
 
 
 
 
 
Den nationale Hjortevildtgruppe. 
 
Hjortevildtgrupperne Himmerland, Djursland, Vestjylland og Midtjylland er blevet enige om følgende fælles 
forvaltning af krondyr i vore regioner. 
Der er enighed i hver regional gruppe om dette forvaltningsforslag.  
 
Vi har i vores nedenfor fælles oplæg taget hensyn til den diskussion der har været i de seneste 9 måneder, 
inklusiv oplæggende fra Den Nationale Hjortevildtgruppe. Der er naturligvis taget hensyn til de etiske krav 
og biologien. 
 
Fremtidens krondyrsforvaltning:   
 

1. Jagttid på kalve: 1.9-31.1 
2. Jagttid på hinder: 16.10-31.1 
3. Jagttid på spidshjort: 1.9-31.1 
4. Mellemhjorte op til 6 sprosser på ene stang: Ingen Jagttid 
5. Jagttid på hjorte med mindst 6 sprosser på ene stang: 1.9-15.12 

Djursland vil dog gerne have jagttid på hjorte (med min. 6 sprosser på den ene stang) fra 16.8 til 
31.8 og fredning af hjortene i september måned. 

 
For at leve op til kravene, mener vi at der skal tildeles følgende værktøjer: 
 
 

A. Sammenhængende skovareal på over 500 HA får mulighed for at lave selektionsjagt på hjorte, der 
skal ud af avlen. Der skal i så fald foreligge en forvaltningsplan (journal) hvoraf det fremgår 
afskydning af antal hjorte, hinder og kalve og tilladelsen skal godkendes af Den regionale 
Hjortevildtgruppe.  
 

B. Dæmringsjagt: 1 time før solopgang på kun hind og kalv fra 16.10-31.1. Dette skal være et 3 års 
forsøg, der bør følges nøje op og der bør være en form for indberetningspligt, så antallet af 
nedlagte dyr kan gøres op, og erfaringerne med dyrenes reaktioner kan indsamles.  

 
C. Ingen tryk-/drivjagt i september. 

 
D. Desuden bør der være mulighed for at justeres jagttiden for hjortevildt f.eks. hvert andet år, når 

fremtiden ser ud til jagttidsperioder på fire år. 
 

E. Vi går ind for jagt fra skydetårne med tag, der er lovligt placeret i henhold til jagtloven. 
 

 
Vi mener at det lokale samarbejde omkring forvaltningen af hjortevildt bør styrkes. Her tænkes bl.a. på 
dannelse af lav, åbenhed om afskydning, samararbejde over skel, aftaler omkring jagten m.v. Her kunne det 
foreslås at der udarbejdes f.eks. et workshop-koncept, hvor parterne i et område får redskaber/”et skub”, 
der kan fremme samarbejdet lokalt. 
 



Afslutningsvis vil vi opfordre Den nationale Hjortevildgruppe/Vildtforvaltningsrådet til at gøre det klart for 
jægerne, at der er et fælles ansvar for at man ved fælles hjælp når de ønskede mål og holder sig inden for 
udstukne rammer. 
 
Desuden bør de uheldige aspekter ved massiv fodring i jagtsæsonen med letfordøjeligt foder også 
italesættes. Her tænkes på koncentrationen af mange dyr og deraf følgende belastning af naboarealer.  
 
Vi henstiller til Den nationale Hjortevildtgruppe at opfordre jægere at bruge kortgående hund eller gå 
igennem uden hund på trykjagter, for at undgå mere uro i skoven end nødvendigt. 
 
Vi henstiller til Den nationale Hjortevildgruppe at få en kontakt med Naturstyrelsen med henblik at oplyse 
om hvornår jagt afholdes og indgå i en dialog med naboerne om forvaltningen af disse jagter. 
 
På gruppernes vegne 
 
Hans Schougaard 
 
 
 
 
 
 
Der har i gruppen vært diskuteret forslag om begrænsning af afskydning af hjorte afhængig af arealkrav. 
Emnet har kun været diskuteret, og hører derfor ikke med til forslaget. 
 
Ejendomme mellem 5,0 HA og 100,0 HA må max. nedlægge en hjort (6 sprosser) årligt. 
Ejendomme over 100 HA må nedlægge en ekstra hjort pr. påbegyndt 100 HA. D.V.S. mellem 101 HA og 200 
HA, må der nedlægges 2 hjorte og så fremdeles. Denne ordning kræver at nedlagte hjorte indberettes 
indenfor 24 timer. Områder kan slå sig sammen ved en skriftlig aftale således der samlet rådes over flere 
HA.  
 
 

 
 

  
 
 
På gruppernes vegne 
 
Hans Schougaard 


