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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 31. maj 2019. 
 
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? 
 

Der er stadig høj afskydning af handyr på mindre 
arealer. Gruppen er bl.a. bekendt med en drivjagt i 
Blåvandområdet, hvor 12 jægere skyder et 
tilsvarende antal kronhjorte på et relativt begrænset 
areal. Gruppen kender også til flere andre episoder 
i gruppens område. 

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

 

Flere har haft opfattelsen af at ”100 ha” reglen ville 
gælde fra 2021, og at det derfor var sidste chance 
for at skyde mange hjorte, så der er nok skudt lidt 
flere hjorte i et anfald af ”panik før lukketid”.  

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

 

Ingenting.  

4. Andet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gruppen mener, at der bør igangsættes et 
”serviceeftersyn” af de etiske regler for kronvildtjagt 
f.eks. hvad angår anbefalinger til afskydning af 
hinder og kalve, hvor der flere steder skydes for 
lidt. De relevante myndigheder dvs. NST og politiet 
bør desuden være mere aktive i håndhævelsen af 
jagtloven. 



 
 
 

 

2. Kronvildt (Bestanden) 
 

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

 

Gruppen mener, at bestanden har nået så stor udbredelse, at 
der ikke længere kan tales om hvilke områder der er de 
vigtigste, da dyrene kan træffes overalt. Fodring kan desuden 
samle mange dyr på skovejendomme, uden at ejendommen 
nødvendigves er at betegne som en vigtigt kronvildtområde. 
 
 

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

 

Stigende, men efterhånden helt umuligt at have overblik over 
så  mange lokale bestande. 

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

 

Generelt stabil eller svagt stigende lokalt. På statens arealer 
ved Oksbøl samt tilstødende private arealer blev der på den 
årlige tælling i 2020 talt 1861 krondyr, hvilket er den 
næsthøjeste tælling nogensinde.  

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

 

 
Generelt i gruppens område meldes lokalt om store 
markskader, samt en stigning i antal hegnede 
landbrugsarealer. Gruppen mener ikke, at den biologiske 
bæreevne er overskredet, men den økonomiske bæreevne 
kan være overskredet for enkelte landbrugsejendomme.   

5. Andet 
 
 
 

 

3. Kronvildt (Afskydning) 

 
1. Hvad er afskydningen 

i de vigtige 
kronvildtområder i tal? 

Ukendt, bortset fra på statens arealer omkring Oksbøl, som 
nedlagde 321 stk. kronvildt. 
 



 Hjortevildtgruppernes afgrænsning skal følge 
kommunegrænserne, da den nuværende struktur med 
afgrænsning langs vejnettet gør det vanskeligt at anvende 
eksisterende data fra vildtudbyttestatistik mm.  
 

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

 

Gruppen vurderer, at afskydningen flere steder kun var på ca. 
det halve af ”normalen”, da mange jagter blev aflyst pga 
Corona. 

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

 

Gruppen mener fortsat, at der sker en for kraftig afskydning af 
hjorte. 

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

 

Gruppen mener, at der generelt skydes for mange handyr ift. 
hundyr og kalve. 

5. Andet (supplerende 
oplysninger om 
afskydningen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gruppen ønsker tvungen indberetning til 
vildtudbyttestatistikken af alder, køn og dato for nedlæggelse.  



4. Øvrigt om afskydning   
 

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. 

Der er sprossefredning ved Give-området, hvor der er et skel 
mellem to forskellige lokale jagttider og regler. Dette giver 
lokale frustrationer over at der ikke er ens regler, og de kan 
være svære at overskue.  

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

Findes ikke i gruppens område. 

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

Det er ukendt hvor mange der har benyttet muligheden for 
kalvejagt i februar, men det er gruppens generelle opfattelse, 
at det ikke anvendes særlig meget. Flere schweisshundeførere 
beretter om, at der stort set ikke er nogen eftersøgninger 
udenfor jagttiden på store hjorte, og at der kun holdes ganske 
få kronvildtjagter i perioden uden jagttid på store hjorte. 

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

Det er gruppens klare opfattelse, at den kortere jagttid på store 
har givet flere hjorte med større gevirer – og muligvis også 
højere alder, men da alle tæller sprosser og vejer trofæet, og 
kun få bedømmer alderen, så er det svært at vide med 
sikkerhed hvor meget ældre hjortene bliver. 

 

5. Markskader  

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

Gruppen kender til lokale problemer, 
primært omkring større skove/private 
skovejendomme, hvor store mængder 
kronvildt kan finde ro i dagtimerne og søge 
føde på tilstødende landbrugsarealer. For 



detaljer henviser gruppen til årsrapporten fra 
Sagro 2020 (bilag 2). Denne rapport er 
resultatet af et spørgeskema udsendt til 
3838 landmænd, hvoraf 17% besvarede 
skemaet. Konklusionen er bl.a.:  
 

 7% har store skader over 25.000 kr. 

 12% har væsentlige skader ml. 
10.000 og 25.000 kr. 

 21% har mindre skader op til 10.000 
kr.  

 60% angiver de ikke har markskader 
af betydning.  

 
Set i forhold til disse oplysninger er det 
interessant, at 76% angiver, at de ikke 
har anvendt vildtafværgemidler. 

2. Hvordan vurderer 
hjortevildtgruppen udviklingen i 
omfanget af markskader 

Det vurderes, at omfanget er stigende, og at 
der sættes flere hegn omkring 
landbrugsarealerne. Dette medfører 
yderligere pres på de uhegnede arealer, da 
disse besøges af flere dyr. 

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

Ingen. Gruppen har intet mandat til at 
forvalte kronvildtet i hele gruppens område. 



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. 

Gruppen har i 2019 opfordret til en 
fællesjagt i januar på kalv og hind for at 
nedbringe bestandsstørrelsen. Jagten blev 
markedsført i lokale medier, som viste stor 
interesse for historien, men det er ukendt 
hvor mange som valgte at holde jagt den 
pågældende dag, men der blev afholdt jagt i 
følgende områder: 

 Sdr. Starup 

 Givskud 

 Sdr. Omme 

 Filskov 

 Gødding Mølle 

 Randbøl Hede 

 Fanø 

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. 

Gamle kornsække, eller anden brugt 
emballage fra landbrugsprodukter, 
fastbundet på en pind er blandt de mest 
anvendte vildtafværgemidler. Elhegn bliver 
mere almindelige, men mange laver dem for 
lave til at opnå fuld effekt. Der opstår 
desuden konflikter mellem landmænd der 
hegner, og jægere, som ønsker vildtets fulde 
bevægelighed. 

6. Andet (supplerende om gruppens 
arbejde med markskadeproblemer) 

Gruppen forestiller sig at hjælpe med at 
markedsføre lokale fællesjagter på kalv og 
hind.  

 



 

6. Øvrige emner  

Andet Hjortevildtgruppe anbefaler kraftigt at den 
nuværende forvaltningsmodel ændres, således at 
forvaltningen af kronvildt/dåvildt ikke alene sker via 
jagttidsreguleringer, men andre værktøjer, som 
eksempelvis kvotering o.l. kan anvendes, hvor det 
lokalt findes hensigtsmæssigt. 
Gruppen ser skumring/dæmringsjagt som et værktøj 
der bør overvejes at tage i brug.  
Der ses flere ejendomme som ikke vil deltage i 
fælles forvaltning af hinder og kalve, og skyder 
heller ikke selv tilstrækkeligt med hind og kalv, 
hvilket giver store problemer for omkringliggende 
landbrugsarealer.  
 

 


