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Hjortevildtoversigten
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ENDNU EN GANG meldes der om massiv 
bestandsmæssig fremgang for både 
då- og kronvildt. Fra jordbrugets side 
meldes der lokalt om massive skader, 
og fraværet af hjorte i moden alder er 
problematisk.

Igen i år bygger hjortevildtoversig-
ten på indberetninger fra de regio-
nale hjortevildtgrupper. Der ligger 
ikke nogen egentlig gennemgående 
systematik bag opgørelserne, idet de 
enkelte grupper har metodefrihed. 
Den nordjyske gruppe har ændret 
me  toden til opgørelse af bestandene i 
den forgangne sæson. Ansvaret for 
bestandsopgørelse er lagt ud i 12 un-
derområder. Det har medført en 
fremgang i de opgjorte bestande på 
39 % for kronvildt og 22 % for dåvildt. 
En så voldsom stigning på baggrund 
af en metodeændring vidner om de 
usikkerheder, som oversigten er be-
hæftet med, men det er ikke det 
samme som, at oversigten er ubruge-
lig!

Størrelse af den enkelte delbestand 
er ikke interessant, men udviklingen 
fra år til år samt bestandenes påvirk-
ning af jordbruget og mulighederne 

for den jagtlige udnyttelse af bestan-
den er interessant, og her er oversig-
tens bestandsinformationer interes-
sant læsning.

Nordjylland
På trods af, at den numeriske vurde-
ring af bestandene er steget markant 
jfr. ovenfor, meldes de fleste delbe-
stande af kronvildt nord for Limfjor-
den som svagt stigende. Kun nord for 
Hjørring-Frederikshavn hovedvejen 
opleves bestanden som stagneret. 
Gruppen vurderer, at overordnet set 
er der for stort jagttryk på hjortene og 
for lille afskydning af kalve. Gruppen 
oplever en svag stigning i markska-
derne. De fleste skader er koncentre-
ret omkring det nordlige Thy og Han-
herred. I den nye jagttidsbekendtgø-
relse er området inddelt med tre for-
skellige jagttider på kronvildtet.

Det dåvildt, som er blevet udsat i 
regi af hjortevildtgruppen indenfor 
de sidste 10 år i Thy, Hanherred og 
det vestlige Vendsyssel, oplevede 
dets første jagtsæson i 2013. Gruppen 
vurderer en samlet afskydning på ca. 
250 stykker dåvildt i de områder. I de 

Tekst: Mads Flinterup, Danmarks Jægerforbund

Foto: Jan Skriver m.fl.
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Område  estimat 12 Udv. 12 estimat 13 Udv. 13 estimat 14 Udv. 14

Nordjylland  1.800  2.350  3.270 
Mors      10 
Thy  500-600  750  960 
Hanherred  300  500  890 
Tranum  500-600  600  400 
Vestlige Vendsyssel      80 
Østlige Vendsyssel      10 
Centrale Vendsyssel      450 
Nordlige Vendsyssel  400  500  470 
Himmerland  1.015  1.100  1.180 
Vesthimmerland  40-50  60-70  70-80 
Sydhimmerland   10-20  30-40  80-100 
Rold Skov  900  950  950 
Østhimmerland  20  ´10-15  10-15 
Mariager-Randers  30-40  40-50  50-60 
Vestjylland  4.300  4.750  4.800 
Klosterheden  550  550  550 
Feldborg  550  700  750 
Ulborg  3.200  3.500  3.500 
Midtjylland  3.035  3.300  3.460 
Hammel-Bjerringbro  650-700  650-700  650-750 
Kompedal-Myremalm  370-400  350-400  350-450 
Gludsted, Nørlund, St. Hjøllund og Skærbæk  1500-1600  1500-1700  1600-1800 
Hastrup, Rørbæk og Mattrup  350-400  500-600  500-600 
Odder  50  100  100-120 
Djursland  2.450  2.600  2.675 
Emmedsbo-Sostrup  250  350  350 
Meilgaard  350  350  350 
Fuglsø Mose og Ramten Skov  650  650  650 
Løvenholm, Fjeld og Brunmose  650  650  650 
Skaføgaard, Rosenholm og Sofie Amaliegaard  250  250  300 
Tirstrup og Stubbesø  200  250  300 
Rougsø  25  25  25 
Skiffard*    50  50 
Sydjylland  4.350  4.550  5.450 
Oksbøl  1.400  1.400  1.800 
Vorbasse-Hovborg  900  900  1.000 
Sdr. Omme  700  700  900 
Birkebæk, Høgildgaard m.fl.  450  500  550 
I øvrigt   900  1.050  1.200 
Sønderjylland  1.365  1.430  1.595 
Als  15  25  30 
Bommerlund og Frøslev  350  300  300 
Aabenraa til Haderslev  50  60  70 
Skærbæk til Toftlund  400  425  450 
Løgumkloster til Tønder  100  125  125 
Omkring Gram  400  425  550 
Bramming til Ribe  50  60  60 
Haderslev til Kolding*    10  10 
Syd- og Vestsjælland  545  710  725 
Saltbæk Vig  150  150  150 
Åmosen  300  400  400 
Holmegaard og Gisselfeld m.fl.  70  100  100 
Øst for Ringsted  14  20  25 
Hvalsø skovene  10  20  25 
Vordingborg området*    20  25 

Kronvildt  

Bestandene mærket med * optræder for første gang i oversigten 2013.
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Område  estimat 12 Udv. 12 estimat 13 Udv. 13 estimat 14 Udv. 14

Nordsjælland  235  335  370 
Halsnæs  20-25  25-30  30-35 
Tisvilde  35-45  55-65  60-70 
Valby Hegn  75-85  95-105  100-115 
Harager Hegn  70-75  85-90  90-100 
I øvrigt   25-35  55-65  65-75 
Samlet forårsbestand   19.095  21.125  23.525

Kronvildt (fortsat)  

Område  estimat 12 Udv. 12 estimat 13 Udv. 13 estimat 14 Udv. 14

Nordjylland  1.370  1.825  2.235 
Thy  120  150  260 
Hanherred  4-500  600  715 
Tranum  400  550  210 
Vestlige Vendsyssel  400  400  300 
Østlige Vendsyssel    125  240 
Centrale Vendsyssel      180 
Nordlige Vendsyssel      270 
Læsø      60 
Himmerland  485  600  630 
Trend  100  120  120 
Livø  130  110  110 
Østhimmerland  30  30-40  30-40 
Hobro til Hadsund  150  150  150 
Mariager-Randers  75  70-80  70-80 
Himmerlandske Heder*    70-80  20-30 
Ålestrup-Mødrup-Skals*    30-40  30-40 
Tjele      80 
Vestjylland  1.220  1.450  1.660 
Klosterheden  270  325  375 
Idom  110  135  160 
Sørvad  50-65  50-65  65 
Vinderup-Mogenstrup  70-80  70-80  80-100 
Ørre  200-230  250-275  300-325 
Stauning  120-130  150-180  175-200 
Nord-Østsalling  100-110  110-120  125-150 
Nordfjends  50-60  60-70  75-85 
Vestsalling  168-180  175-200  175-225 
Skive-Rønbjerg  30-40  50-60  50-75 
Midtjylland  670  700  695 
Nord for Bjerringbro  40-50  50  70-100 
Kompedal  10-15  40-50  20-30 
Silkeborg  150-160  150-160  120-160 
Samsø  250-300  250-300  200-300 
Juelsminde  180  180  180 
Syd for Ikast    10-20  10-20 
Djursland  875  1.000  1.070 
Emmedsbo-Sostrup  250  275  300 
Meilgaard  200  225  225 
Fuglsø Mose og Ramten Skov  60  70  70 
Løvenholm, Fjeld og Brunmose  120  150  175 
Skaføgaard, Rosenholm og Sofie Amaliegaard  225  250  300 
Sydjylland  425  610  620 
Oksbøl  125  145  150 
Vorbasse-Hovborg  125  175  125 

Dåvildt  
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Dåvildt (fortsat)
Område  estimat 12 Udv. 12 estimat 13 Udv. 13 estimat 14 Udv. 14

Grindsted  50  50  70 
Ansager  50  50  60 
Tarm   50  125  150 
Trekantsområdet  25  25  25 
Lindeballe*    40  40 
Sønderjylland  880  1.020  1.130 
Als  250  275  300 
Bommerlund og Frøslev  350  325  350 
Aabenraa til Haderslev  75  100  100 
Haderslev til Kolding  175  250  260 
Omkring Gram  30  40  90 
Bramming til Ribe*    10  10 
Løgumkloster til Tønder*    10  10 
Skærbæk til Toftlund*    10  10 
Fyn  6.120  6.525  6.725 
Assens  200  350  375 
Kerteminde inkl. Romsø  450  330  440 
Langeland  2.200  2.500  2.650 
Middelfart inkl. Wedellsborg  600  500  560 
Nordfyn inkl. Æbelø  500  600  550 
Nyborg  500  200  200 
Svendborg  300  400  300 
Sydvestfyn  720  875  1.000 
Midtfyn inkl. Ravnholt  500  500  400 
Tåsinge  150  170  125 
Ærø*    100  125 
Syd- og Vestsjælland  1.500  2.000  2.000 
Sorø og Bavelse-Næsbyholm       
Gisselfeld og Holmegaard m.fl.       
Jyderupskovene       
St. Svendstrup, Humleore og Hvalsøskovene       
Bognæs og Boserup skov       
Vallø og Gl. Køgegaard   ?    
Lækkende   ?    
Nordsjælland  1.250  1.190  1.350 
Gribskov     1.000-1.200  1.200 
Valby Hegn    30-40  30 
Store Dyrehave    30-40  50 
Tisvilde Hegn    20-25  20 
Danstrup Hegn      50 
Lolland-Falster  1.770  1.900  2.050 
Corselitze  75-100  75  50-75 
Naturstyrelsen Storstrøm  15-20  50  20-30 
Frejlev-Sakskøbing  150  175  100 
Sydlolland  1100-1200  1.100-1.200  1.300-1.400 
Bursø  20-30  30-40  30-40 
Vestlolland  10-15  15-20  15-20 
Nordvestlolland  10-15  15-20  15-20 
Christianssæde  150-200  200  200 
Rågø  80  100  100 
Enehøje  50  60-70  80 
Fejø  10  25  25 
Vennerslund      15 
Bøtø      10 
Bornholm  65  80  100 
Hele øen  50-80  75-90  100 
Samlet forårsbestand  16.630  18.900  20.265 
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> ske årsager er der bedst kendskab til 
afskydningen af Ulborgbestanden. I 
jagtsæson 2012/13 havde man her en 
rekordstor afskydning på i alt 1.636 
krondyr. Afskydningen i seneste sæ-
son lå med 1.435 dyr 20 % under dette 
tal. Om det reelt afspejler en tilbage-
gang i bestanden er tvivlsomt. To for-
hold adskiller jagtsæsonen 2013/14 fra 
de forgående to sæsoner. For det før-
ste var vinteren mild, hvorfor dyrene 
ikke lod sig styre i samme grad af 
fod  ring som tidligere. For det andet 
blev området ramt af stormfald i star-
ten af december 2013. Denne vold-
somme ændring af kronvildtets op-
holdssteder medførte en – af etiske 
grunde – række aflyste jagter. Endvi-
dere medførte stormfaldet, at kron-
vildtet opholdt sig andre steder, end 
man normalt ville forvente. Man har 
nu igennem længere tid haft særlig 
regional tilpasset jagttid på kronvildt 
i området, men desværre har det kun 
haft begrænset virkning på afskyd-
ningen. Andelen af kalve i udbyttet er 
stadig for lille, og andelen af hjorte 
over fire år i udbyttet er stadig for-
svindende lille. En fredning af de så-
kaldte mellemhjorte i sæsonens før-
ste seks uger har derimod givet en 
øget afskydning af treårs hjorte. 

lige fire mindre delbestande af kron-
vildt, som alle meldes i stigning. Be-
standen i det nordvestlige Himmer-
land omkring de himmerlandske he-
der er med den nye jagttidsbekendt-
gørelse blevet fredet. Til gengæld er 
meldingen, at en øget afskydning i 
Tjele-området vil være ønskelig. 

Områdets delbestande af dåvildt 
meldes alle i stigning. Bestanden om-
kring de himmerlandske heder er sta-
dig fredet, mens de øvrige bestande 
har normal jagttid. Bestanden om-
kring Møldrup, Aalestrup og Skals 
forvaltes via frivillige aftaler i regi af 
Sydvesthimmerlands Dåvildtlaug 
(www.daavildt.net).

Vestjylland
Hvert femte danske stykke kronvildt 
lever i det vestjyske forvaltningsom-
råde. På grund af udbredelse og antal 
opgøres bestanden kun på de tre del-
områder, som er centreret omkring 
de gamle statsskovdistrikter Kloster-
heden, Ulborg og Feldborg. De to 
førstnævnte bestande meldes stagne-
ret, mens bestanden omkring Feld-
borg stadig vurderes stigende. Hjorte-
vildtgruppen vurderer, at der gene-
relt er for mange dyr i forhold til bæ-
reevnen i de tre områder. Af histori-

fleste delbestande opleves fortsat 
vækst, men kun på Læsø og i Thy 
vurderes der at være plads til flere 
dyr. Med den nye jagttidsbekendtgø-
relse er der nu også åbnet op for jagt 
på dåhjort vest for E39, men for at 
animere jægerne til en fornuftig af-
skydning, er jagttiden på hjorte kun 
på én uge efter den måneds jagttid, 
som gælder for kalve, dåer og spids-
hjort.  

Himmerland
Tilvækstkurven i Rold Skov vurderes 
nu at være knækket. Det har været 
målsætningen at få bragt bestanden 
ned, og det er altså lykkedes. Når det 
er lykkedes i Rold Skov, skal det tages 
som udtryk for, at bestanden i sin væ-
sentlighed forvaltes af fire lodsejere, 
de tre private godser Willestrup, Nør-
lund og Lindenborg samt Natursty-
relsen. 

Eksemplet underbygger, at for et 
opnå forvaltningsmæssige resultater, 
skal der indgås en fælles målsætning, 
som så indfries via samarbejde over 
skel. Da bestanden er blevet vurderet 
for stor pga. skader på mark og skov, 
har man øget afskydningen og ikke 
mindst andelen af hinder i udbyttet. I 
det øvrige Himmerland findes yder-

Disse fuldskufler viser de forskellige farvevarianter, som dåvildtet optræder i.
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mod der er plads til flere dyr i de øv-
rige områder. Kun i Ikast-Brande 
Kommune er dåvildtet fredet, resten 
af området har normal jagttid på då-
vildt. 

Djursland
Den djurslandske forvaltningsgruppe 
har pr. 1. april 2014 fået ny formand. 
Per Therkildsen har afløst Lars Kei-
ser, som havde været formand siden 
forvaltningsarbejdets start i 2004. 

I alt opgøres otte delbestande, 
hvoraf fem er fordelt udover skovbæl-
tet fra Rosenholm og Sofie Amalie-
gaard i sydvest til Sostrup og Em-
meds  bo i nordøst. I disse bestande 
meldes tilvæksten at være stagne-
rende. Hjortevildtgruppen vurderer 
heller ikke, at disse områder kan bæ-
re flere dyr. De øvrige delbestande på 
Rougsø, i Skramsø og ved Skiffard op-
leves fortsat i vækst, og der er også 
plads til flere dyr. Gruppen ønsker 
generelt en øget afskydning af kalve 
og hinder, idet skov- og især landbrug 
melder om markante skader. 

I området fra Rosenholm og Sofie 
Amaliegaard til Sostrup og Emmeds-
 bo opgøres fem delbestande af då-
vildt. Generelt vurderes bestands-
størrelserne at være passende, og 

kant største. Men bestandene om-
kring Nr. Snede, Kompedal og Bjer-
ringbro-Hammel er også ganske 
store. Alle delbestande opleves fort-
sat i vækst, hvilket er problematisk, 
da bestandene generelt ligger over 
områdernes bæreevne, dog bortset 
for den relativt nye bestand syd for 
Århus. Gruppen har ikke i detaljer 
kendskab til sammensætningen af 
afskydningen, men har det generelle 
indtryk, at der er skydes for få hinder 
og kalve samt for mange hjorte. For at 
udjævne denne skævhed er der med 
virkning fra denne jagtsæson indført 
en udvidelse af jagttiden på kalve 
med september måned, en ind-
skrænkning af hindernes jagttid til 
den 16. oktober samt en fredning af 
hjorte mellem spidshjorte og ulige 
10endere. Gruppen oplever en ten-
dens til fald i markskader, men dette 
tilskrives delvist, at flere plagede 
landmænd nu har valgt at hegne de-
res markarealer. På sigt vil det dog 
blot flytte problemet til andre arealer.

I området opgøres fem dåvildtbe-
stande. Heraf er bestanden på Samsø 
den mest talstærke efterfulgt af be-
standen på Juelsmindehalvøen. Disse 
to bestande opleves som stabiliseret 
omkring det ønskede niveau, hvori-

øget afskydning af treårs hjorte. 
Dåvildtet i området optræder i 10 

delbestande, hvoraf de største findes 
omkring Klosterheden og ved Ørre. 
Bestandene omkring Skive har nor-
mal jagttid, og de er blevet forvaltet 
gennem frivillige aftaler. Bestandene 
i de øvrige områder blev efter flere 
års fredning åbnet med en kort jagt-
tid i 2013. I Ringkøbing-Skjern kom-
mune er jagttiden for dåvildt 1. dec. - 
31. dec. Afskydningen vurderes som 
moderat i kommunen. I Lemvig, 
Struer, Holstebro og Herning kommu-
ner var der kun jagttid på kalve i peri-
oden 1. dec. - 15. dec. Her var afskyd-
ningen særdeles moderat. Idet kun 
kalve har været jagtbare, har det gi-
vet anledning til en række diskussio-
ner om, hvorledes man skelner en då-
kalv fra en smaldå. Det kan let afgø-
res, men afgørelsen kan dog desvær-
 re først finde sted på det nedlagte 
stykke vildt. En kalv har fire kind-
tænder, et smaldyr har fem og det ud-
voksede dyr har seks kindtænder. 

Midtjylland
I det midtjyske område opgøres i alt 
fem delbestande, hvoraf bestanden i 
Gludsted og omliggende plantager 
med sine ca. 1.800 dyr er den mar-

Denne prægtige rudel kronvildt er fotograferet i Høstermark skov, Lille Vildmose.

046060BH0914_hjorteover.indd   53 04/08/14   07.52



54 9 /  2014www.jaegerforbundet.dk

>

>

gen er, at jagten i dette område blev 
afviklet med det ønskede resultat. 
Fra og med jagttidsbekendtgørelsen 
fra 2014 er der yderligere åbnet for 
jagt på dåkalve i Haderslev Kommune 
og for jagt på dåvildt i Aabenraa Kom-
mune øst for motorvejen. Det er grup-
pens oplevelse, at de justeringer af lo-
kal jagttider på dåvildt, som er ind-
ført i området gennem de senere år, 
har været med til at begrænse kon-
flikterne omkring dåvildtet. 

Fyn
Hjortevildtgruppen på Fyn har også 
fået „ny“ formand. For en kort peri-
ode var posten besat af Kurt Nissen, 
men den er nu igen besat af Hans Kri-
stian Nielsen. Den fynske gruppe op-
gør bestandene på kommuneniveau. 
Bestandene i de ni fynske og omlig-
gende kommuner meldes alle i vækst, 
dog ses der tendens til en stagnation 
på Langeland. Det er gruppens opfat-
telse, at der er plads til flere dyr i de 
fleste områder, dog ikke på Lange-
land og omkring de gamle kernebe-
stande, f.eks. Ravnholt i Faaborg-
Midtfyn Kommune. 

De fleste delbestande på Fyn for-
valtes efter frivillige aftaler indgået i 
kommunalt baserede hjortelav. I en 

stande. Bestanden omkring Vor-
basse/Hovborg meldes faldende. De 
resterende delbestande vurderes 
stagneret eller i vækst. Gruppe ser in-
gen problemer på nuværende tids-
punkt med de konkrete bestandsstør-
relser. 

Sønderjylland
De sønderjyske plantager blev hårdt 
ramt af stormfald i efteråret 2013. 
Derfor blev flere jagter aflyst, og dy-
renes fordeling i landskabet vurderes 
også at være blevet påvirket. Gruppen 
opdeler kronvildtet i otte delbestan-
 de, hvoraf bestandene omkring det 
gamle Linnet Statsskovdistrikt vur-
deres som værende mest talstærke. 
Generelt vurderes det, at bestandene 
er ved at stagnere. Lykkeligvis er det 
gruppens vurdering, at stagneringen 
er sket omkring et passende niveau. 
Det er dog gruppens opfattelse, at der 
generelt skydes for mange hjorte i en 
for ung alder. 

Der opgøres i alt otte delbestande 
af dåvildt i området. De fleste meldes 
i svag stigning. Ved den særlige revi-
sion af jagttidsbekendtgørelsen i 2013 
blev der åbnet for jagt på då, kalv og 
spidshjort i 14 dage i det sydvestlige 
hjørne af Kolding Kommune. Meldin-

gruppen ønsker ikke at øge dåvildt-
bestandene på bekostning af kron-
vildtet. 

Sydjylland
Den sydjyske gruppe har fået ny for-
mand i form af Jens Grøn, som aflø-
ser Ulrik Baunsgaard. Den sydjyske 
gruppe dækker over en af de store, 
gamle kernebestande i Oksbøl kron-
vildtreservat. Med sine anslåede 
1.800 dyr i reservatet og omkringlig-
gende arealer er det stadigt et af 
tyngdepunkterne i den danske kron-
vildtbestand. Men regionen dækker 
derudover tre andre kernebestande, 
som alle er med til at dokumentere, 
hvorledes forvaltningsarbejdet har 
været med til at øge og sprede be-
standene. Den sydjyske gruppe an-
slår, at der står en del dyr uden for de 
egentlig kernebestande. Man kan dog 
argumentere for, at plantagerne på 
sydsiden af Skjern Å og Borris Skyde-
terræn har karakter af kerneområde. 
Gruppen vurderer bestandene af 
kronvildt som stigende og værende 
over områdernes bæreevne. For at 
øge afskydningen af kalve er der i den 
nye jagttidsbekendtgørelse indført 
jagttid på kronkalv i september. 

Dåvildtet fordeler sig på syv delbe-
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Og husk, at uden det koster ekstra, får du som kunde 

adgang til vores nye Ordre- og Produktionsportal, hvor 

du kan følge arbejdsprocessen med dit trofæ fra start til 

slut. Og du får løbende tilsendt e-mails, så du hele 

tiden er opdateret på, hvor langt vi er med arbejdet. Se 

link til præsentationsfilmen af vores Ordre- og 

Produktionsportal på forsiden af vores hjemmeside 

eller søg efter “FCTPORTAL” på YouTube.

Sølvmedalje til Europamesterskaberne, Italien 2014
Vinder af Nordisk Safari Klub´s konservator konkurrence, 2014

Randersvej 397  |  DK-8380 Trige  |  Tel: +45 70 200 850  |  Fax: +45 86 74 32 10  |  office@firstclasstrophy.com  |  www.firstclasstrophy.com

First Class Trophy er en af Europas største konservatorer.
Med base i Danmark er vi på 5 år vokset til en international orienteret konservator- 

virksomhed med afdelinger/kontorer i Danmark, Ungarn, Sverige, Tyskland, Namibia, 

Sydafrika, Kina og Rusland. Og flere lande er på vej. Vores kunder fra Danmark og den 

øvrige verden, vælger First Class Trophy af mange årsager. De væsentligste er:

First Class Trophy´s opnåede flotte resultater til Europamesterskaberne i Zoologisk Konservering, Italien 22.-27. April 2014. Vores fuldmonterede 

leopard fik 2. placering og sølvmedaljen i ”ATI Landscape Award". På de hjemlige jagtmarker blev “2 Ræve i Rolleleg” udvalgt til at deltage i Nordisk 

Safari Klub´s konservator konkurrence på “Jagt & Outdoor” messen i Odense. Og de 2 ræve blev en klar vinder i kategorien fuldmontering.  Også 

denne montage er udført af en First Class Trophy konservator. 

Check vores hjemmeside og se vores lange referenceliste af tilfredse kunder og se vores billedgalleri med mere end 400 billeder af 
trofæmontager til inspiration.

Høj kvalitet

Kort leveringtid

Solid erfaring med alle vildtarter

Højt serviceniveau

Markedet bedste priser

"Track & Trace" inkluderet i prisen

Priseksempler

Impala kr. 2.900, Råbuk kr. 2.000, Dåhjort 
kr. 3.800 (skuldermonteringer excl. 25% 
moms), Skovsneppe kr. 1.000, Fasan 
kr. 1.400 (fuldmontering ecxl. 25% moms).

Download vores komplette prisliste, 
eller ring / skriv efter uforpligtende 
tilbud på din næste trofæmontage.

Nyhed

Se link til præsentationsfilm af vores Ordre- 
og produktionsportal på hjemmesiden eller 
søg efter “FCTPORTAL” på YouTube.

Vind gavekort 

Tilmed dig vores nyhedsbrev på forsiden 
af hjemmesiden og deltag i konkurrencen 
om gavekort til trofæmontager, der 
udloddes hver måned.

ALL INCLUSIVE

i Sydafrika og Nambia

Skal du på jagtsafari i Namibia og 
Sydafrika, så husk at vi her tilbyder vores
ALL INCLUSIVE koncept, hvor vi giver 
dig fast pris på ALLE omkostninger til 
hjemtransport og konservatorarbejde. 
Ingen ”grimme” økonomiske overraskelser 
hos os. Kort leveringstid. Følg hele processen 
med dine trofæer på vores Produktionsportal 
helt fra jagtfarmen i Afrika til trofæerne 
hænger sikkert hjemme på væggen.

Men den bedste nyhed er nok, at vi fortsætter med vores lave priser….

nge referenceliste af tilfredse kunder og se vores bill

Vind gggavavavekekeke ort
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nye jagttidsbekendtgørelse er jagtti-
den udvidet til hele november. Samti-
dig er hjorte ældre end spidshjort og 
mindre end hjorte med mindst 12 
sprosser blevet fredet. 

Gribskov er et af de gamle områder 
for dåvildt. Bestanden opgøres nu til 
1.200 dyr og i svag stigning. Mindre 
grupper af dåvildt er trukket ud i sko-
vene omkring Gribskov, og generelt 
opleves der også vækst i de mindre 
delbestande.

Syd- og Vestsjælland
Kronvildtet på Syd- og Vestsjælland 
har dets oprindelse i udslip og udsæt-
ning af nyere dato. Ældst er bestan-
dene omkring Åmosen og ved Salt-
bækvig. I løbet af 2013 var der begyn-
dende tendens til markskader i Lam-
mefjordsområdet. Hvor dyrene, som 
var årsag til disse skader, stammer 
fra, er usikkert. Gruppen vurderer be-

med størstedelen på Lolland. I alt 13 
delbestande opgøres på øerne syd for 
Storstrømmen. Kun den lille bestand 
på Fejø vurderes at være faldende. På 
Sydlolland og Fejø vurderes det, at 
smertegrænsen, i forhold til bæreev-
nen, er nået. Bestandene på Falster er 
relativt nyetablerede, og man forsø-
ger at få oprettet et hjortelav til at sik-
 re en forvaltning via frivillige aftaler. 

Nordsjælland
Området nord for København har si-
den 1970’erne haft en kronvildtbe-
stand omkring Tisvilde, og siden er 
bestandene herfra trukket mod vest 
og syd. I alt vurderes der er at kunne 
opgøres fem delbestande, som alle er 
i vækst. På halvøen Halsnæs vurderes 
bæreevnen at være nået. I det øvrige 
Nordsjælland kan der være flere dyr. 
Bestandene har været forvaltet via en 
kort jagttid i november, men med den 

række kommuner har man tidligere 
henstillet til en total fredning, men i 
den kommende sæson ønsker flere 
lav en afskydning af dåkalve sidst på 
sæsonen. På øerne Tåsinge, Lange-
land og Ærø er der regionale jagttider 
på dåvildtet.

Bornholm
På solskinsøen står en bestand på an-
slået 100 dådyr. Dåkalve har gennem 
en årrække været jagtbare de første 
par uger af januar. Gruppen vurderer, 
at ca. 50 % af årets kalveproduktion 
nedlægges, hvorfor bestanden fortsat 
er i stigning. Gruppen vurderer, at be-
standsudviklingen er gunstig, og at 
bestanden om seks-otte år også vil 
kunne klare en jagttid på voksne dyr.

Lolland-Falster
En tiendedel af den samlede danske 
dåvildtbestand står på sydhavsøerne 

En lille rudel kronvildt „beundrer“ udsigten 

fra en klit i Hanstholm Vildtreservat.
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Familie-rejsepakker fra 9 til 15 dage - med uforglemmelige indtryk
Lidt jagt til jægeren – men masser af fælles oplevelser for hele familien

Vores Afrika - minder for livet

Matswani Safaris Sydafrika 
Jagt, fotosafari, familierejser

VORES POPULÆRE 9 DAGES  
KOMBIREJSE TIL 5* MATSWANI.
Fra kr. 12.990 med fly, jagt 1:1, fotosa-
fari og masser af spændende udflugter.   

TILLÆGSREJSE TIL  
VIDUNDERLIGE CAPE TOWN.
Fra kr. 5.500 med fly, 4 overnatninger. 
Stor udflugtspakke for kr. 1.500
Miljø, natur, vinmarker, flora og historie.

TILLÆGSREJSE TIL  
IMPONERENDE VICTORIA FALLS.
Fra kr. 6.490 med fly, 2 overnatninger. 
Stor udflugtspakke for kr. 1.500
Bør opleves mindst en gang i livet.

TILLÆGSREJSE TIL  
BETAGENDE MAURITIUS.
Fra kr. 9.490 med fly, 5 overnatninger. 
All inclusive pakke for kr. 1.000
Afslapning, badeferie og dybhavsfiskeri i 
topklasse.

TILLÆGSREJSE TIL  
INDISKE OCEAN/PORT ELIZABETH.
Fra kr. 7.000 med fly, 4 overnatninger. 
Nyd de brede sandstrande og tag på 
egen hånd til de små fiskerbyer med lækre 
seafood restauranter. 

TILLÆGSREJSE TIL  
OPLEVELSESBYEN SUN CITY. 
Fra kr. 5.490 med transfer, 4 over-
natninger. Golfbaner i verdensklasse, 
ballonsafari, elefantridning, wellness, na-
tionalpark, godt valg til børnefamilierne.

Medlem af Rejsegarantifonden reg. 1605 og Danske Jagtrejsearrangører.

Se priser, afgange, rejsebeskrivelser og alle detaljer på www.matswani.com

Matswani Safaris tlf. +45 4017 7322 / +45 7010 0302

Hele familien er velkommen til vores åbne informationsaftener som afholdes hver måned 
i trofæstuer flere steder i landet. Her møder du nogle som snart skal rejse og andre som 
bare vil høre om vores rejser.

Gå ind på www.matswani.com og tjek mødeoversigten eller ring til  
Kristine på 7010 0302 for tilmelding.
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> således i flere områder nået smerte-
tærsklen. Smerten er i første omgang 
forbundet med omkostninger for 
jordbruget, og jægernes fortsatte fo-
kusering på afskydning af hjorte, og 
den deraf følgende skæve kønsforde-
ling, vil kun være med til at øge disse 
omkostninger, med mindre vi i fæl-
lesskab magter at ændre vores måde 
at forvalte vore største landlevende 
vildtarter på.

Skader på mark- og skovbrug
Jysk Landbrugsrådgivning har netop 
udarbejdet en rapport over omkost-
ninger ved kronvildt i landbruget. 
Rapporten belyser kun situationen på 
de ejendomme, som virksomheden 
rådgiver. Disse ejendomme er belig-
gende i Sønder-, Syd- og Midtjylland. 
Den samlede opgørelse viste et årligt 
tab på lidt over tre mio. kr. Mere be-
mærkelsesværdigt er, at 28 ejen-

overensstemmelse med områdets 
bæreevne.

National status
Hvor mange stykker då- og kronvildt, 
som står på den frie vildtbane i Dan-
mark, er langtfra så interessant som 
den påvirkning, de enkelte delbe-
stande har på det landskab, de lever i. 
Ved en gennemlæsning af situationen 
i de 12 forvaltningsregioner vil det stå 
klart, at kun på Bornholm og i Søn-
derjylland berettes der ikke om lokale 
eksempler på overskridelse af områ-
dernes bæreevne. Men ser man på 
afrapporteringen fra den sønderjyske 
gruppe, påpeges det, at der lokalt 
skydes for få kalve og hinder og sam-
tidig for mange hjorte. Nedenfor vil 
det blive belyst, hvorledes en sådan 
afskydning uundgåeligt vil medføre 
en bestandseksplosion på sigt. 

Bestandene af då- og kronvildt har 

standen omkring Åmosen som væ-
rende stabiliseret, hvorimod Salt-
bækvig og de øvrige fire delbestande 
opleves i vækst. Kun i Åmose-områ-
det vurderes bæreevnen at være nået. 
I hele området er hjortene fredet i 
september, og derudover baserer for-
valtningen sig alene på frivillige afta-
ler. Omkring Gisselfeld blev der forud 
for jagtsæsonen i 2013 etableret et lav, 
som skulle være med til at sikre en 
fornuftig afskydning. 

Særligt det sydlige Sjælland har 
længe været kendetegnet ved en 
stærk dåvildtbestand. Kerneområ-
derne er de større privatejede godser 
i området, men dåvildtet kan opleves 
i hele regionen. Bestanden er i stig-
ning. Omkring Sorøskovene har der 
været problemer med markskader. 
Stiftelsen Sorø Akademi har på den 
baggrund omlagt afskydningen med 
henblik på at få bragt bestanden i 

Disse fire hundyr kunne man nyde synet af ved højlys dag på en mark lige uden for Hundested.
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hvilket også anføres som overordent-
lig problematisk af flere regionale 
hjortevildtgrupper. 

Skæv kønsfordeling
En større afskydning af han- end 
hundyr betyder en skæv kønsforde-
ling, hvor der er langt flere hinder 
end hjorte. En skæv kønsfordeling vil 
have en række biologiske og adfærds-
mæssige negative konsekvenser. Men 
værst af alt bliver det hurtigt en nega-
tiv spiral, hvor produktionen af kalve 
til stadighed vil overstige den afskyd-
ning af bestanden, som reelt foregår. 
Produktionen af kalve i en bestand er 

ber fra kronvildt nedlagt på Djursland 
over en femårig periode udgiver Aar-
hus Universitet snart en faglig rap-
port. En af rapportens konklusioner 
er, at det nuværende jagttryk på hjor-
 te gør, at en hjort ældre end to år har 
mindre end 50 % overlevelseschance i 
én jagtsæson! Med andre ord er det 
matematisk næsten umuligt, at én 
hjort blot når at blive otte år!

På landsplan viser det kommunale 
kronvildtudbytte (figur 1.) en mar-
kant større afskydning af hjorte end 
af hinder. Jægerne er overordnet set 
langt mere optaget af at skyde hjorte 
end at få bragt bestanden i balance, 

domme med tilsammen knap 8.000 
ha opgjorde deres årlige kronvildtre-
laterede tabt til ca. 1,6 mio. kr. Samti-
dig oplyses det, at indtægten ved jagt 
på ingen måde kan udligne tabet ved 
skaderne. Det er således ganske få 
landmænd, som reelt bærer omkost-
ningerne ved kronvildtbestandene, 
hvorimod de fleste landmænd ikke 
har væsentlige skader fra kronvildtet. 
Men dette gør ikke problemet mindre 
for den berørte landmand – snarere 
tværtimod.

En studerende fra Københavns Uni-
versitet har netop afleveret sit bache-
lorprojekt omhandlende omkostnin-
gerne ved kronvildtskrælning på rød-
gran på det fondsejede Løvenholm 
Skovdistrikt på Djursland. Hun opgør 
tabet som følge af forringet vedkvali-
tet, forringet tilvækst og reduceret 
stormstabilitet til ca. 400.000 kr. pr. 
år på det samlede skovareal på ca. 
3.000 ha. 

Disse eksempler er ikke enestå-
ende, men vidner om, at store be-
stande af hjortevildt på ejendomsni-
veau kan have store omkostninger. 
Som udgangspunkt er tilstedeværel-
sen af då- og kronvildt et dyrknings-
vilkår for jordbruget, men når man f.
eks. omkring Gludsted Plantage ople-
ver flere landmænd, som aktivt heg-
ner kronvildtet ud fra markerne, er 
smertegrænsen for bid på og ned-
trædning af afgrøder nået. 

Fraværet af modne hjorte
En anden akut udfordring er et så 
godt som totalt fravær af modne, æl-
dre kron- og dåhjorte i de danske be-
stande. Undertiden diskuteres det jæ-
gere iblandt, hvorfor det er så vigtigt 
med ældre hjorte. Der er mange gode 
biologiske og adfærdsmæssige grun-
 de til at ønske sig ældre hjorte i be-
standene. Det argument, som dog er 
væsentligst, er af social karakter, idet 
samfundet (læs Vildtforvaltningsrå-
det) ønsker, at man skal kunne opleve 
enkeltindivider af hjorte, som har 
nået deres kropslige og adfærdsmæs-
sige kulmination. Det er her væsent-
ligt at forstå, at det at undlade at sky-
 de en lovende yngre hjort ikke frata-
ger jægeren mulighed for at skyde 
den samme hjort om fire-seks år. Men 
at nedlægge den lovende unge hjort 
fratager til gengæld alle andre mulig-
heden for den glæde, som er forbun-
det ved at opleve den ældre hjort. 

Med baggrund i de indleverede kæ-

Figur 1. Med den detaljerede indberetning af udbytte af kronvildt er det nu muligt at få et 
bedre indtryk af den kommunale afskydning. Figuren viser forholdet mellem hjort og hind 
nedlagt på kommuneniveau i 2012/13. 

Kilde: Den danske vildtudbyttestatistik 2012/13, Aarhus
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> bruget skal tage ansvar for at tydelig-
gøre deres problemer. Som jagtudle-
jere kan de stille krav til deres jagtle-
jere om afskydning og jagtudøvelse 
på det pågældende areal. Jægerne må 
forstå, at netop afskydningen af de 
lokale bestande er nøglen til at sikre 
en bæredygtig udvikling. De dyr, som 
nedlægges, og de, som ikke nedlæg-
ges, er essentielle for bestandens ud-
vikling og adfærd. 

Ingen lodsejer i Danmark ejer et så 
stort sammenhængende areal, at han 
eller hun alene kan forvalte den loka-
 le bestand. Derfor er samarbejdet på 
tværs af ejendomsskel afgørende for 
succes. Her kan udviklingen i Rold 
Skov området tjene til inspiration for 
andre egne i Danmark, hvor bestan-
dene har overskredet områdernes 
bæreevne. Det er gennem den lokale 
dialog, at målsætningerne skal fast-
sættes, men uden gensidig respekt og 
ansvarspåtagelse forbliver situation-
 en fastlåst. En fastfrysning af den nu-
værende situation vil blot forværre 
situationen. For en stadig overskri-
delse af den lokale bæreevne findes 
pt. kun én løsning: Påbud om ned-
skydning med afsæt i Lov om jagt og 
vildtforvaltnings §38. Det er overor-
dentlig svært at få øje på hvilken jæ-
ger, som skulle få glæde af en sådan 
udvikling!
mf@jaegerne.dk

Tag ansvar
Situationen er sine steder forvalt-
ningsmæssigt ude af kontrol! Den 
væsentligste årsag hertil er jægernes 
afskydning af den lokale bestand. 
Lykkeligvis er jægerne samtidig nøg-
len til forvaltningsmæssig succes. En 
ændring af jagten under mottoet 
„skyd mere og forstyr mindre“ vil 
være løsningen på den akutte udfor-
dring.

En fundamental ændring af måden, 
vi plejer at jage kronvildt (og dåvildt) 
på, kræver, at de involverede parter 
tager ansvaret på sig. Skov- og land-

i det væsentligste en funktion af én 
ting; antallet af fertile hinder. 

Figur 2. viser producerede kalve 
som funktion af handyrsandelen i 
forårsbestanden. Det ses, at andelen 
af hjorte har afgørende betydning for 
bestandens vækstrate. I det værst 
tænkelige scenarie med meget få 
hjorte betyder det, at tilvæksten på 
forårsbestanden kan overstige 50 %. 
Den del af tilvæksten, som ikke bliver 
afskudt, vil året efter få bestanden til 
at vokse yderligere. I områder, hvor 
bæreevnen er nået, vil den dermed 
blive yderligere overskredet. 

Figur 2. Kalveproduktionen i en bestand afhænger af fertile hinder i bestanden. Kurven viser kalveproduktionen som funktion af kønsforhol-

det i et forårsbestand på 1.000 dyr, hvor 25% af hinderne er smaldyr, og 85% af de voksne hinder sætter kalv.

En stærk hjort lader sig skue i 

Nationalpark Thy.
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