HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING
2008 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET
Det fremgår af retningslinierne for de regionale hjortevildtgrupper, at der årligt skal ske en
afrapportering af aktiviteter til Vildtforvaltningsrådet. Denne afrapportering koncentreres
omkring de opgaver, som hjortevildtgrupperne har fået pålagt at løse i forvaltningen af
kronvildt og dåvildt. Derudover bør det overvejes, hvordan det fremtidige samarbejde
omkring hjortevildtforvaltningen mellem de regionale hjortevildtgrupper og
Vildtforvaltningsrådet kan forbedres.
Den lokale hjortevildtgruppes vurderinger bedes indskrevet i skemaet der er opdelt i
gruppernes 4 hovedarbejdsopgaver (etiske regler, bestandsstørrelse, afskydning og
markskader).
Hver opgave efterfølges af en række spørgsmål, der kan belyse hjortevildtgruppernes
aktiviteter omkring emnet og som dermed kan danne baggrund for en skabelon til
hjortevildtgruppernes afrapportering. I forlængelse af de 4 hovedarbejdsopgaver findes et
ekstra punkt med spørgsmål, som ikke direkte henvender sig til de oprindelige
arbejdsopgaver.
Vildtforvaltningsrådet har besluttet, at dåvildtforvaltning fremover skal indgå i
forvaltningsgruppernes arbejde. Derfor er afrapporteringsformatet udvidet med spørgsmål
omkring dåvildt. Der vil være områder, hvor der ikke kronvildt men ikke dåvildt og
omvendt. Der skal grupperne blot undlade at besvare de spørgsmål, der ikke er relevante i
det pågældende område. I områder med både kronvildt og dåvildt, skal alle spørgsmål
besvares.
Afrapporteringen sendes elektronisk til: Skov- og Naturstyrelsen, Vildtkonsulent Sandor H.
Markus, shm@sns.dk. Hjortevildtarbejdsgruppen direkte under Vildtforvaltningsrådet vil stå
for den samlede afrapportering til Rådet.
Sidste frist for indsendelse af gruppens afrapportering er den 31/3 2008 og her skal det
indskærpes, at rapporterne modtages rettidigt, således at der er den nødvendige tid til det
efterfølgende evalueringsarbejde inden forlæggelse for Vildtforvaltningsrådet.
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1. Etiske regler for kronvildtjagt
1. Hjortevildtgruppen skal beskrive,
hvordan de etiske regler for
kronvildtjagt er udbredt i området.

Hjortegruppens område er opdelt i 3
lokalområder svarende til de 3 forskellige
jagttider, der er i området på kronvildt.
Afholdt 3 lokalmøder i sept. 07 med jagtetiske
regler for hjorte jagt som hovedtema.
280 prs har deltaget i disse møder.
Kronvildtfolderen er udsendt til alle
jagtforeninger i området.
Folderen omdelt på de 3 omtalte lokalmøder.
På afholdte kredsmøder og regionsmøder i DJ
regi er der afrapporteret omkring
hjorteforvaltningen og status. Kronvildtfolderen
omdelt.
Jagtetiske regler for hjortejagt viderføres i
2008.

2. Er der konstateret brud på de etiske
regler for kronvildtjagt?

JA – I lokalområde Thy – Han Herred.

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

Presseomtale i den lokale presse om overtrædelserne.
Alle jagtforeninger i området indkaldt til møde med
hjortegruppen.
Formål: Dialog omkring overtrædelserne og
efterfølgende oplæg til fælles holdning omkring de
jagtetiske regler og hvordan de implementeres i
område.
Aftalt procedure omkring konstatering af
overtrædelse af de jagtetiske regler for hjortejagt.
Fra og med 2008 afholdes hvert å i hvert
lokalområde et evalueringsmøde omkring den
afsluttede hjortejagt med fokus på de positive
jagtoplevelser såvel som de uheldige oplevelser (
brud på jagtetiske regler, dårlig naboskab m.m.).
Evalueringen offentliggøres efterfølgende.

4. Har det været problematisk for
hjortevildtgruppen, at agere på brud?

Delvis. Enkeltpersoner/ jagtforeninger mener ikke
det er hjortegruppens opgave at pege på
overtrædelser.
2007 var første år hvor hjortegruppen blev
konfronteret med brud på de jagtetiske regler for
hjortejagt.
Overtrædelserne har bestået i ulovlige ”hochstande”
og beskydning på for lange afstande.
Ikke overholdelse af kontroleftersøgninger.

5. Hvordan har tendensen for brud på de
etiske regler for kronvildtjagt været i
forvaltningsperioden i de regionale
områder?
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6. Vildtforvaltningsrådet har i 2007
foranlediget udarbejdet en
kronvildtfolder. Har folderen dækket
hjortevildtgruppens behov?
7. Andet

For stor afskydning i forhold til arealstørrelse.
Ja – som indtroduktion omkring hjorteforvaltningen.
Der skal følges op med noget mere konkret og
målrettet information.

Hjortegrupperne er for usynlige på Skov- og
Naturstyrelsens hjemmeside.
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2. Bestandsstørrelse for kronvildt
1. Hvilke tiltag har den regionale
hjortevildtgruppe gjort, for at få et
bestandsoverblik?

2. Hvad er den regionale gruppes
vurdering af bestandsstørrelsen i tal
samt udvikling i det regionale
område?

3. Hvad er den regionale gruppes
vurdering af den maximale
bestandsstørrelse i det regionale
område?

I 2007 startede hjortegruppen hjortetælling(observation).
Tællingerne foretages sidste fredag/lørdag i marts
måned.
Fortsættes i 2008 og frem efter.
Optællingerne foretages i faste områder og ca. 150 prs.
indvolveret.
Tællingerne er pædagogisk en god indgangsvinkel til
dialog omkring kron- og dåvildt.
I hele hjortegruppens områder er bestanden voksende.
Nordvendsyssel – ca. 300 stk. kronvildt
Midt/øst Vendsyssel – ca. 100 stk. kronvildt
Thy – Han Herred – 12-1400 stk. kronvildt.
Ved optællingen i 2007 blev registreret 870 stk.
kronvildt, heraf 45 hjorte.
Bestanden vokser hurtigt. Overvejelser omkring
bestandens størrelse i Thy-området bør overvejes.

4. Hvad er den regionale gruppes
vurdering af kønssammensætningen
i det regionale område?

Umiddelbart er kønssammensætningen ok.

5. Hvad er den regionale gruppes
vurdering af
alderssammensætningen i det
regionale område?

Der skydes i Thy og Hanherred fortsat mange ”gode” og
enklte gamle hjorte, hvorfor alderssammensætningen
skønnes rimelig god.
På Statens arealer skydes fortsat kun kronebærende
hjorte og enkelte spidshjorte.

6. Andet
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3. Bestandsstørrelse for dåvildt
7. Hvordan er bestanden opstået, og
hvilke tiltag har den regionale
hjortevildtgruppe gjort, for at få et
bestandsoverblik?

Bestande har rod i ældre udsætninger eller udslip inden
for de sidste 15 år.
Dåvildt medtages fremover i den årlige hjortetælling.

8. Hvad er den regionale gruppes
vurdering af bestandsstørrelsen i tal
samt udvikling i det regionale
område?

Nordvendsyssel – 2-300 stk. dåvildt.
Midt-østvendsyssel - > 50 stk. dåvildt
Thy Hanherred - 100 stk. dåvildt.
Bestanden vokser langsomt. Dåvildt fredet frivilligt i 3 år i
Thy og Hanherred. ( 2008-2010)

9. Hvad er den regionale gruppes
vurdering af den maximale
bestandsstørrelse i det regionale
område?

?

10. Hvad er den regionale gruppes
vurdering af kønssammensætningen
i det regionale område?

I Thy og Hanherred er der tilsyneladende for få hjorte.
Mange dåer går rundt uden kalve, hvilket må være et
udslag af for få hjorte.
Samme tendens gælder i Øst- og Midtvendsyssel.
Der mangler ældre hjorte.

11. Hvad er den regionale gruppes
vurdering af
alderssammensætningen i det
regionale område?
12. Andet
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4. Afskydning for kronvildt
1. Hvilke metoder har
hjortevildtgruppen brugt, for at få
overblik over afskydningen i det
regionale område?

2. Hvad er hjortevildtgruppens
vurdering af afskydningen for
følgende grupper i det regionale
område:
- Kalve
- Hinder
- Spids- og gaffelhjorte
- Seks-endere
- Otte-endere
- Ti-endere
- Tolvendere og større
(De ulige rundes op)
3. Hvor stor er problemet omkring
påkørsel af kronvildt i det regionale
område? Der kan eventuelt
udarbejdes oversigtskort over de
”sorte” vejstrækninger.

Til og med 2007 har Thy Statsskovdistrikt og Lokal
jagtforening samlet afskydningen sammen.
Fra og med 2008 lægges dette over i hjortegruppens
regi.
I hvert lokalområde er udpeget og offentliggjort
personer som alle kan henvende sig til.
Hjortegruppen udarbejder materiale til dette.
Kalve – for få afskydes.
Hinder – passende afskydning.
Unghjorte ( seks – otteendere) – for mange nedlægges.
Store hjorte - passende

Stigende problem.
Flest i nordvendyssel.
Siden 1999 registreret ca. 55 alvorlige påkørsler ( Falck)
Sæby – Frederikshavn – Skagen landevejen.
I Thy har skovdistriktet registreret 23 påkørsler i
perioden 1. han. 2003 til 31. dec. 2008.
Herudover må der være tilgået
schweisshundesekretariatet en masse oplysninger om
påkørsler via de registrerede schweisshundeførere.

4. Andet
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5. Afskydning for dåvildt
1. Hvilke metoder har
hjortevildtgruppen brugt, for at få
overblik over afskydningen i det
regionale område?

Fra og med 2008 medtages dåvildt i afskydningen som
nævnt under kronvildt.

2. Hvad er hjortevildtgruppens
vurdering af afskydningen i forhold
til bestandsstørrelsen i det regionale
område?

Tillægget afskydes generelt ikke.
I få områder afskydes for hårdt. Thy Hanherred området
har dåvildt ikke kunnet præstere en reel fremgang i
bestanden, hvilket alt andet lige må være fordi der
skydes for hårdt
Lokalfredningen vil formodentlig kunne dokumentere
denne påstand.
I Øst og Midtvendsyssel vurderes at bestanden også har
en skæv kønssammensætning.
Der skydes generelt for mange hjorte.

3. Hvad er hjortevildtgruppens
vurdering af afskydningen for
følgende grupper i det regionale
område:
- Kalve
- Hinder
- Spidshjorte
- Stanghjort
- Halvskuffel
- Fuldskuffel
4. Hvor stort er problemet omkring
påkørsel af dåvildt i det regionale
område? Der kan eventuelt
udarbejdes et oversigtskort over de
”sorte” vejstrækninger.

Da dåvildt er mere stationært end kronvildt synes
påkørsel af dåvildt ikke at være et problem.

5. Andet
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6. Markskader efter kronvildt
1. Hvad er hjortevildtgruppens
vurdering af markskader i det
regionale område?

Få landmænd er berørt.

2. Hvis der er væsentlige markskader i
det regionale område, bedes
hjortevildtgruppen beskrive
følgende:

Der er ikke p.t lavet opgørelser over skader o.lign.
Hjorte gruppen har via pressen eftersøgt lodsejere som
vil melde skader ind.

-

-

Markskaderne opgøres i kroner
Hvor mange ejendomme der er
berørte af væsentlige
markskader
Arealstørrelse for markskader
Hvilke afgrøder der er
skaderamte

3. Har hjortevildtgruppen en vurdering Indtil videre øget kendskab til afværgemetoder og hvor
af, hvordan markskadeproblemet
de kan rekvireres.
kan løses?
4. Andet
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7. Markskader efter dåvildt
1. Hvad er hjortevildtgruppens
vurdering af markskader i det
regionale område?

Næppe skader i markbruget.
Skovbruget – ukendt.

2. Hvis der er væsentlige
markskader i det regionale
område, bedes
hjortevildtgruppen beskrive
følgende:

Se pkt. 1

-

-

Markskaderne opgøres i kroner
Hvor mange ejendomme der er
berørte af væsentlige
markskader
Arealstørrelse for markskader
Hvilke afgrøder der er
skaderamte

3. Har hjortevildtgruppen en
vurdering af, hvordan
markskadeproblemet kan løses?

Samme som ved kronvildt.

4. Andet
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8. Øvrige emner
1. Hvilke opgaver har den regionale
hjortevildtgruppe i øvrigt
beskæftiget sig med?

Oprettelse af hjorte laug.

2. Har hjortevildtgruppen andre tiltag,
(herunder forslag til ændring af
jagttider eller tidsbegrænset
lokalfredning) som skal
afprøves/ændres i den regionale
hjortevildtgruppes område?

Der er p.t. 4 hjortelaug under etablering + at man søger
udsætning af dåvildt.

3. Har hjortevildtgruppen haft
samarbejde med andre grupper eller
laug i forvaltningsområde?

Nej

4. Hvordan vurderer
Tungt.
hjortevildtgruppen samarbejdet med Dansk landbrug og Dansk Skovforening har ikke vægtet
de centrale systemer generelt?
opgaven så vigtigt som det kunne forventes, hvilket også
er påtalt.
5. Andet
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