HJORTEVILDTGRUPPERNES
AFRAPPORTERING 2011
TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET
HJORTEVILDTGRUPPE
MIDTJYLLAND

Det fremgår af retningslinierne 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: Skov- og Naturstyrelsen, Henrik Lykke Sørensen,
hls@sns.dk. Hjortevildtgruppen under Vildtforvaltningsrådet vil stå for den samlede
afrapportering til Rådet.
Sidste frist for indsendelse af gruppens afrapportering er den 31/3 2011.
Rapporterne SKAL indsendes rettidigt, således at der er den nødvendige tid til evaluering
inden forlæggelse for Vildtforvaltningsrådet.
Dette års skema i forhold til 2010: Skemaet er forenklet og suppleret af et kort. Det er
hensigten at dette skal gøre det lettere at få overblik over udviklingen i et konkret område..
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1. Etiske regler for kronvildtjagt
1. Er der konstateret brud på de
etiske regler?

2 tilfælde af skud før skydetid. Blev politianmeldt
lokalt.

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

(Flere/uændret/færre)
Gruppen anser tendensen for stigende, antageligt
grundet øget fokus.

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

Politianmeldelse

4. Andet

2. Bestandsstørrelse for kronvildt
1. Tegn og nummerer de
vigtigste
kronvildtområder i
regionen ind på et kort
(Brug evt. vedlagte
kort)

2
250-300
(60-70)

500-550
(240)

Kronv
Bestan
Nedlag

1

3

1200-1300
(240-250)
350-400
(100-110)

4

50
(12)

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

1. 500 - 550
2. 250 - 300
3. 1000 - 1100
4. 350 - 400
5. 50

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

1. (faldende/stabil/stigende)
2. Stigende
3. uændert
4. stabil → stigende
5. stabil
1. generelt passende, men lokalt for mange dyr
2. passende
3. for mange
4. samlet passende, men fordelingen er skæv
5. passende

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

mod vest.

3. Bestandsstørrelse for dåvildt
1. Tegn og nummerer
(med bogstav) de
vigtigste
dåvildtområder i
regionen ind på et
kort (kort vedlagt)

40-50
(5)

10-15

A

dåvildt 2010/11

B

Bestand: 450-500 stk
Nedlagt: 55-60 stk

C
90-100
(10)

D

5
270

E
160
(27)

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

A. 40-50
B. 10-15
C. 75-100
D. 250-300
E. 150-200
…

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

A. stabil
B. stigende?
C. stigende
D. stigende
E. stabil
…

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

A. plads til flere dyr
B. plads til flere
C. passende → plads til flere
D. passende
E. passende
…

(15)

5. Andet

4. Afskydning for kronvildt
1. Hvad er afskydningen
i de vigtige
kronvildtområder i tal?

1.
2.
3.
4.
…

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

1. passende
2. passende→/for lille, specielt set i lyset af
kønsfordeling
3. for lille
4. passende→for lille
…

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

1.
2.
3.

4. Hvad er
hjortevildtgruppens
vurdering af
afskydningens
fordeling på køn i
områderne?
5. Andet (supplerende
oplysninger om
afskydningen)

ca. 240
60-70
240-250
100-110

Generelt er kalveandelen formodentlig for
lille.

Jægerne har stadig megen fokus på
handyr og dermed bliver hindafskydningen
for lille.
…

5. Afskydning for dåvildt
1. Hvad er
afskydningen i de
vigtige
dåvildtområder i
tal?

A. 5
B. 0
C. 10
D. 15
E. 25-30
…

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

A. passende, når større bestand ønskes
B. passende
C. passende
D. Hvis man ikke ønsker en fortsat bestandsstigning, er
afskydningen tilsyneladende for lille.
E. passende
…

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

1.
2.
3.
4.
…

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

1. (for mange hundyr/passende/for mange handyr)
2.
3.
4.
…

5. Andet
(supplerende
oplysninger om
afskydningen)

6. Markskader
1. Hjortevildtgruppens
vurdering af omfanget
af markskader fordelt
på vigtige
hjortevildtområder i
regionen

1. uændret
2. uændret
3. tilsyneladende færre skader, om end stadig
for
store
4. uændret
A. For dåvildtområderne er der ingen meldinger
om
markskadeproblemer

2. Hvordan vurderer
hjortevildtgruppen
udviklingen i omfanget
af markskader

3. Andet (supplerende
om gruppens arbejde
med
markskadeproblemer)

1. uændret
2. uændret
3. svagt faldende → uændret
4. uændret
A.
…

7. Øvrige emner
1. Hvike
hjortevildtlaug er
der etableret i
regionen. Angiv
laugene på kort.

1. Rørbæk Sø hjortelaug
2. Tange Sø
3. Gludsted
4. Nørlund
Dertil kommer et par områder hvor der ikke er
formaliserede laug, men der holdes årligt møde:
Hjøllund området og
Silkeborg Sdr.skov området

2. Hvad er
Der er tilsyneladende mere aktivitet på området.
hjortevildtgruppens
vurdering af
hjortevildtlaugenes Ja, flere er ønskeligt
funktion. Er der
behov for flere?
3. Hjortevildtgruppens bemærkninger i øvrigt

2
250-300
(60-70)

500-550
(240)

Kronvildt 2010/11
Bestand: 2300-2600stk
Nedlagt: 650-700

1
3

1200-1300
(240-250)
350-400
(100-110)

4

50
(12)

40-50
(5)

10-15

A

dåvildt 2010/11

B

Bestand: 450-500 stk
Nedlagt: 55-60 stk

C
90-100
(10)

D

5
270

E

(15)

160
(27)

2
kendte hjortelaug
2011.

4 3
1

