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Det fremgår af retningslinjerne for de regionale hjortevildtgrupper, at der årligt skal ske en 
afrapportering af aktiviteter til Vildtforvaltningsrådet. Afrapporteringen omhandler 
henholdsvis kronvildt og dåvildt. Rapporterne skal fokusere på de opgaver, som 
hjortevildtgrupperne har fået pålagt at løse i forvaltningen af kronvildt og dåvildt. 
Derudover tilstræbes det, at rapporterne 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. Skemaet har et punkt "Øvrige emner", som alt efter behov vil 
indeholde relevante emner til besvarelse for de regioner hvor dette måtte være relevant. 
 
Grupperne skal besvare spørgsmål om henholdsvis kronvildt og dåvildt, når det er relevant 
i den pågældende region. Der er i den anledning udarbejdet separate skemaer for 
henholdsvis kronvildt og dåvildt. 
 
Afrapporteringen sendes elektronisk til Anders Larsen på e-mail alars@mst.dk 
Hjortevildtgruppen under Vildtforvaltningsrådet vil stå for den samlede afrapportering til 
Rådet. 
 
Sidste frist for indsendelse af gruppens afrapportering er den 1. juli 2020. 
 
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.  
 
For at øge fokus på markskader bedes grupperne lægge særlig vægt på udfyldelse af 
punkt 4. vedr. markskader.  
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1. Etiske regler for dåvildtjagt  

 

1. Er der konstateret brud på de 
etiske regler? 

 

Ikke umiddelbart. Antallet af lovovertrædelser, som 
følge af fejlvurderinger af dyr, vurderes at være 
faldet, da der de seneste sæsoner har været 
samtidig jagttid på då, kalv og spidshjort. 
 

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

 

Ingen bemærkninger. 

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

 

Ingen bemærkninger. 

  



 

2. Dåvildt (Bestanden) 
 

1. Tegn og 
nummerer de 
vigtigste 
dåvildtområd
er i regionen 
ind på et kort 
(Brug gerne 
samme 
områdeinddel
ing som 
tidligere 
anvendt) 

 

Se kortbilag og bestandsskema. 

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

 

Se kortbilag og bestandsskema nedenfor. 
 
På de seneste møder i HGV har dåvildtbestandens størrelse været til 
diskussion flere gange. På et møde 29. juni 2020, hvor bl.a. årets 
afrapportering var på dagsordenen, er nedenstående sakset fra 
referatet:  
 
Efter der nu nogle år er drevet jagt på alle dåvildtbestandene i HGV´s område 
har der dannet sig et nyt billede af dåvildtet i Vestjylland. Med de meldinger 
gruppens medlemmer modtager, tallene fra vildtudbyttestatistikken og den 
erfaring der er opbygget med dåvildt, var der enighed om at nedjustere alle 
bestandene med 30 %. Det vurderes at de seneste års estimater har været 
for optimistiske. 

 
Det betyder at den samlede dåvildtbestand i HGV´s område er 
reduceret med ca. 1.000 dyr, med en samlet vurderet forårsbestand på 
2.350 dyr. 
 
En del af forklaringen på den tidligere overvurdering kan hænge 
sammen med at dåvildtet har en relativ høj dødelighed (trafik, hjorte 
der vikler sig ind i snor m.v.), og der har lokalt været områder hvor 
hjorte har manglet, så der ikke sættes kalve. Desuden flytter de lokale 
dåvildtbestande en del rundt i løbet af året, hvorfor de samme dyr kan 
være ”talt med” flere gange, når der skal estimeres bestande. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Dåvildt - forår 2020 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

A. Klosterheden 500 725 700 650 500 450 375 

B. Idom 245 350 325 300 250 200 160 

C. Sørvad 90 125 125 150 90 80 65 

D. Vinderup - 
Mogenstrup 315 450 450 450 

400-
425 

325-
375 

275-
325 

E. Ørre 525 750 700 625 
500-
525 

400-
450 

300-
325 

F. Stauning 245 350 325 300 250 
200-
225 

175-
200 

G. Nordøstsalling 125 175 175 175 
140-
165 

140-
165 

125-
150 

H. Nordfjends  75 110 110 100 60-90 75-85 75-85 

I. Vestsalling 160 225 225 225 
175-
225 

175-
225 

175-
225 

J. Skive-Rønbjerg 70 100 100 100 60-90 55-80 50-75 

 
 

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

 

A. Svagt stigende 
B. Svagt stigende 
C. Stabil 
D. Stabil 
E. Svagt stigende 
F. Stigende 
G. Stabil 
H. Stabil 
I.   Stabil 
J.  Stabil 
 

4. Hvad er den 
regionale 
gruppes 
vurdering af 
områdets 
bestandsstørr
else 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. Plads til flere dyr  
I.   Plads til flere dyr 
J.  Plads til flere dyr 
 

5. Andet 
 
 

Det er stadigt svært at skaffe afskydningstal, da bestanden – og 
dermed afskydningen – umiddelbart er mere spredt i HGV´s område.  



 
 
 
 
 
 
 

3. Dåvildt (Afskydning) 

 
1. Hvad er 

afskydningen 
i de vigtige 
dåvildtområd
er i tal? 

 

Se 2.5 
 

2. Hvad er 
hjortevildtgru
ppens 
vurdering af 
afskydningen
s størrelse i 
områderne? 

 

Se 2.5 
 

3. Hvad er 
hjortevildtgru
ppens 
vurdering af 
afskydningen
s fordeling på 
alder i 
områderne? 

 

Se 2.5 
 

4. Hvad er 
hjortevildtgru
ppens 
vurdering af 
afskydningen
s fordeling på 
køn i 
områderne? 

 

Se 2.5 
 

5. Andet 
(supplerende 
oplysninger 
om 
afskydninge 

 



 
 

4. Markskader   
 

Hjortevildtgruppe
ns vurdering af 
omfanget af 
skader på mark 
og skovbrug 
fordelt på vigtige 
hjortevildtområde
r i regionen. 

Ikke mange meldinger om skader. Og fænomenet med ”tamme” dyr, 
der forgriber sig på træer og planter i haver, er der ingen meldinger på 
længere. 
 
Omring Ørre (E) er bestande relativt koncentreret. Det giver 
udfordringer med markskader. 
 

Hvordan 
vurderer 
hjortevildtgruppe
n udviklingen i 
omfanget af 
markskader 

 

Hvilken 
målsætning og 
handleplan har 
gruppen for at 
mindske 
omfanget af 
skader på mark 
og skovbrug? 

Generelt er problemet stadigt ikke stort.  
 
HGV vil fortsat følge bestandsudviklingen. 
 
 

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

Ingen bemærkninger. 



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

I Ørre-området, hvor dåvildtbestanden (og kronvildtbestanden) er stor, 
har en del landmænd etableret hegn for at beskytte afgrøder.  
 
Omfanget er ukendt. 

Andet 
(supplerende om 
gruppens 
arbejde med 
markskadeproble
mer) 

Ingen bemærkninger. 

5. Øvrige emner  
 

 
 
 

Ingen bemærkninger. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dåvildt 2020 

A: 500 

B: 245 

C: 90 

F: 245 

E: 525 

D: 315 

I: 160 

G: 125 

H: 75 

J: 70 


