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1 Resumé 

Med denne rapport fremlægges resultaterne af en undersøgelse af de danske jagtvæsner anno 2016. Un-

dersøgelsen bygger primært på et spørgebrev, som ultimo 2015 er rundsendt til alle medlemmer af For-

eningen Danske Herregårdsjægere. Der er indkommet besvarelse fra 61 jagtvæsner, hvilket i undersøgel-

sens resultater og diskussion er estimeret til at udgøre 80 % af den samlede population af jagtvæsner, der 
er organiserede i Foreningen Danske Herregårdsjægere. De indkomne besvarelser repræsenterer ca. 

75.000 ha. Desuden er der gennem aktindsigt hos Naturstyrelsen og Fødevarestyrelsen indsamlet data for 

biotopplaner og udsætning af fasaner samt for import af vildfugle i Danmark.  

Rapporten er først og fremmest en fremlæggelse af data og resultater til brug for Foreningen Danske Her-

regårdsjægere og dens medlemmer i forbindelse med strategier til udvikling af jagtvæsnerne og konkrete 

virksomhedsområder inden for jagtvæsnerne. Der er derfor lagt mindre vægt på diskussion og analyse. 

Jagtvæsnerne repræsenterer gamle og traditionelle institutioner og forholdsvis store naturværdier, herun-

der kortlagte Natura 2000-forekomster. De danske jagtvæsner er i vid udstrækning knyttet til de syd- og 

østdanske godsmiljøer og er ofte at finde i de egentlige landdistrikter i de såkaldte ”udkantskommuner”. 

Den årlige omsætning ligger typisk i størrelsesordenen 1 til 1,5 million kroner dog med nogle få, der om-
sætter for 3-5 millioner, hvilket med en række forbehold svarer til en samlet årlig omsætning på ca. 133 

millioner kr. på alle jagtvæsner. Tilsvarende skønnes, at den direkte beskæftigelse er ca. 1 ansat pr. jagt-

væsen. Undersøgelsen giver ikke basis for en omfattende diskussion af jagtvæsnernes økonomi set i for-
hold til lokalsamfundet, men indikerer dog nogle størrelsesordner, der for den enkelte ejendom er af stor 

betydning, men i samfundsøkonomisk perspektiv må det anses for at være et begrænset bidrag. 

Ud over de organiserede jagtvæsner findes en række større danske ejendomme, der prioriterer jagt og 
vildt forvaltning højt bl.a. igennem udsætning af jagtvildt, jagtudlejning og dagjagter, uden at dette er 

formaliseret igennem et egentligt jagtvæsen. Disse ejendomme indgår ikke i nærværende analyse. 

Jagtvæsnerne har sammenlignet med det øvrige danske areal en meget betydelig repræsentation af skov. 

For landbrugsarealerne er der på jagtvæsnerne en meget stor andel, der drives som planteavlsarealer, 
mens kun ret begrænsede arealer er udlagt til husdyrbrug eller er uden for omdrift. Fordelingen svarer dog 

omtrent til landsgennemsnittet.   

Målt på de indikatorer, der her er stillet op, dvs. habitatnatur, § 3-natur og et udvalg af karakteristiske pat-
tedyr og fugle, synes naturværdierne på jagtvæsnerne generelt at være betydeligt større end i landet som 

helhed. For nogle indikatorer er tendensen meget udtalt, herunder fx at jagtvæsnerne huser op mod en 

tredjedel af ynglebestanden af nogle af de sjældne rovfuglearter. Det vurderes, at én årsag til dette er, at 

ejendomme med jagtvæsen har i kraft af prioriteten på vildtforvaltning over en lang periode og dermed 
har haft en modvægt til intensiveret jordbrugsdrift, hvilket har bidraget til at sikre naturværdierne. Dette 

understøttes af resultatet vedrørende naturplejetiltag i jagtvæsnerne. 

Rådyr og fasan er de mest betydningsfulde jagtbare arter. Også gråand stor betydning og tilsyneladende 
med nogenlunde samme betydning i Jylland og på Øerne. For de øvrige fuglearter og hare er der en ten-

dens til, at betydningen generelt er begrænset og mindst i Jylland, hvilket også stemmer overens med dis-

se arters naturlige udbredelse. Fasanudbyttet pr arealenhed er ti gange så stort som i det gennemsnitlige 
danske udbytte, og gråandeudbyttet er ca. 3 gange større end det danske, hvilket kan tillægges udsætning 

af jagtvildt. Også dådyr- og krondyrudbyttet er betydeligt højere på jagtvæsnerne end i landet som helhed. 

Tendensen er mindre udtalt for rådyr. 

Udsætning af jagtvildt er en klassisk og helt central aktivitet i de danske jagtvæsner i både Jylland og på 
Øerne. Det skønnes, at udsætning af fasaner på de responderende jagtvæsner udgør ca. 260.000 fugle. 

Ekstrapoleres dette til alle jagtvæsner, svarer det ca. 330.000 fugle, hvilket udgør en relativ begrænset del 
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af den samlede fasanudsætning i Danmark, der anslås til 1,7 millioner fugle. Jagtvæsnernes udsætning af 

agerhøne og gråand anslås til hhv. ca. 1.600 og ca. 22.000 fugle.  

Hovedparten af jagtvæsnerne har en biotopplan for området, hvortil kommer at udsætning mange steder 
foregår på skovejendomme, hvor en biotopplan ikke er en forudsætning for udsætning af jagtvildt. Bio-

topplansarealet er samlet 32.350 ha. Data fra Naturstyrelsen viser, at der i 2015 anmeldtes i alt 258 bio-

topplaner på et samlet areal på 120.180 ha, og det viser sig hermed, at jagtvæsnerne kun står for en min-

dre del af biotopplanerne målt i antal. Data fra Fødevarestyrelsen viser en omfattende import af æg og 
fugle til udsætning fra især Frankrig og Polen. Jagtvæsnerne oplyser imidlertid, at de bygger udsætning på 

dansk producerede fugle.  

Jagtvæsnernes primære funktion er at sikre jagt for lodsejeren med invitation af gæster, mens fx klapjag-
ter for betalende gæster også er en afgørende virksomhed på mange jagtvæsner. Et mindre antal jagtvæs-

ner har en kombination af egne jagter, salg af jagter og jagtudlejning, hvor skytten bistår med udsætning 

og anden vildtforvaltning. Jagtvæsnerne oplever stor efterspørgsel på jagt udefra. Dette kommer til udtryk 

i alle typer af jagt, dog angives for især pürsch- og anstandsjagt meget stor og stigende efterspørgsel. Og-
så for større klapjagter og i særdeleshed ”rough shooting” (mindre jagter, hvor deltagerne deltager mere 

aktivt) viser der sig en markant stigende tendens til efterspørgsel.  Et flertal af jagtvæsnerne har en strate-

gisk plan eller lignende, der i de fleste tilfælde er indbygget i ejendommens overordnede driftsplanlæg-
ning. I disse strategier viser der sig at være markant størst prioritet på jagt baseret på udsatte fasaner og 

jagt på hjortevildt, mens udsatte gråænder og ikke-udsat fuglevildt samlet har mindre betydning, dog med 

visse undtagelser.  
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2 Baggrund 

Jagt og vildtforvaltning har historisk set været et betydeligt aktiv på større danske ejendomme. Ejen-

domsdriften har været lagt an på at sikre store bestande af både hjorte- og fuglevildt med henblik på at 
fremme dels kødforsyning og dels ejernes rekreation og sociale position. Over tid er forvaltningen ændret. 

Mange store herregårde er arealmæssigt blevet brudt op, og delarealer udstykket og frasolgt. Den land-

brugsmæssige udvikling har intensiveret arealdriften. Jagt- og vildtforvaltningen er gået fra at være et højt 

prioriteret driftsområde til at være en niche. Mange større ejendomme prioriterer dog fortsat en aktiv jagt- 
og vildtforvaltning igennem opretholdelse af et professionelt jagtvæsen med ansat skytte. Således vurde-

rer Foreningen Danske Herregårdsjægere, at ca. 80 af foreningens medlemmer varetager funktionen som 

skytte på et egentligt jagtvæsen, og at dette er et udtryk for antallet af professionelle og organiserede jagt-
væsner i Danmark (i denne undersøgelse omtalt som ”jagtvæsner”). Opretholdelse af et jagtvæsen er ikke 

en forudsætning for at holde prioritet på jagt- og vildtforvaltningen på ejendomsniveau. En række større 

danske ejendomme har jagt og vildtforvaltning som driftsgren indeholdende bl.a. udsætning af jagtvildt, 
jagtudlejning og afholdelse af dagjagter, uden at dette er formaliseret igennem et egentligt jagtvæsen. I 

forbindelse med jagtudlejning bidrager jagtlejere ofte til en forvaltningsindsats, og driftsenheden på ejen-

dommen kan ligeledes, uden at det er formaliseret igennem en ansat skytte, udøve praktisk vildtforvalt-

ning. Disse ejendomme indgår ikke i nærværende analyse.  

Det fremhæves ofte, at jagtvæsnerne spiller en særlig rolle i dansk naturforvaltning, fordi de i kraft af en 

strategi udmøntet igennem en fast ansat skytte og evt. tilhørende personale kan gennemføre en meget be-

tydelig og aktiv indsats i form af natur- og vildtpleje og ligeledes igennem økonomisk omsætning kan bi-
drage til stabilisering af lokalsamfund i danske landdistrikter. Foreningen Danske Herregårdsjægere har 

ønsket en undersøgelse af de danske jagtvæsner og deres funktion med henblik på at afklare deres positi-

on i forhold til naturforvaltning og udviklingen i landområder i Danmark. Foreningen har anmodet Dansk 

Jagtakademi om en undersøgelse, der er gennemført ultimo 2015 og primo 2016. Den afrapporteres her-
med.   

3 Metode 

Undersøgelsen bygger primært på et spørgebrev udarbejdet i konsultation med og rundsendt elektronisk 
til medlemmer af Foreningen Danske Herregårdsjægere ultimo 2015. Spørgebrevet kan fås ved henven-

delse til Dansk Jagtakademi. Følgebrev og opfølgende skrivelser fremgår af bilag. Til at supplere materia-

let er via aktindsigt indhentet denne information: Fra Naturstyrelsen: Oplysninger om anmeldte biotop-
planer i 2015, indberettede udsætninger af fasan på skovejendomme i 2015 samt tilladelser til indfangning 

af fasaner til æglægning i 2015. Fra Fødevarestyrelsen: Oplysninger om import af fuglevildt fra udlandet i 

2013, 2014 og 2015. Desuden er indhentet oplysninger om produktion af vildfugle fra Fjerafgiftsfonden.    

4 Resultater 

4.1 Spørgebrev 

Der indkom 69 besvarelser af det elektroniske spørgebrev. Disse gennemgik en kvalitetssikring i nogle 

tilfælde ved henvendelse til respondenter, der havde opgivet email-adresser. Der viste sig nogle dobbelt-
besvarelser (oplysninger om samme jagtvæsen var angivet to eller flere gange). Disse blev sorteret fra. 

Ydermere blev åbenlyse indtastningsfejl og ekstremværdier korrigeret i nogle tilfælde efter konsultation 

af respondent. Dette danner grundlag for følgende resultatgennemgang. Samlet fremkom et sample på 61 
unikke besvarelser for større, egentlige jagtvæsner, hvilket vurderes til at udgøre ca. 80 % af det samlede 

antal af jagtvæsner i Danmark. Ikke alle besvarelser er komplette. Der er af denne grund i det følgende 

indsat antal, der har besvaret (N-værdier) for hver enkelt datatype. 
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4.1.1 Geografisk fordeling af respondenter 

Figur 1 viser den geografiske fordeling af de 61 jagtvæsner, der er indkommet besvarelse for. Farveko-

derne angiver antal pr. kommune. Da størrelsen af de pågældende kommuner ikke varierer meget betyde-
ligt, kan farvekoden i nogen grad ses som et udtryk for tætheden af responderende jagtvæsner. Der ses en 

betydelig overvægt på Sydsjælland og Falster, nogen vægt på Fyn og i Østjylland og en mindre forekomst 

i Vest- og Nordjylland samt i Nordsjælland. Fordeling vurderes at afspejle den geografiske fordeling af 
jagtvæsner generelt.   

 Figur 1. Den geografiske fordeling af de responderende jagtvæsner. N=61. 

4.1.2 Ejendomme og størrelse   

Alle danske jagtvæsner har geografisk sammenhæng med en eller flere ejendomme. I forbindelse med ud-

sætning af jagtvildt er ejendomme ofte slået sammen med henblik på at udgøre en såkaldt biotopplanejen-

dom. Ofte er der sammenfald mellem en sådan biotopplanejendom og et jagtvæsen. 57 respondenter har 
givet oplysninger om antallet af ejendomme, der ligger til grund for jagtvæsnet. I 34 tilfælde (60 %) er 

der tale om én ejendom. I 20 tilfælde (35%) er der tale om 2-4 ejendomme. I de resterende (5 %) er antal-

let af ejendomme større end 5. 

Samlet er der indkommet besvarelser for jagtvæsner svarende til 73.588 ha. Gennemsnitsstørrelsen er ca. 
1.200 ha. Fordelingen på de 61 jagtvæsner fremgår af Figur 2. Der ses en betydelig dominans af jagtvæs-

ner på 500- 2000 ha, men også en god repræsentation af mindre jagtvæsner. Derimod er der kun et mindre 

antal (8 = 13 %) over 2000 ha.  
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Figur 2. Antalsfordeling (aflæses på venstre lodrette akse) af de 61 jagtvæsner i forhold til størrelse i 

hektar fordelt på 8 størrelseskategorier. N=61, 

4.1.3 Jagtvæsnets økonomi 

29 respondenter giver oplysninger om den økonomiske omsætning i jagtvæsnet afrundet til nærmeste mil-
lion kr. Af disse oplyser 17 (59 %) en omsætning på 1 million, 6 (21 %) på 2 millioner, 5 (17 %) på 3 mil-

lioner og 1 (3 %) på 5 millioner kr. Med hensyn til direkte beskæftigelse er det kendetegnende, at jagt-

væsnerne har en ansat skytte, som dog i nogle tilfælde har andre arbejdsopgaver. Ca. en tredjedel af jagt-
væsnerne har elev, og i runde tal er der således ca. 1 person ansat med fuldtidsarbejde pr. jagtvæsen. Til 

dette kommer ikkeansatte, men tilknyttede personer, der hjælper i driften særligt ved jagter fx som appor-

tører. Samlet oplyser jagtvæsnerne her et bidrag på 1.500 tilknyttede personer typisk 20-30 pr jagtvæsen. 

Deres bidrag oplyses samlet til 10.000 mandedage pr år svarende til ca. 40 fuldtidsstillinger. 

4.1.4 Årstal for jagtvæsnets oprettelse 

53 respondenter har givet oplysning om årstallet for jagtvæsnets etablering. Figur 3 viser antal fordelt på 

tidsintervaller.  
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Figur 3. Årstallet for etablering af jagtvæsner. N=51. 

4.1.5 Skytten 

”Skytte” er en klassisk betegnelse for den funktionær, der på bedriftsniveau varetager planlægning og 

praktisk gennemførelse af jagt og vildtforvaltning. Den formelle betegnelse er ”herregårdsjæger”. Der er i 

forbindelse med undersøgelsen givet oplysninger om skytten på de enkelte jagtvæsner – i mange tilfælde 

har skytten været selve respondenten.  

Figur 4 og 5 viser hhv. skyttens alder og anciennitet på det pågældende jagtvæsen fordelt som antal på 

tidsintervaller. Gennemsnitsalderen er 42 år. Gennemsnitsancienniteten er 12 år.  

 

Figur 4. Skyttens alder. N=61. 
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Figur 5. Skyttens anciennitet på det pågældende jagtvæsen. N=61. 

47 (77 %) er uddannet efter ”den gamle ordning”, dvs. uddannelsen før 2007, som bestod af 3 års praktik 

på jagtvæsner afsluttet med skoleophold på Kalø Jægerskole/Vildtforvaltningsskolen. 5 (8 %) er uddannet 
efter ”den ny ordning”, dvs. grunduddannelse som Skov- og naturtekniker med speciale i biotop- og 

vildtpleje og med Foreningen Danske Herregårdsjægeres overbygning (herregårdsjægerelev) samt afslut-

tende skoleophold på Vildtforvaltningsskolen. 9 (15 %) har anden uddannelsesmæssig baggrund, hvor 
følgende er oplyst af respondenterne: ”4 år uden Kalø”, ”hhx”, ”Skov- og naturteknikker og vildtpleje-

rådgiver”, ”vildtforvalter, landbrugsuddannet driftsleder”, ”Har arbejdet som skytte siden 1982”, ”Selv-

lært” og ”Andet erhverv”. 

20 (33 %) oplyser, at der p.t. (ultimo 2015) er ansat skytteelev i jagtvæsnet. De resterende har ikke skyt-

teelev. 

4.1.6 Skyttens opgaver 

61 respondenter har givet oplysninger om fordelingen af skyttens opgaver på 4 kategorier af opgaver på 

bedriften. Figur 6 viser antalsfordelingen af kategorierne kombineret med vægtning fra ”udelukkende” til 
”ingen betydning”. Datapræsentationen skal ses som angivelse af en tendens, og det bør ikke tillægges for 

stor betydning, at nogle få har oplyst, at de ”udelukkende” arbejder med ikke jagtrelaterede opgaver, 

hvilket ikke er forventeligt for en skytte.  

 

Figur 6. Skyttens opgaver. N=61. 

0

5

10

15

20

25

30

< 5 5-9 10-19 20-29 30-39 40 +

A
n

ta
l 

År 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Jagt- og

vildtforvaltning på

bedriften

Opgaver tilknyttet

landbrug på

bedriften

Opgaver tilknyttet

skovbrug på

bedriften

Øvrige opgaver

(angiv nedenfor)

A
n

ta
l Ingen betydning

Middel betydning

Stor betydning

Udelukkende



 

11 

 

Det samlede resultat viser, at skytterne har en stor vægt af deres opgaver på jagt og vildtforvaltning, men 

at de også beskæftiger sig med andre ting, hvor opgaver i skovbruget og øvrige opgaver er mere udbredt 

end opgaver i landbruget. Som ”øvrige opgaver” anfører de følgende:  

Have, veje og gårdsplads (9) 

Bygningsvedligehold (5) 

Opvarmning og andre anlæg (3) 

Forefaldende (3) 

Chauffør (2)  

Opsyn (2) 

Naturevents/turisme (2) 

Fiskeri (2) 

Driftsledelse (2) 

Administration/personaleledelse (2) 

Juletræer (1) 

Fårehold (1) 

4.1.7 Arealanvendelse på bedriften 

60 respondenter har givet oplysninger om arealanvendelse på bedrifterne og for et samlet areal på ca. 
100.000 ha. Dette ligger betydeligt over det areal, som er opgivet for jagtvæsnernes samlede størrelse. 

Ved en nærmere analyse viser det sig, at der hos 3 respondenter er meget betydelig diskrepans på det op-

lyste areal for jagtvæsnet og det samlede areal opgjort efter arealanvendelse. Der er muligvis tale om for-
ståelses- eller tastefejl, men det har ikke været muligt at kvalificere oplysningerne, hvorfor det er valgt at 

udtage de tre besvarelser i denne del af resultatopgørelsen. Dermed bliver N=57, og følgende opgørelse af 

arealfordelingen vedrører ca. 67.000, hvilket er lidt mindre end det samlede areal for alle jagtvæsnerne.  

Ca. 32.000 ha oplyses som værende landbrugs- og 35.000 ha som skovbrugsarealer. Figur 7 viser forde-
lingen på driftsformen på disse ca. 67.000 ha. Her ses der en betydelig tyngde på planteavlsarealer. Løv- 

og nåleskov falder ud med omtrent lige stor andel, mens arealet med husdyrgræsning, areal uden for om-

drift, blandskov samt juletræer og pyntegrønt arealmæssigt ligger lavere og i samme størrelsesorden 
(2.500-4.000 ha).  

 

Figur 7. Land- og skovbrugsarealer (hhv. gule og grønne søjler) med fordeling på grupper af driftsfor-

mer. Det samlede areal er ca.67.000 ha. N=57. 
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Der er oplysninger om ca. 5.500 ha med lysåbne naturarealer og søer samt 1.900 km sten- og jorddiger, 

levende hegn og kysstrækning. Fordelingen fremgår af Figur 8. 

 

Figur 8. Fordelingen af naturarealer på typer opgjort i areal (gule), samlet ca. 5.500 ha, antal søer (blå) 

og længde (røde), samlet 1.900 km. N=57.  

4.1.8 Driftsformer 

58 har givet oplysninger om konventionel og økologisk drift samt om certificering af skovdriften. 50 

(86%) har konventionel landbrugsdrift, 2 (3 %) har økologisk og 2 (3%) en kombination. 4 (7 %) anfører 
dette som ikke relevant. Tilsvarende oplyser 15 (26 %), at de har certificering på hele skovarealet. 6 (10 

%) har delvis certificering. 30 (52 %) har ikke certificering, mens 7 (12 %) oplyser dette som ikke rele-

vant. 

Et samlet resultat er således, at de arealer, der hører under jagtvæsnerne alt overvejende drives med kon-

ventionelt land- og skovbrug, dog med nogen vægt på skovcertificering. 

4.1.9 Natura 2000 

58 har givet oplysninger om arealets beliggenhed i forhold til Natura 2000-områder. Ingen arealer er helt 

omfattet af Natura 2000. 30 (69 %) er delvist omfattet og 18 (31 %) er ikke berørt.  

Figur 9 angiver fordelingen af kortlagte habitatnaturtyper på de 30 jagtvæsner, der har berøring med Na-

tura 2000. Opgørelsen er lavet i antal af ejendomme. Der foreligger ikke arealopgørelse. Det ses, at skov- 

og engtyperne er de mest hyppige, hvorimod hedetyper kun er kortlagt på to, i øvrigt begge jyske jagt-
væsner. 
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Figur 9. Kortlagte habitatnaturtyper (Natura 2000) m.v. på jagtvæsnerne angivet ved det antal jagtvæs-
ner, der har oplyst forekomst. N=30). 

4.1.10 § 3-natur m.v. 

57 respondenter har givet oplysninger om kortlagte naturtyper m.v., der er beskyttet efter dansk lovgiv-

ning, særligt Naturbeskyttelseslovens § 3 og § 18 samt Museumslovens § 29. Figur 10 viser antallet af 

jagtvæsner, der oplyser forekomst af de forskellige typer. Af de egentlige naturtyper er søer de mest hyp-
pige, mens mose, enge og overdrev også er udbredte med forekomst på over halvdelen af jagtvæsnerne. 

Hede er derimod mindre udbredt. En stor del af jagtvæsnerne har kortlagte fortidsminder i form af grav-

høje og sten- og jorddiger. 

 

Figur 10. Kortlagte § 3-naturtyper samt fortidsminder på jagtvæsnerne angivet ved det antal jagtvæsner, 

der har oplyst forekomst. N=57. 
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4.1.11 Udvalgte pattedyr og fugle 

Der fleste jagtvæsner har givet oplysning om ynglende arter af pattedyr og fugle. Dette er udført ved af-

krydsning af karakteristiske arter, der er anført i det spørgeark, som har ligget til grund for dataindsamlin-
gen. Artsudvalget fremgår at Tabel 1. For pattedyrene kunne alene angives, om arterne var til stede på 

jagtvæsnet. For fuglene var der mulighed for at angive både tilstedeværelse og antal ynglepar.  

Tabel 1. Forekomsten af udvalgte arter af pattedyr og fugle på jagtvæsner. N=59. 

 

Antal jagtvæsner Antal par 

Grævling 53  

Skovmår 47  

Odder 20  

Havørn 16 20 

Rød glente 16 18 

Hvepsevåge 9 11 

Musvåge 59 418 

Duehøg 28 40 

Rørhøg 33 76 

Ravn 32 140 

4.1.12 Klovbærende vildt 

53 respondenter har givet oplysninger om forekomst og betydning af 5 arter af klovbærende vildt. Resul-
tatet fremgår af Figur 11, der er delt op i hhv. Jylland og Øerne. Samlet ses det, at de fleste jagtvæsner op-

fatter rådyr som den mest betydningsfulde art. Særligt på Øerne spiller dådyr ligeledes en væsentlig rolle. 

Krondyr har mindre betydning, men der ses ikke nogen markant forskel på Jylland og Øerne. Sika har ty-
pisk stor betydning for nogle få jagtvæsner og ingen betydning for de øvrige.  
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Figur 11. Betydning 5 arter af klovbærende vildt vist med antallet af respondenter og vægtning fra ingen 
til stor betydning for hhv. Jylland og Øerne. N=53. 

30-50 respondenter giver oplysninger om fodring af hjortevildt. Tabel 2 viser resultatet fordelt på arter og 

omfang af fodring samt fodertype. Fordelingen af tallene indikerer, at en stor del af jagtvæsnerne foreta-
ger begrænset fodring af krondyr, dådyr og rådyr, og at der også for dådyr og rådyr er tale om en høj fre-

kvens af omfattende fodring. Fodringen sker altovervejende som vinterfodring, men for rådyr er der også 

en betydelig repræsentation af helårsfodring. 
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Tabel 2. Omfanget og type af fodring af hjortevildt. 

 

Ingen fodring Begrænset fodring Omfattende fodring N 

Krondyr 16 15 5 36 

Dådyr 13 21 11 45 

Sika 23 5 3 31 

Rådyr 9 24 17 50 

 

Lejlighedsvis fodring Vinterfodring Helårsfodring N 

Krondyr 1 16 2 19 

Dådyr 1 21 8 30 

Sika 2 6 2 10 

Rådyr 2 21 14 37 

 

42 jagtvæsner har oplyst, at der ikke er dyrehave på distriktet. 13 angiver, at der er en eller flere dyreha-

ver. Tabel 3 viser for disse dels størrelsen og dels, hvilke arter, der er hegnet. 

 

Tabel 3. Oversigt over 14 dyrehaver og andre indhegninger som jagtvæsnerne har givet oplysning om. 

Areal [ha] Oplysninger fra respondent 

7 Dåvildt 

466 Dåvildt, kronvildt, råvildt 

14 Kronvildt 

50 Skovgræsning med frilandsvildsvin 

12 Dåvildt 

4 Hjortefarm med dåvildt 

70 Kronvildt og dåvildt 

26 - 

12,5 Vildsvin 

150 Dåvildt, sika og axis 

12 Dådyr 

1415 Kronvildt og råvildt 

7 Krondyr 

143 Vildsvin 
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4.1.13 Fuglevildt og hare 

54 respondenter har givet oplysninger om forekomst og betydning af 8 arter af fuglevildt samt hare. Re-

sultatet fremgår af Figur 12, der er delt op i hhv. Jylland og Øerne. Samlet ses det, at de fleste jagtvæsner 
opfatter fasan som den mest betydningsfulde art. Gråand spiller også en meget central rolle, og der er ikke 

væsentlig forskel på Jylland og ørene. For de øvrige arter er betydningen væsentlig mindre, men generelt 

større for Øerne end for Jylland. 

 

Figur 12. Betydning af 8 arter af fuglevildt samt hare vist med antallet af respondenter og vægtning fra 

ingen til stor betydning for hhv. Jylland og Øerne. N=54. 
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54 har givet oplysninger om fodring af fuglevildt. Tabel 4 viser resultatet, hvor det fremgår, at fasan og 

gråand fodres i omfattende grad, og at dette for fasans vedkommende foregår som helårsfodring, og for 

gråand overvejende som vinterfodring. Agerhøne fodres i et begrænset omfang primært som helårsfod-
ring. Fodring af ringdue og gæs sker i begrænset omfang og mest lejlighedsvist. 

Tabel 4. Omfang og type af fodring af fuglevildt. 

 

Ingen fodring Begrænset fodring Omfattende fodring N 

Fasan 2 0 52 54 

Gråand 3 22 28 53 

Agerhøne 16 23 7 46 

Ringdue 40 2 1 43 

Gæs 39 3 1 43 

 

Lejlighedsvis fodring Vinterfodring Helårsfodring N 

Fasan 1 2 46 49 

Gråand 9 22 16 47 

Agerhøne 7 6 14 27 

Ringdue 2 2 1 5 

Gæs 3 1 1 5 
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4.1.14 Udsætning af fuglevildt 

Udsætning af fuglevildt er en nøgleaktivitet på de fleste jagtvæsner. Op til 53 giver oplysninger som hhv. 

fasan, agerhøns og gråænder. Resultatet fremgår af tabel 5.  

Tabel 5. Udsætning af fuglevildt på de jagtvæsner, der for de enkelte arter oplyser, at der foregår udsæt-

ning. * denne antalskategori omtales nærmere i teksten. Rækkerne ”I alt” angiver en total beregnet på 

basis af gennemsnit i hver størrelseskategori. Tallene i parentes angiver minimum og maksimum for tota-
len. Se nærmere analyse i afsnit 5.6. 

Art Antal fugle Antal jagtvæsner 

Fasan 1-100 2 

 

100-500 2 

 

500-1.000 0 

 

1000-2.500 6 

 

2.500-5.000 21 

 

5.000-7.500 13 

 

> 7.500* 9 

I alt 260.000 (200.000-320.000) 53 

Agerhøne 1-50 5 

 

50-100 3 

 

100-500 4 

 > 500 0 

I alt 1.600 (600-2.600) 12 

Gråand 1-100 1 

 

100-500 22 

 

500-1.000 8 

 

1.000-2.000 1 

 

2.000-3.000 3 

 > 3000 0 

I alt 22.000 (13.000-30.000) 35 

 

Der er ikke opgivet konkrete tal for antallet af udsatte fugle pr jagtvæsen, men alene antalskategorier. 

Dette er brugt til at foretage de skøn over den samlede udsætning på jagtvæsnerne, der fremgår for de 3 

arter af tabellen. Det fremgår desuden, at for fasan ligger tyngden af udsætninger på 2.500 til 5.000 fugle. 
Et relativt stort antal jagtvæsner (9) angiver udsætning i den største antalskategori (>7.500). Dette er søgt 

afklaret ved supplerende spørgsmål fra respondenter (se diskussionen). For agerhøns ligger tyngden på de 

små udsætninger (<50). Det samme gælder for gråand, men det ses, at der er jagtvæsner, der fortsat fore-
tager udsætning af 3.000 gråænder, hvor en enkelt supplerende har oplyst, at der på det pågældende jagt-

væsen udsættes 4.000 ænder.  

Med hensyn til de udsatte fugles oprindelse giver et antal respondenter svarende til tallene i Tabel 6 op-

lysninger. For fasan er der en ligelig fordeling mellem fugle, der er opdrættet hos jagtvæsnet og fugle, der 
er indkøbt udsætningsklare i Danmark. Det sidste gælder især de helt små udsætninger, men ellers er der 



 

20 

 

ingen sammenhæng mellem størrelse og oprindelse. Ca. en tredjedel oplyser, at de udsatte agerhøns er 

indkøbt udsætningsklare i Danmark og en tredjedel, at de er opdrættet hos jagtvæsnet. Den sidste tredje-

del angiver, at der er tale om såkaldte ”familieflokke”. Ud af 35, der giver oplysninger om udsætning af 
gråænder, oplyser 3, at der er tale om opdræt på jagtvæsnet. De øvrige indkøber udsætningsklare ænder 

fra Danmark.  Ingen oplyser, at fugle til opdræt og/eller udsætning er indkøbt i udlandet. Der er ikke tal 

for, i hvor høj grad fugle til opdræt og/eller udsætning stammer fra importerede æg. 

4.1.15 Biotopplan 

46 jagtvæsner oplyser, at der er udarbejdet en biotopplan for bedriften, mens 8 oplyser, at der ikke er bio-
topplan.  I 27 tilfælde dækker biotopplanen 1 ejendom, i 11 tilfælde 2 ejendomme, i 6 tilfælde 3 ejen-

domme og i 2 tilfælde 4. Samlet dækker undersøgelsen 32.354 ha med biotopplan. 

Figur 13 viser størrelsen på biotopplanejendomme angivet med antal og samlet areal fordelt på størrelses-

kategorier med 500 ha-intervaller. 

 

Figur 13. Biotopplanstørrelsen angivet med antal og samlet areal fordelt på størrelseskategorier med 500 
ha-intervaller. Brede, mørke søjler er antal, smalle lyse er areal. 

Det ses, at den hyppigste størrelse er biotopplaner under 1.000 ha, men at det største samlede areal er re-

præsenteret ved biotopplaner mellem 500 og 1.000 ha. 

Spørgeundersøgelsen har indebåret et forsøg på afklaring af indholdet af biotopplanerne på jagtvæsen-
bedrifterne. Mange respondenter har givet oplysninger om dette, men i resultatanalysen har der vist sig 

betydelige usikkerheder i form af fx ekstremværdier, der viser sig at stamme fra komma-separering i tek-

nikken. Ligeledes har en del respondenter misforstået spørgsmålet og har i stedet for at oplyse point for 
de enkelte biotopplantiltag angivet areal eller længde af tiltagene. Det er derfor ikke muligt at lave en de-

taljeret resultatgennemgang, men der viser sig en klar tendens til, at vegetationsstriber særligt i kanten af 

marken, græsbræmmer og barjordsstriber er de mest populære tiltag. Ligeledes spiller etablering og pleje 

af træ- og buskbevoksninger samt levende hegn og linjeformede markopdelinger en betydelig rolle. Kun 
få gør brug af etablering af skov, søer og genåbning af rørlagte vandløb. 
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4.1.16 Naturpleje 

53 respondenter har givet oplysninger om de samlede naturplejetiltag på bedriften herunder omfanget 

(areal, længde, antal) af tiltag, der inden for de seneste 15 år er gennemført på bedriften. Tabel 6 giver en 
oversigt fordelt på forskellige tiltag. I tabellen er medtaget tiltag, der er af negativ betydning for naturtil-

standen.  

Tabel 6. Tiltag, der styrker naturtilstanden (øverst) og tilsvarende tiltag, der forringer tilstanden (ne-
derst). 

 

Areal [ha] Længde [km] Antal [stk.] 

Vådområdeprojekter ved vandstandshævning 1.041 

  Græsning af lysåbne naturtyper   964 

  Udlægning af urørt skov   626 

  Frilægning af rørlagte vandløb 

 

    6,3 

 Pleje af vandløb 

 

  90,2 

 Pleje af diger og hegn 

 

126,5 

 Etablering af levende hegn 

 

  35,1 

 Udpegning og sikring af "flagermusetræer" 

  

232 

Vådområdeprojekter ved oprensning/udgravning  

  

151 

Etablering af "paddehuller" 

  

 53 

Etablering af småbevoksninger 

  

237 

I alt 2.631 258,2 673 

    Dræningsprojekter, der har forringet naturtilstan-

den   9 

  Opdyrkning af natur- og halvnaturarealer 80 

  Rørlægning eller regulering af vandløb 

 

0,2 

 Sløjfning af levende hegn 

 

2,6 

 Sløjfning af markskel 

 

2,8 

 Sløjfning af søer og vandhuller 

  

5 

Sløjfning af småbevoksninger i det åbne land 

  

114 

I alt 89 5,6 119 

 

Det ses, at der især for pleje af vandløb, pleje af diger og hegn samt etablering af levende hegn har været 

en meget betydelig indsats. Desuden peger en sammenligning af tallene for pleje og for projekter med ne-

gativ betydning i retning af, at der har været en nettotilgang af positive tiltag.  

4.1.17 Jagt 

61 respondenter har givet oplysning om jagtudøvelsen på bedriften. Figur 14 viser for hhv. hjortevildt og 
fuglevildt betydningen af forskellige typer af jagtregimer (se figurteksten). 
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Figur 14. Betydningen af forskellige jagtregimer. N=61. Forklaring på typer: 

Fuglevildt: 

A. Jagten drives af jagtvæsnet for lodsejeren selv fx med invitationsjagter  
B. Jagten drives af jagtvæsnet for lodsejeren på et delareal sammen med udlejning på andre arealer 

C. Jagten drives af jagtvæsnet for jagtlejer 

D. Jagten drives af jagtvæsnet som større dagjagter (klapjagter) for betalende gæster 

E. Jagten drives af jagtvæsnet som mindre dagjagter (fx rough shooting) for betalende gæster 

Hjortevildt: 

A. Jagten drives af jagtvæsnet for lodsejeren selv evt. med invitationsjagter  

B. Jagten drives af jagtvæsnet som driv- og trykjagter for betalende gæster 
C. Jagten drives af jagtvæsnet som pürsch- og anstandsjagt for betalende gæster  

D. Jagten er lejet ud til én eller flere konsortier 
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Resultatet viser, at det mest udbredte regime for såvel jagt på fuglevildt som på hjortevildt er, at jagten er 

forbeholdt lodsejeren med henblik på invitationsjagter. Det er karakteristisk for de øvrige typer, at jagt-
væsnerne tillægger dem enten meget lille/ingen betydning eller stor betydning. Det gælder fx jagter, hvor 

der kombineres med udlejning af arealer eller salg af dagjagter. 

4.1.18 Jagtudbytte 

Op til 51 respondenter giver oplysninger om vildtudbyttet af 14 vildtarter på bedriften, der hører til jagt-

væsnet. Tabel 7 viser tallene. 

Tabel 7. Udbyttet af 14 vildtarter og artsgrupper. N angiver antal af respondenter, der har anført et ud-

bytte på 0 eller mere. Totalt, gennemsnit og maksimalt udbytte angives i forhold til de N jagtvæsner. 

JV/100 er det gennemsnitlige udbytte pr. 100 ha beregnet på N jagtvæsners samlede areal. DK/100 ha er 

tilsvarende gennemsnittet for Danmark (beregnet ud fra et areal på uden for byer på 40.000 km
2
) 

 
N Total Gennemsnit JV/100 ha DK/100 ha 

Krondyr 44 583 13 0,9 0,3 

Dådyr 45 1.120 25 1,8 0,2 

Rådyr 51 2.758 54 4,4 3,7 

Vildsvin 42 176 4 0,3 0,0 

Fasan 50 119.610 2.392 188,9 20,9 

Gråand 49 24.886 508 39,3 14,3 

Andre svømmeænder 47 5.808 124 9,2 4,7 

Gæs 45 1.301 29 2,1 2,3 

Agerhøne 43 613 14 1,0 0,8 

Ringdue 46 2.319 50 3,7 8,2 

Skovsneppe 49 557 11 0,9 1,0 

Hare 44 739 17 1,2 1,6 

Ræv 51 1.349 26 2,1 1,2 

Kragefugle 50 3.932 79 6,2 3,6 

 

Det fremgår, at fordelingen af udbyttet af de enkelte vildtarter på de danske jagtvæsner i høj grad afspej-
ler fordelingen på landsplan, men at der for nogle arter er et meget større udbytte pr arealenhed på jagt-

væsnerne end i landet som helhed. Det gælder især fasan, der er det mest hyppige jagtbytte, og dådyr, 

hvor udbyttet pr arealenhed er op mod 10 gange større på jagtvæsnerne end totalt i Danmark. Samme ten-

dens ses for gråand og kronvildt, og i øvrigt meget udtalt for vildsvin, hvor over halvdelen af det samlede 
udbytte i Danmark nedlægges på de 42 jagtvæsner, der har givet oplysninger til nærværende statistik. 

Modsat er udbyttet at ringdue og gæs relativt lavt på jagtvæsnerne sammenlignet med Danmark som hel-

hed. 

En del jagtvæsner har oplyst tal for andelen af nedlagte fugle i forhold til antallet af udsatte. Dette varierer 

fra 10 % for agerhøns til over 100 % typisk for gråand, hvor de udsatte fugle suppleres af tilflyvende vil-

de ænder. Tabel 8 viser resultatet for de tre udsætningsarter. 
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Tabel 8. Andelen (%) af udsatte fugle, der nedlægges fordelt på de tre udsætningsarter. 

 
N % (gns.)  

Fasan 49 43 

Gråand 36 79 

Agerhøne 24   9 

 

4.1.19 Regulering af vildt 

49 respondenter har givet oplysninger om, i hvilket omfang, der inden for de seneste 5 år er opnået tilla-

delse til regulering af vildt i tilfælde af vildtskader samt i givet fald omfanget af den årlige regulering. Fi-
gur 15 viser resultatet for 7 vildtarter. 

 

 

 

Figur 15. Omfanget af regulering af 7 vildtarter i tilfælde af vildtskader. Røde søjler angiver det antal 

jagtvæsner, der inden for den seneste 5-årsperiode har opnået tilladelse til regulering, og de grønne søj-

ler indikerer antallet af regulerede individer inddelt i størrelseskategorier. N=49. 

Det ses, at tyngden ligger på kragefugle og ræv – altså de arter, man hyppigt regulerer for at fremme an-
dre arter af småvildt, ikke mindst fasan herunder også udsatte fasaner. Regulering af ringduer spiller no-

gen rolle, mens betydningen af regulering af arter, der primært forårsager skader på jordbrugsafgrøder, 

spiller en lille rolle. Yderligere oplyser 47, at der har været anvendt fælder til regulering af ræv. For 
mårdyr og kragefugle er de tilsvarende tal hhv. 45 og 36. Blandt øvrige arter, der er genstand for regule-

ring på jagtvæsnet, anføres skarv og bramgås. 

4.1.20 Afsætning af nedlagt vildt 

52 respondenter har oplyst om afsætning af vildt fra bedriften. Figur 16 viser betydningen af 3 forskellige 

afsætningsformer, hvor det fremgår, at den mest betydningsfulde afsætningsform er levering til vildtfor-
arbejdningsvirksomhed. Ca. 75 % af jagtvæsnerne er registreret som vildtdepot. Kun ganske få (< 6 %) 

har afsætning via gårdbutik i tilknytning til bedriften.  
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Figur 16. Betydningen af forskellige former for vildtafsætning. ”På bedriften” indbefatter afsætning til 

ejer, ansatte, lokale m.v. ”Til jægere” indbefatter afsætning til jægere og hjælpere, der deltager i den 

konkrete jagt. N=52. 

4.1.21 Efterspørgsel på jagt 

56 respondenter giver oplysninger om efterspørgsel på forskellige typer af jagt. Figur 17 viser resultatet 
fordelt på nuværende efterspørgsel (øverst) og tendens for, hvordan efterspørgslen udvikler sig (nederst). 

Der synes at være en tendens til, at større klapjagter og ikke mindst pürsch- og anstandsjagt spiller den 

betydeligste rolle med en ligelig fordeling på en stabil og en stigende tendens. Særligt for ”rough shoo-
ting” ses der en meget klar tendens til stigende efterspørgsel. Arealudlejning ligger i et niveau med mid-

del betydning og en stabil efterspørgsel.  
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Figur 17. Det nuværende niveau, N=56 (øverst), og tendens, N=51 (nederst,) i efterspørgsel efter forskel-

lige jagtforvaltningsformer.  

4.1.22 Samarbejde med lokale interessenter 

51 jagtvæsner har oplyst om deres samarbejde med lokale interessenter, hvor spørgebrevet gav følgende 5 

optioner: ”lokale organisationer eller enkeltpersoner om kortlægning af naturværdier (fx ornitologer, der 
tæller fugle)”, ”lokale naturbrugere om benyttelse af arealerne til fx orienteringsløb”, ”lokale jagtorgani-

sationer om afholdelse af nyjæger- eller publikumsjagter”, ”afholdelse af hundeprøver” og ”markvandrin-

ger og demonstration af drift og naturforvaltning”. 

Figur 18 viser resultatet, hvor det fremgår, at der for så vidt angår kortlægning af natur, naturbrug, hunde-

prøver og markvandringer er et vist niveau af samarbejde, men i store træk intet, når det kommer til jagt-

arrangementer for lokale. 
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Figur 18. Jagtvæsnernes samarbejde med lokale grupper. N=51. 

56 ud af 57 jagtvæsner oplyser, at de anvender lokale hjælpere i form af fx apportører. Antallet af perso-

ner svinger fra nogle få til 100 med et gennemsnit på ca. 30. Målt i mandedage er der samlet tale om ca. 

10.000 med et gennemsnit på ca. 200 pr. jagtvæsen.    

4.1.23 Fiskeri 

51 respondenter har givet oplysninger om fiskeri som en del af driften. Figur 19 viser omfanget af udlej-
ning af fiskeret og salg af fiskekort til hhv. fiskeri på vilde fisk og udsatte fisk (put&take). Det ses, at fi-

skeri generelt spiller en begrænset rolle, og at put&take er nærmest uden betydning. 

 

Figur 19. Betydningen af fiskeri på jagtvæsnerne. N=51. 
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4.1.24 Konflikter med brugere 

51 jagtvæsner giver oplysninger om omfanget af konflikter med naturbrugere af forskellige typer. Figur 

20 viser resultatet for 6 typer, hvor det ses, at der registreres et mindre omfang af konflikter med alle ty-
per bortset fra orienteringsløb, som øjensynligt ikke giver anledning til problemer. Mountainbike giver et 

større udslag på ”Ja, i stort omfang”, hvilket bekræftes af 3 respondenter, der har givet yderligere oplys-

ninger, og netop understreget mountainbikes som en udfordring. En enkelt nævner her ”indsamling af 
produkter fra skoven”, fx svampe, grene og kastestænger.  

 

Figur 20. Omfanget af konflikter med brugere af arealer på jagtvæsnet. N=51. 

4.1.25 Jagtligt relaterede konflikter 

51 jagtvæsner oplyser om konflikter, der er relateret til fx naboarealer. Figur 21 viser omfanget for 4 

konflikttyper, og der ses især for jagt tæt på skel og udfodring af fuglevildt en tendens til en relativ høj 

vurdering af både ”Ja, i mindre omfang” og ”Ja, i stort omfang”, hvilket samlet kan konkluderes som et 

signal om betydelige lokale konflikter. Udfodring af hjortevildt vurderes af færre som et stort problem, og 

egentlig krybskytteri synes at være af begrænset betydning. En enkelt nævner som ”andet” havjagt. 
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Figur 21. Omfanget af jagtligt relaterede konflikter. N=51. 

4.1.26 Strategi for vildtforvaltning på bedriften 

Jagtvæsnerne blev spurgt, om vildtforvaltningen på ejendommen var underlagt en særlig strategisk plan. 

39 (75%) ud af 52 svarede bekræftende på dette, og ud af disse angav 32 (82%), at planen er en del af de 

samlede driftsplanlægning på ejendommen. Det må således konkluderes, at en betydelig del af de ad-
spurgte jagtvæsner er baseret på en formel planlægning. 

55 respondenter oplyste grundlaget for den planlagte, fremtidige jagt og vildtforvaltning på bedriften. Fi-

gur 22 viser fordelingen på de 4 kategorier: ”Hjortevildt”, ”Udsatte fasaner”, ”Udsatte gråænder” og ”Ik-

ke udsat fuglevildt” opdelt på hhv. Jylland og Øerne. Det ses, at der i begge regioner i høj grad fortsat sat-
ses på udsatte fasaner, men at der for udsatte fasaner tydeligvis er en klar vægtning på enten ”Ingen be-

tydning” eller ”Stor betydning”, således at der tilsyneladende kun er meget få, der satser på udsatte 

fasaner som en marginal aktivitet. Også for hjortevildt ses der en stor vægtning og med en nogenlunde li-
gelig fordeling på betydningskategorierne både i Jylland og på Øerne. Der synes at være en lidt større 

satsning på udsatte gråænder og ikke-udsatte fugle på Øerne end i Jylland, men ikke med noget markant 

udslag og for begge regioner er vægtningen nogenlunde jævn på de 4 betydningskategorier. 
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Figur 22. Betydningen af forskellige typer af vildtgrundlag for den fremtidig jagt- og vildtforvaltning på 

jagtvæsnerne. N=56. 

4.2 Biotopplaner og skovejendomme 

Naturstyrelsen har givet oplysninger om antallet af biotopplaner og skovejendomme med udsætning af 

fasaner i 2015. Materialet er gennemgået og kvalitetssikret. Det er rettet i form af dubletter, hvor der er 

indberettet biotopplan for samme ejendom flere gange, hvilket er identificeret ved, at præcis de samme 

oplysninger er givet for flere ejendomme (herunder både adresse, areal, antal point m.v.).   

4.2.1 Antal, areal og udsatte fasaner 

Efter kvalitetssikringen viste der sig at være 258 unikke biotopplaner i 2015, og disse ligger til grund for 

følgende gennemgang. De dækker samlet 120.181 ha, hvoraf lidt under halvdelen er dyrket og resten na-

turareal. Ligeledes er der givet oplysninger om såkaldte skovejendomme, hvor der er anmeldt udsætning 
af fasaner uden biotopplan. Her er tale om i alt 28 skovejendomme i 2015 med et samlet areal på 14.232 

ha, der fordeler sig ligeligt på dyrket areal og naturareal. Tabel 9 viser antal af ejendomme, areal og antal-

let af fasaner, som biotopplanerne giver basis for, både for biotopplansejendomme og skovejendomme på 

hhv. Øerne og Jylland. Samlet repræsenterer ejendommene et potentiale for udsætning af 925.413 fasaner.  

Tabel 9. Antal ejendomme, størrelse og antal af anmeldte udsatte fasaner for 259 biotopplansejendomme 

og 28 skovejendomme for året 2015. 

  Biotopplan Skovejendomme Total 

  Øerne Jylland Total Øerne Jylland Total  

Antal  201 57 258 18 10 28 286 

Areal Total 99.218 20.962 120.181 10.085 4.147 14.232 134.413 

 Gennemsnit 493 368  560 415   

Fasaner Total 694.503 146.726 841.229 55.566 28.618 84.184 925.413 

 Gennemsnit 3.455 2.574  3.087 2.862   

 

Det ses, at såvel biotopplaner som skovejendomme med udsætning målt i både antal, areal og udsatte fa-

saner er mest udbredt på øerne. 

Naturstyrelsen har ydermere givet oplysninger om antallet af point, der ligger til grund for biotopplaner-

ne. Dette skal efter reglerne udgøre mindst 100 point, og langt hovedparten rammer et niveau på 100 eller 
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lige over. Der er dog en del, der angiver flere (maks. 148). Gennemsnittet er 111 point. 228 (88 %) oply-

ser, at der reguleres ræv i tilknytning til biotopplanen.  

4.2.2 Indfangning 

I 2015 blev der givet tilladelse til indfangning af fasanhøner med henblik på æglægning til 36 ejendom-

me. Tabel 10 viser antal af ejendomme, areal og antallet af fasaner, hvor der er givet tilladelse til indfang-
ning af fasanhøner opdelt på Øerne og Jylland. 

Tabel 10. Antal ejendomme, størrelse og antal af fasaner, der er givet tilladelse til indfangning af for året 

2015. 

  Øerne Jylland Total 

Antal  26 10 36 

Areal Total 23.555 7.927 120.181 

 Gennemsnit 906 793  

Fasaner Total 15.855 5.030 20.885 

 Gennemsnit 610 503  
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4.3 Import af æg og fugle 

Fødevarestyrelsen har på opfordring (aktindsigt) fremsendt oplysninger om fasanæg og fasaner importeret 

fra udlandet for årene 2013, 2014 og 2015. Dette er baseret på TRACES, som er EU-kommissionens on-

line database til registrering af forsendelser bl.a. vedrørende samhandel inden for EU. Oplysningerne er 

givet for æg, daggamle kyllinger og fugle til udsætning. Over de tre år har der været import fra Frankrig, 
Polen, Tjekkiet, Norge, Holland og USA. Den største import kommer fra Frankrig og Polen. Derimod er 

der ikke oplysninger om import fra fx Sverige, hvor det er almindeligt kendt, at der foregår import. Tabel 

11 giver en oversigt over dels antallet af anmeldelser og dels antallet af enheder af hver type jf oplysnin-
gerne fra Fødevarestyrelsen. 

Det fremgår, at der med hensyn til antallet af anmeldelser er en stigende tendens over de tre år, men at an-

tallet af importerede enheder ligger ret konstant med 250.000-300.000 æg, 100.000-120.000 daggamle 
kyllinger og 50.000-100.000 fugle til direkte udsætning.   

Tabel 11. Oversigt over import af fasaner til Danmark fra udlandet i perioden 2013-2015.  

 Antal anmeldelser Antal enheder 

 Æg     Daggamle 
kyllinger 

Fugle til ud-
sætning 

Total Æg Daggamle 
kyllinger 

Fugle til 
udsætning 

2013 36 25 17 78 266.704 123.060 56.005 

2014 30 29 24 83 285.524 106.408 100.832 

2015 37 39 16 92 259.136 114.264 55.900 

 

Tabel 12 viser for import af fasaner i perioden 2013-2015 importørerene fordelt på landsdele. Det 

fremgår, at importen foregår mest udbredt øst for Storebælt, hvor tallene i øvrigt viser, at langt 

hovedparten importeres til sjællandske adresser. Arealet taget i betragtning spiller Fyn en relativ stor 
rolle. Importen af fasaner til jyske adresser er mindst omfattende. 

Tabel 12. Fasanimportører opdelt efter landsdel, årstal og hhv. antal anmeldelser og antal enheder, hvor 

æg, kyllinger og avlsfugle er slået sammen. 

 

Antal anmeldelser Antal enheder (alle) 

 

2013 2014 2015 Total 2013 2014 2015 

Øst for Storebælt 37 27 34 98 209.104 169.082 179.890 

Fyn 27 27 30 84 178.665 150.080 144.166 

Jylland 14 29 28 71 58.000 173.602 105.244 

Total 78 83 92 253 445.769 492.764 429.300 
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5 Diskussion 

Denne undersøgelse har som primært formål at indsamle data og fremlægge resultater til brug for For-

eningen Danske Herregårdsjægere. Dermed er det foregående afsnit det centrale i afrapporteringen. En 
samlet tværgående diskussion af samtlige resultattemaer er for vidtrækkende og ligger ikke inden for op-

gaven. De følgende afsnit gennemgår en række udvalgte temaer. 

5.1 Repræsentativitet og fejlkilder 

Studiet har som formål at fremlægge data og viden om danske jagtvæsner. Spørgeundersøgelsen omfatter 
netop jagtvæsnerne (medlemmerne af Foreningen Danske Herregårdsjægere), der således er den samlede 

population, der ønskes kortlagt. Hermed er der ikke tale om en stikprøveundersøgelse, men om en kort-

lægning af denne samlede gruppe.  

En mulig fejlkilde i materialet består i, at de adspurgte, der har svaret (= respondenter, ca. 80 %), i væ-

sentligt omfang skiller sig ud fra de, der ikke har svaret – altså om de 80 % er repræsentative for den sam-

lede population. Der fremstår ved datagennemgangen og ved en foreløbig præsentation for Foreningen 

Danske Herregård (1. marts 2016) ikke tegn på, at de indkomne data ikke er repræsentative. De responde-
rende jagtvæsners geografiske fordeling og arealstørrelser skønnes at matche den samlede population.  

Der er ikke foretaget en nærmere analyse. Det antages for den følgende gennemgang, at materialet er re-

præsentativt for jagtvæsner i Danmark. 

Endnu en fejlkilde er indrapportering af forkerte oplysninger, der enten kan være bevidste eller ubevidste. 

Det tages som forudsætning, at der ikke indgår data, der bevidst er fejlagtige, da rekvirenten af undersø-

gelsen har som formål at fremlægge fagligt stærke og objektive data. Med hensyn til ubevidste fejl skal 
det fremhæves, at en række respondenter har udtrykt, at spørgebrevsundersøgelsen var meget omfattende 

og kompliceret. Dette indikerer, at datasættet kan indeholde fejl, der dels stammer fra, at respondenten har 

haft vanskelig ved at fremskaffe grunddata, og dels fra forståelsesfejl i forhold til spørgsmålene. Til dette 

kommer egentlige indtastningsfejl, som må forudses i så omfattende et materiale. Ydermere viser datasæt, 
der stammer fra aktindsigt hos Naturstyrelsen og Fødevarestyrelsen, at indeholde en række fejl. Fejl af 

denne type er søgt elimineret ved en gennemgang, hvor fx dobbeltindtastninger og ekstremværdier er ta-

get ud. Dette er i de fleste tilfælde sket ved henvendelse til respondenter, der har givet kontaktoplysninger 
eller på anden måde har kunnet identificeres. Kvalitetssikringen har også indebåret kontakt til Natursty-

relsen og Fødevarestyrelsen. 

5.2 Jagtvæsen og skytte 

Jagtvæsnerne repræsenterer gamle og traditionelle institutioner, hvoraf den del er etableret tilbage i 1800-
tallet og i begyndelsen af 1900-tallet. Data for de senere årtier tyder på, at der sammenlignet med fx 

1980’erne er en relativ stor del af de eksisterende jagtvæsner, der er etableret i 1990’erne og 2000’erne. 

Der foreligger ikke en umiddelbar forklaring på dette.  

De danske jagtvæsner er i vid udstrækning knyttet til de syd- og østdanske godsmiljøer, hvilket bekræftes 

i undersøgelsen. Det er dog værd at bemærke, at jagtvæsner også er udbredt i Jylland ikke mindst øst for 

israndslinjen. Der er dårlig sammenfald med storbykommunerne, og jagtvæsnerne er ofte at finde i de 
egentlige landdistrikter ofte i de såkaldte ”udkantskommuner”.  

Intuitivt forbinder man ”én ejendom med ét jagtvæsen”, hvilket bekræftes i undersøgelsen. Imidlertid vi-

ser det sig at være ganske udbredt, at flere ejendomme går sammen om at drive et jagtvæsen, idet op mod 

halvdelen af jagtvæsnerne dækker mere end én ejendom. Dette bygger formentlig på en række ”stordrifts-
fordele”, herunder fx etablering og anmeldelse af biotopplaner, der i 2010 indførtes som krav for udsæt-

ning af fuglevildt i bestemte situationer.  

Undersøgelsen behandler ikke jagtvæsnernes økonomi i detaljer, men giver på grundlag af ca.-tal fra om-
trent halvdelen af respondenter data for den årlige omsætning. Denne ligger typisk i størrelsesordenen 1 

million kroner dog med nogle få, der omsætter 3-5 millioner. Ingen angiver en større omsætning end 5 
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millioner kroner. Det skal understreges, at ca. halvdelen af respondenterne ikke har ønsket at give oplys-

ninger om den økonomiske omsætning. Men tages de anførte data som repræsentative for respondenterne, 

svarer det til en samlet årlig omsætning for disse på ca. 100 millioner kr. Ekstrapoleres dette videre til den 
samlede population af jagtvæsner, svarer det til ca. 133 millioner kr., der kan ses som et grundbidrag til 

den lokale samfundsøkonomi. Jagtvæsnerne har dog en række afledte økonomiske aspekter, herunder ind-

logering og forplejning af jagtgæster m.v. Dette behandles ikke nærmere her. 

Begrebet ”skytte” forbindes af mange med en moden mand med en særlig skytteuddannelse. Dette be-
kræftes i høj grad af spørgeskemabesvarelserne. Dog viser der sig en forholdsvis stor gruppe af skytter i 

30’erne, altså yngre personer. Alle er mænd. Langt de fleste er uddannet efter den oprindelige ordning 

med praktikophold på jagtvæsner og afsluttende skoleophold på Kalø. Dette skal dog ses i sammenhæng 
med netop skytternes alder, der indikerer, at de formentligt gennemgik uddannelsen i 1990’erne, hvor 

denne ordning var gældende. Der er en overvægt af skytter med en anciennitet på det pågældende jagtvæ-

sen på 5-10 år, hvilket dog ikke afspejler, at skytter generelt skifter job hvert 5.-10. år, men at en stor 

gruppe af yngre skytter er blevet ansat på nyoprettede jagtvæsner i 2000’erne. En analyse af skyttens al-
der og anciennitet på det pågældende jagtvæsen viser en meget stærk korrelation, hvilket tyder på, at skyt-

ter ofte bliver i det samme job i mange år. 

Undersøgelsen viser meget klart, at skyttens arbejde er tæt tilknyttet vildtforvaltning, men for nogles ved-
kommende også indebærer assistance i skovbrug og andre forefaldende opgaver herunder mest hyppigt 

arbejde med have, veje og gårdsplads samt bygningsvedligehold og varmeanlæg. Der er afgivet enkelte 

svar, hvor respondenten oplyser ”Udelukkende” at arbejde med ikke-vildtorienterede opgaver. Dette er i 
diskrepans og opfattes som fejlangivelse.  

5.3 Arealanvendelse og driftsformer 

Der foreligger data for arealanvendelse på 57 jagtvæsner svarende til 65.000 ha. Fordelingen på land- og 

skovbrugsareal, der er ca. fifty-fifty, viser, at jagtvæsnerne sammenlignet med det øvrige danske areal, 
hvor forholdet mellem land og skov er 6:1, har en meget betydelig repræsentation af skov. For landbrugs-

arealerne er der på jagtvæsnerne en meget stor andel, der drives som planteavlsarealer, mens kun ret be-

grænsede arealer er udlagt til husdyrbrug eller er uden for omdrift. Fordelingen svarer dog omtrent til 
landsgennemsnittet. Kun et fåtal af jagtvæsnernes bedrifter drives om økologisk landbrug, svarende til et 

areal på ca. 1.000 ha eller ca. 3 % af de angivne landbrugsarealer. Dette er ca. halvdelen af landgennem-

snittet, hvor omtrent 7 % af landbrugsarealet drives økologisk (Landbrug og Fødevarer, 2016).  
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5.4 Naturværdier 

Over to tredjedele af jagtvæsnerne har Natura 2000-udpegning. Dette er ikke opgjort i areal, men det 

skønnes at være et udtryk for, at der generelt er en betydelig overrepræsentation sammenlignet med Dan-

mark som helhed, hvor ca. 8 % af landarealet er udlagt som Natura 2000 (Naturstyrelsen 2016). Oplys-

ninger om konkrete habitatnaturtyper indikerer samtidig en betydelig repræsentation af skovtyper, hvilket 
stemmer godt overens med det relativt store skovareal, som hører til jagtvæsnerne. Også her er der for-

mentlig tale om en betydelig overrepræsentation i forhold til habitatnatur i Danmark som helhed, hvor 

skovtyperne kun udgør en arealmæssig begrænset del. Engtyper ses også hyppigt på jagtvæsnerne og dis-
se er formentlig også mere udbredt her end i Danmark som helhed. Med den altovervejende østdanske 

udbredelse, som jagtvæsnerne har, er det ikke overraskende, at hedetyperne kun forekommer sjældent. 

Det samme ses i forhold til kortlægning af beskyttede naturtyper, hvor hede er svagt repræsenteret. De 
øvrige typer, herunder mose, eng/strandeng og overdrev findes på godt halvdelen af jagtvæsnerne, mens 

søer, gravhøj og sten- og jorddiger findes endnu hyppigere.  

Med hensyn til forekomsten af pattedyr og fugle har undersøgelsen dækket et udvalg af karakteristiske 

arter, heraf bl.a. skovmår og odder, der begge er beskyttet efter habitatdirektivet, samt en række rovfugle-
arter. Jagtvæsnerne har givet oplysning om forekomst og for fuglenes vedkommende med data for antal af 

ynglepar. Dette er i nogle tilfælde skønnede tal, men generelt har skytterne stor viden om forekomsten af 

disse ret synlige arter. Næsten alle jagtvæsner oplyser at have forekomst af grævling og musvåge, der er 
de to mest almindelige af de udvalgte arter. Men også skovmår forekommer på en stor del af områderne. 

Rørhøg, ravn og duehøg forekommer på ca. halvdelen af jagtvæsnerne med ret betydelige antal ynglepar. 

For rørhøgs og duehøgs vedkommende i størrelsesordenen en tiendedel af den danske ynglebestand. Rød 

glente er ligeledes væsentligt repræsenteret. Havørn er kortlagt på 16 jagtvæsner med et samlet antal yng-
lepar på 20, hvilket er ca. en tredjedel af den danske ynglebestand. 

Målt på de indikatorer, der her er stillet op, dvs. habitatnatur, § 3-natur og et udvalg af karakteristiske pat-

tedyr og fugle, synes naturværdierne på jagtvæsnerne generelt at være betydeligt større end i landet som 
helhed. For nogle indikatorer er tendensen meget udtalt, herunder fx at jagtvæsnerne huser op mod en 

tredjedel af ynglebestanden af nogle af de sjældne rovfuglearter. Der er flere årsager til overrepræsentati-

onen af naturværdier på ejendomme med jagtvæsner. Mange ejendomme har i kraft af prioriteten på vildt-
forvaltning over en lang periode haft en modvægt til intensiveret jordbrugsdrift, hvilket har bidraget til at 

sikre naturværdierne. Dette understøttes af resultatet vedrørende naturplejetiltag på jagtvæsnerne, der vi-

ser, at der over en 15-årig periode er gennemført en betydelig naturplejeindsats. Her oplyser jagtvæsnerne 

en samlet naturplejeindsats på ca. 30.000 ha. Den målrettede fokus på at sikre levesteder til jagtbare arter 
må formodes at skabe rammer for andre arter, og den høje tæthed af jagtbare arter, der er byttedyr for en 

række rovdyr vil styrke fødegrundlaget og dermed bæreevnen for disse arter. Dette er et klassisk konflikt-

område, som igennem tiden har ført til efterstræbelse af rovdyr, herunder ikke mindst rovfugle, der indtil 
for få årtier siden blev bekæmpet intenst og dermed var nærmest udryddet. Den nuværende forekomst af 

fx duehøg og havørn på jagtvæsnerne kan ses som et udtryk for det store potentiale, som disse rummer i 

kraft af høje tætheder af byttedyr og gode levesteder, kombineret med, at disse arter nu er fredede og ikke 
må bekæmpes.   

5.5 Jagtbart vildt 

Der skelnes i undersøgelsen mellem klovbærende vildt og fuglevildt, og i begge tilfælde er fokus lagt på 

de typiske og jagtbare vildtarter. Analysen går fortrinsvis på afklaring af betydningen af de enkelte arter 
og disse i sammenligning. Der er desuden foretaget en sondring mellem forholdene i Jylland og på Øerne.  

Det overordnede resultat er, at rådyr og fasan er de to ubetinget mest betydningsfulde arter, hvilket er 

gældende for både Jylland og Øerne. Krondyr og vildsvin synes at have lidt større betydning i Jylland end 
på Øerne. Omvendt med dåvildt. Sika spiller en stor rolle for nogle enkelte, men for de flest er den uden 

betydning, hvilket stemmer godt overens med dens meget sporadiske udbredelse. Ud over fasan har grå-

and stor betydning og tilsyneladende nogenlunde samme betydning i Jylland og på Øerne. For de øvrige 
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fuglearter og hare er der en tendens til, at betydningen generelt er begrænset og mindst i Jylland, hvilket 

også stemmer overens med disse arters naturlige udbredelse.  

Vurderingen af de enkelte vildtarters betydning for jagtvæsnerne kommer til udtryk i oplysningerne om 
vildtudbyttet, hvor fasanudbyttet pr arealenhed er ti gange så stort som i det gennemsnitlige danske udbyt-

te, og gråandeudbyttet er ca. 3 gange større end det danske, hvilket kan tillægges udsætning af jagtvildt. 

Også dådyr- og krondyrudbyttet er betydeligt højere på jagtvæsnerne end i landet som helhed, hvilket skal 

ses i sammenhæng med, at en del større ejendomme med jagtvæsner satser på målrettet forvaltning af de 
større hjortevildtarter herunder en del steder med dyrehaver. Tendensen er mindre udtalt for rådyr, hvor 

udbyttet minder mere om det danske gennemsnit, hvilket skyldes, at rådyr generelt er mere jævnt udbredt 

og vanskeligere at forvalte med henblik på at opkoncentrere bestanden. 

5.6 Udsætning 

Udsætning af jagtvildt er en klassisk og helt central aktivitet på de danske jagtvæsner. Af de 61 respon-

denter oplyser 53 (87 %), at de udsætter fasan. 12 (20 %) udsætter agerhøns og 35 (57 %) gråænder. Re-

spondenterne har ikke angivet det konkrete antal fugle, der udsættes, men angiver dette inden for antals-
kategorier (se Tabel 5). Det viste sig, at der for fasan var et temmelig stort antal (9), der angav udsætning 

i den største antalskategori (>7.500). Dette er ved efterfølgende konsultation søgt afklaret, således at der 

er grundlag for at differentiere imellem udsætninger over 7.500 og under 10.000 i forhold til udsætninger 
over 10.000 fasaner. På dette grundlag kan der opstilles en vurdering af det samlede tal. Det kan siges 

med stor sikkerhed, at respondenterne samlet repræsenterer en udsætning af fasaner, der er større end 

200.000 og mindre end 320.000 fasaner. Ud fra en gennemsnitsvurdering af de angivne antalskategorier 
er det rimeligt at antage, at udsætning af fasaner på de responderende jagtvæsner udgør ca. 260.000 fugle. 

Ekstrapoleres dette til alle jagtvæsner, svarer det til ca. 330.000 fugle. Det tilsvarende tal for agerhøne er 

ca. 2.000 og for gråand ca. 27.000 fugle. Det følgende omhandler kun fasan. 

46 jagtvæsner angiver, at der er udarbejdet en biotopplan for området, således at de øvrige udsætninger, 
der repræsenterer et meget begrænset antal fugle (godt 10.000), foregår på såkaldte skovejendomme, hvor 

en biotopplan ikke er en forudsætning for udsætning af jagtvildt. Biotopplansarealet er samlet 32.350 ha. 

Data fra Naturstyrelsen viser, at der i 2015 anmeldtes i alt 258 biotopplaner på et samlet areal på 120.180 
ha, og det viser sig hermed, at jagtvæsnerne kun står for en mindre del af biotopplanerne målt i antal. Ta-

bel 13 viser tal for jagtvæsner og for hele Danmark til sammenligning. Bemærk, at tabellen ekstrapolerer 

de foranstående tal for respondenter til alle jagtvæsner. Det ses, at jagtvæsnernes biotopplanareal og an-

tallet at potentialet for udsatte fasaner med biotopplaner begge ligger på ca. en tredjedel af det danske. 
Antallet af biotopplaner hos jagtvæsnerne er ca. en femtedel af det samlede antal i Danmark, hvilket 

sammen med arealet indikerer, at jagtvæsnernes biotopplanejendomme i gennemsnit er lidt større en 

ejendomme i Danmark som helhed. 18 % af de fasaner, der udsættes på skovejendomme i Danmark, ud-
sættes på jagtvæsnerne.  

Tabel 13. Sammenlignende opstilling af tal for udsætning m.v. i de danske jagtvæsner hhv. Danmark. Tal-

lene for jagtvæsner er ekstrapolerede fra tal fra respondenterne i undersøgelsen til alle jagtvæsner. 

 

Jagtvæsner Danmark % Jagtvæsner 

Biotopplanareal [ha] 40.438 120.180 34 

Antal biotopplaner 58 258 22 

Udsatte fasaner m biotopplan 315.000 841.229 37 

Udsatte fasaner på skovejendom 15.000 84.184 18 

 

Samlet kan det konkluderes, at selvom jagtvæsnerne baserer en stor del af deres drift på udsætning af fa-

saner, udgør denne virksomhed kun en mindre del af udsætning af fasaner i Danmark som helhed. Det 
samme gør sig gældende for gråand. Noer m.fl. (2008) anslår en udsætning på 300.000-500.000 gråænder 
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i Danmark. Jagtvæsnerne repræsenterer således en meget begrænset del af udsætningen af gråænder, for-

mentlig højst 5 %.  

Undersøgelsen kan med en række forbehold bruges som grundlag for at analysere, hvor mange fasaner, 
der udsættes til jagtformål i Danmark. Hvis det forudsættes, at de anmeldte biotopplansejendomme og 

skovejendomme realiserer det potentielle antal udsatte fugle (7 stk./ha), andrager denne del 925.000 fasa-

ner i 2015. Foruden de fugle, der bliver udsat på basis af en biotopplan og tilsvarende anmeldt udsat på 

skovejendomme kommer mindre udsætninger, der falder under lovgivningens ”bagatelgrænse” på 1 fugl 
pr ha eller 100 fugle i alt. Et skøn over den samlede udsætning kan foretages ud fra omsætningen af fa-

sanæg. Fjerkræafgiftsfonden registrerer indbetaling af en særlig afgift for produktion af danske fasanæg. 

75 producenter indbetalte i 2014 for 966.000 æg, svarende til en produktion på ca. 13.000 pr producent. 
Klækningsprocenten er undersøgt på et større materiale og beregnet til ca. 73 %, hvormed produktionen 

af fasankyllinger pr. producent kan fastsættes til ca. 10.000 fugle. Primo 2016 fandtes 147 virksomheder, 

der er registreret som virksomheder med produktion af fasaner (CHR-registret) inklusive æg fra udlandet. 

Forudsættes, at disse har en gennemsnitsproduktion på en tilsvarende størrelse som de 75 virksomheder, 
der indbetalte afgift til fjerkræafgiftsfonden, fremkommer et tal for den samlede produktion af fasaner på 

op mod 1,5 millioner.  Lægges hertil et skøn på ca. 200.000 daggamle kyllinger og udsætningsklare fasa-

ner, der hvert år importeres til udsætning, er det samlede antal udsatte fugle i Danmark formentlig i nær-
heden af 1,7 millioner, hvilket er tæt på det dobbelte af det antal, der udsættes på biotopplaner eller an-

meldte skovejendomme. Det må med andre ord konkluderes, at småudsætninger jf. lovgivningens baga-

telgrænse har et meget betydeligt omfang. Der kan ligeledes være tale om, at udsætning over 
bagatelgrænsen foregår uden biotopplaner eller anmeldelse, eller at der på ejendomme med biotopplaner 

eller på skovejendomme udsættes flere fugle end tilladt. Undersøgelse giver ikke grundlag for en nærmere 

vurdering af dette. 

5.7 Natur- og vildtpleje 

Undersøgelsen viser, at der foregår omfattende natur- og vildtpleje på jagtvæsnerne. Dels sker der en ind-

sats via biotopplantiltag, der dog af tekniske grunde ikke kan analyseres nærmere her. Men der viser sig 

en klar tendens til, at tætslåede vegetationsstriber særligt i kanten af marken, barjordsstriber og græs-
bræmmer er de mest populære tiltag. Ligeledes spiller etablering og pleje af træ- og buskbevoksninger 

samt levende hegn og linjeformede markopdelinger en betydelig rolle. Kun få gør brug af etablering af 

skov, søer og genåbning af rørlagte vandløb som biotopplanstiltag. . Fordelingen synes at svare til biotop-

planstiltagene i de anmeldte biotopplaner i Danmark jf. Naturstyrelsens datainput. Her er tætslåede vege-
tationsstriber det langt mest anvendte tiltag. 

Ud over biotopplantiltag, som blev defineret i forbindelse med indførelse af regler herom i 2010, giver 

jagtvæsnerne oplysninger om andre naturplejetiltag, der er gennemført inden for de seneste 15 år. Der an-
gives vandstandsprojekter og græsning af lysåben natur i begge tilfælde på ca. 1.000 ha for de responde-

rende jagtvæsner tilsammen. Udlægning af urørt skov ses også på et betydeligt areal, og pleje af diger og 

hegn samt pleje af vandløb også er prioriteret af mange. Der er ikke grundlag for at foretage en sammen-
ligning med tilsvarende tiltag i det øvrige Danmark, men de areelle tiltag inden for de seneste 15 år udgør 

4-5 % af det opgivne areal på jagtvæsnerne, hvilket vurderes at være betydeligt højere end en gennemsnit-

lig indsats i landet som helhed. Også mere punktformede tiltag, såsom etablering af småbevoksninger, 

sikring af flagermusetræer samt oprensning og etablering af vandhuller er almindelige tiltag. Vurderet ud 
fra tallene angivet af jagtvæsner er der i runde tal tale om ét sådant tiltag pr jagtvæsen pr. år. Sammenlig-

ning af tal for tiltag, der forbedrer naturtilstanden med forringende tiltag over de 15 år, viser en klar net-

togevinst for naturtilstanden. 

Til de klassiske vildtplejetiltag anføres ud over udsætning også fodring af både fuglevildt og klovbærende 

vildt. Dette er meget udbredt, herunder særligt helårsfodring af fasaner og vinterfodring af gråand, dådyr 

og rådyr. Agerhøne fodres i et vist omfang (typisk angivet som ”begrænset”), men til gengæld som hel-
årsfodring. Teknik og formål er ikke angivet, men det formenes, at der er tale om fodring af par- og fami-

liefugle. Øvrige fuglearter såsom ringduer og gæs fodres kun i meget begrænset omfang. 
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Bestandspleje i form af regulering af prædatorer foregår i meget udpræget grad. Mest hyppig er regule-

ring af krage og skade, og over halvdelen af jagtvæsnerne har angivet at have opnået tilladelse til regule-

ring af ræv. Et større antal jagtvæsner angiver desuden at have reguleret ræv med fælder, hvilket skal ses i 
sammenhæng med, at dette i en række tilfælde kan gøres uden tilladelse. Ligeledes er der i den seneste 5-

årsperiode kommet nye regler for regulering af ræv i forbindelse med biotopplaner, hvilket forstyrrer 

denne undersøgelses resultater på dette felt. Det vurderes ud fra almindelig erfaring, at i princippet alle 

jagtvæsner med fokus på fuglevildt gennemfører regulering af ræv i den ene eller anden form. 

 

5.8 Perspektiver for jagtvæsnerne 

Det fremgår af undersøgelsens resultater, at jagtvæsnernes primære funktion er at sikre jagt for lodsejeren 

med invitation af gæster, men at fx klapjagter for betalende gæster også er en afgørende virksomhed på 
mange jagtvæsner. Et mindre, men stadig betydeligt antal jagtvæsner har en kombination af egne jagter 

og jagtudlejning, hvor skytten bistår med udsætning og anden vildtforvaltning. I det hele taget er der et 

meget bredt udvalg af regimer, hvor den mindst betydende er driv- og trykjagt for betalende gæster. 

Jagtvæsnerne oplever stor efterspørgsel på jagt udefra. Dette kommer til udtryk i alle typer af jagt, dog 
angives især pürsch- og anstandsjagt meget stor og stigende efterspørgsel. Også for større klapjagter og i 

særdeleshed ”rough shooting” (forstået som mindre jagt, hvor deltagerne deltager mere aktivt) viser der 

sig en markant stigende tendens til efterspørgsel.  Tendensen kan formentlig ses som en følge af jagtens 
stigende popularitet, der fx kommer til udtryk i et rekordstort antal jagttegnsløsere i Danmark i disse år 

kombineret med, at nyjægere i højere grad end tidligere ikke selv har adgang til jagtarealer og dermed 

køber sig til jagtoplevelser, fx hos jagtvæsner, der udbyder muligheder. Set i dette lys er jagtvæsnernes 
produkter generelt i stigende efterspørgsel og kan ud fra dette ses som værende forretningsmæssigt bære-

dygtige. 

Undersøgelsen tyder på, at der er bevidsthed om dette blandt jagtvæsnerne. Således har et flertal en stra-

tegisk plan eller lignende, der i de fleste tilfælde er indbygget i ejendommens driftsplanlægning. I disse 
strategier viser der sig at være markant størst prioritet på jagt, de baserer sig på udsatte fasaner og hjorte-

vildt, mens udsatte gråænder og ikke-udsat fuglevildt samlet har mindre betydning, men dog stor betyd-

ning for en del jagtvæsner.  

Et centralt tema i perspektiverne for danske jagtvæsner er deres økonomiske betydning, herunder deres 

bidrag til lokalsamfundet. Denne undersøgelse giver ikke basis for en omfattende diskussion af dette, men 

indikerer dog en størrelsesorden, hvor omsætningen er på ca. 1,5 million kr., og hvor der er én fuldtidsan-

sat samt ca. et halvt årsværk tilknyttet som fast medhjælp pr. jagtvæsen set i gennemsnit. Dette kan for 
den enkelte ejendom være af stor betydning, men i samfundsøkonomisk perspektiv må det anses for væ-

rende et begrænset bidrag. 
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7 Bilag 

Følgeskrivelser til medlemmer af Foreningen Danske Herregårdsjægere 

23. august 2015: 

Til medlemmer af Foreningen Danske Herregårdsjægere 

Vores forening har igangsat en undersøgelse af de danske jagtvæsner anno 2015. Formålet med undersøgelsen er at 

få viden om jagtvæsnernes funktion i forhold til vildt- og naturforvaltning for hermed bedre at kunne spille konstruk-

tivt ind i diskussionen af fremtidens vildtforvaltning i Danmark, herunder bl.a. spørgsmålet om udsætning af jagt-

vildt. Til at gennemføre undersøgelsen har vi udvalgt Dansk Jagtakademi, der er kendt for at have et godt kendskab 

til jagt- og vildtforvaltning i Danmark og samtidig at være kritisk og troværdig.  

En del af undersøgelsen består i en spørgebrevsundersøgelse rettet mod de danske jagtvæsner. Med denne email øn-
sker vi at igangsætte denne komponent, og strategien er følgende:  

Spørgebrevet, som findes via nedenstående link, ønskes udfyldt for alle danske jagtvæsner, så undersøgelsen bliver 

så dækkende som muligt. Denne email går ud til alle foreningens medlemmer, og vi skal bede om, at I koordinerer, 

så der fremkommer én fyldestgørende besvarelse pr jagtvæsen. 

Spørgebrevet fremgår af vedlagte pdf, og vi foreslår, at I gennemgår spørgsmålene (der er 51 i alt) på pdf'en, ind-

henter evt. data og derefter udfylder det elektroniske spørgebrev til sidst. Vi skal bede om jeres svar senest 21. sep-

tember 2015. 

Resultatet vil indgå i afrapporteringen af det samlede projekt. Alle bidragydere vil blive holdt anonyme, og ingen 

data vil kunne henføres til enkeltejendomme. Rapporten udgives af Dansk Jagtakademi i et samarbejde med For-

eningen Dansk Herregårdsjægere. 

Vi skal hermed opfordre jer til at deltage. Det tager ca. 30 min at udfylde skemaet + evt. tid til at indhente konkrete 

tal, hvor der kan være behov for at konsultere ejendomsforvaltningen. 

Linket til undersøgelsen er her:  https://da.surveymonkey.com/r/562W6N7. Virker det ikke umiddelbart, så kopier 

det over i adressefeltet på din søgemaskine. 

Spørgsmål kan rettes til Niels Kanstrup på email: nk@danskjagtakademi.dk, tlf. 20332999. 

På forhånd mange tak for hjælpen!  

Mvh. 

På vegne af Foreningen Danske Herregårdsjægere 

Kristian Stenkjær 
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9. september 2015: 

Til medlemmer af Foreningen Danske Herregårdsjægere  

Vores indsamling af data, som skal belyse de danske jagtvæsner anno 2015, er nu godt i gang. Mange har allerede 

indsendt spørgeskemaet, som vi udsendte sidst i august, og vi håber på at rigtig mange flere vil gøre sig den ulejlig-

hed at udfylde vores fremsendte spørgebrev. 

”Vi er en forening af professionelle jægere, der arbejder for professionel jagt i Danmark.”  

Vi står overfor store udfordringer i fremtiden, som vil kræve et stort stykke engageret arbejde af Danske Herre-

gårdsjægere. 

Tidligere har vi formået at blive hørt i de politiske debatter og derigennem fået indflydelse på især de beslutninger, 

der er truffet på området opdræt og udsætning af vildtfugle i Danmark. I den forbindelse arbejdede vi i flere års 

med forskning, som blev det direkte grundlag for vores nuværende bekendtgørelse om opdræt af fuglevildt, et godt 

eksempel på hvordan lovgivning kan baseres på faktuel viden og derfor i høj grad blive respekteret politisk. 

Foreningen Danske Herregaardsjægeres bestyrelse har igen valgt at satse på faktuel viden. Den nye dataindsamling 
har derfor til formål at give et opdateret billede af de naturværdier og den natur- og vildtforvaltningsindsats, som 

jagtvæsnerne repræsenterer i dagens Danmark. Endemålet er at kunne tale på et stærkere grundlag af viden i de 

kommende års udvikling af politikken for jagt og vildtforvaltning, herunder i særdelshed vedrørende de professio-

nelle jagtvæseners rolle, og herunder også i forhold til udsætning af fuglevildt. 

Vi håber derfor at den positive start på vores data indsamling vil fortsætte så vi kan få et rigtigt godt materiale, som 

kan belysning vores erhvervs indflydelse på jagt og vildtforvaltning i Danmark. 

Spørgsmål kan rettes til undertegnede på email. krst@ign.ku.dk  tlf. 23933131. Vedrørende teknikken i undersøgel-

sen kontakt Niels Kanstrup på email: nk@danskjagtakademi.dk, tlf. 20332999. 

På forhånd mange tak for hjælpen!  

Mvh. 

På vegne af Foreningen Danske Herregårdsjægere 

Kristian Stenkjær 

 

23. september 2015: 

Kære medlem! 

Der er her ved svarfristens udløb den 21. september indkommet 55 besvarelser på vores spørgebrevsundersøgelse af 

de danske jagtvæsner. Det er et fint resultat, og vi siger tak til alle, der har bedraget så langt. Vi vil dog gerne have 

så mange som muligt med, så hvis nogen har overset henvendelsen, eller den på den ene eller anden måde er gået i 
"glemmebogen", er der stadig mulighed for at være med. Vi lukker først dataindsamlingen på mandag, dvs. den 28. 

september.  

Så har du ikke fået svaret, og vil du gerne bidrage til at samle viden, så gå ind på det elektroniske spørgebrev. 

Linket er her:  

https://da.surveymonkey.com/r/LVBXLCX 

Der vedlægges en pdf af alle spørgsmål, som man kan bruge til at orientere sig i, før man går til den elektroniske 

del. 

Mvh. 

Kristian Stenkjær 

 

Selve spørgebrevet kan fås ved henvendelse til Dansk Jagtakademi. 

mailto:krst@ign.ku.dk
mailto:nk@danskjagtakademi.dk
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