
Til Hjortevildtgruppen Vestjylland. 
  
  
Den 21. juni 2016 havde Råsted Jagtforening inviteret repræsentanter fra alle jagtforeninger i Herning, 
Holstebro, Struer og Lemvig Kommuner til et møde omkring forvaltningen af vores bestand af dåvildt. Der 
deltog repræsentanter fra følgende jagtforeninger:  
 
Ulfborg, Tvis, Skave, Haderup, Sunds, Haustup, Ramme, Herning, Sevel, Naur-Sir, Timring – Vildbjerg, Husby, 
NBL, Holstebro Garnision, Langhøj, Struer, Sdr. Felding, Bur, Gjellerup, Herning Jægerråd, Møborg, Struer 
Jægerråd, Resen-Humlum, Thyborøn-Harboøre, Vinderup, Kibæk, Ørnhøj, Ørre – Sinding, Jægerforbundet 
Holstebro. 
 
På mødet fremlagde Råsted Jagtforening et forslag til de kommende jagttider, og alle fremmødte kunne 
ved mødets afslutning bakke op om dette forslag. 
  
Forslaget lyder: 
  
_______________________________________________________________________________________ 
  

 Jagttid på dåer, kalve og spidshjorte 1. december til 31. december. 

 Jagttid på dåhjorte (større end spidshjorte) 1. januar til 7. januar. 

 Jagttiderne skal løbende kunne justeres, og ikke være fastlåst i flerårige aftaler. 
  
Ovennævnte jagttider skal gælde fra efteråret 2017 – med første sæson som en forsøgsordning. I april 2018 
evalueres den første sæson, og resultatet kan resultere i et forslag om justering af ovennævnte jagttider. 
Råsted Jagtforening har givet tilsagn om at afholde et evalueringsmøde for repræsentanter for alle 
jagtforeningerne i de 4 kommuner i februar / marts 2018. 
______________________________________________________________________________________ 
 
  
  
Baggrund. 
  
Der er i de fire kommuner en dåvildtbestand af meget varierende tæthed. Bestanden er grundlagt ved 
udsætninger og udslip fra farme, og bestande trives i det store hele godt. 
  
I den vestlige del af området var der før udsætningerne intet dåvildt, og ud fra viden om antal og køns- og 
alderssammensætning af de udsatte dyr, har vi med en vis sikkerhed kunnet fremskrive bestanden. Vi 
mener derfor med ret stor sikkerhed at kunne sige at der i området i Holstebro, Struer og Lemvig 
Kommuner – vest for Struer – Holstebro vejen og Holstebro – Herningvejen (100.000 Ha.), maksimalt er en 
bestand på 800 dyr. 
 
Siden 2013 har der været en jagttid på 14 dag på kalve. Der er ikke nedlagt så mange kalve som forventet - 
hovedsageligt fordi det sidst på året kan være meget vanskeligt at skelne kalve fra smaldyr. 
  
Ifølge vores beregninger, vil en årlig afskydning af ca. 15% af alle aldersgrupper, holde bestanden på det 
nuværende niveau. En afskydning af en større andel vil medføre en tilbagegang i bestanden. Dette taler for 
en begrænset jagttid. 
 



Omvendt er der i nogle områder, som f.eks. I Ørre - området meget tætte lokale bestande, som er 
problematiske i forhold til land- og skovbrug mv. I disse områder er der et stærkt akut behov for at man 
snarest muligt kan få jagttid på dåer og hjorte. Dette kan ikke afvente 2018. 
 
 

 
Model over bestandens udvikling i Holstebro og Lemvig Kommuner uden jagt.  Modellen er baseret på de faktiske 
udsætninger og på følgende forudsætninger: årlig overlevelse 90%, årlig kalvesætning 0,9 kalv pr. då. Det geografiske 
område dækker min. 100.000 Ha. 

 
 
 
 
 

 
 
Model over bestandens udvikling i Holstebro og Lemvig Kommuner med en 30% afskydning af kalve fra 2013 og  15% 
afskydning af alle aldersgrupper fra 2017. Modellen er baseret på de faktiske udsætninger og på følgende 
forudsætninger: årlig overlevelse 90%, årlig kalvesætning 0,9 kalv pr. då. Det geografiske område dækker min. 100.000 
Ha. 



 

Da dåvildtet er en ny vildtart i vores område, har vi behov for at kunne prøve os frem og lære af 
erfaringerne, og det er derfor af yderste vigtighed, at der er mulighed for løbende at kunne justere i 
jagttiderne, når vi får nye erfaringer og et forbedret videns-grundlag. 
 
Det er derfor et stærkt fælles ønske, at vi allerede i 2017 kan få mulighed for at afprøve den foreslåede 
jagttid på dåvildtet i de 4 kommuner, så vi kan få begrænset problemerne omkring de meget tætte lokale 
bestande, og så vi kan få nogle erfaringer og et bedre videns-grundlag for fastsættelsen af jagttider fra 2018 
og frem. 
 
Vi vil derfor anmode hjortevildtsgruppen Vestjylland om at arbejde for at muliggøre en virkeliggørelse af 
vores forslag. 
 
 
 
 
 
 
 
Leif Filsø 
Formand, Råsted Jagtforening 
 
 


