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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 seperate skemaer for 
henholdsvis kronvildt og dåvildt. 
 
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 1. maj 2018. 
 
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 kronvildtjagt  

 
1. Er der konstateret brud på de 

etiske regler? 
 

Gruppen har kendskab til de samme overtrædelser 
som de foregående år: 

 På nogle arealer afskydes for mange handyr i 
forhold til hundyr.  

 Drivjagt på hjorte i september. 
”Hegnsjagt” v. drivjagt på større ejendomme. 
Naboer med små arealer skyder hjorte som drives 
ud under jagt på den større ejendom. 

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

 

Ukendt. 

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

 

Enkeltpersoner fra gruppen har påtalt 
overtrædelserne, men gruppen har som helhed 
ikke foretaget sig noget, da gruppen mener den 
mangler mandat til at påtale den slags. 

4. Andet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hjortevildtsgruppens muligheder for at arbejde 
seriøst med tingene er begrænset. Det skyldes i 
gruppens øjne en ikke tidsvarende (for 
stor?)geografi, manglende ressourcer til arbejdet 
og manglende definering af udvalget opgaver og 
beføjelser. 
 
Gruppen mener derfor, at hele set up’et 
herunder gruppernes formål, virkemidler, 
kompetencer og ressourcer bør redefineres. 
 



 

2. Kronvildt (Bestanden) 
 

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

 

Gruppen fastholder de eksisterende 4 områder – 
se bilag 1. 

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

 

Grundet den store bestand i gruppens område 
finder gruppen det urealistisk at give en valid 
vurdering af bestandsstørrelsen udenfor område 1.  
 
Gruppens tal er derfor baseret på tidligere års 
vurderinger + DCE’s opgørelse af ændringen i 
jagtudbyttet, som i 2010-14 var på + 7,7 %. 
 

1. Ved den årlige tælling i Oksbøl 
Krondyrreservat + tilstødende private arealer 
blev forårsbestanden i 2016 optalt til 1785 
krondyr. Dette betragtes derfor som et 
minimumsantal for bestandsstørrelsen i 
område 1. 
 

2. Ca. 1292 krondyr. 
 

3. Ca. 1400 krondyr. 
 

4. Ca. 538 krondyr. 
… 
 

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

 

1. Stigende 
2. Stigende 
3. Stigende 
4. Stigende 
… 

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

 

Gruppen har ikke et realistisk detailkendskab, men 
henviser til SAGROs årlige rapport over 
markskader. 

5. Andet 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Kronvildt (Afskydning) 

 
1. Hvad er afskydningen i de 

vigtige kronvildtområder i tal? 
 

1. Det estimeres, at der i område 1 er nedlagt ca. 
600 krondyr. 
 
2. Ukendt 
3. Ukendt 
4. Ukendt 
 

2. Hvad er hjortevildtgruppens 
vurdering af afskydningens 
størrelse i områderne? 

 

Det er vurderes, at afskydningen generelt er for lav 
i område 2-4. 

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

 

Der nedlægges generelt for få kalve. 
Da der ikke oplyses om alder på det nedlagte 
kronvildt, kan punktet ikke besvares fyldestgørende 
for de øvrige områder. 

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

 

Det er gruppen opfattelse, at der udenfor de større 
ejendomme/Naturstyrelsens arealer generelt 
nedlægges for mange handyr. 
 

5. Andet (supplerende oplysninger 
om afskydningen) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gruppen har afholdt har afholdt møder med henblik 
på at planlægge og opfordre til fællesjager på 
sogneniveau. Jagter der kan bringe flere hundyr og 
kalve i spil for flere jægere/lodsejere. 
 
Forsvaret har genoptaget jagten i Oksbøl Skyde- 
og Øvelsesterræn, hvor der i sæsonen 2017-18 
blev afholdt 3 såkaldte Interforce jagter og 1 jagt for 
krigsveteraner. Dertil skød Forsvaret på pürsch og 
såvidt vides er der i alt nedlagt 88 krondyr på 



 
 

Forsvarets arealer ved Oksbøl. Tallet er belagt med 
en vis usikkerhed, da der stadig ikke er noget 
formelt samarbejde mellem Forsvaret og NST ang. 
forvaltningen af kronvildt i Oksbøl Skyde- og 
Øvelsesterræn. 

  

4. 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. 

 

I område 1 (Oksbølområdet)  2016 blev der afholdt 
møde mellem fortvivlede landmænd, naboer og 
myndigheder angående opsætning af hegn 
omkring landbrugsarealer, for at beskytte arealerne 
mod de stigende markskader fra den voksende 
bestand af kronvildt i området. Problemerne er der 
stadig. 
 
Gruppen henviser til ”Opgørelse over 
afgrødeskader forårsaget af kron- og dåvildt i 
SAGRO´s arbejdsområdeområde" som 
dokumenterer lokale problemer med markskader af 
betydeligt omfang. 
 
 

2. Hvordan vurderer 
hjortevildtgruppen udviklingen i 
omfanget af markskader 
 

Gruppen henviser til ”Opgørelse over 
afgrødeskader forårsaget af kron- og dåvildt i 
SAGRO´s arbejdsområdeområde" som 
dokumenterer lokale problemer med markskader af 
betydeligt omfang. 
 

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

 

Ingen. 

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. 
 

Gruppen har ikke foretaget sig noget. 
 
 



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 citeres fra ”Opgørelse over afgrødeskader 
forårsaget af kron- og dåvildt i SAGRO´s 
arbejdsområdeområde" 
 
Mange af de interviewet landmænd har givet udtryk 
for, at de har reduceret omfanget af skader ved 
hjælp af diverse afværgemidler. Særligt bliver der 
brugt mange ressourcer på forskellige typer 
afværgemidler som fugleskræmsler, midlertidige og 
permanente hegn, gaskanoner, opsætning af 
menneskehår, forskellige typer elektroniske 
afværgemidler, skræmmeskud og kørsel rundt i 
området for at holde dyrene væk fra de udsatte 
marker. Mange anvender i øvrigt muligheden for at 
søge reguleringstilladelse. Fælles for de anvendte 
afværgemidler er ofte at effekten er 
korttidsvirkende og ofte meget tidskrævende.  
 
Størstedelen af de interviewede landmænd har 
derfor givet udtryk for at deres eneste mulighed er 
opsætning af permanente hegn. De interviewede 
landmænd giver selv udtryk for problemstillingen 
med de permanente hegn, men de føler sig 
magtesløse og ser det som den eneste mulighed 
for at undgå skader. 
 
 

6. Andet (supplerende om 
gruppens arbejde med 
markskadeproblemer) 

 
 
 
 

 

 

5. Øvrige emner  
 

Sprossefredning: i de regioner 
hvor der i forbindelse med lokale 
jagttider er indført sprossefredning 
ønskes gruppen erfaringer med 
tiltaget såvel som vurdering af 
sprossefredningens effekt på 
andele af ældre hjorte i bestanden. 

Ikke relevant for regionen. 



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

Ikke relevant for regionen. 

  
 
 

 


