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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 
hovedarbejdsopgaverne (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 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? 

 

Mod færre brud. 

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

 

HGV´s tidligere formand, Jakob Boni Jakobsen, 
havde i september 2019 kontakt med jægerne på 
to konkrete ejendomme, hvor rygterne gik om, at 
der var nedlagt mange hjorte i de første 14 dage i 
september.  

4. Andet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingen bemærkninger. 



 

2. Kronvildt (Bestanden) 
 

1. Tegn og 
nummerer 
de 
vigtigste 
kronvildto
mråder i 
regionen 
ind på et 
kort (Brug 
gerne 
samme 
områdeind
deling som 
tidligere) 

 

Se kort. 

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

 

1. 700  
2. 725 
3. 3.000 
 
 

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

 

1. Stabil 
2. Stabil – måske svagt faldende 
3. Stabil – måske svagt faldende 
  

4. Hvad er 
den 
regionale 
gruppes 

1. Passende 
2. Passende 
3. Passende  
 



vurdering 
af 
områdets 
bestandsst
ørrelse i 
forhold til 
den 
biologiske 
bæreevne, 
trafikdrab, 
markskade
r mv.? 

 

På et møde i HGV 29. juni d.å. var der enighed om at klassificere alle tre 
bestande som ”passende”. Tidligere har gruppen haft mere fokus på de 
skader dyrene forvolder i land- og skovbrug, end se på f.eks. ”biologisk 
bæreevne”, hvorfor vurderingen har været mere i retning af ”for store 
bestande”.  
 
En meget mindre kronvildtbestand vil også lokalt kunne forvolde store 
skader – og i dag er der f.eks. også fokus på den effekt græssende 
krondyr kan have på naturen. 

5. Andet 
 
 
 

Relativt store bestande i alle tre delområder. 
 
Stadig stor lokal variation i de forskellige bestande - og stadig områder 
med store rudler. Dette giver udfordringer – både i forhold til jagt på 
dyrene og bestandsopgørelser. 
 

3. Kronvildt (Afskydning) 

 
1. Hvad er 

afskydning
en i de 
vigtige 
kronvildto
mråder i 
tal? 

 

 

Kronvildtafskydning 

2019/
20 

2018/
19 

2017/
18 

2016/
17 

2015/
16 

2014/
15 

2013/
14 

2012/
13 

1. Klosterheden-
området 350 350 325 300 275 252 227 215 

2. Feldborg-
området 350 350 350 375 350 

325-
350 

325-
350 

275-
300 

3. Ulfborg-området 980 945 1087 1240 1227 1296 1435 1633 
 

2. Hvad er 
hjortevildtg
ruppens 
vurdering 
af 
afskydning
ens 
størrelse i 
områderne
? 

 

1. Passende  
2. Passende 
3. Passende 
Se 3.5.  
 

3. Hvad er 
hjortevildtg
ruppens 
vurdering 
af 
afskydning

1. Se 3.5. 
2. - 
3. - 
 



ens 
fordeling 
på alder i 
områderne
? 

 

4. Hvad er 
hjortevildtg
ruppens 
vurdering 
af 
afskydning
ens 
fordeling 
på køn i 
områderne
? 

 

1. Se 3.5. 
2. - 
3. - 

5. Andet 
(suppleren
de 
oplysninge
r om 
afskydning
en) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afskydningstallene i område 1 og 2 er stadig delvist skønnede.  
 
Det vurderes at afskydningen er svagt stigende i område 1, stabilt i 
område 2 og stabilt/svagt stigende i område 3.  
 
Se flere detaljer om afskydningen i område 3 i bilaget nederst. 
 
Andelen af nedlagte hjorte der vurderes til at være 4½ år og ældre er 
fortsat lille. 
 
Der nedlægges meget få kalve i perioden 1/9 til 15/10 – herunder i 
hjortejagtperioden (1/9-15/9). 
 
 
 
 



4. Øvrigt om afskydning   
 

Sprossefredn
ing: i de 
regioner hvor 
der i 
forbindelse 
med lokale 
jagttider er 
indført 
sprossefredni
ng ønskes 
gruppen 
erfaringer 
med tiltaget 
såvel som 
vurdering af 
sprossefredni
ngens effekt 
på andele af 
ældre hjorte i 
bestanden. 

Ingen sprossefredning pt. 
 
 
 

Skumrings-
/dæmringsja
gt: i regioner 
med jagttid før 
solopgang og 
efter 
solnedgang 
ønskes 
gruppens 
erfaringer 
med tiltaget 
såvel som 
vurdering på 
effekt. 

Der er i perioden 16/12 til 31/1 mulighed for at drive jagt på hind og kalv 
fra ½ time før solopgang – dæmringsjagt. Indtrykket er at der fortsat ikke 
nedlægges mange dyr i den periode.  
 
Det er hænger givet sammen med en vis træghed blandt mange vestjyske 
jægere, at muligheden ikke benyttes meget. I den kolde og mørke tid 
nedlægges langt de fleste dyr på fællesjagter. 
 
Desuden er det også vurderingen at dyrene, så sent i sæsonen, søger i 
dækning tidligere end en ½ time inden solnedgang. 

Kalvejagt: 
Der ønskes 
en vurdering 
af effekten af 
muligheden 
for at skyde 
kronkalv i 
februar 
måned?  

Ingen mulighed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kortere 
jagttid på 
ældre hjorte: 
Hvilken effekt 
vurderes 
tiltaget med 
kortere jagttid 
på ældre 
hjorte at have 
medført? 
Flere ældre 
hjorte?  
 
 
 
 

I HGV´s område er der jagt på ældre hjorte fra 1/9 – 15/9. Oplevelsen fra 
de tidligere sæsoner fortsætter: jagttrykket er meget højt i de to uger, og 
der bliver i perioden nedlagt mange hjorte. Umiddelbart virker det ikke 
som om at den relativt korte jagttid giver den ønskede effekt om en så 
tilstrækkelig begrænsning af hjorteafskydningen, at vi kommer tættere på 
en mål om flere ældre hjorte i bestanden.  
 
Der nedlægges fortsat, på flere ejendomme, langt flere hjorte end 
forsvarligt i forhold til ”De etiske regler for kronvildtjagt” – dette er ganske 
enkelt ikke bæredygtigt lokalt. 
 
Som det fremgår af pkt. 1.3, har HGV ageret på ovenstående. 

 

5. Markskader  

1. Hjortevildtgruppens vurdering af 
omfanget af skader på mark og 
skovbrug fordelt på vigtige 
hjortevildtområder i regionen.  

Flere steder generelt store skader på 
markafgrøder. Skaderne på skov er der ikke 
så megen fokus på – så det er sværere at 
give et kvalificeret bud på. 
 
Markskadeniveauet varierer med 
vækstsæsonen. 2018 var tør og 2019 var 
våd. En våd sommer sænker presset på 
markafgrøderne. Dog kan nedbør i 
høstperioden medføre store skader på 
modne afgrøder.   
 

2. Hvordan vurderer 
hjortevildtgruppen udviklingen i 
omfanget af markskader 

1. Uændret 
2. Uændret 
3. Uændret 
 
 



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

Fortsat fokus på afskydningen af de rigtige 
dyr – hinder og kalve. 

4. Hvad gøres der for at mindske 
omfanget af markskader? Hvad har 
hjortevildtgruppen 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. 

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 anvendes mange forskellige midler til at 
mindske markskaderne.  
 
Det vurderes fortsat, at der søges mange 
reguleringstilladelser, men det er vanskeligt 
at få et samlet overblik over omfanget. 
 
Se pkt. 6. 

6. Andet (supplerende om gruppens 
arbejde med markskadeproblemer) 

Ingen bemærkninger. 

 



 

6. Øvrige emner  

Andet Regulering af kronvildt 
Hjortevildtgruppe Vestjylland vil henstille til Den 
nationale Hjortevildgruppe/Vildtforvaltningsrådet at 
der arbejdes på, at området omkring regulering af 
kronvildt får et ”servicetjek”. 
 
Baggrund: HGV har gennem længere tid debatteret 
emnet under møder m.v. Dette bl.a. på baggrund af 
meldinger medlemmerne modtager om hvordan 
regulering af kronvildt foregår. Det er indtrykket at 
der gennem årene, hvor det er blevet almindeligt 
med reguleringstilladelser i områder, hvor 
kronvildtbestande medfører skader på 
markafgrøder, er sket skred i lodsejernes/jægernes 
brug af denne mulighed. 
 
I dag udnyttes regulering, ikke sjældent, som en 
slags udvidet jagttid på Danmarks største hjortevildt 
– og flere steder medfører det, næsten året rundt, et 
højt tryk på bestanden. 
 
Det verserer rygter om manglende overholdelse af 
reguleringstilladelsernes betingelser – som f.eks. 
regulering på høstede marker, manglende 
anvendelse af vildtafværgemidler, regulering af dyr 
der ikke er i rudler af en vis størrelse, flere dyr 
reguleret end dem der er givet tilladelse til etc.  
 
Desuden er det almindeligt at mulighederne for 
regulering af kronvildt en del af ”pakken”, når et 
jagtlejemål udbydes.  
 
Mange steder, er det indtrykket, at regulering ikke 
længere er et redskab til at reducere markskader, 
men nærmere en jagtmulighed og en slags 
kompensation for forvoldte skader.  
 
Der er ganske givet også et stort mørketal over 
mængden af regulerede dyr. Dyrere skal 
indberettes i systemet VILREG, hvor tilladelserne 
søges. Men husker jægerne også at indberette 
dyrere sammen med øvrigt nedlagt vildt? 
 



F.eks. har den gruppe jægere, der tæller dyr op i 
HGV´s område 3, tilsyneladende kun registreret én 
reguleret kalv ud af 980 dyr! Se bilaget nedenfor. 
 
Det ovenfor beskrevne, mener HGV, bør give 
anledning til eftertanke – og en gennemgang af den 
nuværende administration. 
 
Måske skal betingelserne for at opnå en 
reguleringstilladelse justeres og/eller kontrollen skal 
opprioriteres hvor der reguleres. 
 
 

 

 

 



 



Kronvildtafskydningen i ”Ulfborg-området” – område 3 
 

 
 

 

 


