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NY T FORSLAG FOR KRONVILDT:

DEN NATIONALE HJORTEVILDTGRUPPE 
(DNH) har udarbejdet en helt ny mo-
del til jagttider og regler for kronvildt, 
som nu skal ud til debat i Jægerfor-
bundet. 

Den foreliggende model til løsning 
af problemerne med den nuværende 
forvaltning ønsker Danmarks Jæger-
forbund at få drøftet blandt medlem-
merne, så derfor skal modellen til de-
bat på kommunernes jægerrådsmød-
er i januar og februar.

Formanden for hjortevildtgruppen, 
Svend Bichel, skal præsentere model-
len for Vildtforvaltningsrådet den 15. 
marts næste år.

Ens jagttider
Svend Bichel fortæller, at alle i grup-
pen har givet og taget, før modellen 
lå klar.

– Det er først og fremmest en mo-
del, der sikrer i al fald fire ting: At alle 
jægere fortsat kan jage kronhjort. At 
trykket tages af hjortene, herunder at 
vi får sat en stopper for de brodne 
kar, som nedlægger for mange hjorte 
i forhold til arealet. Endelig, så lægges 
der et tryk på kalve og hinder, fastslår 
formanden for hjortevildtgruppen.
Modellen for jagttider fra sæsonen 
2018/19 ser ud som følger:

Kalv: 1/9 – 31/1.
Hind: 16/10 – 31/1.
Spidshjort: 16/10 – 31/1.
Hjort: 1/9 – 15/10.

Disse jagttider skal ifølge modellen 
gælde for hele landet (OBS: Se til slut). 
For Jægerforbundets repræsentant i 
DNH, Lars Jensen, var det magtpålig-
gende at sikre, at alle jægere, som ejer 
mindst én hektar jord eller har lejet 
mindst fem hektar, stadig kan jage 
hjort større end spidshjort. Dette er 
altså opfyldt.

– Ifølge forslaget må enhver jæger 
nedlægge en hjort større end en 
spidshjort. Så der er altså kronvildt-
jagt, herunder hjortejagt, for alle jæ-
gere, uanset hvor megen jord de råder 
over, understreger Lars Jensen.

For dåvildtet er der ikke taget ende-
lig stilling, men på et senere møde i 
DNH skal denne art diskuteres ende-
ligt færdig.

– Ned med jagttrykket på hjortene!
Formanden for DNH, Svend Bichel, 
lægger ikke skjul på, at det har været 
en „hård fødsel“ at komme frem til 
den foreliggende model.

– Det har været magtpåliggende for 
hjortevildtgruppen at sikre flere æl-

dre hjorte. Enhver med den mindste 
indsigt i diskussionen over de sidste 
mange år har været klar over, at det 
bar den vej, mener Svend Bichel. – Det 
har vist sig umuligt at gøre ad frivil-
lighedens vej, hvilket Jægerforbundet 
har arbejdet hårdt og prisværdigt på. 

– Derfor ønsker den nationale hjor-
tevildtgruppe en hektargrænse, før 
du må nedlægge nummer to hjort 
større end en spidshjort. Grænsen er 
ikke fastlagt endnu, men gruppen har 
diskuteret 100 hektar. De 100 hektar 
er i øvrigt fuldstændig sammenfald-
ende med de jagtetiske regler tilbage 
fra 1994, som alle parter i Vildtforvalt-
ningsrådet står bag, fastslår Svend  
Bichel. 

– Det vil sige, at ejer du en ejendom 
over én hektar, eller har du lejet jagt 
over fem hektar og råder over op til 
99 hektar, må du nedlægge én hjort 
større end en spidshjort. Hvis du har 
jagtretten på 100 hektar eller mere, 
må du eller en anden jæger nedlægge 
hjort nummer to, og over 200 hektar 
den tredje hjort og så videre. Men jeg 
understreger, at al det juridiske om-
kring hektargrænsen ikke er fastlagt 
endnu. 

Svend Bichel pointerer, at begræns-
ningen på hjort kun gælder hjorte 

Helt andet 
regelsæt
Den nationale hjortevildtgruppe 
under Vildtforvaltningsrådet har 
udarbejdet en ny model, som nu 
skal til debat i Jægerforbundet.
Følg udviklingen på www.hjortevildt.dk
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Hjortene er det helt store diskussionsemne. Hjortevildtgruppens mo-
del foreslår ens jagttid over hele landet fra den 1. september til den 

15. oktober. Dog får Hjortevildtgruppe Nordjylland en toårig for-
søgsperiode med jagt fra den 1. november til den 15. december.
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større/ældre end spidshjorte. Spids-
hjorte er til fri afskydning (ligesom 
hinder og kalve), uanset om man ejer 
1, 100 eller 1.000 hektar.

Ubøjeligt krav om ens regler
Hvis modellen ophøjes til lov – efter 
at Vildtforvaltningsrådet har nikket 
ja – vil nogle af særreglerne i de regio-
nale hjortevildtgrupper, f.eks. særlige 
jagttider, med et pennestrøg forsvinde.

Hertil siger Lars Jensen: – Jeg har 
argumenteret for den lokale styring 
af forvaltningen af de lokale kronvildt-
bestande, fordi man nogle steder har 
god og måske årelang tradition for det. 
Det er stadig Jægerforbundets hold-
ning, at denne mulighed bør være der, 
så længe den nationale målsætning 
bliver opfyldt.  Men jeg fandt ikke op-
bakning hos de andre parter i grup-
pen. De stod fast på, at der for nem-
heds skyld skal være ens regler over 
hele landet. Mange jægere har slået 
på, at man har fundet de mange for-
skellige særfredninger for vanskelige 
at overskue. Jeg kan kun konstatere, 
at nu får i al fald denne gruppe deres 
vilje. Sådan er demokratiets lod: Det er 
flertallet, der bestemmer. Meget tyder 
altså på, at forhandlingerne ender med 
et klassisk kompromis, hvor alle parter 
har måttet give og tage.

Claus Lind: – Flere gode ting
Formanden for Danmarks Jægerfor-
bund, Claus Lind Christensen, bekla-
ger, at det lokale samarbejde – for ek-
sempel via lav – ikke fik nok medvind 
i de senere måneders debat til at 
kunne overleve.

– Jeg har selv troet meget på det lo-
kale samarbejde og beklager, at vi må 
vi skuffe de jægere, der for nogles 
vedkommende har arbejdet flittigt og 
målbevidst for regionale fredninger 
og vilkår, ligesom dem, der har været 
positive over for tanken om lav. For-
valtning via lavdannelse er taget af 
bordet, men jeg forstår, at den natio-
nale hjortevildtgruppe vil arbejde for 
forsøg med lav over større områder, 
hvor der er vilje til det. Det er godt.

– Når det er sagt, så ser jeg flere gode 
ting i forslagene. For det første sikrer 
forslaget, at alle fortsat kan jage kron-
vildt på deres jord. For det andet sikrer 
det, at alle har lov at nedlægge en hjort 
uanset størrelse. Men kun én hjort i 
forhold til den arealgrænse, som grup-
pen mangler at fastsætte – men talen 
går altså på 100 hektar – så er det slut.  

I sidste ende vil dette medføre, at der 
bliver et mærkbart større antal ældre 
hjorte, og det er netop, hvad en stor 
del af hele øvelsen går ud på.

– Men jeg kan ikke gå med til æn-
dringerne, uden at vi hører medlem-
mernes mening, og derfor er emnet et 
fast punkt på jægerrådsmøder i janu-
ar og februar, hvor jeg på det kraftig-
ste vil opfordre medlemmerne til at 
deltage og byde ind i debatten.

Rapporteringspligt
Hjortevildtgruppen ønsker et langt 
bedre overblik angående afskydnin-
gen af hjort. Når du har fældet en 
hjort, skal du derfor indrapportere det 
inklusive et foto, fortæller Lars Jensen.

– Jeg har betinget mig, at måden, 
man indrapporterer på, bliver så sim-
pel og enkel at forstå som muligt. Det 
skal afklares præcist, hvordan det kan 
gøres, men det vil sandsynligvis blive 
via en app til din smartphone eller lig-
nende. Og de, der ikke råder over den 
mulighed eller er i tvivl om frem-
gangsmåden, må søge hjælp hos an-
dre. Dette indrapporteringssystem vil 
også være med til at give Naturstyrel-
sen og alle os andre et retvisende ind-
blik i, hvor mange hjorte der nedlæg-
ges, og hvilken størrelse de har. En del 
skeptiske jægere har sat spørgsmåls-
tegn ved værdien af de data, vi har om 
de nedlagte hjorte i dag. Med denne 
rapporteringspligt får både de og alle 
vi andre syn for sagn.

Adskilte jagttider
Efter at flertallet i gruppen havde 
dømt de regionale særfredninger ude, 
argumenterede Lars Jensen i forhand-
lingerne for, at jagttiderne på hind og 
hjort så burde skilles fra hinanden, 
hvilket de andre parter bøjede sig for.

– Mit argument var og er, at de nu-
værende jagttider betyder, at mange 
jægere og skovejere har været uvillige 
til at involvere sig i samarbejde om 
fællesjagter med naboerne, fordi de 
har været bange for, at naboerne ville 
have fokus på hjortene. En frygt, som 
i nogle tilfælde har vist sig berettiget. 
Men nu, hvor vi skiller jagttiderne ad, 
hvilket for eksempel også gælder i 
Skotland, så har vi helt fjernet risiko-
en for hjortene i de sidste tre en halv 
måned, hvor vi i stedet udelukkende 
kan koncentrere os om at få toldet af 
kalve og hinder. Derfor tror og håber 
jeg, at vi vil se meget store bevægel-
sesjagter på tværs af skel, hvor både 

store private lodsejere og statsskoven 
bliver involveret. Hvis det sker, må 
det forventeligt resultere i, at frem-
gangen i bestanden de steder, hvor 
der i årevis har været for mange dyr, 
kan stoppes, lyder forhåbningen fra 
Lars Jensen. 

Sidste nyt!
Mandag den 14. december blev næ-

ste møde afviklet i hjortevildtgruppen. 
Her fremførte Lars Jensen et ønske fra 
Jægerforbundets repræsentanter i de 
regionale hjortevildtgrupper om, at 
man gerne selv ville fastlægge, hvor-
når de seks ugers jagttid på hjort 
større/ældre end spidshjort skal ligge.

– Men her var resten af den nationale 
hjortevildtgruppe ubøjelig og fast-
holdt, at der skal være ens regler. Dog 
var gruppen enige om, at Hjortevildt-
gruppe Nordjylland får sit ønske om 
fortsat at starte jagttiden den 1. no-
vember opfyldt. Og den jagttid løber så 
til 15. december, men kun som et for-
søg, som senere skal evalueres, oplyser 
Lars Jensen.

Alle sprossesærfredninger bliver af-
skaffet. Der bliver kun to grupper: 
spidshjorte og hjorte større/ældre end 
spidshjorte.

Hen over vinteren er der yderligere 
tre møder i gruppen, inden gruppens 
formand, Svend Bichel, skal præsen-
tere modellen på Vildtforvaltningsråd-
ets møde den 15. marts 2016. 

Parterne i Vildtforvaltningsrådet 
skal tage stilling og bliver der nikket til 
den nationale hjortevildtgruppes mo-
del, sendes den herefter til miljømini-
steren til forventet underskrivelse og 
vil – som tidligere nævnt – ifølge plan-
en træde i kraft fra sæsonen 2018/19.

Det skal understreges, at man i den 
nationale hjortevildtgruppe er enig om 
en toårig forsøgsperiode. Det vil sige, 
at når den sidste af de to sæsoner udlø-
ber i foråret 2020, skal parterne i hjor-
tevildtgruppen evaluere på erfaring-
erne, herunder også fra Nordjylland.

– Danmarks Jægerforbund bakker op 
om målet om flere ældre hjorte over 
otte år, fastslår Claus Lind. – Når det 
nås, forventer vi i Jægerforbundet, at 
der er mulighed for at slække på re-
striktionerne enten ved at forlænge 
hjortenes jagttid og/eller ved at ned-
sætte hektargrænsen for at måtte ned-
lægge hjort større end spidshjort, fast-
slår Claus Lind Christensen.
mst@jaegerne.dk


