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HJORTEVILDTOVERSIGTEN 2012

Hjortevildt 
overalt

Tekst: Mads Flinterup, Danmarks Jægerforbund
Foto: Jens Kristian Kjærgaard m.fl.

Der er nu stort hjortevildt overalt i Danmark. 
Tallene i den årlige hjortevildtoversigt 
opgøres i øvrigt på en ny måde.
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> I 1942 BLEV den første oversigt over 
kronvildt bragt i Dansk Jagttidende. 
Titlen var Jyllands Kronvildt, og be-
standen blev opgjort til ca. 1.850 dyr. 
Meget er sket siden – både med kron-
vildtets antal og udbredelse, men så 
sandelig også med oversigterne. I de 
sidste mange år er oversigterne udar-
bejdet af Robert Vestergaard Olsen, 
som med sidste års oversigt takkede 

af som ankermand på denne jagtlige 
institution.

Metoden
Årets hjortevildtoversigt omhandler 
både då- og kronvildt og kun bestan-
 de, som ikke er under hegn. Estima-
terne, som oversigten er baseret på, 
er tilvejebragt af de 12 regionale hjor-
tevildtgrupper. I grupperne er jord-

bruget, Danmarks Jægerforbund og 
andre grønne organisationer repræ-
senteret. De estimater, som grup-
perne har afrapporteret til Vildtfor-
valtningsrådet, er således de be-
standstal, som de relevante forvalt-
ningsaktører er enige om. Endvidere 
er disse bestandsopgørelser ikke læn-
gere knyttet op på ejendomme, men 
på egne. Bestandene er opgjort før 

Kronvildt  

Område Estimat Udvikling 

Nordjylland  1.800 
Thy 500-600 
Østerild 300 
Tranum 500-600 
Nordøstvendsyssel 400 

Himmerland 1.015 
Vesthimmerland 40-50 
Sydhimmerland  10-20 
Rold Skov 900 
Østhimmerland 20 
Mariager-Randers 30-40 

Vestjylland 4.300 
Klosterheden 550 
Feldborg 550 
Ulborg 3.200 

Midtjylland 3.035 
Hammel-Bjerringbro 650-700 
Kompedal-Myremalm 370-400 
Gludsted, Nørlund, 
St. Hjøllund og Skærbæk 1500-1600 
Hastrup, Rørbæk og Mattrup 350-400 
Odder 50 

Djursland 2.450 
Emmedsbo-Sostrup 250 
Meilgaard 350 
Fuglsø Mose og Ramten Skov 650 
Løvenholm, Fjeld og Brunmose 650 
Skaføgaard 250 
Rosenholm 50 

Område Estimat Udvikling

Stubbesø 200 
Rougsø 25 

Sydjylland 4.350
Oksbøl 1.400 
Vorbasse-Hovborg 900 
Sdr. Omme 700 
Birkebæk, Høgildgaard m.fl. 450 
I øvrigt  900
 
Sønderjylland 1.365 
Als 15 
Bommerlund og Frøslev 350 
Aabenraa til Haderslev 50 
Skærbæk til Toftlund 400 
Løgumkloster til Tønder 100 
Omkring Gram 400 
Nord for Rørring 50 

Sydsjælland 545 
Saltbæk Vig 150 
Åmosen 300 
Holmegaard og Gisselfeld m.fl. 70 
Øst for Ringsted 14 
Hvalsø-skovene 10 

Nordsjælland 235 
Halsnæs 20-25 
Tisvilde 35-45 
Valby Hegn 75-85 
Harager Hegn 70-75 
I øvrigt  25-35 
  
Samlet forårsbestand 2012 19.095

Dåvildt  

Område Estimat Udvikling

Nordjylland 1.370 
Thy 120 
Østerild 4-500 
Tranum 400 
Nordøstvendsyssel 400 

Område Estimat Udvikling

Himmerland 485 
Trend 100 
Livø 130 
Østhimmerland 30 
Hobro til Hadsund 150 
Mariager-Randers 75 

026035LM0912_Kronvildt.indd   28 05/08/12   05.40



299 /  2012 www.jaegerforbundet.dk

>

Område Estimat Udvikling

Vestjylland 1.220 
Klosterheden 270 
Idom 110 
Sørvad 50-65 
Vinderup-Mogenstrup 70-80 
Ørre 200-230 
Stauning 120-130 
Nordøstsalling 100-110 
Nordfjends 50-60 
Vestsalling 168-180 
Skive-Rønbjerg 30-40 

Midtjylland 670 
Tjele 40-50 
Kompedal 10-15 
Silkeborg 150-160 
Samsø 250-300 
Juelsminde 180 

Djursland 875 
Emmedsbo-Sostrup 250 
Meilgaard 200 
Fuglsø Mose og Ramten Skov 60 
Løvenholm, Fjeld og Brunmose 120 
Skaføgaard 225 
Rosenholm 20 

Sydjylland 425 
Oksbøl 125 
Vorbasse-Hovborg 125 
Sdr. Omme 50 
Ansager 50 
Nr. Nebel 50 
Trekantsområdet 25 

Sønderjylland 880
Als 250 
Bommerlund og Frøslev 350 
Aabenraa til Haderslev 75 
Haderslev til Kolding 175 
Vest for Gram 30 

Fyn 6.120 
Assens 200 
Kerteminde inkl. Romsø 450 

Område Estimat Udvikling
 
Langeland 2.200 
Middelfart inkl. Wedellsborg 600 
Nordfyn inkl. Æbelø 500 
Nyborg 500 
Svendborg 300 
Sydvestfyn 720 
Midtfyn inkl. Ravnholt 500 
Tåsinge 150 

Sydsjælland 1.500 
Sorø og Bavelse-Næsbyholm  
Gisselfeld og Holmegaard m.fl.  
Jyderup-skovene  
St. Svendstrup, Humleore og 
Hvalsø-skovene  
Bognæs og Boserup skov  
Vallø og Gl. Køgegaard  ?
Lækkende  ?

Nordsjælland 1.250 
Gribskov m.v.  

Lolland-Falster 1.770 
Corselitze 75-100 
Naturstyrelsen Storstrøm 15-20 
Frejlev-Sakskøbing 150 
Sydlolland 1100-1200 
Bursø 20-30 
Vestlolland 10-15 
Nordvestjylland 10-15 
Christianssæde 150-200 
Rågø 80 
Enehøje 50 
Fejø 10 

Bornholm 65 
Hele øen 50-80 
  
Samlet forårsbestand 2012 16.630 

kalvesætning. Det vil sige, at bestan-
dene umiddelbart før jagtsæsonens 
start som tommelfingerregel vil være 
en tredjedel større end de her anførte. 

Nordjylland
Nord for Limfjorden oplyses om fire 
delbestande af kronvildt: området 
omkring Nationalpark Thy, Østerild-
området, området omkring Tranum 

og det nordøstlige Vendsyssel.
I Thy og Tranum-området op-

leves en fremgang i bestandene, 
og særligt omkring Hanstholm 
Reservatet har der været ek-
sempler på markskader. Den 
bestandsmæssige fremgang i 
disse områder kædes delvist 
sammen med, at bestanden i 
Østerild-området er faldet. 

Mangler der dyr i opgørelsen? Sidder du med oplevelsen af, at hjortevildtover-sigten er mangelfuld for det område, hvor du bor eller jager, så kontakt den regionale hjorte-vildtgruppe, og kom med dine input. Du kan finde kontaktinformationerne på siden: www.jaegerforbundet.dk/?id=763.

Dåvildt (fortsat)  
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> Dette fald skyldes, at kronvildtet er 
vandret mod øst og sydvest i forbin-
delse med anlægningen af vindmøl-
letestcenteret.

For bestanden i det nordøstlige 
Vendsyssel meldes der om stagnation 
i bestanden. Den regionale hjorte-
vildtgruppe gør endvidere gældende, 
at der var en del uheldige episoder 
omkring premieren på kronvildtjagt-
 en i området omkring Trynmose. 
Hjortevildtgruppen har sammen med 
Tannisbugt Hjortelaug været aktive 
for at forebygge lignende hændelser i 
den kommende jagtsæson.

Den nordjyske hjortevildtgruppe 
har rapporteret om fire delbestande 
af dåvildt. Disse områder er stort set 

sammenfaldende med kronvildtbe-
standenes. Bestanden i Nordøstvend-
syssel er stabil og har gennem lang 
tid haft jagttid. Bestanden er delvis et 
resultat af udslip fra en hjortefarm i 
1991.

Bestandene i Thy og Hanherred er 
alle baseret på udsætninger inden for 
de sidste par år. Bestandene her har 
ingen jagttid, og der opleves nu store 
problemer med antallet af dyr og ikke 
mindst med dyr, som ikke har natur-
lig adfærd og skyhed over for menne-
sker. Derfor ønskes en åbning af jagt-
tiden på dåvildt i dette område alle-
rede i 2013. 

Den nordjyske hjortevildtgruppe 
oplyser intet om de nye dåvildtbe-

stande i Sydøstvendsyssel og heller 
ikke om antallet af kronvildt i samme 
område. 

Himmerland
Den samlede kronvildtbestand i for-
valtningsområde Himmerland er op-
gjort til omkring 1.000 dyr. Størstede-
len af bestanden står i Rold Skov-kom-
plekset. Hjortevildtgruppen vurderer 
bestanden i Rold som faldende, men 
angiver samtidig, at der nedlægges for 
få hinder, og at hjortene nedlægges for 
unge, således at gamle hjorte mangler 
i bestanden. De øvrige bestande i 
Himmerland meldes i stigning. I om-
rådet omkring Rønhøj plantage og de 
vesthimmerlandske heder er der ind-

En brølende brunsthjort fra Thy skræmmer en engpiper.
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ført lokal jagttid, hvor hjorte med 
færre end ni sprosser samt hinder og 
kalve alle er fredet. Der er dog kend-
skab til, at der er nedlagt to hjorte i 
strid med denne fredning. 

Der er oplyst om fem lokale be-
stande af dåvildt i Himmerland. Alle 
bestande oplyses at være stigende, 
samt at der er plads til flere dyr. 

Vestjylland
Den vestjyske hjortevildtgruppe op-
gør kronvildtbestanden i tre delbe-
stande, som er beliggende omkring 
de tre gamle statsskovdistrikter Ul-
borg, Klosterheden og Feldborg. Ul-
borg-bestanden oplyses at være stabil 
i antal, men at bestanden ligger over 

Dengang …
Da Børge Alex-Hansen i 1942 udarbejdede den første oversigt, stod to tredje-
dele af det danske kronvildt i Himmerland. Bestanden omkring Oksbøl udgjorde 
ca. 150 dyr, og bestandene i plantagerne sydvest for Ulfborg var pga. markska-
der blevet halveret, så bestanden i området udgjorde 60 dyr.
Oversigten var fyldt med detaljerede oplysninger, og den var helt klart lavet ud 
fra tilgangen „God is in the detail“. Et eksempel: „Natten mellem den 14. og 15. 
Marts var der spor af 2 Stkr. Kronvildt paa samme Egn…”
Disse detaljer lod sig tilvejebringe, fordi nettet af informanter var enormt, og 
samtidig var der få dyr at holde styr på. 

Og nu …
Virkeligheden er løbet fra den måde at tilvejebringe data på. Der arbejder ikke 
længere det samme antal personer i skovene. Endvidere er mængden af det 
store hjortevildt blevet ganske overvældende mange steder. Udviklingen har nu 
gjort, at „Devil is in the detail“. Der er således stillet mange spørgsmål til trovær-
digheden af tallene i årenes hjortevildtoversigter, og der er ingen tvivl om, at de 
tal, som er blevet, og som vil blive bragt, er behæftet med en vis subjektivitet. 

områdets bæreevne. Afskydningen 
har i en årrække været domineret af 
hinder, hvilket er med til at begrænse 
produktionen. Dog opleves der større 
og større rudler, hvilket måske er ud-
tryk for, at mange kalve er blevet mo-
derløse – og dermed førerløse – i løbet 
af jagtsæsonen. Bestanden omkring 
Ulborg er samtidig præget af få mod-
 ne hjorte.

Bestanden omkring Klosterheden 
opleves som svagt stigende. Den 
samlede afskydning af kronvildt er 
fornuftig i området. Retfærdigvis skal 
det dog nævnes, at Naturstyrelsen 
kompenserer for en afskydning med 
overvægt af hjorte uden for selve Klo-
sterheden.

Omkring Feldborg-plantagerne og 
Ovstrup Hede opleves bestanden 
også som værende i stigning. Særligt 
i Ulborg og Feldborg-området er flere 
landmænd voldsomt plaget af mark-
skader. 

Hele det vestjyske forvaltningsom-
råde har været underlagt en regional 
jagttid, som blandt andet gav septem-
berjagt på kalve. Samtidig er hjorte 
ældre end spidshjort med indtil ni 
sprosser fredet indtil 16. oktober. 
Endvidere er der kun jagttid på kalv, 
hind og spidshjort i januar måned. 
Dette har givet en markant forøgelse 
i afskydningen af spidshjorte. Ligele-
des har der været flere eksempler på, 
at de hjorte, som har været fredet i 
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Den grønne graf viser dåvildtbestanden, som den er opgjort de seneste fire år af de regio-
nale hjortevildtgrupper. Den samlede dåvildtbestand vurderes at være steget med knap 20 
% årligt. De orange grafer viser udviklingen i kronvildtbestanden. Den fuldt optrukne linje 
er hjortevildtgruppernes estimater. Den stiplede linje er den bestand, som har været indbe-
rettet i de seneste tre kronvildtoversigter.
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> september og første halvdel af okto-
ber, desværre er skudt ned fra en kant 
af på fællesjagter i november og de-
cember. Henstillingen er fortsat at 
holde igen med afskydningen af hjor-
tene samt en markant forøgelse af af-
skydningen af kalve.

Den regionale hjortevildtgruppe 
oplister i alt 10 lokale bestande af då-
vildt. Bestandene syd-sydvest for 
Skive er alle baseret på udsætninger 
og har ingen jagttid. I disse bestande 
meldes om en bestandsstigning og 
dyr med uønsket adfærd og mang-

lende skyhed over for mennesker. 
Især bestanden ved Ørre giver udfor-
dringer, idet denne bestand er blevet 
suppleret med dyr fra et større farm-
udslip. Hjortevildtgruppen ønsker 
jagttid på disse delbestande fra 2013.

De ældre bestande på Salling nord 
for Skive er underlagt frivillige re-
striktioner. Der er oprettet fire hjorte-
lav til at sikre lokal forankring.

Midtjylland
I det midtjyske forvaltningsområde 
arbejdes der med fem lokale bestande 
af kronvildt. Bestandene ved Odder 
og syd for Nørre Snede vurderes at 
være stabiliseret. De øvrige tre delbe-
stande meldes i stigning. Det gælder 
også bestanden i plantagerne nord for 
Nørre Snede med Gludsted og Nør-
lund som omdrejningspunkt. Netop 
dette område er plaget af markska-
der. Afskydningen i området vurde-
res stadig at være for lille. Endvidere 

Det er afgørende, at hovedvægten af af-
skydningen ligger på de helt unge dyr som 
her en dåkalv t.v. og på modstående side en 
kronkalv.

Ud af 1.228 krondyr nedlagt omkring Ul-
borg i sidste jagtsæson er denne hjort fra 
Fejsø en af de største. Men hjorten vurderes 
ikke ældre end seks-syv år. Kun 37 af de 
nedlagte dyr var hjorte over fire år.

Steen Axel Hansen
Jens H

enrik Jacobsen
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vurderes afskydningen i hele det 
midtjyske forvaltningsområde at 
være domineret af for mange hjorte 
og for få kalve. Gruppen overvejer 
derfor at indstille til en permanent 
fredning af seks-otteendere i hele 
forvaltningsområdet til den kom-
mende jagttidsrevision.

I det midtjyske forvaltningsområde 
er der opgivet fem delbestande af då-
vildt. Bestandene nord for Bjerringbro 
og vest for Kjellerup er ganske be-
skedne og vurderes som værende sta-
bile i størrelse. Bestandene syd for Sil-
keborg, på Samsø og ved Juelsminde 
vurderes alle at være i fremgang. 

Djursland
På Djursland vurderes der at være 
otte delbestande af kronvildt. Seks af 
disse bestande fordeler sig over det 
skovbælte, der løber diagonalt fra 
Hornslet i sydvest til Gjerrild i nord-
øst. Endvidere er der etableret en be-
stand på halvøen Rougsø. På Syd-
djursland er bestanden omkring 
Stubbe sø i stærk fremgang. Landbru-
get på Djursland lider visse steder un-
der markskader. Der arbejdes på at 
finde en model til at etablere aflast-
ningsarealer. Gruppen henstiller til 
øget afskydning af hinder og særligt 
kalve samt skånsom og selektiv af-
skydning af hjortene. Gruppen øn-
sker spidshjortefredningen fortsat. 

Dåvildtet opleves i de seks delom-
råder, der dækker over skovbæltet. 
Fem af delbestandene vurderes at 
være i fremgang, kun bestanden mel-
lem Fjellerup og Bønnerup vurderes 
at være stabiliseret.

Sydjylland
I Sydjylland angives fire kernebe-
stande. Bestanden i Oksbøl-området 
vurderes stabiliseret omkring 1.400 
dyr. I de tre øvrige kerneområder er 
bestanden fortsat i stigning. Gruppen 
vurderer, at der imellem kerneområ-
derne står op mod 900 krondyr. 
Grup  pen oplyser, at der flere steder 
nedlægges for mange hjorte, men an-
giver samtidig, at der er en positiv 
udvikling, i form af at flere mellem-
hjorte skånes. Gruppen vurderer, at 
der kun er plads til flere dyr i skov-
komplekset syd for Herning. I områ-
derne både nord og syd for Grindsted 
forekommer der problemer med 
markskader.

Der er i forvaltningsområdet seks 
delbestande af dåvildt. Den største 
bestand findes omkring Vorbasse. 
Flere af de lokale dåvildtbestande er 
underlagt frivillig fredning, mens an-
dre er totalfredet. Gruppen ønsker en 
kort jagttid i de områder, hvor der 
ikke er jagttid nu. Gruppen vurderer, 
at der er plads til flere dådyr i de om-
råder, hvor bestandene i dag færdes.

Sønderjylland
I Sønderjylland nævnes syv lokale 
bestande af kronvildt. Den mindste 
findes på Als. Ellers er de lokale be-
stande hovedsageligt fordelt omkring 
de gamle Aabenraa og Linnet stats-
skovdistrikter. Kun omkring Frøslev 
og Bommerlund vurderes bestanden 
at være stabiliseret; de øvrige lokale 
bestande meldes i stigning. For samt-
lige områder vurderes afskydningen 
af hjorte at være for hård. 

I området kendes fem lokale be-
stande af dåvildt. Bestanden omkring 
Frøslev og Bommerlund har fuld jagt-
tid, af de øvrige bestande er kun be-
standen på Als åben for jagt. Gruppen 
ønsker lokal jagttid på bestanden syd 
for Kolding. Behovet for jagttid ud-
springer ikke af et ønske om at be-
grænse bestanden i antal, idet grup-
pen vurderer, at der er plads til flere 
dyr. Men enkelte dyr har udviklet en 
uønsket adfærd, som man gerne vil 
begrænse. 

Netop uønsket adfærd, hvor flere 
individer var blevet en plage, ligger 
bag de 14 dages jagttid på en del af 
Als, som gruppen fik indført i jagt-
tidsbekendtgørelsen fra 2011. Grup-
pen havde stor succes med at få eg-
nens jægere til at samarbejde om en 
effektiv jagt på dåvildtet den 18. no-
vember 2011.

M
ads Flinterup
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Fyn
På Fyn har hjortevildtgruppen haft 
stor succes med at sikre lokal forank-
ring ved at etablere hjortelav. På Lan-
geland vurderes det, at bestanden 
ikke kan være større, da bestands-
tætheden er vurderet til at være ét 
dådyr pr. 13 ha! I de øvrige bestande 
vurderes der stadig at være plads til 
flere dyr. Men gruppen følger nøje 
udviklingen med skader på jordbru-
get etc. De fleste bestande er under-
lagt en frivillig begrænsning i jagt-
trykket. Gruppen ønsker fortsat, at 
jagten skal reguleres ad frivillighe-
dens vej. Dog ønskes der indført lokal 
jagttid på Tåsinge og justering af den 
eksisterende jagttid på Langeland. 

Sydsjælland
Egentlig er Sydsjælland et misvisen-
 de navn for gruppen, idet hele Sjæl-
land, bortset fra halvøen nord for lin-
jen Roskilde-København, udgør for-
valtningsområdet. Der er i området 
fem lokale bestande af kronvildt. Den 
største bestand findes omkring Åmo-
sen syd for Mørkøv. Alle bestande 
meldes at være i stigning, hvilket 
skyldes en afdæmpet afskydning ad 
frivillighedens vej. Dog har der været 
eksempler på, at brodne kar har en 
selvisk jagtudøvelse. Dette ses sær-
ligt i området mellem Næstved og 

Haslev, hvor der også har været ek-
sempler på, at nedlagt kronvildt er 
stjålet fra anden mands grund!

Dåvildt findes i stort set hele for-
valtningsområdet på nær Odsherred. 
Dog er tyngden på syv kerneområder. 
Dåvildtbestanden opleves som sta-
digt stigende, og der er begyndende 
markskader omkring Sorø-skovene 
og Næsbyholm-Bavelse. 

Nordsjælland
Kronvildtet i Nordsjælland står pri-
mært i området nord for Hillerød og 
vest for Esrum sø. Gruppen oplever 
fire kerneområder, men kronvildt 
kan træffes i hele området. Bestan-
den er stigende, og afskydningen er 
moderat. Jagttiden i området er 16.-
30. november. Gruppen angiver, at 
der bliver skudt for få hinder og 
kalve. 

Dåvildtet står talstærkt i området 
med Gribskov som det store kerne-
område. 

Lolland-Falster
På Falster findes to lokale bestande af 
dåvildt, og begge bestande er i stig-
ning. På Lolland med omkringliggen-
 de småøer vurderes der at være ni lo-
kale bestande. Kun bestandene på 
Sydlolland og Rågø vurderes at være 
stabile. De øvrige bestande meldes 

stadig i stigning. Bestanden på Syd-
lolland giver markskader, men da 
skov- og landbrug ofte ejes af samme 
person, opleves det ikke som en sær-
ligt udtalt konflikt. 

Bornholm
På Bornholm findes en mindre be-
stand af dåvildt. Der er jagttid fra 1.-
15. januar på kalve. Der er på øen et 
generelt ønske om at få en større og 
mere geografisk fordelt bestand på 
øen.

Hvad er balancepunktet?
I kronvildtoversigten i 1981 var for-
årsbestanden opgjort til ca. 2.500 dyr, 
og man mente, at kronvildtbestanden 
var ved at nå balancepunktet. Over 
30 år senere er den samlede forårsbe-
stand nu opgjort til lige over 19.000 
krondyr. Deraf må det sluttes, at ba-
lancepunktet er forskubbet over tid. 
Men er vi så tæt på nu? Af de jyske be-
stande vurderer hjortevildtgrupper-
 ne, at mere end halvdelen har et pas-
sende eller for stort antal krondyr. 
Der er med andre ord ikke mange ste-
der i Jylland, hvor der vurderes at 
skulle være flere dyr. 

En forårsbestand som den, der er 
opgjort af de regionale grupper, giver 
en bestand før jagtsæsonen på over 
25.000 krondyr. Der har aldrig været 

En stor del af kronvildtet findes i 
og omkring de jyske plantager.

M
ads Flinterup
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>opsat et mål for, hvor meget hjorte-
vildt vi skal have i Danmark. Men 
målsætningen for bestandenes om-
fang, da hjortevildtgrupperne i 2004 
blev nedsat, var at øge antallet af dyr 
og sprede bestandene til nye egne. 
Med årets opgørelse af då- og kron-
vildt må det siges, at arbejdet med 
disse to mål har været en succes. Då-
vildt findes nu i stort set hele landet, 
og kronvildt findes mere eller mindre 
i de egne, som skønnes egnet til kron-
vildt. Mængdemæssigt er den igang-
værende forvaltning en bragende 
succes – med den effekt, at flere af 
grupperne nu melder om uacceptable 
markskader. 

Markskader
Hjortevildt lever som bekendt af 
planter, og det foretrækker ofte vel-
gødede og -vandede afgrøder. Derfor 
har der altid været en konflikt mel-
lem skov- og særligt landbrug og hjor-
tevildtet. En konflikt, som kulmine-
rede i 1799, hvor Christian VII påbød 
alt kronvildt bortskudt. Et påbud, 
som gjorde, at kronvildtet forsvandt 
fra øerne, og hvor det kun med en 
håndsrækning fra få jyske herre-
mænd overlevede i Jylland. Kronvild-
tet har siden fået lov til at brede sig, 
men spredningen har til stadighed 
affødt en heftig debat om markska-

der. Da kronvildt i løbet af 1950’erne 
og 1960’erne etablerede sig fast i 
Gludsted plantage, vurderedes områ-
dets bæreevne for en ny bestand nø-
je, og der blev opnået enighed om, at 
20-30 stk. kronvildt var målsætnin-
gen „ud fra indtrykket, at en sådan 
bestand kan rummes uden skade af 
større betydning på plantage og omgi-
vende agerbrug.“ Bestanden i Glud-
sted og omkringliggende plantager 
opgøres nu til 1.500-1.600 dyr!

Desværre har meget lidt ændret sig, 
siden Børge Alex-Hansen i den første 
kronvildtoversigt skrev: „Uviljen mod 
Kronvildtet er som tidligere nævnt ikke 
saa stor, at man ønsker dets Udryddel-
 se – det være saa langt fra - men der 
maa og skal findes en Løsning vedrø-
rende Markskaderne.“  70 år senere er 
der stadig ikke fundet en løsning, og 
flere jyske landmænd hegner nu kron-
vildtet (og dermed også andet vildt) 
ude fra deres produktionsarealer. 

Gruppernes lokalt tilpassede anvis-
ninger for afskydning bør efterleves 
for at sikre en på alle måder bæredyg-
tig forvaltning af då- og kronvildtet.

Afskydningen
Hvor mængden af hjortevildt er en 
succes i forvaltningen, halter det sta-
dig efter med de mere kvalitative 
mål  sætninger om sikringen af en 

mere naturlig køns- og aldersforde-
ling i hjortevildtbestandene. Mæng-
den af hjortevildt reguleres igennem, 
hvor meget der nedlægges, men sam-
mensætningen af bestanden bestem-
mes helt afgørende af, hvilke dyr der 
nedlægges. 

Enhver afskydning af klovbærende 
vildt bør tilgodese nogle helt simple 
retningslinjer:
1. Hovedvægten skal ligge på de helt  
 unge dyr (kalvene).
2. Afskydningen af handyr skal sikre,  
 at en vis andel når kulminationsal-
 deren (hos kronvildt 10-12 år, hos  
 dåvildt 8-10 år).
3. Afskydningen af hundyr skal:

– Stå i et rimeligt forhold til afskyd-
 ningen af handyr.
– Ske i forhold til den lokale mål-  

 sætning om bestandens stør-
 relse.
– Ikke ske på bekostning af af-
 kommet.

Grupperne har givet en række anbe-
falinger for afskydningen af de lokale 
bestande. Essensen af anbefalingerne 
er, at der generelt skydes for mange 
hjorte i en for ung alder. Samtidig 
skydes der for få kalve! Det er derfor 
bydende nødvendigt, at jægerne æn-
drer fokus fra at nedlægge hjorte til at 
nedlægge kalve for at sikre succesfor 
forvaltningens kvalitative målsæt-
ninger. 

I området omkring det gamle Ul-
borg statsskovdistrikt, hvor der de 
sidste tre jagtsæsoner årligt er ned-
lagt over 1.000 dyr, udgør andelen af 
hjorte ældre end fire år mindre end 
tre procent af afskydningen. Intet ty-
der på, at det skyldes, at hjorte over 
fire år skånes, og derfor afspejler den 
ringe andel af voksne hjorte i udbyt-
tet i bedste fald andelen af denne 
gruppe hjorte i bestanden.

Ses der på erfaringerne fra nu fire 
års kæbeindsamlinger på Djursland, 
er der i løbet af fire jagtsæsoner kun 
nedlagt ganske få hjorte på 10 år eller 
ældre. Jagttrykket på hjorte er ganske 
enkelt så højt, at det er rent held, hvis 
en hjort når at blive fuldt udvokset.
mf@jaegerne.dk

Fokus skal flyttes fra hjortene 
til kalvene. Kommer du i denne 
situation, så skyd en kalv!

M
ax Steinar
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