
 

 

Beretning fra DJ´s repræsentant i 
Hjortevildtsgruppen Himmerland 

 - aktiviteter i 2020. 

 

1. 4 Jægerrådsmøder – indlæg på 10-15 minutter i januar 2020. Møde med de fire 
jægerrådsformænd og kredsformanden. Forventnings afstemning. 

2. 5 møder afholdt Danmarks Jægerforbunds Hjortevildtsgruppe heraf 3 virtuelle pga. 
Corona .  

3. 3 møder i Hjortevildtsgruppen Himmerland. Derudover afholdelse af offentligt møde 
om hjortevildtsforvaltning – fokus vildtudbyttestatistik og samarbejde på tværs af skel 
(Lundbæk). 

4. Kredsmøde i Kreds 1. 

5. Kommunikation med jægere, lodsejere og Naturstyrelsen. 

6. Årlig indberetning til Vildtforvaltningsrådet. Bestandstørrelse og - udvikling, 
afskydning, skader og overtrædelser. 

7. Årsmøde for hjortevildtsgrupperne. (Aflyst) 

8. 3 møder omhandlende forvaltning af dåvildt afholdt med jægere mellem Mariager 
Fjord og Randers Fjord. 

9. Ingen deltagelse i jægerrådsmøder i 2021 pga. Corona. 

Bestanden af kronvildt stiger fortsat i Himmerland – også i Rold Skov efter et år med 
mindre afskydning pga. aflyste jagter hos de største lodsejere.  I Nordvest Himmerland 
har der været kort jagttid på kronvildt i en efterhånden længere årrække. Resultatet er 
at der nu er en fin bestand af dyr i god kondition i store dele af området. Overordnet set 
ser det ud til, at der er en fin køns- og aldersfordeling.   

Dåvildtet trives også. Bestandene vokser antalsmæssigt. Det ser ud til, at bestandene i 
visse områder antalsmæssigt er blevet undervurderet. Der arbejdes på at tilvejebringe 
et bedre datagrundlag. Afskydningen af dåer og kalve kan øges, hvorimod hjortene bør 
skånes, af hensyn til sikring af en stærk bestand. I visse dele af Himmerland er andelen 
af ældre handyr stærkt underrepræsenteret. Det kommer vi til at rette op på. 



 

 

 

Emner der kommer i fokus: 

1. Arealkrav implementering. 

2. Fodring af hjortevildt. Lovgivningen er egentlig præcis, men efterleves den i praksis? 
Opstramninger kan være på vej.  

3. Forvaltning af rådyr – ”rådyrsygen”. Skæv afskydning – køn/alder. 

4. Dataindsamling. En valid dataindsamling er fundamentet for en fremtidig forvaltning. 

5. Justering af jagttider på kron-og dåvildt fra jagt året 2022. Hjortevildtsgruppernes 
indstilling skal fremsendes til den Nationale Hjortevildtsgruppe inden 1. september 
2021. 

 

Niels Quist-Jensen,  

DJ´s repræsentant (og formand) i Hjortevildtsgruppen Himmerland. 

 

 

 


