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VESTJYLLAND

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 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?

Ja

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

Uændret til færre.
Med den nye ”gevirfredning” i september + ½-delen
af oktober, er tryk-/drivjagterne først på sæsonen
reduceret til et minimum.
Der er i flere tilfælde konstateret, at der ved skud til
kronvildt, ofte på ”åben mark”, er skudt på alt for
lange afstande, og der er anvendt mange skud pr.
leveret stykke vildt.
En del af forklaringen er måske, at der inviteres
”nye” kronvildtjægere på anstandsjagt udenfor
større skovområder, når der drives jagt i disse.
Jægerne har ikke jagtlig erfaring med kronvildt –
herunder skud til vildt i bevægelse. Den fornødne
respekt for ”opgaven” er ikke til stede – håndværket
bliver dårligt både i forhold til dyrene og
sikkerheden.

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

Problemet behandlet på JKF-, Kreds- og andre
relevante møder.

4. Andet

På HGV´s årlige ”Mejdal-møde” fylder
markskadeproblematikken stadig meget. Hegning
af markarealer med enten ”sæsonhegn” eller
permanente hegn vinder frem.
HGV vil gerne opfordre Den nationale
Hjortevildtgruppe til at diskutere/fremkomme med
nogle løsninger/redskaber til at komme nærmere
en løsning eller gensidig forståelse af dette
problem.
Den nye jagttid, der trådte i kraft fra 1/9 - 2011 har,
som ønsket, haft en begrænsende effekt på

afskydningen af ”mellemhjorte” (6- og 8-endere). I
stedet er afskydningen af spidshjorte øget markant.
Der har været lokale konflikter mellem jægere, der
primært driver jagt på markarealer, og jægere der
primært driver jagt i skov. I september og ½-delen
af oktober, hvor mellemhjortene er fredet, er den
del af sæsonen, hvor det er lettest at nedlægge
kronvildt på markarealer. Her føler ”markjægerne”
at de har holdt hånden over hjortene, der så efter
16. oktober er blevet kraftigt beskudt i tilgrænsende
skovområder. HGV har taget hånd om
problematikken, og arbejder fremadrettet på at
kunne mindske disse konflikter.

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. 550
3. 3200

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

1. Stabil/svagt stigende
2. Stabil/svagt stigende
3. Stabil – se 5.

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

…
1. Passende
2. Passende
3. For mange dyr
…
Vedr. 3.3: Der er i området – stadig - en stor
kronvildtbestand. Fænomenet med store rudler
forekommer stadig – måske endda mere udpræget
end tidligere. Dette kan få bestanden til at virke
voldsommere end den i virkeligheden er.
Der nedlægges stadig en stor del
hinder/smalhinder, og i afvigte sæson er
afskydningen steget med godt 20 % fra 1018 til
1235 dyr.

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

1. 197
2. 218
3. 1235
…

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

1. Passende (for lille)
2. Passende (for lille)
3. Passende/for lille
…

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)

Generelt skydes der for få kalve.
Der er igen i år skudt relativt mange
hinder/smalhinder – især i område 3.
Når den nye jagttid har virket nogle sæsoner, er det
håbet at andelen af ældre hjorte øges markant.
Se vedhæftede PowerPoint (pdf) fra årets Mejdalmøde.

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?

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

A. Klosterheden
B. Idom
C. Sørvad
D. Vinderup-Mogenstrup
E. Ørre
F. Stauning
G. Nord-Østsalling
H. Nordfjends
I . Vestsalling
J. Skive-Rønbjerg

270
110 *
50 - 65
70 - 80
200 - 230
120 – 130
100 - 110
50 – 60
168 - 180
30 - 40

* I 2011-rapporten var Idom-bestanden opgivet til
110-120 dyr. Gruppen omkring udsætningen i
Idom-Råsted har oplyst, at sidste års opgivne tal
var lidt optimistiske.
Se 5.

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

Der er generelt plads til en større bestand af dådyr i
HGV´s område. Der er dog enkelte steder, hvor
bestanden er tæt p.g.a. tidligere massive udslip –
f.eks Ørre-området nord for Herning.

5. Andet

Bestanden er stigende i alle udsætningsområder A, B, C, D, E og F - som følge af særfredning.

Bestanden breder sig.

Ønsker til kommende jagttid – se ”6 Øvrige emner”.
Der er i hele Salling-området – G, H, I og J - dannet
hjortelav, men der har ikke været helt enighed om
kommende jagttid på dåvildt – se nærmere under
”6 Øvrige emner”.

5. Markskader
1. Hjortevildtgruppens vurdering af
omfanget af markskader fordelt
på vigtige hjortevildtområder i
regionen
2. Hvordan vurderer
hjortevildtgruppen udviklingen i
omfanget af markskader

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

Hegning af markarealer – både med permanent
hegn (f.eks. 4 rk. glat tråd m. strøm) og hegn der
kan opstilles i vækstsæsonen (fx 2 rk. ”hestebånd”
med strøm) – er blevet mere udbredt. Kendskabet
til anvendelsen af kalvereguleringen er blevet mere
udbredt, og dermed mere anvendt.

4. Andet (supplerende om
gruppens arbejde med
markskadeproblemer)

De primære problemer med de nyere
dåvildtbestande er dyr der udøver skader på haver,
og er vanskelige at bortskræmme. Desuden har der
været flere eksempler på at dåhjorte har forsøgt at
komme ind i indhegninger med dåvildt i brunsttiden,
og har derved skadet hegn m.v.. Der er givet en
enkelt reguleringstilladelse til et sådant ”uvane” dyr.
HGV opfordrer til lokalt samarbejde om
kronvildtbestanden mellem mark- og skovejere –
bl.a. inden etablering af hegn.

6. Øvrige emner
Ønsker om ændring af lokale
jagttider.

Har gruppen ønsker om ændringer i de lokale
jagttider for kron- eller dåvildt?
HGV er bekendt med at en jagttidsrevision
udsættes, så der først kan forventes en ny
bekendtgørelse med virkning for jagtsæson 2014/15.
Her er gruppens umiddelbare indstilling til nye
jagttider på baggrund af lokale drøftelser JKF- og
Kredsmøder i DJ og efterfølgende drøftelse i HGV:
Kronvildt: Den nuværende jagttid ønskes videreført
uændret. Dette på baggrund af erfaringer fra én
jagtsæson med ny jagttid.
Dåvildt: I Herning, Holstebro, Struer og Lemvig
kommuner ønskes 14 dages jagt på dåkalv – f.eks.
1/12 – 15/12. Der skal måske kigges nærmere på
den relativt tætte dåvildtbestand i Ørre-området.
I Ringkøbing-Skjern Kommune, der i HGV´s
område primært omfatter en bestand ved Stauning,
ønskes en jagttid på én måned på hjort, då og kalv
– f.eks. 1/12 – 31/12.
I Skive Kommune (Salling) har der endnu ikke
kunnet opnås enighed om en indstilling. Der er p.t.
”fuld jagttid” på dåvildt, men der har været ønsker
fremme om at udskyde jagttiden på dåhjort til f.eks.
16/11.

Evaluering af organisationen

1. Er de nuværende grænser for de regionale
grupper de rigtige, eller bør der ske ændringer?
En justering af grænserne vil, efter HGV´s
opfattelse, skabe forvirring m.v. blandt jægerne. Så
ingen ønske om ændring.
2. Har gruppen forslag til ændringer af gruppernes
opgaver eller sammensætning?
Ikke umiddelbart.

3. Har gruppen andre bemærkninger til
organisationen?
Ikke umiddelbart.

Andet

