Vildtforvaltningsrådets indstilling til plan for forvaltning af kronvildt

./.

På Vildtforvaltningsrådets møde den 14. juni 2016 behandlede rådet indstillingen fra Den nationale
Hjortevildtgruppe om plan for forvaltning af kronvildt. Indstillingen fra Den nationale Hjortevildtgruppe er
vedlagt.
Vildtforvaltningsrådet ønskede en anden udformning af afsnittet ”Model til måling og opfølgning i
udviklingen af ældre hjorte (8+ år) i bestanden”, som i stedet affattes således:
For at kunne følge udviklingen i andelen af ældre hjorte i bestanden, ønskes videnskabelige undersøgelser til
dokumentation af effekten af den foreslåede indstilling til forvaltning af kronvildt. DCE har udarbejdet et
notat om forslag til videnskabelige modeller for måling af udviklingen i andelen af ældre hjorte i danske
krondyrbestande.
Vildtforvaltningsrådet vælger på baggrund af denne anbefaling en løsning, hvor der tages udgangspunkt i
registrering af nedlagt kronvildt. Rådet anbefaler som et 2‐årigt forsøg en todelt løsning. Den nuværende
obligatoriske vildtudbytteindberetning, som er en forudsætning for fornyelse af jagttegn, udvides med et
krav om at indberette supplerende oplysninger i forbindelse med vildtudbytteindberetning af nedlagt
kronvildt (køn, estimeret alder, estimeret vægt). Der oprettes sideløbende en frivillig ordning for indsendelse
af kæber fra ældre hjorte til aldersbestemmelse. Der anbefales en ordning svarende til indsendelse af vinger
fra nedlagte fugle til DCE med præmier som belønning, (evt. reguleringsjagt på kronvildt på statens arealer),
samt tilbagemelding til jægeren om resultatet af undersøgelsen (her hjortens alder).
Målopfyldelse vurderes løbende og udviklingen i andelen af ældre hjorte skal evaluering hvert andet år med
mulige tilretninger af eksempelvis jagttid og arealkrav i forhold til uforudsete/uhensigtsmæssige effekter. I
forbindelse med førnævnte evaluering, skal det endvidere vurderes, om den frivillige ordning med
indsendelse af kæber opfylder behovet for at sikre et tilstrækkeligt stort datamateriale til at foretage en
vurdering.
Vildtforvaltningsrådet tiltrådte med denne ændring indstillingen fra Den nationale Hjortevildtgruppe.
Danmarks Jægerforbund har dog taget forbehold for arealkravet.

Den nationale Hjortevildtsgruppes indstilling til plan for forvaltning af kronvildt

Vildtforvaltningsrådet bad i 2014 Den nationale Hjortevildtgruppe om at udarbejde en samlet model til
forvaltning af kronvildt. Modellen skal opfylde målsætningen om flere ældre hjorte i bestanden og
derigennem sikre en mere naturlig selektion i forbindelse med reproduktion. Derudover skal forslaget
bidrage til at reducere omfanget af vildtskader på mark og i skov, da dette er et stigende problem. Den
nationale Hjortevildtgruppe har udarbejdet en indstilling efter nedenstående mål:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Flere ældre hjorte (8+ år) i bestanden
Bedre køns‐ og aldersfordeling (5 % af forårsbestanden af hjortene skal være 8+ år)
Færre skader på mark og i skov
Bedre geografisk spredning af kronvildt
Sikre en etisk jagtudøvelse
Bedre mulighed for at opleve kronvildt

Med baggrund i den af Vildtforvaltningsrådets stillede opgave og ovenstående mål indstiller den nationale
Hjortevildtgruppe, med undtagelse af Danmarks Jægerforbund, følgende plan til forvaltning af kronvildt.
Planen forventes iværksat fra 2017 og bør tages op til drøftelse i Vildtforvaltningsrådet igen efter to år:
Jagttider
Følgende jagttider anbefales som nationalt udgangspunkt:
Forslag
1/9 – 15/10 hjorte større end spidshjort
Derudover begrænses antallet af hjorte, som kan
nedlægges per ejendom (arealkrav – se
nedenstående afsnit)
1/9 – 31/1 kronkalv
Med ønske om en øget afskydning af kalve
16/10 – 31/1 hind
Hensigten er at adskille jagttiden på hjorte og
hinder med det formål at afskyde flere hinder
16/10 – 31/1 spidshjort
Skal følge jagttiden for hind, da spidshjorte kan
forveksles med hind under tryk- og drivjagt

Gældende jagttid i dag
1. 9 – 31. 1
Der er derudover fastsat lokale jagttider.
Eksempelvis er der i Nordjylland et område, hvor
hjorte er fredet og et område hvor jagttiden på
hjorte er 8 uger.
1. 10 – 31. 1
1. 10 – 31. 1

1. 9 – 31. 1

Lokale forsøgsordninger
For at understøtte lokale initiativer til forvaltning af kronvildt ønskes mulighed for forsøg med lav (frivillige
naboaftaler). Der skal i den forbindelse modtages forslag til forsøgsordninger, hvor man i et lokalområde af
tilstrækkelig størrelse i enighed vil forsøge at nå målene til forvaltning af kronvildt på alternative måder
indenfor de landsdækkende rammer. Den nationale Hjortevildtgruppe forestiller sig et mindre antal forsøg.
Forsøgene bør bestå af et antal mindre naboejendomme og et forsøg, hvor en større ejendom med et antal

mindre naboer kan enes om anvendelse af værktøjer til at nå målene til forvaltning af kronvildt. Relevante
forskningsenheder skal inddrages i formulering og bedømmelsen af projekterne. Disse projekter finansieres
i nødvendigt omfang, finansiering sker på baggrund af projektbeskrivelse. Den nationale Hjortevildtgruppe
vil ved vurdering af indkomne forslag lægge vægt på at forslag til lokale forsøgsordninger er fagligt
velfunderet.
I respekt for de geografiske forskelle i kronvildtets spredning og bestandstætheder, kan der af de regionale
hjortevildtgrupper indstilles forslag til ændring af de nationale jagttider. Ændringer kan alene ske inden for
de fastsatte nationale rammer. Det betyder, at man ikke kan udvide en jagttid men alene begrænse en
jagttid. Derudover kan man rykke/opdele de 6 ugers jagttid på hjorte indenfor perioden 1/9 og frem til
31/1. En sådan ændring påvirker ikke de øvrige jagttider, uagtet hensigten om adskillelse af jagt på hjort og
hind/kalv.
Forudsætningen for en begrænsning/flytning af de nationale jagttider er, at en Regional Hjortevildtgruppe
henvender sig med en enig indstilling til Den nationale Hjortevildtgruppe om reducering eller omplacering
af jagttiden for kronvildtet i hele regionen. En videre anbefaling af Den nationale Hjortevildtgruppe
betinger, at alle repræsentanter i den regionale hjortevildtgruppe stemmer "ja" for forslaget. Der er
dermed vetoret i grupperne i forhold til ændring af de nationale jagttider.
Af indkomne forslag har Den nationale Hjortevildtgruppe modtaget nedenstående henvendelser, som
gruppen under betingelse af ovenstående krav kan anbefale:
Nordjylland: En enig Regional Hjortevildtgruppe foreslår de 6 ugers hjortejagt placeret anderledes.
Forsøget anbefales af DNH.
Nordsjælland: En enig Regional Hjortevildtgruppe foreslår en kortere jagttid på hind og kalv og anderledes
placering af hjortejagten. Forsøget anbefales af DNH.
Syd‐, Midt‐ og Vestsjælland: En enig Regional Hjortevildtgruppe foreslår de 6 ugers hjortejagt placeret
anderledes. Forsøget anbefales af DNH.
Eksisterende reguleringsmuligheder ved skader på mark og skov anvendes fortsat i henhold til
vildtskadebekendtgørelsens regler.
De lokalt tilpassede jagttider og øvrige forsøgsordninger er tidsbegrænset til 2 år og vil blive evalueret
sammen med den nationale hjorteforvaltningsplan.
Forbud mod tryk‐ og drivjagt
Der indføres et forbud mod tryk‐ og drivjagt på kronvildt i perioden 1/9‐15/10. Forbuddet skal give ro i
brunsten. Idet der i perioden ikke er jagttid på hind og spidshjorte forventes begrænsningen at medføre
minimale gener.
Arealkrav
Der fastsættes en begrænsning på antallet af hjorte som kan nedlægges på ejendomsniveau i form af et
arealkrav. Med arealkravet kan der nedlægges 1 ældre hjort per ejendom per påbegyndt 100 ha per

jagtsæson. Det vil sige, at der på enhver ejendom med jagtret altid kan nedlægges 1 ældre hjort. På en
ejendom på eksempelvis 100 ha kan der nedlægges 2 ældre hjorte og på en ejendom på 200 hektar 3 ældre
hjorte osv.
En "ejendom" følger i denne sammenhæng ejendomsnummer, hvert ejendomsnummer tæller som en
ejendom. En ejendom tæller fortsat som én ejendom uanset om den opdeles i forbindelse med
udlejning af flere jagter.
Da det kan være svært at skelne mellem spidshjorte og hinder under tryk‐ og drivjagt, er spidshjorte
undtaget fra forslaget om arealkrav.

Model til måling og opfølgning i udviklingen af ældre hjorte (8+ år) i bestanden.
For at kunne følge udviklingen i andelen af ældre hjorte i bestanden, ønskes videnskabelige undersøgelser
til dokumentation af effekten af den foreslåede indstilling til forvaltning af kronvildt. DCE har udarbejdet et
notat om forslag til videnskabelige modeller for måling af udviklingen i andelen af ældre hjorte i danske
krondyrbestande.
På baggrund at det udarbejdede notat anbefaler den nationale Hjortevildtgruppe en model med
indsendelse af kæber – alternativt for ældre hjorte (det skal DCE vurdere i forhold til hvorvidt det vil give
den ønskede data). Modellen anbefales som tvungen indberetning, som forudsætning for fornyelse af
jagttegn, i forbindelse med vildtudbytterindberetning. En ordning svarende til indsendelse af vinger til DCE
med præmiering som lokkemad anbefales af DNH.
Målopfyldelse vurderes løbende og udviklingen i andelen af ældre hjorte skal evaluering hvert andet år
med mulige tilretninger af eksempelvis jagttid og arealkrav i forhold til uforudsete/uhensigtsmæssige
effekter.

Regler om fodring
Fodring af hjortevildt kan i visse situationer nedbringe skader på mark og i skov, men omvendt kan det også
medføre en større lokal bestand af kronvildt end et området umiddelbart har fødegrundlag til. Denne type
fodring udøves ofte med jagt for øje, men medfører også øgede skader på omkringliggende marker og skov.
Når fodring sker i direkte forlængelse af jagtlige interesse, er det ikke længere etisk forsvarligt. På den
baggrund ønskes restriktioner i mulighederne for fodring og Den nationale Hjortevildtgruppe anbefaler
følgende regler implementeret i lovgivningen:
‐
‐
‐

Ved fodring med udbragt foder skal afstand til skydetårn/‐stige være mindst 130 m
Ved fodring med udbragt foder skal afstand til naboskel være mindst 130 m med mindre man
indgår en skriftlig naboaftale
Forbud mod fodring med kraftfoder og valset korn

Den nationale Hjortevildtgruppe har for enkelthedens skyld valgt at tage udgangspunkt i de gældende
afstandskrav for skydestiger og –tårne, hvor der skal være 130 m til naboskel. Ovenstående gælder alene
fodring af hjortevildt og ikke fodring af fuglevildt. Dette betinger, at måden som andet vildt fodres på, sker
på en sådan måde, at hjortevildt ikke umiddelbart kan tilegne sig foderet. Kraftfoder og valset korn er i
henhold til hjortevildtets fordøjelse ikke forsvarligt, hvormed det bør forbydes. Udlæg af vildtstriber og
anden vegetativ vildtpleje er tilladt.
Vildtforvaltningsrådets etiske regler for kronvildtjagt
I forlængelse af ovenstående er Vildtforvaltningsrådets etiske regler for kronvildtjagt revideret i henhold til
indstillingen.
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