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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 er 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 2011. 
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. 
 
 
Indholdsfortegnelse: 
 
1. Etiske regler for kronvildtjagt............................................................................................3 
2. Bestandsstørrelse for kronvildt ................................. Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 
3. Bestandsstørrelse for dåvildt .................................... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 
4. Afskydning for kronvildt............................................. Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 
5. Afskydning for dåvildt................................................ Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 
6. Markskader efter kronvildt......................................... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 
7. Øvrige emner ............................................................ Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 
 



 

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 sker fortsat en forbedring i forhold til de 
tidligere år 

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

 

I februar 2010 blev der på hjortevildtgruppens 
initiativ, taget kontakt til en gruppe af jægere 
omkring Tranum Klitplantage. Der var i sæsonen 
2009/10 skudt et uforholdsmæssigt stort antal 
hjorte i forhold til den samlede afskydning. 
 
I sæsonen 2010/11 er der strammet gevaldigt op 
på paroler, således at afskydningen i området har 
været acceptabel i henhold til de etiske regler. 

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. 
 
Reglerne om ikke at lukrere på naboer ved naboers 
jagtudøvelse, ser nogle jægere mange steder ikke 
som et etisk problem. Det er meget almindeligt at 
der sidder ”skeljægere” f.eks. når der foregår jagt 
på statens arealer.  
 
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? 

 

Den årlige hjortevildttælling sidste uge i marts, var 
besværliggjort af dårligt tåget vejr, så tallene her 
var noget mindre end tidligere år.  
 
Ud fra udviklingen i afskydningstallene, og ved en 
forventet afskydning på ca. 20%, er vores 
vurdering, at bestanden er på ca. 2500-3000 dyr. 

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. 

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

 

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 
og kalve. 

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

 

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 flere i medaljeklassen. Der bliver ligeledes 
skudt ældre hinder i et vist omfang.  
 
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? 

 

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. 800 dyr. Altså mindst 1200 dyr. 

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

 

Med den rette fordeling til hele regionen, vil der 
formentligt kunne accepteres det dobbelte antal dyr 
uden de store problemer. 

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

 

Der er meget få store (gamle) hjorte. Enten bliver 
de nedlagt for tidligt (nordvendsyssel) eller også 
har udsætningerne i Thy-Hanherred favoriseret 
hundyrene og kun få store hjorte er blevet 
indkøbte. 
 
En del hjorte mister fortsat livet ved at blive viklet 
ind i hegnstråd, gammelt ballesnor og rundballenet. 
 
I Thy-Hanherred området har de indkøbte dåer 
været med kalve, så med en fortsat fredning, vil 
antallet af voksne dåhjorte hurtigt stige. 

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

 

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. 

5. Andet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I forbindelse med udsætningerne af dåvildt i Thy-
Hanherred, har der været en del skader i private 
haver. 
 
På Hannæs har der ligeledes været problemer i 
haver og på nedrevet  kreaturhegn fra undslupne 
farmdyr. 

 



4. Afskydning for kronvildt 
 
1. Hvad er hjortevildtgruppens 

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

 

Ifølge vildtudbyttestatistikken nedlægges der nord 
for Limfjorden ca. 600 stk. kronvildt. Da bestanden 
stadig stiger, og vores afskydning alt andet lige 
ligge på ca. 20% af bestanden, indikerer det en 
bestand på op mod 3000 dyr. 

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) 
 

Afskydningen af kalve er på statens arealer ca. 45-
50%. 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       90 stk. 
Mellemhjorte    75  - 
Store hjorte      50  - 
 

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

 

I forhold til en stor bestand fra et meget stort areal 
anses påkørsler ikke for at være et bestands 
regulerende problem. Derfor kan det godt 
trafikmæssigt være et stort problem. 
 
I alt ca. 15-25 dyr. 

4. Andet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

5. Afskydning for dåvildt 
 
1. Hvad er hjortevildtgruppens 

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

 

Da bestanden er fredet i halvdelen af området, 
bliver der ikke nedlagt meget dåvildt. I 
Nordvendsyssel nedlægges ca. 100 dyr, hvilket 
syntes passende. Dog skydes der forholdsvis 
mange yngre hjorte. 

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

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

Det har vi desværre ikke tal for. 
 
Se skema med nedlagt vildt nordenfjords. Vi kan 
desværre ikke specificere ud til køn og alder. 

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

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

4. Andet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Manglende underskrift på jagttidsbekendtgørelsen, 
resulterede i at det nyudsatte dåvildt i Vendsyssel, 
ikke blev fredet som forventet. Men en appel til 
jægerne i området resulterede i kun 3 stk. kendte 
nedlagte dyr. Heraf var 2 dyr kalve nedlagt med 
hagl ved uheld.  
 
Appellen viste forståelse for situationen og  
mådehold blandt de udøvende jægere i området. 

 



 

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 der i området 
ved Tved klitplantage været store problemer. 
Hanstholm reservatets store bestand af kronvildt, 
Ca. 350-450, dyr fouragerer på naboejendomme til 
reservatet. Det store ”tryk” de mange dyr hver aften 
giver på afgrøderne specielt i forårsmånederne 
bliver at se på naboejendommene.  
 
 

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 flere dyr 
der søger ud til markerne umiddelbar før høst. 
Samtidig hermed en stadig stigende bestand af 
krondyr. 

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

 

Skov- og Naturstyrelsen har indkøbt censorstyret 
vildtafværgemiddel til forsøgsopsætning hos 
landmænd, som hermed kan få afprøvet disse 
afværgemidler forud for en eventuel investering. 

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 vil hjælpe med at løse.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 Øvrige emner: 

Hjortevildt nedlagt nord for Limfjorden i perioden 2006 til 2011

2006/07 2006/07 2007/08 2007/08 2008/09 2008/09 2009/10 2009/10 2010/11 2010/11

Kommune Krondyr Dådyr Krondyr Dådyr Krondyr Dådyr Krondyr Dådyr Krondyr Dådyr

773 Morsø 0 3 0 23 1 5 0 6 5 1

787 Thisted 181 65 195 4 193 7 238 6 266 10

810 Brønderslev-Dronninglund 4 1 11 6 10 1 11 5 24 36

813 Frederikshavn 41 56 28 40 41 45 36 44 40 63

849 Jammerbugt 138 28 126 13 189 14 230 24 240 10

851 Ålborg 67 21 77 19 54 15 116 20 73 13

860 Hjørring 50 64 55 53 57 56 46 54 33 57

Nord for fjorden 481 238 492 158 545 143 677 159 681 190

Hele landet 4284 4447 4399 4403 5033 4363 6913 4816 7350 5990

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.



                        Oversigt over hjortevildttællinger Nordenfjords: 

 
Forud for opstart på afskydning af en relativ ny bestand af dåvildt mange steder i 
Vestjylland, foreslås udarbejdet en folder om dåvildtet i stil med kronvildtfolderen.  

Lokalitet 2007 2008 2009 2010 2008 
dåvildt 

2009 
dåvildt 

2010 
dåvildt 

SYDTHY Lodbjerg til Stenbjerg 62 51 78 77  31 27 
MIDTTHY Stenbjerg til Vigsø 155 236 106 48   37 
NORDTHY Vigsø til Lild 133 182 246 68  15 76 
Hanherred Lild til Tranum 195 172 185 170  11 14 
Hanherred Tranum til Blokhus 79 93 179 77    
 626 734 794 440  57 154 
Midt- øst Vendsyssel:        
Hammer bakker (ihjelkørt) 1 0 0     
Åsted-Favrholt 24 0 0 14    
Lyngså-Dyrheden 0 6 0     
Stagsted   6 12    
Børglum Kloster      21 9 
 25 6 6 28  21 9 
        
Nord for Fr. havn–Løkken:        
Tryn-Måstrup-Jerup-
Råbjerg-Tolshave-
Kragskovhede 

 
245 

 
171 

  
204 

 
49 

 
23 

 
128 

 
63 

Ålbæk-Gårdbogård 16 15  22 48 38 23 
 261 186 204 71 71 166 86 
I alt 912 926 1004 539 71 244 249 


