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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@mst.dk. Hjortevildtgruppen under Vildtforvaltningsrådet vil stå for den samlede 
afrapportering til Rådet. 
 
Sidste frist for indsendelse af gruppens afrapportering er den 20. april 2017. 
 
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 skal indsendes ønsker til lokale jagttider for Dåvildt (punkt 6.).  
 
For at øge fokus på markskader bedes grupperne lægge særlig vægt på udfyldelse af 
punkt 5. vedr. markskader.  
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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? 

 

Tendensen vurderes at gå mod færre brud. 
 

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

 

Formand Knud Pedersen, der også er formand for 
DJ´s Kreds 2, har ved mange lejligheder til 
stadighed opfordret jægerne til dialog, når der 
konstateres brud på de etiske regler. 
Mejdal-mødet, med ca. 230 deltagere, blev afholdt i 
marts. Her blev emnet også behandlet. 
 

4. Andet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ofte kommer HGV sent ind i billedet, når der er 
”sager” på dette område.  
 
Det er indtrykket at flere jægere påtaler, når f.eks. 
naboen er gået over stregen på forskellig vis. 
 
Der er flere eksempler på skud afgivet på lange 
hold til dyr i bevægelse, ”flade” skud med tvivlsomt 
kuglefang og jagt fra forskellige former for ulovlige 
kunstige skjul.   
 
Grådighed – et eksempel: når samme jæger sidder 
på samme mark og skyder tre hjorte samme dag, 
er vedkommende noget tonedøv i f.h.t. den 
verserende debat. Der er flere eksempler, som 
ovennævnte, fra afvigte sæson. 
 
 
 
 



 

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 
2. 750 
3. 3.500 
 
 

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

 

1. Stigende 
2. Stabil 
3. Stabil 

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

 

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

5. Andet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der er stadig store bestande i alle tre områder,  
 
Der er stor lokal variation i hvor kronvildtet befinder 
sig. Dette sammen med tendensen til dannelse af 
store rudler giver et noget uklart billede af 
bestandsstørrelsen. 
 
Tendensen til dannelse af stor-rudler har tidligere 
været omtalt, men det høje jagttryk vurderes til at 
være hovedårsagen. 
 
Nedenstående er HGV´s aktuelle vurdering: 

 I område 1 fortsætter tendensen med flere dyr 
syd for Klosterheden.  

 I område 2 er det ligeledes indtrykket at der er 
flere dyr i den sydlige del af området. 

 I område 3 koncentrerer bestanden sig i Stråsø-
komplekset inkl. Vind Hede, og der er generelt 
færre dyr mod syd i området. 

 
Massiv fodring kan lokalt koncentrere dyrene 
kraftigt. Det kan ændre på nogle jægeres 
jagtmuligheder, f.eks. ved at dyrene ikke har behov 



for at flytte sig for føde i jagtsæsonen. Det kan 
også have en negativ effekt på naboarealer i form 
af øgede markskader – især i forårsmånederne. 
 

3. Kronvildt (Afskydning) 

 
1. Hvad er afskydningen i de 

vigtige kronvildtområder i tal? 
 

1.     300   *275*   [252]         <227>         (215) 
2.     375   *350*   [325-350]  <325-350> (275-300)  

3.   1.240   *1227*  [1296]      <1435>       (1633) 
 
*X* = 2015/16, [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 ovenstående er der en svagt 
stigende tendens i område 1 og 2, mens 
afskydningen ser ud til at være stabiliseret i område 
3. Afskydningstallene er desværre også for denne 
sæson delvist skønnede i område 1 og 2. Jægerne 
opfordres til at bidrage til mere valide 
afskydningsdata. 
 
En detaljeret oversigt over afskydningen i område 3 
kan ses i bilag 3. 
 
Den negative tendens med få ældre hjorte ser 
desværre ud til at fortsætte. I område 3 blev der i 
jagtsæsonen 2015/16 nedlagt mange hjorte med 
lidt ”år på bagen”. Dette omtalt i afrapporteringen 
fra sidste år. I denne sæson er andelen af nedlagte 
hjorte vurderet til 4½ år og ældre halveret i forhold 
til året før - se bilag 3. Og det er ikke indtrykket at 
hjortene findes i bestanden, eller jægerne har 
været tilbageholdende! 



Andelen af nedlagte kalve er stadig lav, men tvivlen 
om antallet af regulerede kalve slører måske 
billedet. HGV vil fortsat opfordre Miljøstyrelsen til at 
arbejde på en model, der sikrer brugbare tal på 
antallet af regulerede krondyr. 
 
Den, til tider, ophidsede og polariserede debat om 
fremtidens forvaltning af kronvildtet, har ikke bedret 
de tidligere omtalte problemer med at skaffe valide 
afskydningstal fra alle områder. Det vil fremadrettet 
være et fokusområde for HGV.  

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         650    *500*       <450>   (375) 
B. Idom                      300    *250*       <200>   (160) 
C. Sørvad                  150     *90*        <80>      (65) 
D. Vinderup-Mogenstrup 450 *400-425* <325-375> (275–325) 
E. Ørre                        625   *500-525* <400-450>  (300–325) 
F. Stauning                 300    *250*    <200–225> (175–200) 
G.Nord-Østsalling      175    *140-165* <140-165> (125–150) 
h. Nordfjends             100    *75-90*   <75-85>   (75–85) 
I.  Vestsalling              225   *175-225* <175-225> (175 – 225) 
J. Skive-Rønbjerg       100     *60-90*  <55-80>   (50 – 75) 
 
*X* = 2015/16, <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 

A. Plads til flere dyr   
B. Plads til flere dyr 
C. Plads til flere dyr 
D. Plads til flere dyr 



bæreevne, trafikdrab, 
markskader mv.? 

 

E. For mange dyr 
F. Passende 
G. Plads til flere dyr  
H. Plads til flere dyr  
I.  Plads til flere dyr 
J. Plads til flere dyr 
Relativt 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I områderne, hvor der kun har været en begrænset 
jagttid på dåkalve, er der jævnligt meldinger om 
observationer af store/ældre dåhjorte.  
 
I Salling er der meldinger om at dyrene breder sig 
fra de oprindelige kerneområder, men der er stadig 
mangel på ældre hjorte. En begrænsning i jagttiden 
på hjorte kan overvejes. 
 
 



 

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 2016 var noget bedre 
end året før, men perioder med regn i høsten gav 
anledning til en del skader. De store rudler har 
også lokalt medført store skader. 
 
Der er konstateret skader på alle typer afgrøder. 
 
Der hegnes stadig nye arealer. 
 
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? 

 

HGV har gennem mange år måttet konstatere at 
bestandene generelt er for store i området. Det kan 
også konstateres at med de nuværende jagttider 
og de jagtformer der benyttes, har det ikke været 
muligt at få reduceret bestandene til et mere 
bæredygtigt niveau.  
 
Et flertal af gruppens medlemmer (to af de seks 
medlemmer var imod) indstillede derfor en 
forsøgsordning med ½ times dæmringsjagt fra 15. 
december til 31. januar. Om dette tiltrædes er dog 
usikkert. 
 
HGV må erkende at vi står med en reel udfordring, 
og nogen nemme løsninger ligger ikke lige for. 
 
Bedre samarbejde omkring jagt på de lokale 
bestande kan være et redskab.  
 
En dialog med lodsejere der udlejer kronvildtjagt, 



så disse også i forhold til deres jagtlejere, 
formulerer ønsker/stiller krav til afskydningen af de 
rigtige dyr, er også en mulighed. 

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

Der er fortsat blevet arbejdet på at få jægernes 
fokus rettet mod hinder og kalve, og samarbejde 
over skel, har været på dagsordenen. 

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 arbejdes på ejendomsniveau med mange 
forskellige afværgeforanstaltninger, men det er ikke 
nogen nem opgave at holde dyrene fra attraktive 
afgrøder. Det vigtigste kodeord i den sammenhæng 
er: VARIATION af de forskellige metoder. 
 
Der sættes stadig hegn op, hvor der er store 
problemer. Men overblikket er meget vanskeligt at 
få. 

6. Andet (supplerende om 
gruppens arbejde med 
markskadeproblemer) 

 
 
 
 

 

Flere har efterlyst mere kontrol i forbindelse med 
reguleringstilladelser. Der verserer rygter om at der 
bl.a. skydes flere dyr end der er givet tilladelse til, 
og at der skydes andre dyr end der er givet 
tilladelse til. 
 
Som nævnt under 3.5 vil det være ønskeligt med 
valide tal for antallet af regulerede dyr. 
 
Landbocenteret SAGRO har netop gennemført en 
spørgebrevsundersøgelse, hvor 774 
landboforeningsmedlemmer har svaret på 
spørgsmål om markskader forvoldt af kron- og 
dåvildt. Resultatet er netop afrapporteret – 
rapporten vedhæftet som bilag. 
 

6. Øvrige emner  
 

Ønsker om ændring af lokale 
jagttider. 

Se nedenfor – HGV´s forslag. 



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

Nedenstående er kopieret fra HGV´s bidrag til nye 
jagttider på kronvildt m.v., der blev indsendt primo 
marts 2017, og det der blev indstillet er fortsat et 
ønske:  
Dåvildt 

I HGV´s område har der gennem en længere periode været flere 

lokale dåvildtbestande under opbygning. Disse er både baseret på 

udslip fra hjortefarme og udsætninger gennemført med tilladelse fra 

Naturstyrelsen. 

 

Der er generelt ”åbnet” forsigtigt for jagten på dåvildt i området 

med 14 dages jagttid på kalv i Lemvig, Struer, Holstebro og 

Herning kommuner. I Ringkøbing-Skjern Kommune, hvor der lokalt 

er større bestande, har jagttiden været 1 måned på hjort, spidshjort, 

då og kalv. 

 

På baggrund af input fra mange jagtforeninger m.v. og meldinger 

om at bestandene trives – og flere steder skaber problemer med 

markskader og skader på skov, indstilles det at nedenstående 

jagttider træder i kraft fra den kommende jagtsæson 2017/18. Det 

har været et gennemgående ønske at jagttiden for hjorte større end 

spidshjorte skilles fra jagttiden på då, kalv og spidshjort. 

 

HGV´s forslag – se nedenfor - indstilles til at være gældende i 

Lemvig, Struer, Holstebro, Herning og Ringkøbing-Skjern 

kommuner. 

 

Det skal dog bemærkes at dele af Herning og Ringkøbing-Skjern 

kommuner ligger udenfor HGV´s område, og hører til både 

Hjortevildtgruppe Midtjylland og Hjortevildtgruppe Sydjyllands 

områder. 

 

 Då, kalv og spidshjort: 1/12 – 31/12 

 Dåhjort større end spidshjort: 1/1 – 15/1 

------------- 

Se evt. mere på: 
http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/jagt/lokal-
hjortevildtforvaltning/vestjylland/ 
 

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

 

 

http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/jagt/lokal-hjortevildtforvaltning/vestjylland/
http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/jagt/lokal-hjortevildtforvaltning/vestjylland/


 
 

Kortbilag 1 
 



 
 

Kortbilag 2  
 



Bilag 3 
 
Kronvildtafskydning i område 3 – ”Ulfborgområdet” fra 2007/08 til 2016/17 
 

Årstal Spidshjort Mellemhjort 
Hjort over 4 

år Hind Smaldyr kalv I alt Total 

2007/08 
      

  
 Private arealer 89 131 13 179 16 79 507 
 % af 507 dyr 17,60% 25,80% 2,60% 35,30% 3,20% 15,60%   
 

       
  

 NST. Arealer 6 4 4 66 20 60 160 
 i alt   2007/08 95 135 17 245 36 139   667 

       
  

 2008/09 
      

  
 Private arealer 111 108 15 165 41 120 560 
 % af 560 dyr 19,80% 19,30% 2,70% 29,50% 7,30% 21,40%   
 

       
  

 NST arealer 7 8 2 86 23 65 191 
 I alt   2008/09 118 116 17 251 64 185   751 

       
  

 2009/10 
      

  
 private arealer 143 150 26 289 48 218 874 
 % af 874 Dyr 16,40% 17,20% 3% 33% 5,50% 24,90%   
 

       
  

 NST arealer 7 8 4 86 29 79 213 
 i alt   2009/10 150 158 30 375 77 297   1087 

       
  

 2010/11 
      

  
 Private arealer 122 148 28 258 37 189 782 
 % af 782 dyr 15,60% 18,90% 3,60% 33% 4,70% 24,20%   
 

       
  

 NST arealer 4 8 2 126 32 64 236 
 % af 236 1,70% 3,40% 0,80% 53,40% 13,60% 27,10%   
 i alt   2010/11 126 156 30 384 69 253   1018 

       
  

 2011/12 
      

  
 Private arealer 221 105 36 337 31 222 952 
 % af 952 dyr 23,20% 11% 3,80% 35,40% 3,20% 23,30%   
 

       
  

 NST arealer 6 13 1 138 30 88 276 
 % af 276 2,20% 4,70% 0,40% 50% 10,90% 31,90%   
 I alt   2011/12 227 118 37 475 61 310   1228 

       
  

 2012/13 
      

  
 



Private arealer 256 170 37 486   308 1257 
 % af 1257 20,20% 13,50% 3% 38,80%   24,70%   
 

       
  

 NST arealer 19 13 6 222   119 379 
 % af 379 5% 3,40% 1,60% 58,60%   31,40%   
 I alt 2012/13 275 183 43 708   427   1636 

       
  

 2013/14 
      

  
 Private arealer 213 169 30 392   278 1082 
 % af 1082 19,70% 15,70% 2,80% 36,30%   25,70%   
 

       
  

 NST arealer 12 14 4 220   103 353 
 % af 353 3,40% 4% 1,10% 62,30%   29,20%   
 I alt 2013/14 225 183 34 612   381   1435 

       
  

 2014/15 
      

  
 Private arealer 198 146 27 391   242 1004 
 % af 1004 19,72% 14,54% 2,69% 39,10%   24,10%   
 

       
  

 NST arealer 11 4 7 180   90 292 
 % af 292 3,76% 1,36% 2,39% 61,64%   30,82%   
 I alt 209 150 34 571   332   1296 

       
  

 2015/16 
      

  
 Private arealer 182 138 48  250  71 201 890 

 % af 890 20,50% 15,50% 5,40% 28,10% 8% 22,60%   
 

       
  

 NST arealer 11 12 8 141 49 116 337 
 % af 337 3,30% 3,60% 2,40% 41,80% 14,50% 34,40%   

 I alt 193 150 56 391 120 317   1227 

         2016/17 
        Private arealer 138 124 20 343   256 887 

 % af 887 15,60% 14% 2,30% 38,70%   28,90%   
 

       
  

 NST Arealer 11 7 4 163 47 117 349 
 % af 349 3,20% 2% 1,10% 46,70% 13,50% 33,50%   
 I alt 149 131 24 553   373   1230 

 


