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Det fremgår af retningslinjerne 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 2013. 
Rapporterne SKAL indsendes rettidigt, således at der er den nødvendige tid til evaluering 
inden forlæggelse for Vildtforvaltningsrådet. 
 
Dette års skema i forhold til 2012: Skemaet skal i lighed med 2012 suppleres af et kort. 
Det er hensigten, at dette skal gøre det lettere at få overblik over udviklingen i et konkret 
område. Da jagttidsrevisionen er udsat med 1 år gentages anmodningen om ønsker til 
jagttidsrevisionen i 2013. Spørgsmål om organisationen udgår.  
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1. Etiske regler for kronvildtjagt  

 
1. Er der konstateret brud på de 

etiske regler? 
 

Ja. 

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

 

Uændret. 
 
Indtrykket fra sidste års rapport, hvor problemer 
ved jagtudøvelse på markarealer – lange skud, 
manglende kuglefang og mangelfuld eftersøgning - 
blev omtalt, er stadig aktuelt – og måske er 
problemet endog øget. 
 
  

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

 

HGV´s årlige Mejdal-møde forventes udskudt til 
august, så det der doseres er i mere frisk erindring, 
når jagtsæsonen starter. 
 
Der er planlagt 2 lokale møder, og yderligere 2-3 er 
under planlægning, hvor bl.a. ovenfor omtalte 
problemer og afskydningen diskuteres i mindre 
fora. Sidste års omtalte konflikter mellem 
”markjægere” og ”skovjægere” vil også være 
centralt på disse møder.  
 
Der er stadig undtagelsestilstand i f.h.t. De etiske 
regler for kronvildtjagt i visse områder grundet en 
stor (for stor) kronvildtbestand. Bl.a. ser HGV ikke 
problemer i at der nedlægges flere dyr på et givent 
areal end det der foreskrives i reglerne – hvis det er 
de rigtige dyr der nedlægges og det gøres 
ordentligt. 
 
Stadig fokus på det gode jæger-håndværk.  
 

4. Andet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

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. 550 
2. 700 
3. 3.500 
 
 

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

 

1. Stabil 
2. Stigende 
3. Stabil 
 

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

 

1. Passende 
2. Passende/for mange dyr 
3. For mange dyr 
 

5. Andet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedr. 3.3: Stadig stor bestand. Afskydningen i 
sæson 2012/13 er steget igen steget markant - ca. 
32% - i forhold til sæsonen inden. Måske er 
bestandskurven knækket?  
 
Som bilag til rapporten er afskydningstallene, HGV 
har indsamlet for område 3 vedhæftet. 
Afskydningen har været opgjort siden jagtsæsonen 
2005/06. Tallene er fra sæson 2007/08 frem til og 
med 2012/13. Excel-fil: Kronvildtafsk. 07-13.xls 
 
 



3. Kronvildt (Afskydning) 

 
1. Hvad er afskydningen i de 

vigtige kronvildtområder i tal? 
 

1. 215 
2. 275-300 – tallet beror delvist på skøn 
3. 1633 
 

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

 

1. Passende 
2. Passende – måske for lav 
3. Passende? – jf. 2 punkt 5.   
 
 

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

 

1. Se 5. 
2. - 
3. - 
 

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

 

1. Se 5. 
2. - 
3. - 
 

5. Andet (supplerende oplysninger 
om afskydningen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der nedlægges få kalve. 
 
Der nedlægges mange hinder/smalhinder – især i 
område 3. 
 
Forhåbningerne om flere ældre hjorte i bestanden, 
som et resultat af de justerede jagttider, lader 
tilsyneladende – desværre – vente på sig.  

4. Dåvildt (Bestanden) 

 
1. Tegn og nummerer (med 

bogstav) de vigtigste 
dåvildtområder i regionen ind 
på et kort (kort vedlagt) 

 



 

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

 

A. Klosterheden                      325              
B. Idom                                   135  
C. Sørvad                                 50 - 65 * 
D. Vinderup-Mogenstrup         70 - 80 
E. Ørre                                    250 - 275 
F. Stauning                              150 - 180 
G. Nord-Østsalling                  110 – 120** 
H. Nordfjends                            60 – 70** 
I . Vestsalling                          175 – 200**  
J. Skive-Rønbjerg                     50 – 60**     
  
* Samme antal som vurderingen i 2012-rapporten, 
hvor tallet nok var vel optimistisk. 
** Bestandstallene for Salling-området er af 
svingende kvalitet, og beror delvist på skøn – se 
nedenfor. 
 

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

 

Se 5. 

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

 

Generelt plads til større dåvildtbestand, men stadig 
områder hvor bestanden lokalt er tæt. Bestanden 
breder sig til nye områder.  
 
Flere meldinger om at trafikdrab ikke er en 
uvæsentlig faktor   

5. Andet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stadig særfredning og dermed stigende bestande i 
A, B, C, D, E og F. 
 
Generelt har indberetning af data for 
bestandsstørrelse og afskydning i hele Salling-
området været noget mangelfuld og af svingende 
kvalitet efter jagtsæsonen 2012/13.  
 
På den baggrund har en god vurdering af 
bestandsudviklingen i det område ikke været mulig, 
og ovenstående bestandsstørrelser er usikre med 
en stor del skøn. 
 
Bedre data fra det område vil være et af det 
kommende års fokusområder. 
 



5. Markskader  

 
1. Hjortevildtgruppens vurdering af 

omfanget af markskader fordelt 
på vigtige hjortevildtområder i 
regionen 

 

1. store/omfattende 
2. omfattende 
3. omfattende 
 
Dåvildt – se 4. 

2. Hvordan vurderer 
hjortevildtgruppen udviklingen i 
omfanget af markskader 
 

1. stigende/uændret 
2. stigende/uændret 
3. stigende/uændret 
 
Dåvildt – se 4. 

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

 
 
 

Muligheden for regulering af kalve i vækstsæsonen 
er blevet indarbejdet og ordningen anvendes. Der 
er overvejende positive tilbagemeldinger, hvis 
reguleringen udføres rigtigt. Hegning er også blevet 
mere udbredt – både i form af permanente og 
midlertidige hegn.  

4. Andet (supplerende om 
gruppens arbejde med 
markskadeproblemer) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vækstsæsonen 2012 var kendetegnet ved et koldt 
forår, og dermed dårlig start for mange afgrøder, og 
høsten blev langtrukken og forsinket grundet 
megen nedbør. Især majsen var hårdt ramt af den 
kølige og våde vækstsæson, og flere steder var der 
store kronvildtskader i majsen. Alt i alt noget der 
medførte markskadeniveauer, der lå noget over 
gennemsnittet flere steder i HGV´s område. 
 
Tendensen til at kronvildtet færdes i store rudler 
lader ikke til at være aftagende. Store rudler ses 
også hyppigt (måske hyppigere) i vækstsæsonen. 
Det kan lokalt give massivt pres på markafgrøder. 
 
Dåvildt: få lokale problemer med dåvildtet – både 
på markafgrøder samt på træer og i haver. Ofte er 
meldingen at dyrene er meget svære at 
bortskræmme. Det formodes at blive lettere, når 
der i den kommende sæson ”lukkes op” for jagt. 

 



6. Øvrige emner 

 
Ønsker om ændring af lokale 
jagttider. 
 

Har gruppen ønsker om ændringer i de lokale 
jagttider for kron- eller dåvildt? 
 
Kronvildt: HGV indstiller at de jagttider der nu har 
været gældende i to jagtsæsoner videreføres, da 
den fulde effekt endnu ikke vurderes at være ”slået 
igennem”, og en ændring vil skabe stor forvirring 
blandt jægerne i området. Det indstilles dog, at 
gevirdefinitionen ændres fra Kronhjort, med mindst 
9 sprosser på minimum 2 cm til Kronhjort, med 
mindst 5 sprosser på minimum 2 cm på den ene 
stang, da den gældende formulering i flere tilfælde 
har vist sig uhensigtsmæssig. 
 
Dåvildt: der bliver i den kommende jagtsæson, ved 
en revision af Bilag 2 under 
jagttidsbekendtgørelsen, lukket op for jagt på 
dåvildt i nogle af de områder, hvor en 
dåvildtbestand de seneste år er etableret – som 
indstillet i rapporten fra 2012.. 
 
Ved den forestående revision af 
jagttidsbekendtgørelsen har HGV nedenstående 
forslag til jagt på dåvildt: 
 
Ikast-Brande Kommune: Ingen Jagttid 
 
Herning, Holstebro, Struer og Lemvig kommuner: 
Dåkalv: 1/12-15/12 
 
Ringkøbing-Skjern Kommune:  
Dåvildt (hjort, då og kalv): 1/12-31/12 
 
I Salling-området – Skive Kommune - er der ønske 
om ”fuld jagttid” på dåvildt. Det har HGV valgt at 
støtte, men afskydning, bestandsudvikling og -
sammensætning vil blive fulgt nøje de kommende 
år. HGV er opmærksom på at andelen af ældre 
hjorte i bestanden er meget lille, og har diskuteret 
en reduktion af jagttiden på dåhjort. Oplysninger 
om bestandsstørrelse og afskydning ønskes mere 
nøjagtig og af en bedre kvalitet. En 
sandsynliggørelse af at ”fuld jagttid” på hjort er 
berettiget, skal bl.a. være et af målene med bedre 



data. 
 

Andet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HGV er blevet opmærksom på at øen Thyholm, der 
er en del af Struer Kommune, ikke officielt ”hører 
til” i Hjortevildtgruppe Nordjylland eller HGV.  
 
Vores forslag er at Thyholm kommer til at høre til 
HGV, da øen hører til Struer Kommune/Region 
Midtjylland. 
 
Følges dette forslag, vil HGV i de kommende år 
”tage temperaturen” på Thyholm i f.h.t. hjortevildtet. 
Der går bl.a. jævnligt rygter om at kronvildt 
indvandrer til Thyholm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


