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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 også dåvildtforvaltning fremover skal indgå i 
forvaltningsgruppernes arbejde. Derfor rummer afrapporteringsformatet nu også 
spørgsmål omkring dåvildt. Der vil imidlertid være regioner, hvor der ikke kronvildt, men 
ikke dåvildt og omvendt. Derfor skal grupperne naturligvis blot besvare spørgsmål om 
henholdsvis kronvildt og dåvildt, når det er relevant i den pågældende region. I områder, 
hvor der både forekommer kronvildt og dåvildt, skal alle spørgsmål tilsvarende besvares. 
 
Afrapporteringen sendes elektronisk til: Skov- og Naturstyrelsen, Henrik Lykke Sørensen, 
hls@sns.dk. Hjortevildtarbejdsgruppen direkte under Vildtforvaltningsrådet vil stå for den 
samlede afrapportering til Rådet. 
 
Sidste frist for indsendelse af gruppens afrapportering er den 31/3 2009. 
Det skal her indskærpes, at rapporterne SKAL indsendes rettidigt, således at der er den 
nødvendige tid til evalueringsarbejde inden forlæggelse for Vildtforvaltningsrådet. 
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1. Etiske regler for kronvildtjagt  
 
1. Hjortevildtgruppen skal beskrive, 

hvordan de etiske regler for 
kronvildtjagt er udbredt i området. 

 

Som nævnt i afrapporteringen for 2008 er området 
opdelt i 3 forskellige jagttidszoner. I hvert område er 
inden jagtsæsonens start i 2008 afholdt et møde, hvor 
jagtetik og lovgivning på området var hovedemner. Ved 
Kredsmødet er der givet en status for arbejdet i 
hjortevildtgruppen, samtidig er jagtetik drøftet på et 
antal møder i jagtforeningerne i området. 

1. Er der konstateret brud på de etiske 
regler for kronvildtjagt? 

 

Ja, specielt i Thy-Hanherred området.  

2. Hvad har hjortevildtgruppen 
foretaget sig i tilfælde af brud på de 
etiske regler for kronvildtjagt? 

 

Der er i hjortevildtgruppen udarbejdet et brev, som i 
tilfælde af grove overtrædelser af de jagtetiske regler, vil 
blive tilsendt de/den pågældende jæger, med kopi til 
lodsejer. 
 
Der er blevet afholdt et specielt møde i Thy-Hannæs 
området, hvor jagtforeningernes tillidsfolk var inviteret. 
Mødet blev afholdt med baggrund i jagtetiske 
overtrædelser foretaget i 2007/08 i specielt områder ved 
Hjardemål.  

3. Har det været problematisk for 
hjortevildtgruppen, at agere på 
brud? 

 

Gruppen vil kun sende ovennævnte brev, hvis vi selv har 
set, eller anden person ved navns nævnelse vil 
accepterne sit navn nævnt i brevet, og eventuelt vil stå 
frem som vidne i en efterfølgende sag. Vi vil ikke agere 
på eventuelle rygter, og ligeledes er vi meget 
opmærksomme på ikke at signalere, at eventuel viden 
om en sag kan stamme fra schweisshundeførerne, og 
derved ødelægge er fortrolighedsforhold mellem jægerne 
og schweishundeførerne. 

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

 

Meldingerne fra backinggruppen i nord er at jagtetikken 
og samarbejdet jægerne imellem bliver bedre og bedre 
for hvert år der går. Man møder op når der afholdes 
fællesmøder, til ris og ros, og man er i gang med at 
etablere et større hjortelaug i området.  
 
I Thy-Hanherred er der stadig noget at rette op på i den 
henseende…! 

5. Vildtforvaltningsrådet har i 2007 
foranlediget udarbejdet en 
kronvildtfolder. Har folderen 
dækket hjortevildtgruppens behov? 

 

Folderen, sammen med de jagtetiske regler, har fint 
dækket behovet for bred oplysning til jægere, lodsejere 
og andre med interesse for hjortevildtet. 

6. Andet I flere tilfælde har jægere opført sig groft uforsvarlige i 



 forbindelse med skud til hjortevildt i helt fladt terræn, 
hvor eneste kuglefang har været skovbryn, læhegn eller 
helt flad mark. Et enkelt tilfælde er anmeldt til politiet af 
Skov- og Naturstyrelsen, og vi afventer udfaldet af 
sagen. 

 



 

2. Bestandsstørrelse for kronvildt 
 
1. Hvilke tiltag har den regionale 

hjortevildtgruppe gjort, for at få et 
bestandsoverblik? 

 

Vi afholder hvert år den sidste weekend i marts en 
optælling af hele regionen Nordenfjords, hvor op mod 
150 personer hjælper til.  

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

 

De faktiske tal ved optællingerne 2007 og 2008 
vedlægges som bilag. 
 
Vi skønner en forårsbestand på ca. 1500 dyr 
Nordenfjords, og bestanden er stigende. 

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

 

Under forudsætning af at kronvildtet vil brede sig til de 
mange områder, hvor der stort set ikke står kronvildt i 
dag, er der fortsat plads til en god bestandsstigning. 
Omvendt er der enkelte steder i regionen, hvor 
bestanden helst ikke skal vokse sig meget større. 

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

 

Som én af de eneste steder i landet, kan vi bryste os af en 
meget fin fordeling til aldersklasser og køn, hvilket 
formentlig skyldes den ”rigtige” jagttid, der er i de 3 
områder i regionen. 

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

 

Se ovenfor. 

5. Andet 
 

 

 



 

3. Bestandsstørrelse for dåvildt 
 
1. Hvordan er bestanden opstået, og 

hvilke tiltag har den regionale 
hjortevildtgruppe gjort, for at få et 
bestandsoverblik? 

 

Bestanden er opstået ved henholdsvis udslip fra 
hjortefarme, og udsætniger fortaget i 2008 i det område 
der har lokal fredning. Dåvildtet er nu medtaget i 
hjortevildttællingen sidste uge i marts hvert år. 

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

 

Nordvendsyssel – 2-300 stk. 
Midt-østvendsyssel - > 50 stk. 
Thy Hanherred ca. 200 stk. 
 
Flere dyr er under udsætning. 

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

 

??, men der er plads til flere…! 

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

 

Bestanden er stadig lidt skæv, med mangel på gamle 
hjorte. Men 2-3 års kalvesætningen uden efterfølgende 
jagt, vil ret hurtigt rette op på dette. 

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

 

Der mangler gamle hjorte. 

6. Andet 
 

 

 



 

4. Afskydning for kronvildt 
 
1. Hvilke metoder har 

hjortevildtgruppen brugt, for at få 
overblik over afskydningen i det 
regionale område? 

 

Vi får meddelelser ind om afskydningen på private 
arealer fra de forskellige områder. Staten arealer findes 
der jagtjournaler for. 
Samtidig er der nu mulighed for at se afskydningen 
kommunevis, via jagtudbyttestatistikken.  

1. Hvad er hjortevildtgruppens 
vurdering af afskydningen i forhold 
til bestandsstørrelsen i det regionale 
område? 

 

Da bestanden stadigvæk efter vor opfattelse er stigende 
er afskydningstallet formentlig ikke over 20%. 

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

- Kalve 
- Hinder 
- Spids- og gaffelhjorte 
- Seks-endere  
- Otte-endere 
- Ti-endere  
- Tolvendere og større 

(De ulige rundes op) 
 

På statens arealer er der en fornuftig afskydning af kalve, 
hinder og hjorte. 
 
På de private arealer er der stadigvæk for stor 
afskydning af hjorte i forhold til den samlede afskydning 
på de private arealer. Ligeledes skydes der meget få 
kalve. 

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

 

Bestandsmæssigt er der ikke noget problem. Risikoen 
for bilisterne må andre vurdere. 

 
4. Andet 
 
 

 

 



 

5. Afskydning for dåvildt 
 
1. Hvilke metoder har 

hjortevildtgruppen brugt, for at få 
overblik over afskydningen i det 
regionale område? 

 

Vildtudbyttestatistikken kommunevis. 

2. Hvad er hjortevildtgruppens 
vurdering af afskydningen i forhold 
til bestandsstørrelsen i det regionale 
område? 

 

I Thy-Hanherred er dåvildtet fredet. I Midtvendsyssel er 
afskydningen relativ beskeden og der skydes stort set 
kun dåvildt i det nordlige Vendsyssel. Afskydningen er i 
forhold til bestandsstørrelsen nok fornuftig men 
afskydningen af unge hjorte er ret stor. 

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

- Kalve 
- Hinder 
- Spidshjorte 
- Stanghjort 
- Halvskuffel 
- Fuldskuffel 
 

Se ovenfor. 

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

Umiddelbart ikke ret stor. Vi har kendskab til 5-10 
stykker. 

5. Andet 
 

 

 



 

6. Markskader efter kronvildt 
 
1. Er hjortevildtgruppen bekendt med, 

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

 

Ja, i enkelte tilfælde. Men efter de få klager 
skovdistriktet modtager, ser der ikke ud til at være de 
store problemer. 
 

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

Større koncentrationer af kronvildt i enkelte områder. 

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

 

Opfordret landmændene til at oplyse, hvis de har 
væsentlige skader. Vi har i enkelte tilfælde været på 
besigtigelse hos landmænd med markskader. 
Skovdistriktet har dels udlånt afværgemidler, samt givet 
tilladelser til at regulere kronkalve i enkelte tilfælde. 

1. Har hjortevildtgruppen forslag til, 
hvorledes den lokale dialog om 
begrænsning af markskader kan 
blive endnu bedre end i dag?  
Er værktøjskassen således i orden? 

 

Vi har generelt ikke store problemer i regionen. Enkelte 
områder er som nævnt ramt af markskader, og her er der 
en god og fornuftig dialog mellem hjortevildtgruppen, 
Skov- og Naturstyrelsen og landmændene. 

2. Andet 
 

Èt af de store klagepunkter fra enkelte landmænd er, at 
kronvildtet ødelægger hegnet omkring markerne så 
kreaturerne løber ud.  Dette er selvfølgelig irriterende for 
den enkelte landmand, og kreaturerne kan lave en del 
markskade når de således løber ud. Og der medgår en 
masse spildtid for landmanden inden kreaturerne atter er 
under hegn. 

 



 

7. Øvrige emner 
 
1. Er der efter hjortevildtgruppens 

vurdering et fortsat behov for fælles 
møde og ekskursion for samtlige 
regionale hjortevildtgrupper? 

 

Ja, vi mener at der fortsat bør være et fællesmøde. Gerne 
forskellige steder i landet, med forskellige 
problemstillinger. 
 

2. Givet fald, har hjortevildtgruppen 
så forslag til et fagligt hovedtema, 
eller væsentlige problemstillinger 
der bør fokuseres på? 
 

Et indlæg fra en ”specialist” der kan fortælle os, hvad 
den ”helt rigtige” køns- og alderssammensætning er i en 
hjortevildtbestand (kron/dåvildt). Det kunne give 
anledning til en god og ”fornuftig” debat. 
 

3. Er den nuværende organisering af 
landets hjortevildtforvaltning 
hensigtsmæssig? 
Hvis ikke, hvad foreslår 
hjortevildtgruppen så der bør ske af 
ændringer? 
 

Lad os nu nå frem til efter 2012 inden vi diskuterer dette.

4. Hjortevildtgruppen syntes den 
nuværende organisation stort set er i 
orden, hvad kan der så gøres for at 
arbejdet kan gøres endnu bedre end 
i dag, hvor de involverede parter er 
De Regionale Hjortevildtgrupper, 
Den Nationale Hjortevildtgruppe og 
Vildtforvaltningsrådet? 
 

Se ovenfor. 

5. Har hjortevildtgruppen interesse i et 
lokalt møde med Den Nationale 
Hjortevildtgruppe? 
 

Ikke p.t. 

 
 


