
Her kan du læse, hvad det foreslåede arealkrav for stor hjort nummer to vil 
medføre, hvis det vel at mærke bliver vedtaget af miljøministeren.
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POLITIK: Med Danmarks Jægerfor-
bund som eneste undtagelse er alle  
organisationer i det øverste rådgivende 
grønne råd – Vildtforvaltningsrådet  
– blevet enige om at anbefale miljømi-
nister Lea Wermelin (S) at indføre  
arealkrav for kronhjorte og dåhjorte.

Hvad bliver i givet fald den vigtigste 
ændring i forhold til i dag?

Jo, at du ikke længere kan skyde alle 
de kron- eller dåhjorte, du har lyst til, 
på et areal større end én hektar.

Du kan stadig skyde alle de spids-
hjorte, du vil. Og så kan du også stadig 
skyde én hjort større/ældre end en 
spidshjort.

100/50 hektar
Men hvis du ønsker at skyde en stor 
kronhjort mere – defineret som større 
end spidshjort – skal du råde over 
mellem 100 og 200 hektar jord.

Og hvis du har skudt en stor dåhjort 
– defineret som større end spidshjort 
– og vil skyde en mere, skal du råde 
over mere end 50 hektar jord.

Hvis du ønsker at skyde tre kron-
hjorte større end spidshjort, skal du 
råde over mere end 200 hektar.

Ønsker du at skyde tre dåhjorte 
større end spidshjort, skal du råde 
over mere end 100 hektar.

Og så videre.
Hvad angår hundyr og kalve, bliver 

der ingen begrænsninger overhovedet.

501 hektar
Et eksempel: Hvis du er så heldig at 
råde over 501 hektar, må du altså ned-
lægge op til seks kronhjorte større end 
spidshjorte og/eller op til 11 dåhjorte 
større end spidshjorte. Samt alle de 
spidshjorte, hundyr og kalve, du har 
lyst til.

Hvornår?
Den 14. og 15. november afholdt alle 
de regionale hjortevildtgrupper møde 
og diskuterede de forskellige gruppers 
indstillinger. Og i øvrigt også, hvor-
dan grupperne har fungeret i deres 
14-årige levetid.

Formanden for Vildtforvaltningsråd-
et, Jan Eriksen, oplyser til Jæger, at 
han efter næste møde i rådet den 3. 
december sender flertalsindstillingen 
til ministeren.

Om forslaget overhovedet bliver til 
lov, er altså op til miljøminister Lea 
Wermelin.

Ved årsskiftet udløber den treårige 
prøveperiode, som daværende miljø-
minister Esben Lund Larsen iværk-
satte for at se, om de nuværende værk-
tøjer til en bedre hjortevildtforvaltning 
var nok.
mst@jaegerne.dk

Arealkrav

Eksempler på, hvis arealkravet  
for stor hjort nr. to bliver vedtaget:

Jordlod på 
1 hektar.

Denne lodsejer/
jæger må skyde én 
kronhjort større end 
spidshjort, samt alle 
de spidshjorte, hind-
er og kalve, han vil.
Og så må jægeren 
også skyde en då- 
hjort større end 
spidshjort og alle de 
spidshjorte, dåer og 
kalve, han vil.

Denne lodsejer/
jæger må skyde to 
kronhjorte større end 
spidshjort, samt alle 
de spidshjorte, hind-
er og kalve, han vil.
Og så må jægeren 
også skyde tre store 
dåhjorte og alle de 
spidshjorte, dåer og 
kalve, han vil.

 Jordlod på 
101 hektar.
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