
– Jeg har min 
egen mening
For jagtens minister er jagt og vildtforvaltning et 
politisk anliggende, og han er ikke bange for at 
træffe sine egne beslutninger på området  
– også selvom de går imod for eksempel 
Vildtforvaltningsrådet. – Jeg har min egen  
mening, siger miljø- og fødevareminister Esben 
Lunde Larsen i et interview til Jæger, som i 
særdeleshed kom til at handle om kronvildt.
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POLITIK: Han har ikke selv jagttegn, selvom han er opvok-
set i en familie af jord- og skovbesiddere, som har gået på 
jagt i generationer – men han ville ønske, han havde. 

– Jeg er den eneste i familien, som ikke har jagttegn, og 
da jeg for mange år siden spurgte min far, om jeg ikke hel-
lere skulle få taget et jagttegn, sagde han til mig ”Ved du 
hvad, Esben, vi er egentlig så mange i familien, der går på 
jagt”, siger Esben Lunde Larsen til Jæger, som har fået en 
halv time med den travle minister på hans kontor med ud-
sigt over Københavns Havn.

Her fortæller han om en barndom, hvor han fra barnsben 
har været med på jagter som klapper og om utallige jagtfro-
koster, hvor han har siddet og lyttet til de voksnes røverhi-
storier. Og det er netop hans opvækst blandt jægere, der har 
været med til at danne hans syn på jagt og naturen.

– Jeg har fået et naturligt forhold til både naturen og 
vildtet. Jeg har lært, at vildtet skal beskyttes og nurses med 
vildtagre og biotoper, og at man i skovdriften tager højde 
for vildtets behov og så videre, siger ministeren, som i for-
sommeren sidste år viste, at han ikke håndterer vildt- og 

Ingen aktuelle planer om ny forvaltningsplan for dåvildt

Hele forløbet med at få en forvaltningsplan på plads for kronvildtet har fået miljø- 
og fødevareminister Esben Lunde Larsen fra Venstre til at udskyde arbejdet med at 
kigge på forholdene omkring det danske dåvildt – i hvert fald for et stykke tid.

– Jeg har ikke gjort mig aktuelle tanker om hvornår og hvordan. Vildtforvaltningsrådet 
er ved at se på området, og jeg vil også afvente, hvad rådet kommer frem til. Nu skal vi 
lige have afsluttet forholdene omkring kronhjortene, og så må vi se på dåvildtet senere, 
siger Esben Lunde Larsen.
Men at der er behov for en forvaltningsplan, er han ikke i tvivl om: – Dåvildtet går jo hen 
og bliver en udfordring i forhold til skader på afgrøderne. Vi har områder i Danmark, 
hvor vi har en meget tæt bestand, så der er nogle helt åbenlyse forhold, vi skal have 
drøftet med hinanden, og det kommer vi til at gøre fordomsfrit.
Ministeren har endnu ikke nogen plan for, hvordan hele arbejdet med at udarbejde en 
forvaltningsplan skal foregå, men han har denne opfordring: – Hvis der er nogle interes-
senter som for eksempel Danmarks Jægerforbund og andre, der har nogle fornuftige 
tanker om nogle fornuftige processer fremadrettet, så er jeg meget åben overfor det.

Esben Lunde Larsen roser Danmarks Jægerfor-
bund for indsamlingen af kæber.
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jagtpolitikken som mange af sine forgængere på posten.
Det skete, da partikollegaen Thomas Danielsen efter accept 

fra Esben Lunde Larsen indkaldte til en offentlig høring om 
forvaltningen af kronvildt. Høringen fandt sted i Lands-
tingssalen på Christiansborg, hvor ministeren selv holdt et 
oplæg for de fremmødte jægere med interesse for emnet.

Uenig med Vildtforvaltningsrådet
Høringen var et brud på en lang tradition, hvor den til en-
hver tid siddende minister i langt overvejende grad har 
fulgt de anbefalinger, som kommer fra ministerens rådfø-

rende organ på området – nemlig Vildtforvaltningsrådet. 
Men ikke denne gang.

– Nogen har den opfattelse, at bare fordi man har et råd-
givende organ, så betyder det, at man som minister følger 
dets rådgivning i forholdet 1 til 1. Det gør det ikke i mit til-
fælde. Jeg konsulterer en masse mennesker rundt om i land-
et, da det er vigtigt for mig, at også de helt almindelige jæ-
gere kan komme til orde omkring forvaltningen af kron-
vildt. Jeg har ikke været enig i anbefalingen fra 
Vildtforvaltningsrådet i alt, hvad det har foreslået. Blandt 
andet arealkravet, som også Danmarks Jægerforbund har 

Jægerforbundet fik en god snak med miljøministeren om både hjortevildt, Vildtforvaltningsrådet og markvildtindsatsen.

* Kræver lovændring.

Kronvildtjagt i fremtiden (gælder tidligst fra jagtsæsonen 2017/18)
Hjorte ældre end spidshjort 16. oktober til 31. december. De regionale hjortevildtgrupper kan fastsætte lokale jagt-

tider, der er kortere end ovenstående samt beslutte, at der skal være 14 dages ekstra jagt  
i perioden 1. september til 15. oktober.

Kronkalv 1. september til 28. februar.

Hind 1. oktober til 31. januar.

Spidshjort 1. september til 31. januar.

Uændret arealkrav 1) Ingen jagt på arealer under 1 ha.
2) Udlejning af jagt kun tilladt på arealer over 5 ha.

Vildtudbytte-indberetning Obligatorisk vildtudbytteindberetning.
Obligatorisk at indtaste supplerende oplysning om køn – krav for at forny jagttegn.
Frivilligt at indtaste oplysninger om anslået vægt og alder.

Indsendelse af kæber Frivilligt.

Fodring Forbud mod fodring af vildt med jagt for øje. Vildt må ikke beskydes på jorden eller på 
vandet i umiddelbar nærhed af foderplads. Forbud imod fodring med valset korn og 
kraftfoder.* Indføjelse af afstandskrav på 130 meter til skydetårn og 130 meter til nabo fra 
foderplads ved udlejning af jagten.*

Tryk- og drivjagt Forbud mod tryk- og drivjagt på kronvildt i perioden 1. september til 15. oktober.*

Lokale forsøg Mulighed for lokale forsøg.
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rådets målsætninger for en harmonisk bestand af kron-
vildt, så er jeg bestemt ikke for stor til at ændre retning, 
men jeg tror personligt, at vi når Vildtforvaltningsrådets 
målsætninger med den plan her.

Lytter til hverdagens eksperter
Forud for Vildtforvaltningsrådets indstilling til ministeren 
har der igennem flere år været afholdt møder blandt rådets 
forskellige aktører. Der har været nedsat en National Hjor-
tevildtgruppe med en udpeget formand, som har skullet få 
de forskellige aktører til at indgå de nødvendige kompro-
miser for at få enderne til at mødes. En svær og møjsomme-
lig proces, som med udgangspunkt i den tilgængelige faglig-
hed skulle balancere landmændenes problemer med 
markskader, jægernes ønsker om god jagt, jordejernes øn-
sker om selvbestemmelse på egen jord og offentlighedens 
ønske om adgang til at beskue det prægtige vildt. 
Derfor blev Jægers udsendte nødt til at spørge ministeren, 
hvilken faglighed der ligger til grund for hans egen plan for 
kronvildtet, nu Landbrug & Fødevarer, Dansk Skovfor-
ening, Dansk Ornitologisk forening, Friluftsrådet, Dyrenes 
Beskyttelse, Danmarks Naturfredningsforening og Dan-
marks Jægerforbunds plan ikke var god nok? Altså en enig 
indstilling fra alle medlemmer i Vildtforvaltningsrådet med 
den eneste undtagelse, at Danmarks Jægerforbund ikke 
bakkede op om et arealkrav, der siger, at der kun må afsky-
des én kronhjort ældre end spidshjort pr. påbegyndt 100 ha. 
– Jeg har lyttet til en række aktører, som har en mening om 
jagtdrift i Danmark. Og så er der en politisk virkelighed, 
som jeg har skullet tage bestik af, og her har det været vores 

været modstander af, har jeg fra begyndelsen været imod. 

For voldsom indskrænkning af hjortejagten
Men også andre punkter i Vildtforvaltningsrådet anbefa-
ling til en forvaltningsplan for hjortevildtet har ministeren 
taget afstand fra. Blandt andet foreslog rådet, at jagten på 
kronhjort ældre end spidshjort blev reduceret fra fem må-
neder til seks uger om året, men det syntes ministeren var 
for voldsom en reduktion: – Mange af punkterne i planen 
fra Vildtforvaltningsrådet var ikke fremmende for det at gå 
på jagt og det at regulere en bestand, synes jeg. Jeg mener, 
at min plan er et godt mellemstandpunkt, siger Esben 
Lunde Larsen, som hurtigt tilføjer: – Hvis vi om tre år kan 
konstatere, at min plan ikke har opfyldt Vildtforvaltnings-

1/2 ann

Jæger   2 / 20174   POLITIK

>



Minister roser markvildtindsats
Man kommer længst med frivillighed, mener Esben 
Lunde Larsen fra Venstre, der er regeringens miljø- 
og fødevareminister.

Derfor er han også begejstret for Danmarks Jægerfor-
bunds markvildtindsats, som ad frivillighedens vej får 
landmænd til at skabe bedre rammer for vildtet og na-
turen på tværs af naboskel.
– Markvildtprojektet er en fantastisk måde at få land-
mændene til frivilligt at samarbejde over skel. For vi 
skal jo huske, at det er landmændene, der har råde- 
retten over deres egen jord – derfor er frivillighed så vig-
tigt, siger Esben Lunde Larsen.
Ministeren peger på, at det specielt er vigtigt i disse år, 
hvor flere og flere gårde lægges sammen. Markerne bli-
ver større, og det samme gør landbrugsmaskinerne. 
Derfor er det ifølge ministeren vigtigt, at landmændene 

er bevidste om, at der skal skabes plads til naturen.
– Jeg har en appel til de danske landmænd om, at de skaber rum for naturen og vildtet. Så hvis 
der er hjørner af marken eller lavbundsjorde på ejendommen, som alligevel giver et ringe ud-
bytte, så læg arealerne i natur. Lav lærkepletter og vildtagre, som kan give bedre vilkår for natur-
en og vildtet. Tag det med i jeres overvejelser, når I planlægger driften, lyder appellen fra miljø- 
og fødevareministeren. 
Markvildtprojektet har i 2016 afsluttet sin projektfase og er med regeringens Naturpakke over-
gået til en decideret markvildtindsats.
Der er i skrivende stund etableret ca. 60 aktive markvildtlav, der tilsammen dækker et areal på 
mere end 65.000 hektar deltagerområde. I 2016 har de tilsammen planlagt ca. 790 km linjefor-
mede tiltag som vildtstriber, barjordsstriber og pleje af levende hegn og ca. 350 hektar fladetil-
tag i form af brak, afgræsning og plantning af småkrat med videre. 
En væsentlig del af indsatsen ligger i tællinger af harer og agerhøns, og her har projektets delta-
gere udført en enorm indsats. Over hele projektperioden er der indberettet 8.239 harer og 2.101 
agerhøns. Der er blevet kørt ca. 5.000 km i forbindelse med haretællingerne og gået ca. 900 km 
ved tællingerne af agerhøns. Det er endnu for tidligt at sige noget kvalificeret om bestandenes 
udvikling i antal, men Danmarks Jægerforbund får løbende succeshistorier fra lavene rundt i 
landet, som observerer agerhøns og harer i deres tiltag.

ønske, at jægerne fortsat kommer ud i na-
turen, og at de ikke får en for kort vildtpe-
riode, når det gælder hjortedelen og så vi-
dere. Regeringen har den holdning, at vi 
konsulterer eksperter, men vi lytter be-
stemt også til hverdagens eksperter, og det 
er blandt andet almindelige jægere.

Et paradigmeskifte i dansk 
jagtpolitik
Jæger spørger derfor Miljø- og Fødevare-
ministeren, om vi med høringen på Chri-
stiansborg og nu hans egen forvaltnings-
plan for kronvildtet er vidner til et 
paradigmeskifte i måden, der bedrives 
jagtpolitik på i Danmark.

– Det er det i hvert fald så længe, jeg sid-
der her. Jeg har bestemt min egen mening. 
Det er derfor, jeg er i politik.

Hvad så om tre år?
Om tre år skal ministerens plan evalueres, 

og derfor er der brug for, at de danske jæ-
gere hjælper med til at samle data ind fra 
alle egne af landet. Derfor skal man, fra de 
nye jagttider træder i kraft den 1. juli 2017, 
registrere køn på det nedlagte kronvildt i 
vildtudbyttestatistikken.

Men ministeren ser også gerne, at jæ-
gerne støtter op om den frivillige indsam-
ling af kæber, som Danmarks Jægerfor-
bund allerede har påbegyndt.

– Jeg har et ønske om, at vi får indsamlet 
et så stort datamateriale som muligt, så 
derfor vil jeg godt kvittere Danmarks Jæ-
gerforbund for at have påbegyndt en frivil-
lig indsamling af kæber. Alt, hvad der kan 
give et større vidensgrundlag, som kan 
danne baggrund for at regulere vores jagt 
og vores forvaltning af vildtet, er i den grad 
velkomment, og jeg synes, det er naturligt, 
at man hjælper med til det som interesse-
organisation.
tls@jaegerne.dk
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