
Anbefaling til Vildtforvaltningsrådet på mødet den 19/6 2018. 

DEN NATIONALE HJORTEVILDTGRUPPES INDSTILLING TIL FREMTIDIGE 
FORVALTNINGSTILTAG PÅ DÅVILDTJAGTEN. 

MÅL:  

a. Antallet af ældre hjorte i bestandene skal øges. Forholdet mellem han- og 
hundyr i forårsbestanden skal være tæt ved 1 til 1. 

b. Bedre køns- og aldersfordeling i bestandene. Der mangler undersøgelser, der 
kan bruges her, men at forholdet mellem han- og hundyr i forårsbestanden 
skal være tæt på 1 til 1 anses for at være afgørende for en bestand i balance. 

c. Færre skader på mark og skov. (Meget lokalt betinget). 
d. Sikre en bedre geografisk spredning. (Hvor det ønskes). 
e. Sikre en etisk jagtudøvelse. 
f. Sikre en bedre mulighed for at opleve dåvildtet. 

Arbejdet skal baseres på biologisk, fagligt grundlag og anbefalingerne skal sikre 
god forvaltning. Det skal påpeges, at der for dåvildtet, i langt højere grad end for 
kronvildtet, mangler basal viden om bestandsforholdene og disses betydning for, 
hvordan forskellige forvaltningstiltag bør anvendes. 

NATIONALT:  

Det anbefales at fastlægge jagttider indenfor vide nationale rammer: 

Jagttid på då, kalv og spidshjort fra 1/10 til 31/01. 

Jagttid på hjort større end spidshjort fra 1/09 til 31/01. 

De vide rammer skal lægge et stort ansvar over på De Regionale 
Hjortevildtgrupper, som i den forbindelse stadig skal arbejde for en god 
forvaltning i forhold til nationale målsætninger. 

En uomgængelig forudsætning for anbefalingen af disse nationale vide rammer er, 
at der ikke kan nedlægges et større antal hjorte på mindre arealer: 

Kriterier for hjorteforvaltning: Enhver jagtberettiget må på ejendomsniveau 
nedlægge 1 hjort ældre end spidshjort. Ved afskydning af 2 hjorte kræves over 50 
ha, 3 hjorte over 100 ha. Då og kalv er ikke underlagt denne begrænsning.                                                                              
(DJ er som eneste i gruppen ikke enige i denne begrænsning af jagten på hjort.) 



Gennemførelse af disse kriterier sikrer ”den lille mands jagt”, tilskynder til 
forvaltningssamarbejde mellem naboejendomme, lægger en dæmper på de 
”jægere”, der handler i strid med de jagtetiske regler og nedlægger for mange hjorte 
på små arealer til stor skade for det regionale forvaltningssamarbejde samt giver 
jægerne en øget jagttid på dåvildt. 

Hvis man som alternativ til ovenstående vil forsøge at nå målsætningen om flere 
ældre hjorte og bedre bestandssammensætning ved at vælge kortere jagttid på 
hjort, viser såvel undersøgelser fra DCE som eksempler fra virkeligheden, at denne 
reduktion af jagttid på hjort skal være meget markant for at have nogen effekt 
overfor målopfyldelsen. 

Da tryk- og drivjagt er et væsentligt element i efterårets jagt på alt det øvrige vildt 
på land, vil en anbefaling af forbud mod disse jagtformer i brunsttiden ikke være 
en del af denne indstilling. Det bliver en regional opgave at tilpasse disse 
jagtformer i dåvildtområderne. 

Indberetning: Der anbefales en så fyldestgørende indberetning som muligt. Hvis 
DCE kan godtgøre, at det niveau, den frivillige indberetning er nået op på, er 
tilstrækkeligt til at nå målene om større viden om bestandsdynamikken, vil det være 
OK. Hvis derimod det ikke er tilstrækkeligt, anbefaler gruppen, at der indføres en 
nærmere beskrevet obligatorisk indberetning, som forudsætning for at kunne forny 
jagttegn. Der er her ikke tale om ”fysiske” indberetninger (kæber, gevirer, m.m.) 

Evaluering: hver andet år. En endelig indstilling og fastsættelse af regler ønsker 
gruppen implementeret i 2019 med en synkronisering af forvaltning for kronvildt, 
således at forvaltningen kan justeres hvert 2. år og derudover følger 
Vildtforvaltningsrådets fastsættelse af jagttider hvert 4. år 

Fodring: Udbragt fodring med kraftfoder og valset korn må ikke anvendes ved 
fodring (som for kronvildt). Ved fodring med udbragt foder skal afstanden til 
skydetårn/-stige være mindst 130 m. Ved fodring med udbragt foder skal afstand til 
naboskel være mindst 130 m med mindre, man har en naboaftale. 

Regulering ved mark-/skovskade: De eksisterende muligheder fortsættes. 

 

 

 



REGIONALT: 

Fagligheden og forpligtelserne overfor den organisation, man repræsenterer, 
blandet med kendskabet til det regionale, skal vægtes højt og danne baggrund for 
en stor indflydelse på den regionale forvaltning af dåvildtet. 

Indstillinger fra en enig Regional Hjortevildt Gruppe vedrørende jagt på dåvildt i 
deres område, vil som hovedregel blive videresendt med Den Nationale 
Hjortevildtgruppes anbefaling til VFR, hvis det ligger indenfor de nationale rammer 
samt vurderes at understøtte den nationale målsætning. 

LOKALT: 

Der findes i dag velfungerende lokale dåvildtlaug, som på frivillig basis arbejder for 
at opnå de fastsatte målsætninger i deres områder. De Regionale 
Hjortevildtgrupper bør inddrage disse.  

 


