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Regulering af krondyr i midtjyske statsskove 
 
 
Naturstyrelsen Midtjylland har i den forgangne jagtsæson reguleret bestanden af krondyr i 
nogle af de store, statsejede midtjyske plantager. 
 
I løbet af oktober, november, december og januar er der afholdt 15 riffeljagter på krondyr. På 
disse jagter har der deltaget godt 350 skytter, især jagtforeningsmedlemmer, naboer og 
samarbejdspartnere. Der er desuden nedlagt krondyr ved jagt på arealer, hvor jagten er ud-
lejet til private, og ved supplerende afskydning af især kalve. Der er i løbet af jagtsæsonen 
nedlagt i alt 218 krondyr. 
 
Flere af jagtgæsterne har haft held og dygtighed til at nedlægge kronebærende hjorte. Der er 
således faldet 2 fjortenendere, 5 tolvendere og 5 tiendere. Det er meget usædvanligt, at der 
nedlægges så mange større hjorte i forbindelse med jagt på de arealer, der hører under Na-
turstyrelsen Midtjylland. Grunden er formentlig, at de seneste års afskydning i de midtjyske 
statsskove har fokuseret på hinder og kalve, hvilket resulterer i, at flere hjorte når at blive 
kronebærende. 
 
Jagterne er afholdt følgende steder: Hastrup Plantage, Palsgård Skov, Nørlund Plantage, 
Gludsted Plantage, Kompedal Plantage, Feldborg Sønderskov og Feldborg Nørreskov. 
 
Det største antal krondyr, nemlig 79, er nedlagt i Gludsted Plantage. Det er dog færre dyr 
end i sidste jagtsæson, hvor der blev nedlagt 126 dyr. Faldet i antallet af nedlagte dyr skyl-
des dels, at det totale antal af dyr i og omkring Gludsted Plantage er faldet som følge af de 
foregående 2 sæsoners høje udbytte, dels at vejrliget på flere jagtdage var karakteriseret ved 
ringe vind og dermed dårligere jagtbetingelser. 
 
Det ringere udbytte end forventet af jagterne i Gludsted Plantage afspejler sig således i det 
totale antal nedlagte dyr hos Naturstyrelsen Midtjylland på 218, hvor der i den foregående 
jagtsæson blev nedlagt 260 dyr. Tallene for disse 2 sæsoner er markant højere end for de 2 
foregående sæsoner, som var henholdsvis 147 og 130. Beslutningen, der blev truffet i efter-
året 2009 om at gøre noget for at reducere bestanden, er således ved at blive realiseret.  
 
Den store afskydning er nødvendig, fordi bestanden af krondyr i Midtjylland gennem de se-
nere år har været støt stigende med markskader på landbrugsarealer rundt om plantagerne 
til følge. Der har især været mange markskader omkring Gludsted Plantage 
 
Antallet af krondyr er steget, fordi afskydningen på især private arealer har været for lille i 
forhold til bestandsudviklingen, samtidig med at mange jægere fokuserer på at nedlægge 
trofæbærende hjorte og undlader at skyde tilstrækkeligt med hinder og kalve. 
 



   

Det relativt kraftige jagttryk i Gludsted Plantage har naturligt nok haft som konsekvens, at 
krondyrene mod slutningen af jagtsæsonen har været mere urolige og opmærksomme, så 
det har været sværere end vanligt for almindelige skovgæster at opleve dem. 
 
”Vi er naturligvis opmærksomme på, at bestræbelserne på at regulere antallet af krondyr ikke 
må medføre, at mulighederne for at opleve krondyrene i de midtjyske plantager forringes 
unødigt. Sikkerhed og jagtetik går til enhver tid forud for afskydning!” siger skovrider Poul 
Ravnsbæk fra Naturstyrelsen Midtjylland. 
 
Den Midtjyske Hjortevildtgruppe bakker op om Naturstyrelsen Midtjyllands afskydningspolitik, 
der indebærer, at bestanden af krondyr i Gludsted Plantage reduceres, og at man forsøger at 
finde balancen mellem hensynet til skovgæsters oplevelsesmuligheder og den frie vandring 
af krondyr mellem statsejede og private arealer på den ene side og ønsket om færre mark-
skader på den anden side.   
 
Yderligere oplysninger: Skovrider Poul Ravnsbæk, tlf. 72 54 36 96 eller vildtkonsulent Steen 
Fjederholt, tlf. 72 54 36 98.       
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