTGRUPPERNES
AFRAPPORTERING 2013
TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET
HJORTEVILDTGRUPPE
MIDTJYLLAND

Det fremgår af retningslinierne 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: Naturstyrelsen, Henrik Lykke Sørensen,
hls@nst.dk. Hjortevildtgruppen under Vildtforvaltningsrådet vil stå for den samlede
afrapportering til Rådet.
Sidste frist for indsendelse af gruppens afrapportering er den 31/3 2013.
Rapporterne SKAL indsendes rettidigt, således at der er den nødvendige tid til evaluering
inden forlæggelse for Vildtforvaltningsrådet.
Dette års skema i forhold til 2012: Skemaet skal i lighed med 2012 suppleres af et kort.
Det er hensigten, at dette skal gøre det lettere at få overblik over udviklingen i et konkret
område. Da jagttidsrevisionen er udsat med 1 år gentages anmodningen om ønsker til
jagttidsrevisionen i 2013. Spørgsmål om organisationen udgår.
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1. Etiske regler for kronvildtjagt
1. Er der konstateret brud på de
etiske regler?

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

en kalv nedlagt med riffel primo september, viste
sig efterfølgende at være på skudt tidligere med
hagl.
Det samme gjorde sig gældende med en 3-benet
hjort.
2 tilfælde med skud før skydetid.
Der høres mere om overtrædelser af
jagtlovgivningen, hvilket også er et etisk problem.
Det kan skyldes mere fokus på kronvildtjagt og
etikken i den forbindelse.
Det er ikke nødvendigvis et udtryk for flere brud,
men måske nærmere at flere er opmærksomme
derpå og at det kommer op til overfladen.

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

Gruppen udtrykte ros til schweisshundeførerne.
”Det er dejligt at vi har et korps af
schweisshundeførere, der kan og vil træde til når
det er nødvendigt.”

2. Kronvildt (Bestanden)
1. Tegn og
nummerer de
vigtigste
kronvildtområd
er i regionen
ind på et kort
(Brug gerne
samme
områdeinddeli
ng som i 2010)

2
350-400
(60-70)

3

650-750
(250)

Bestand: 3100-3600s
Nedlagt: 1000-1100

1

1500-1700
(500- 550)
500-600
(160-180)

Kronvildt 2012/13

5

4

100
(10)

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

1. 650 - 750
2. 350 - 400
3. 1500 - 1700
4. 500 – 600
5. 50 - 100

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

1. stigende
2. stabil - stigende
3. do
4. stigende
5. stigende
…

4. Hvad er den
regionale
gruppes
vurdering af
områdets

1.– 5:
Generelt er kronvildtbestanden for stor. Der er naturligvis områder
hvor kronvildtet fortsat har mulighed for at brede sig til, og lokal er det
også ejendomme/områder hvor man ønsker mere kronvildt. Men hvis
gruppen skal lave en afvejet vurdering må man fortsat sige at

bestandsstørre markskaderne lokalt er for store, samt at der er behov for en
lse i forhold til
reduktion af bestanden.
den biologiske
bæreevne,
trafikdrab,
markskader
mv.?
5. Andet

Kronvildtet ses mere i nye områder.

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

1. 250 2. indberetning om 60-70 stk, men det vurderes at være i
underkanten af hvad der må formodes nedlagt.
3. 500 - 550
4. 160-180
5. ca. 10 incl. trafikdrab
…

2. Hvad er
hjortevildtgrup
pens vurdering
af
afskydningens
størrelse i
områderne?

1. passende
2. for lille
3. for lille
4. der er områder hvor større afskydning var ønskelig, men også
steder hvor afskydningen må anses for passende i forhold til bestand.
5. for lille, set i forhold til bestandsoplysninger, men det dækker vel
også over et ønske om en større bestand.
…

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

1.
2.
3.
4.
…

4. Hvad er
hjortevildtgrup
pens vurdering
af
afskydningens

1.
2.
3.
4.

detailkendskab haves ikke.

Det vurderes, at der fortsat er stor fokus på hjorte, men
efterhånden også mere opmærksomhed på at nedlægge
hundyr og kalve

fordeling på
køn i
områderne?
5. Andet
(supplerende
oplysninger
om
afskydningen)

Det var opfattelsen at den frivillige fredning af mellemhjorte begyndte
at have en effekt på flere større hjorte.

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

50
(25-30)
40
5

40-50

A

dåvildt 2012/1

B

Bestand: 700-800 stk
Nedlagt: 110-140 stk

C
150-160
(25-30)

10-20

5

D

40
250-300

E

(40-50)

180
(50-60)

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

A.
B.
C.
D.
E.

100
40 - 50
150 - 160
250 – 300
180

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

A. stigende
B. stigende
C. stigende
D. stabil
E. stabil
…

Dertil kommer meldinger om bestande i nye/andre områder, som ikke
tidligere har været med, på samlet 60 – 75 dyr.

4. Hvad er
den
regionale
gruppes
vurdering
af
områdets
bestandsst
ørrelse 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. passende
E. passende
…

5. Andet

5. Markskader
Hjortevildtgruppen
s vurdering af
omfanget af
markskader
fordelt på vigtige
hjortevildtområder
i regionen
1. Hvordan
vurderer
hjortevildtgrup
pen
udviklingen i
omfanget af
markskader

1.
2.
3.
4.
A.
…

Lokalt er der ejendomme som har store skader i nærmest
alle kronvildtområder. Det drejer sig naturligvis om flere
ejendomme i de store end i de mindre.

1.
2.
3.
4.
5.
A.- D
…

I kronvildtområderne er der ikke stigning i henvendelser
om skader. Det skyldes formodenligt at de ejendomme,
hvor man er vant til skader, kender reguleringssystemet
samt at der i stigende omfang hegnes for at undgå
kronvildtet.

2. Hvad gøres

Der anvendes afværgeforanstaltninger, hvor der i stigende omfang er

Dåvildtet er endnu ikke årsag til mange henvendelser om
markskader. Men naturligvis søger de føde på
landbrugsarealerne.

der for at
mindske
omfanget af
markskader?
(i områder
med store eller
omfattende
skader)

tale om el-hegn.
Desuden anvendes reguleringsmuligheden.

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

6. Øvrige emner
Ønsker om
ændring af lokale
jagttider.

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

Gruppen indstillede i 2012 et forslag til jagttider for kronvildt i den
midtjyske region. Forslaget er fortsat gældende, dog med mindre
modifikation i forhold til sprosender:
Spidshjort og kalv
Hind
mellemhjorte*
hjort i øvrigt**

1/9 - 31/1
16/10 - 31/1
fredet
1/9 - 31/1

* med mellemhjorte menes hjorte, som både "er større end spidshjort" og som ikke
har "min. 5 sprosser på min. 2 cm på mindst 1 stang".
** med hjort i øvrigt menes "hjorte med min. 5 sprosser på min. 2 cm eller
kronebærende på mindst 1 stang".

Andet

