HJORTEVILDTGRUPPERNES
AFRAPPORTERING 2012
TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET
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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.
Grupperne skal besvare spørgsmål om henholdsvis kronvildt og dåvildt, når det er relevant
i den pågældende region.
Afrapporteringen sendes elektronisk til: Naturstyrelsen, Henrik Lykke Sørensen,
hls@nst.dk. Hjortevildtgruppen under Vildtforvaltningsrådet vil stå for den samlede
afrapportering til Rådet.
Sidste frist for indsendelse af gruppens afrapportering er den 31/3 2012.
Rapporterne SKAL indsendes rettidigt, således at der er den nødvendige tid til evaluering
inden forlæggelse for Vildtforvaltningsrådet.
Dette års skema i forhold til 2011: Skemaet skal i lighed med 2011 suppleres af et kort.
Det er hensigten, at dette skal gøre det lettere at få overblik over udviklingen i et konkret
område. Skema om afskydning af dåvildt er udeladt. Grupperne anmodes under Andet
om bidrag til en evaluering af den nuværende organisation på området samt om ønsker til
jagttidsrevisionen i 2013.
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1. Etiske regler for kronvildtjagt
1. Er der konstateret brud på de
etiske regler?
2. Hvordan har tendensen for brud
på de etiske regler for
kronvildtjagt været i
forvaltningsperioden i de
regionale områder?
3. Hvad har hjortevildtgruppen
foretaget sig i tilfælde af brud på
de etiske regler?

4. Andet

Der har været enkelte episoder ved premierejagt
på kronvildt. Der kan nævnes et par enkelt tilfælde
- områderne Tryn/Mostrup moser og Klim plantage.
(Flere/uændret/færre)
Uændret.

Vi skaber dialog med jægerne i de områder hvor vi
får kendskab til problemer. F.eks. kan nævnes at i
området omkring Tranum, har vi fortsat en god
dialog, og afskydningen ser efterhånden rigtig
fornuftig ud, med god fordeling til hinder, kalve og
hjorte.
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 og andre større skovarealer.
Det kniber med at få valide meddelelser om etiske
overtrædelser.

2. Kronvildt (Bestanden)
1. Tegn og nummerer de vigtigste
kronvildtområder i regionen ind
på et kort (Brug gerne samme
områdeinddeling som i 2010)
2. Hvad er den regionale gruppes
vurdering af forårsbestandens
størrelse i tal for hvert af de
indtegnede områder?

1. Hanstholm reservatet og Tved plantage 5-600.
2. Hjardemål, Østerild, Lild og V. Thorup plantager
ca. 300.
3. Tingskoven, Tranum og Blokhus ca. 5-600.
4. Tryn- og Mostrup Moser samt Jerup hede og
Kragskovhede ca. 400.…

3.

(faldende/stabil/stigende)
1. Stigende.
2. Faldende (se senere).
3. Stigende
4. Stabil
…
(plads til flere dyr/passende/for mange dyr)
1. For mange dyr.
2. Plads til flere dyr.
3. Passende.
4. Passende.
…
Når det oven for tilkendegives, at bestandene i
Hjardemål, Østerild, Lild og V. Thorup er vigende,
er det et pludseligt fænomen der er set i 2011, og
som kan skyldes stor uro i Østerild-Hjardemål
plantage i.f.m. anlægsarbejdet for testcentret for
store vindmøller.

4. Hvad er den regionale gruppes
vurdering af områdets
bestandsstørrelse i forhold til
den biologiske bæreevne,
trafikdrab, markskader mv.?
5. Andet

3. Kronvildt (Afskydning)
1. Hvad er afskydningen i de
vigtige kronvildtområder i tal?

1. ca. 30-40 dyr.
2. ca. 70 dyr.
3. ca. 135 dyr.
4. ca. 90 dyr.
+ rigtig mange dyr mellem de vigtigste områder.

2. Hvad er hjortevildtgruppens
vurdering af afskydningens
størrelse i områderne?

(for stor/passende/for lille)
1. For lille.
2. Passende.
3. Passende
4. Passende - til for stor!
…

3. Hvad er hjortevildtgruppens
vurdering af afskydningens
fordeling på alder i områderne?

(for mange ældre dyr/passende/for mange unge
dyr)
1. Passende.
2. Passende.
3. Passende.
4. Passende.
…

4. Hvad er hjortevildtgruppens
vurdering af afskydningens
fordeling på køn i områderne?

(for mange hundyr/passende/for mange handyr)
1. Passende.
2. Passende
3. Passende.
4. Passende.
…

5. Andet (supplerende oplysninger
om afskydningen)

4. Dåvildt (Bestanden)
1. Tegn og nummerer (med
bogstav) de vigtigste
dåvildtområder i regionen ind
på et kort (kort vedlagt)

Se. Bilag 2.

2. Hvad er den regionale
gruppes vurdering af
forårsbestandens størrelse i
tal for hvert af de indtegnede
områder?

1.
2.
3.
4.
…

3. Hvad er den regionale
gruppes vurdering af
udviklingen i de indtegnede
områder?

(faldende/stabil/stigende)
1. Stigende.
2. Stigende.
3. Stigende.
4. Stabil.
…

4. Hvad er den regionale
gruppes vurdering af
områdets bestandsstørrelse i
forhold til den biologiske
bæreevne, trafikdrab,
markskader mv.?

(plads til flere dyr/passende/for mange dyr)
1. Plads til flere dyr.
2. For mange dyr.
3. Passende.
4. Plads til flere dyr.

5. Andet

ca. 120 dyr.
ca. 4-500 dyr.
ca. 400 dyr.
ca. 400 dyr.

5. Markskader
1. Hjortevildtgruppens vurdering af
omfanget af markskader fordelt
på vigtige hjortevildtområder i
regionen

(mindre/store/omfattende)
1. Omfattende.
2. Store.
3. Mindre til store.
4. Mindre.
…

2. Hvordan vurderer
hjortevildtgruppen udviklingen i
omfanget af markskader

(stigende/uændret/faldende)
1. Stigende.
2. Uændret.
3. Uændret.
4. Uændret.

3. Hvad gøres der for at mindske
omfanget af markskader?
(i områder med store eller
omfattende skader)

Der gives reguleringstilladelser til kronkalve.

4. Andet (supplerende om
gruppens arbejde med
markskadeproblemer)

God dialog med lokale landmænd i område 1. I
samarbejde med Naturstyrelsen og Nationalpark
Thy, er der igangsat et GPS-mærkningsprojekt af
kronvildt, med henblik på en kortlægning af
dyrenes bevægelsesmønster inden for et samlet år.
Arbejdet indgår samtidig i et større projekt under
DMU.

6. Øvrige emner
Ønsker om ændring af lokale
jagttider.

Har gruppen ønsker om ændringer i de lokale
jagttider for kron- eller dåvildt?
Øst for motorvejen Aalborg-Frederikshavn: Dåvildt
og kronvildt ingen jagttid.
Mellem Aalborg-Frederikshavn motorvejen og
Aalborg-Hirtsals motorvejen:
Kronvildt: 1/11 til 31/12 kalv, spidshjort samt hjorte
med 9-ender eller mere.
Hinder: 16/11 til 31/12.
Dåvildt: Nord for Brønderslev-Frederikshavn vejen.
16/11 til 31/1 hjort, kalv og då.
Syd for Brønderslev-Frederikshavn vejen: Ingen
jagttid på dåvildt.
Vest for Aalborg-Hirtsals motorvejen + øen Mors:
Kronvildt. 1/11 til 31/1.
Dåvildt: 1/12 til 31/12 då, kalv og spidshjort.
Ovennævnte forslag er indstillet under
forudsætning af en ny jagttidsbekendtgørelse
startende 1. april 2013. Sker der en forskydning i
fastsættelsen af jagttiderne 2013 til 2016, tages der
forbehold for ændringer i ovenstående.

Evaluering af organisationen

1. Er de nuværende grænser for de regionale
grupper de rigtige, eller bør der ske ændringer?
2. Har gruppen forslag til ændringer af gruppernes
opgaver eller sammensætning?
3. Har gruppen andre bemærkninger til
organisationen?
En stor del af hjortevildtforvaltningen i Nordjylland
sker på baggrund af lokale jagttider. Derfor er det
en forudsætning for Hjortevildtgruppens arbejde, at
man kan regne med de lovede 3-årige
jagttidsforløb. Forudsætninger for vore mange

forhandlinger i lokalområderne skrider, hvis vi ikke
kan regne med de faste tidsforløb.
Eksempelvis kan nævnes dåvildtet vest for HirtsalsAalborg motorvejen, som har været fredet siden
2008. Der har her været givet dispensationer til
udsætning af ekstra dyr i fredningstiden med det
resultat, at vi ud fra vore tællinger kan estimere
forårsbestanden til ca. 1200 dyr. Her er det
bydende nødvendigt, at vi allerede nu får åbnet op
for en jagttid på denne bestand.
REGNEEKSEMPEL: (uden jagt)
Efterår 12 vil bestanden være ca. 1600 dyr.
Efterår 13 vil bestanden være ca. 2100 dyr.
Efterår 14 vil bestanden være ca. 2800 dyr.
Efterår 15 vil bestanden være ca. 3700 dyr.
Dette skal betragtes som en forsigtig beregning,
hvor vi allerede fra 2012 frygter, at konsekvenserne
af den alt for store dåvildtbestand vil gå ud over
vores kronvildtbestand, som betragtes som én af
nord Europas bedste og stærkeste bestande. I de
lokalområder hvor dåvildtbestandene er særligt
tætte, ser vi allerede nu at dåvildtet trykker
kronvildtet væk.
Hertil kommer relativ store problemer med skader
efter dåvildt, både i haver, skovbevoksninger og på
markerne.
En jagttid på dåvildt startende senest fra 2013 er
derfor absolut bydende nødvendig.
Andet

