HJORTEVILDTGRUPPERNES
AFRAPPORTERING 2010
TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET
HJORTEVILDTGRUPPE
NORDJYLLAND

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.
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?

Ikke graverende ting.

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

Der er sket en forbedring i forhold til tidligere år

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

Intet gjort i 2009, men i tidligere år er der afholdt
møder i områder hvor etikken har haltet (se
tidligere indrapporteringer).

4. Andet

Der foregår en del fodring med roer, hvor der ”i
nærheden” falder dyr, uden vi har reel kendskab til
direkte overtrædelser af jagtlovens bestemmelser.
Det kniber med at få valide meddelelser om etiske
overtrædelser.

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

Ved de årlige tællinger den sidste uge i marts, er
der en fortsat stigning i antallet af talte (sete) dyr.
Ca. 10% årlig stigning.
Se bilag under 7 øvrige emner.

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

Set i lyset af de store bestandsmæssige forskelle i
Nordjylland, er der steder hvor bestanden gerne
må 10-dobles og andre steder, hvor der ikke er
plads til store stigninger, idet markskaderne disse
steder indikerer at vi har nået den tålelige
bestandstæthed. Men hvis bestandsudviklingen vil
foregå de ”rigtige” steder, er der plads til
væsentlige stigninger.
Måske på grund af den afkortede jagttid
nordenfjords, har vi fortsat en rimelig god fordeling i
kønssammensætningen, med et lille + i hundyrenes
favør. Enkelte steder er afskydningen af hjorte
regionalt for stor i forhold til afskydningen af
hundyr.
Da vi nordenfjords ikke har jagt i brunsttiden, har vi
rigtig mange ældre og gode hjorte. Alene i Thisted
kommune har vi kendskab til ca. 15 afskudte store
hjorte, hvor måske de 10 af dem er sølv- og eller
guldmedaljer. Der bliver ligeledes skudt ældre
hinder i et vist omfang.

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

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

Så vi mener at der i det meste af regionen er en
fornuftig sammensætning, enkelte steder skydes
der for mange unge hjorte.

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

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

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

Set i lyset af særfredningen i den vestlige del af
regionen, samt de i den forbindelse foretagne
udsætninger af dåvildt, er der tale om en ret
betydelig stigning i antallet af registrerede dyr ved
hjortevildttællingen (se pkt. 7 øvrige emner).
Vi har vurderet at bestanden i nordvendsyssel er
på ca. 400-450 dyr, og bestanden i Thy-Hanherred
ligger på ca. 300 dyr.
Med den rette fordeling til hele regionen, vil der
formentlig kunne accepteres det dobbelte antal dyr
uden de store problemer.

Der er meget få store (gamle) hjorte. Enten bliver
de nedlagt for tidligt (nordvensyssel) eller også har
udsætningerne i Thy-Hanherred favoriseret
hundyrene og kun få store hjorte er blevet
indkøbte.
I Thy-Hanherred området har de indkøbte dåer
været med kalve, så med en fortsat fredning, vil
antallet af voksne dåhjorte hurtigt stige.
Mange unge hjorte og dåer, og grundet fredningen i
Thy- Hanherred er der efterhånden mange gamle
dåer. I nordvendsyssel skønnes fordelingen mere
jævn, dog mangler der ældre hjorte.
I forbindelse med udsætningerne af dåvildt i ThyHanherred, har der specielt i Thy-området været en
del problemer med skrælleskader og skader i
private haver.
På Hannæs har der været problemer med
undslupne farmdyr fra en hjortefarm.

4. Afskydning for kronvildt
1. Hvad er hjortevildtgruppens
vurdering af afskydningen i
forhold til bestandsstørrelsen i
det regionale område?
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)

Ifølge vildtudbyttestatistikken nedlægges der nord
for Limfjorden ca. 500 stk. kronvildt. Da bestanden
stadig stiger, vil vores afskydning alt andet lige
ligge på ca. 20-25% af bestanden, hvilket indikerer
en bestand på 2000-2500 dyr.
Afskydningen af kalve er på statens arealer ca. 4550%. Men meget mindre på private arealer. Vi
skønner således at de skydes max. 30% kalve, og
30% hinder/smaldyr og 40% hjorte.
Det næste er næsten rent gæt!:
Spidshjorte
Mellemhjorte
Store hjorte

90 stk.
55 35 -

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

Ikke noget stort problem. Ikke for kronvildtet i det
mindste. Vi regner med et tal på 10-15 stk.

4. Andet

I området omkring Tranum klitplantage, er der
blevet skudt ca. 50 hjorte, hvoraf kun 5 var gode
hjorte.
Hjortevildtgruppen tog initiativ til et møde med
lodsejere og jagtlejere i området. Ikke for at ”dunke”
nogen i hovedet, men for at få en dialog der gerne
skulle munde ud i en mere ”fornuftig” afskydning i
området. Mødet forgik i en rigtig god ånd, og man
enedes om at mødes igen efter næste jagtsæson.

5. Afskydning for dåvildt
1. Hvad er hjortevildtgruppens
vurdering af afskydningen i
forhold til bestandsstørrelsen i
det regionale område?
2. Hvad er hjortevildtgruppens
vurdering af omfanget af
afskydningen af følgende
grupper i det regionale område:
- Kalve
- Dåer
- Spidshjorte
- Stanghjort
- Halvskuffel
- Fuldskuffel
3. Hvor stort er problemet omkring
påkørsel af dåvildt i det
regionale område? Der kan
eventuelt vedhæftes et
oversigtskort over de ”sorte”
vejstrækninger.
4. Andet

Da bestanden er fredet i halvdelen af området,
bliver i alt ikke nedlagt meget dåvildt. I
nordvendsyssel nedlægges ca. 100 dyr, hvilket
syntes passende. Dog skydes der forholdsvis
mange yngre hjorte.
Det har vi desværre ikke tal for.
Se skema med nedlagt vildt nordenfjords. Vi kan
desværre ikke specifisere ud til køn og alder.

Tallet kendes ikke, men er %-vis større end for
kronvildtets vedkommende.

6. Markskader
1. Er hjortevildtgruppen bekendt
med, at der i regionen har været
eksempler på, at hjortevildt har
forvoldt væsentlige markskader?

For kronvildtets vedkommen har der været massive
skader i visse områder. Specielt har området ved
Tved klitplantage, der har Hanstholm reservatets
store bestand af kronvildt fouragerende i
forårsmånederne. Ca. 300-350 dyr, der hver aften
skal have føden bliver at se på enhver ejendom.

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

Mangel på kvalificeret føde der kan matche
landbrugsafgrøder i forårsmånederne. Og en stadig
stigende bestand af krondyr i reservatet, hvor der
ikke bliver foretaget nogen form for afskydning.

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

Hjortevildtgruppen har besøgt landmanden, og
Skov- og Naturstyrelsen har efterfølgende indkøbt
vildtafværgemidler til forsøgsopsætning hos
samme landmand her i april måned.

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

Vi har planer om at invitere alle potentielle
landmænd med markskader til en ”markvandring”
her i foråret, hvor vi forhåbentlig kan vise at disse
afværgeforanstaltninger virker. Dette til inspiration
for andre landmænd og for at få en god dialog om
et reelt problem som vi skal hjælpes ad med at løse
(se endvidere annoncen fra 2009 nedenfor).

5. Andet:
Hjortevildtgruppen for Nordjylland
afholder 3 offentlige orienteringsmøder med start kl. 19,00 alle aftener.
Møderne afholdes følgende 3 steder:
22. september på Tværsted Skole, Skolevej 13, 9881 Bindslev.
24. september på Østerild Kro, Østerild Byvej 65, 7700 Thisted.
6. Oktober i Østervrå Idræts- og kulturcenter, Bredgade 6-8, 9750 Østervrå.
Emner:
•
•
•
•
•
•

Orientering om hjortevildtgruppens arbejde - ved formand Tage Espersen.
Dåvildt i Vestjylland. Erfaringer og fremtidig forvaltning - ved Robert V. Olesen.
Markskadeproblematikken - ved en repræsentant for landbruget.
Firmaet ANICO (animal control) vil vise diverse vildtafværgemidler.
Bestandstilvækst, beskydnings- og reguleringsmuligheder - ved Robert V. Olesen.
Resultaterne af forårets hjortevildttællinger – ved vildtkonsulent Anton Linnet.

Aftenen emner henvender sig især til landmænd med markskadeproblematikken tæt inde på kroppen og til jægere og andre
naturbrugere med interesse for hjortevildtet.

7. Øvrige emner
Hjortevildtgruppens bemærkninger i øvrigt:

Hjortevildt nedlagt nord for Limfjorden i perioden 2006 til 2009
2006/07 2006/07

2007/08 2007/08

2008/09 2008/09

Kommune

Krondyr

Dådyr

Krondyr

Dådyr

Krondyr

Dådyr

773 Morsø

0

3

0

23

1

5

181

65

195

4

193

7

4

1

11

6

10

1

41

56

28

40

41

45

138

28

126

13

189

14

851 Ålborg

67

21

77

19

54

15

860 Hjørring

50

64

55

53

57

56

481

238

492

158

545

143

4284

4447

4399

4403

5033

4363

787 Thisted
810 Brønderslev-Dronninglund
813 Frederikshavn
849 Jammerbugt

Nord for fjorden
Hele landet

Da Aalborg Kommune ligger både nord og syd for Limfjorden, kan man ikke med sikkerhed vide,
hvor stor en del, der nedlagt nord for fjorden. Tallene vedr. Aalborg skal derfor tages med forbehold.

