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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. 
 
Vildtforvaltningsrådet besluttede i 2007, at dåvildtforvaltning indgår i 
forvaltningsgruppernes arbejde. Derfor rummer afrapporteringsformatet også spørgsmål 
omkring dåvildt. Der vil imidlertid være regioner, hvor der ikke kronvildt, men ikke dåvildt 
og omvendt. 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 2010. 
Rapporterne SKAL indsendes rettidigt, således at der er den nødvendige tid til evaluering 
inden forlæggelse for Vildtforvaltningsrådet. 
 
Dette års skema i forhold til 2009: Der er ikke tilføjet spørgsmål. Spørgsmål som 
Vildtforvaltningsrådets Hjortevildtgruppe finder er besvaret, eller som ikke længere er 
relevante er fjernet. 
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1. Etiske regler for kronvildtjagt  
 
1. Er der konstateret brud på de 

etiske regler? 
 

Gruppen er ikke blevet kontaktet direkte om brud 
på de etiske regler. 

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

 

Tendensen er stagnerende. Det er gruppens 
vurdering, at eventuelle brud i et sigende omfang 
håndteres ved lokal dialog. 

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

 

Jf. 1 har gruppen ikke været i aktion. 

4. Andet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sekretariatet har efter afslutningen af jagtsæsonen 
orienteret gruppen om forlydender om tre 
overtrædelse af de etiske regler. 
 
Gruppen vil tage kontakt til de relevante personer 
for at få verificeret forlydenderne og vil agere i 
henhold til resultatet heraf. 



2. Bestandsstørrelse for kronvildt 
 
1. Hvad er den regionale gruppes 

vurdering af bestandsstørrelsen 
i tal samt udvikling i det 
regionale område? 

 

Ud fra en antagelse af, at ca. 1/5 af 
efterårsbestanden nedlægges, skønner gruppen 
bestanden til ca. 4.000 dyr inden jagtsæsonens 
start. 
 
Bestanden er stigende. 

2. Hvad burde efter den regionale 
gruppes vurdering være den 
maximale bestandsstørrelse i 
det regionale område? 

 

Uden at se sig i stand til at angive et tal for, hvor 
stor bestanden i regionen maximalt bør være, er 
det gruppens vurdering, at regionen kan rumme 
flere end de nuværende ca. 4.000 dyr 
(efterårsbestand). 
 
Det er dog en forudsætning, at den ikke lokalt bliver 
så stor, at det ikke er socialt bæredygtigt. Det vil 
sige, at den ikke må forårsage uacceptable skader 
på jordbrugserhvervene eller give anledning til 
andre væsentlige problemer som fx påkørsler. 
 
Væksten i bestanden bør søges tilvejebragt sådan, 
at den sker i områder med egnede levesteder, som 
huser få eller ingen dyr, og hvor der er udsigt til, at 
en kronvildtbestand vil kunne leve i harmoni med 
sine omgivelser. 
 
På enkelte lokaliteter er bestandstætheden så stor, 
at det ikke er socialt bæredygtigt. Her bør den 
reduceres, og det kan i den forbindelse være 
nødvendigt at skyde flere dyr pr. arealenhed, end 
de etiske regler anbefaler.  

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

 

Kønsfordelingen i regionens afskydning er ca. 
50/50, og kønssammensætningen i bestanden 
vurderes derfor til at være tilsvarende. Der er dog 
store lokale forskelle. 

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

 

Det vurderes, at der er væsentlig flere ældre hinder 
end hjorte i bestanden.  
 
Det er ønskeligt, at der var flere udvoksede hjorte i 
bestanden. 

5. Andet 
 
 
 
 

 



 
 

3. Bestandsstørrelse for dåvildt 
 

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

 

Dåvildtet findes spredt i regionen i større eller 
mindre lokale bestande. Bestandens størrelse er 
svær at vurdere, men den antages at være højst 
500 dyr. 
 
Bestanden er stigende. 

2. Hvad burde efter den 
regionale gruppes vurdering 
være den maximale 
bestandsstørrelse i det 
regionale område? 

 

Uden at kunne angive et eksakt tal for hvor stor 
bestanden bør være i regionen er det gruppens 
vurdering, at det ikke vil give anledning til 
væsentlige problemer for jordbrugserhvervene eller 
på anden måde, hvis bestanden var større end de 
nuværende ca. 500 dyr.   

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

 

Der er en klar overvægt af dåer. 

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

 

Der er så få indberetninger om nedlagt dåvildt, at 
gruppen ikke kan danne sig en kvalificeret mening 
om alderssammensætningen i bestanden. 

5. Andet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

4. Afskydning for kronvildt 
 
1. Hvad er hjortevildtgruppens 

vurdering af afskydningen i 
forhold til bestandsstørrelsen i 
det regionale område? 

 

Det vurderes, at afskydningen er mindre end 
tilvæksten, og at bestanden derfor er stigende. 

2. Hvad er hjortevildtgruppens 
vurdering af omfanget af 
afskydningen af følgende 
grupper i det regionale område: 

- Kalve 
- Hinder 
- Spidshjorte 
- Seks-tiendere (mellemhjorte) 
- Tolvendere og større (større 

hjorte) 
(De ulige rundes op) 
 

Der er pr. 31. marts indberetning om 758 nedlagte 
krondyr (se bilaget med oversigt over 
indberetningerne om nedlagt kronvildt i regionen). 
 
Der afventes i skrivende stund indrapportering fra 
enkelte lokaliteter. Når tallene herfra fremkommer, 
vil et revideret bilag med den samlede 
indrapportering blive eftersendt.  
 
 

3. Hvor stort er problemet med 
påkørsel af kronvildt i det 
regionale område? Der kan 
eventuelt vedhæftes et 
oversigtskort over de ”sorte” 
vejstrækninger. 

 

Blot en enkelt påkørsel af et stykke kronvildt kan få 
fatale konsekvenser, og dermed i høj grad være et 
problem for passagererne i involverede køretøjer. 
Men set i forhold til bestandens størrelse sker der 
efter gruppens vurdering kun påkørsler i et meget 
begrænset omfang. 
 
Gruppen vil foreslå, at de ”sorte” vejstrækninger 
lokaliseret ved hjælp af schweisshundeførernes 
indberetninger om eftersøgninger af påkørt 
kronvildt. 
 
Falck og vejmyndighederne håndterer uden tvivl et 
antal nedkørte krondyr, og en henvendelse til dem 
om at videregive oplysninger herom, kan sikkert 
bidrage til at kaste yderligere lys over omfanget af 
påkørsler. 

4. Andet 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



5. Afskydning for dåvildt 
 
1. Hvad er hjortevildtgruppens 

vurdering af afskydningen i 
forhold til bestandsstørrelsen i 
det regionale område? 

 

Det vurderes, at afskydningen er væsentlig mindre 
end tilvæksten, og at bestanden derfor er stigende 

2. Hvad er hjortevildtgruppens 
vurdering af omfanget af 
afskydningen af følgende 
grupper i det regionale område: 

- Kalve 
- Dåer 
- Spidshjorte 
- Stanghjort 
- Halvskuffel 
- Fuldskuffel 
 

Pr. 31. marts er der indberettet følgende 
afskydning: 
 
1 då 
1 spidshjort 
1 stanghjort 
1 fuldskuffel 
 
Der afventes i skrivende stund indrapportering fra 
enkelte lokaliteter. Når tallene herfra fremkommer, 
vil et revideret bilag med den samlede 
indrapportering blive eftersendt. 

3. Hvor stort er problemet omkring 
påkørsel af dåvildt i det 
regionale område? Der kan 
eventuelt vedhæftes et 
oversigtskort over de ”sorte” 
vejstrækninger. 
 

Der er ingen problemer. 

4. Andet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



6. Markskader  
 
1. Er hjortevildtgruppen bekendt 

med, at der i regionen har været 
eksempler på, at hjortevildt har 
forvoldt væsentlige markskader?

 

Gruppen er bekendt med fem tilfælde af væsentlige 
markskader. 

2. Hvad vurderer 
hjortevildtgruppen, der er den 
eller de grundlæggende årsager 
til, at vildtet har forårsaget disse 
væsentlige markskader? 
 

Måske har tørken i vækstsæsonen medført en 
begrænset fødetilgang i skovområderne, så dyrene 
i højere grad har søgt føde på de omkringliggende 
dyrkede arealer. 
 
Lokalt kan problemet skyldes for tætte bestande.   

3. Hvad har hjortevildtgruppen gjort 
i forbindelse med eventuelt 
konstaterede væsentlige 
markskader? 

 

Gruppen har ikke ingen rigtige virkemidler til at 
kunne medvirke ved løsningen af konkrete 
problemer med markskader. 
 
Hvor problemerne lokalt skyldes en for tæt bestand 
imødegås de bedst ved en koordineret forvaltning 
af bestanden fx ved dannelse af kronvildtlaug, 
hvilket gruppen søger at understøtte. 

4. Har hjortevildtgruppen forslag til, 
hvorledes den lokale dialog om 
begrænsning af markskader kan 
blive endnu bedre end i dag?  

 

Dialogen kan fremmes ved dannelse af 
kronvildtlaug i områder, hvor der er problemer med 
væsentlige markskader. 
 
Det er vigtigt, at de lokale landbrugsinteresser 
indbydes til at deltage i drøftelserne i laugene om 
bestandens forvaltning. De lokale 
planteavlskonsulenter har et godt overblik over 
hvor, der er væsentlige markskader. Derfor bør 
konsulenterne også aktivt søgt inddraget i dialogen.

5. Andet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

7. Øvrige emner 
 
1. Hjortevildtgruppens 

bemærkninger i øvrigt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Såfremt afrapporteringsformatet ændres, så nye 
spørgsmål skal besvares, ønsker Gruppen sig, at 
formatet for den årlige indrapportering foreligger 
inden jagtsæsonens start. 
 
Når Gruppen på forhånd er klar over hvilke 
informationer, der skal indsamles og registreres, 
forbedres mulighederne for at kunne udarbejde en 
indrapportering, der er så fyldestgørende som 
muligt. 

 


