HJORTEVILDTGRUPPERNES
AFRAPPORTERING 2013/2014
TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET
HJORTEVILDTGRUPPE
NORDJYLLAND

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 Mads Bank-Mikkelsen på e-mail mabmi@nst.dk.
Hjortevildtgruppen under Vildtforvaltningsrådet vil stå for den samlede afrapportering til
Rådet.
Sidste frist for indsendelse af gruppens afrapportering angives i forbindelse med den
endelige bestilling.
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 der ikke
skal indsendes ønsker til lokale jagttider med mindre særlige årsager taler herfor.
Bemærk, at jagttidsrevisioner fremadrettet sker hvert 4. år.
For at øge fokus på markskader bedes grupperne lægge særlig vægt på udfyldelse af
punkt 6 vedr. markskader.
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1. Etiske regler for kronvildtjagt
1. Er der konstateret brud på de
etiske regler?

Enkelte eksempler på ”overhøstning” af flere hjorte
på små arealer.

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

Færre

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

NST og hjortevildtgruppe er i løbende dialog.

4. Andet

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

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

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

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

Vedhæftet kort- og talmateriale er fremkommet
efter en ny tælle- og estimeringsopgørelse for
bestanden. For at sikre et mere troværdigt tal
materiale har hjortevildtgruppe forsøgt at inddrage
en langt større kreds af jagtlejer, lodsejere m.m.
Samt sikre at hele landsdelen er dækket af
optællingen/bestandsvurdering.
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3. Kronvildt (Afskydning)
1. Hvad er afskydningen i de
vigtige kronvildtområder i tal?

Ingen brugbare tal udover vildtudbytte statistikken

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

Det er gruppens vurdering at afskydningen følger
med den svagt stigende bestand, udtagen i
Midtvendsyssel (10) hvor man har haft en kort
jagttid.

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

Ingen brugbar tal

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

En lidt for stor afskydning på hjorte og en for lille
afskydning på kalve.

5. Andet (supplerende oplysninger
om afskydningen)

4. Dåvildt (Bestanden)
1. Tegn og nummerer (med
bogstav) de vigtigste
dåvildtområder i regionen ind
på et kort (kort vedlagt)
2. Hvad er den regionale
gruppes vurdering af
forårsbestandens størrelse i
tal for hvert af de indtegnede
områder?

1.
2. 140
3. 120
4. 288
5. 428
6. 210
7. 291
8.
9. 270
10. 180
11. 240
12. 60

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

1. – 7. en stigende bestand
8
9. faldende.
10. 11. stigende.
12. stigende.

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

2. – 3. flere
4. – 11. passende
12. flere

5.

Efter 6 års fredning har dåvildt haft jagttid på en

måned på då, kalv og spidshjort og i område. 2- 8
er der nedlagt ca. 250 styk i første sæson. Efter
gruppens vurdering er det en passende afskydning
for de fleste områder.

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.

For Kronvildt koncentrer skaderne sig om område
3. 4. 5. primært om sommeren på kornafgrøder.

2. Hvordan vurderer
hjortevildtgruppen udviklingen i
omfanget af markskader

Svagt stigende men også forskelligt fra år til år.

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

Dialog, regulering og afskydning.

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.

Iværksat en øget afskydning/regulering af hundyr
omkring Hanstholm reservatet samt etablering af
aflastnings arealer i sammen område.

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.

Enkelte ejendomme har opsat ensidige hegn op
mod skove og naturområder. U. 1 km.

6. Andet (supplerende om
gruppens arbejde med
markskadeproblemer)

For dåvildt er der meget få skader, primært pil og
frugttrær.

Ellers er det tilstrækkeligt med
kalvereguleringstilladelser.
Samt en løbende dialog og rådgivning af berørte
lodsejer.

6. Øvrige emner
Ønsker om ændring af lokale
jagttider.
Har gruppen ønsker om ændringer i
de lokale jagttider for kron- eller
dåvildt?
Andet

Ingen på nuværende tidspunkt.

