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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 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?

Ja – se nedenfor.

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

Trykjagt i september.
Jagt oftere end hver 3. uge, ofte i kombination med
fodring – f.eks. med roer.
Anstandsjagt når naboen holder tryk-/drivjagt.
Et dyr pr. 25-50 HA er overskredet mange steder.

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

Forsøgt at holde dialogen i gang.
Den store afskydning er svær at argumentere imod,
når der i et område med så tæt en bestand skal
skydes mange dyr.
Gruppen har lagt meget vægt på, at det
håndværksmæssige i jagten skulle være i orden.
Problemstillingerne vil blive taget op på vort årlige
stormøde – bl.a. ved hjælp af en case der vil blive
fremlagt på mødet.
HGV forventer at de forventede kommende
ændringer i jagttiderne vil gøre trykjagt i september
mindre interessant.

4. Andet

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

Gruppens vurdering er, at der i visse områder, er
blevet nedlagt et antal dyr svarende til den årlige
tilvækst – og måske mere. Det bliver spændende at
følge bestandsudviklingen.
Der meldes også om nedlagte dyr fra flere nye
lokaliteter.

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

Som nævnt i sidste års afrapportering, er et bud på
bestandsstørrelsen en vanskelig øvelse. HGV´s
vurdering er at forårsbestanden er som sidste år –
2.500-3.000 dyr.

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

Der er stadig tendens til en ”hundyrstung” bestand,
men lokalt er afskydningen tæt på 50/50. Det skal
dog bemærkes at, når der er flere hundyr end
handyr i bestanden, vil udtaget af handyr være
større end 50% af handyrbestanden.
Som det fremgår af årets afskydningstal,
nedlægges der ikke mange hjorte over 4 år.
Langt de fleste bliver skudt inden de når en moden
alder. Så en ældre hjort er stadig en sjældenhed.

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

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

Se indmelding fra de fire udsætningsområder og
udslippet i Ørre - bilag 1.
På Vestsalling godt 100 dyr.
På Østsalling har størstedelen af bestanden (i alt
76 dyr) stået på ét sted igennem vinteren.
På et naboareal hertil, har næsten hele bestanden
af Sika stået (i alt 92 dyr).
I Hvidmosen 30-40 dyr.
Hvis man kunne få bestanden til at sprede sig,
kunne den være større.

Den mest markante melding vi har fået er fra
Østsalling, hvor der kun meldes om 1 fuldskuffel og
1 halvskuffel, og så nogle yngre hjorte, ud af en
samlet rudel på 76 dyr.
På de andre lokaliteter har tilbagemeldingen ikke
været så nøjagtig.
Se ovenfor.

Da man ønsker et bedre overblik, og en bedre
forvaltning af dåvildtet på Salling, har man afholdt 2
møder omkring emnet.
Man har her udpeget personer som skal forsøge at
danne hjortelav, og få gang i forvaltningen.
Det forventes derfor at man fremover får et bedre
overblik over hele området.

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

Der er i jagtsæsonen 2009/10 nedlagt et
rekordstort antal dyr i området. Om et antal dyr
svarende til årets tilvækst er nedlagt eller der er
nedlagt flere dyr er det store spørgsmål. Den hårde
vinter er en væsentlig faktor i den øgede
afskydning. Bl.a. har dyrene søgt ud i mindre
skovområder, hvor der er blevet fodret.
Afskydningen opdeles i tre geografiske områder se bilag 2.
I ”Klosterheden-området” er afskydningen øget
med 23 % i forhold til sæson 2008/09.
I ”Feldborg-området” med 35 %.
I Ulfborg-området med 45 %!
Generelt nedlægges der en stor andel yngre hjorte.
I forhold til bestanden er problemet ikke stort. Der
er ikke mange ”sorte” vejstrækninger, men på
hovedvejene der gennemskærer Klosterheden
(Lemvig-Ringkøbingvejen og LemvigHolstebrovejen) køres der hvert år et vekslende
antal dyr ned.

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

Det er kun Salling-bestanden der har jagttid.

2. Hvad er hjortevildtgruppens
vurdering af omfanget af
afskydningen af følgende
grupper i det regionale område:
- Kalve
- Dåer
- Spidshjorte
- Stanghjort
- Halvskuffel
- Fuldskuffel

Indtil i år, har tilbagemeldingerne fra de få
kontaktpersoner vi har, ikke været nøjagtige nok til
at vi kan sætte tal på afskydningen, men vi
forventer at tiltaget fra de lokale jagtforeninger
fremover vil bidrage til det.

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

Se tilbagemeldingerne fra udsætningsområderne –
bilag 1.

4. Andet

Afskydningen overstiger ikke tilvæksten, men det er
især hjortene det går ud over.

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

Ja.

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

Dyrene går efter det der smager bedst, og der har
højest foderværdi.
Mangel på føde i de større skove omkring
kerneområderne.

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

Foreslået brug af afværgemiddel.
En billig løsning kan være 2-3 rækker hestebånd
med strøm.
Et problem, på arealer hvor brugsretten er udlejet,
men hvor lodsejeren selv har beholdt jagtretten.
Der har været afholdt markvandringer, med
demonstration af elektroniske
vildtafværgeforanstaltninger.

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

Dette kunne godt gentages, da det giver en god
dialog om emnet.
Der har i landbrugskredse været arbejdet på erfagruppe om emnet.
5. Andet

7. Øvrige emner
1. Hjortevildtgruppens
bemærkninger i øvrigt

Tydeliggøre regionale/lokale forskelle i
bestandstæthed, markskadeniveau og afskydning.
Nogle steder er en afskydning der ligger noget over
niveauet beskrevet i ”De etiske regler for
kronvildtjagt” bæredygtigt – og kan være
nødvendigt. Det kan være vanskeligt at formidle.
Der er HGV´s vurdering at der fortsat ligger et stort
formidlingsarbejde foran os. Både ift. udbredelsen
af kendskabet til ”De etiske regler for kronvildtjagt”
blandt jægerne og håndtering af markskader og
forebyggelse af disse blandt landmænd.
Formanden har på samtlige JKF-møder i DJ´s
Kreds 2 orienteret om arbejdet i HGV. Fokus har
især været på gruppens forslag til ændrede
jagttider for kronvildt, med begrundelserne for
disse.
Budskaberne om målsætningerne er vanskelige at
formidle til f.eks. ikke organiserede jægere.

