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Møderesumé 

 
 
Dagsorden: 
  

1. Velkomst 
2. Orientering om arbejdet i Vildtforvaltningsrådets hjortevildtgruppe – det nationale niveau 

– og dennes indstillinger til Vildtforvaltningsrådet v. Anders Hillerup og Henrik Bertelsen  
3. Markskadeproblemer. Status for emnets behandling samt de regionale hjortevildtgruppers 

indsats fremadrettet v. Anders Hillerup og Henrik Bertelsen  
4. Andre hovedtemaer i årets indberetning fra de regionale hjortevildtgrupper 
5. Hvilke fokusområder ønsker de regionale repræsentanter behandlet i den nationale 

gruppe? 
6. Konklusioner og anbefalinger fra mødet. 

 
 
Ad punkt 2. 
Henrik Bertelsen informerede om arbejdet i Vildtforvaltningsrådet. Generelt er der ikke mange 
drøftelser af hjortevildtforvaltningen i Rådet, da arbejdet i høj grad er lagt ud til Den Nationale 
Hjortevildtgruppe og de regionale grupper. 
 
Den Nationale gruppe har på baggrund af indstillinger fra de regionale grupper indstillet 
ændringer til jagttider (herunder jagttid på kalve i februar), men det har ikke været muligt at opnå 
enighed herom på grund af blandt andet modvilje fra Danmarks Naturfredningsforening.  
 
Anders Hillerup nævnte, at det i Den Nationale Gruppe har været drøftet, at der er et behov for at 
få genopfrisket gruppens mandat i relation til arbejdet i Vildtforvaltningsrådet, således at der kan 
træffes reelle beslutninger i gruppen. I den forbindelse er Den Nationale Gruppe helt afhængig af, 
at der kommer input fra de regionale grupper til den videre forvaltning.    
 
Ad punkt 3 
Henrik Bertelsen skitserede status for markskadeproblematikken. Når man læser 
afrapporteringerne fra de regionale grupper, står det ikke helt klart, om der er tale om et 
voksende problem, eller om de eksisterende problemer flytter sig. Der er dog en klar opfattelse i 
Den Nationale gruppe om, at der skal gøres noget ved markvildtproblematikken. Land- og 
skovbrugets repræsentanter i gruppen arbejder blandt andet for at sikre bedre redskaber til 
forvaltningen af hjortevildtet – herunder bedre mulighed for regulering. 



                                                                                                                                              
                                                                    

 

 
I Den Nationale gruppe er der enighed om, at det vil være hensigtsmæssigt, hvis de regionale 
grupper i større omfang kan påtage sig opgaven med at håndtere markskadeproblematikken. 
Dette vil fx kunne være gennem etablering af forvaltningsområder, planlægning af fællesjagter 
m.v. Det vil være en opgave, som vil være frivillig for de regionale grupper, men med de 
eksisterende rammer for hjortevildtforvaltningen er det afgørende, at der igangsættes lokale og 
regionale initiativer. 
 
Muligheden for de regionale gruppers fremadrettede rolle blev drøftet på baggrund af Henrik 
Bertelsens oplæg. Der var flere at de tilstedeværende, der fremhævede, at det er meget svært at 
nå særlig langt med frivillige tiltag, da der fortsat er mange forskellige interesser på området. Det 
blev efterspurgt, at de regionale grupper får et mandat til fx at lave handleplaner for særligt 
udsatte områder, som skal følges af både lodsejere og jægere.  
 
Henrik Bertelsen og Anders Hillerup var enige i, at der kan være behov for at se på retningslinjerne 
for forvaltningen og i den forbindelse overveje, om det er muligt at give de regionale grupper 
udvidede beføjelser i forhold til i dag. 
 
Herefter orienterede de fremmødte repræsentanter om status fra deres områder. Under denne 
bordrunde blev rejst en række problemstillinger og stillet en række forslag jf. nedenstående: 

 Der kan være behov for, at man som lodsejer i forbindelse med en jagtlejekontrakt stiller krav 
til sine jagtlejere om, at der skal afskydes hinder og kalve. Der skal generelt mere fokus på 
afskydning af hinder. 

 Det opleves flere og flere steder, at lodsejere hegner deres afgrøder. Dette kan løse problemet 
for den enkelte lodsejer – på trods af omkostninger til hegn – men flytter reelt kun problemet 
til andre områder og andre lodsejere.  

 Der er behov for at Naturstyrelsen lever op til målsætningen om, at der skal etableres flere 
aflastningsarealer på statslige arealer. Der er stor forskel på, hvordan de forskellige statslige 
enheder lever op til deres forpligtigelser på dette område. 

 Der bør arbejdes for, at der ikke etableres jagtfrie områder, da det giver dyrene mulighed for 
et område med ”helle”, og vanskeliggør en målrettet jagt.  

 En effektiv forvaltning forudsætter, at der kommer en fælles anderkendelse af, at bestanden af 
kronvildt er for stor i de belastede områder.  

 Fællesjagter er ikke altid løsningen, da det flere steder opleves at centralt placerede større 
lodsejere ikke ønsker at deltage i sådanne fælles tiltag, da de har egne mål for forvaltningen af 
hjortevildtet på deres ejendomme. 

 Retningslinjerne for antallet af skudte dyr (1 / 25 ha) bør revideres, da der i visse tilfælde kan 
være behov for et langt større jagttryk for at forvalte bestanden.  

 Der er behov for at arbejde med afsætning af vildt til fødevarer. I dag kan det været svært at 
komme af med afskudt vildt. 



                                                                                                                                              
                                                                    

 

 Det kan overvejes om det vil være muligt give lodsejere incitament til at være med i en fælles 
forvaltning, ved at give øgede reguleringstilladelser eller lign. til lodsejere, der indgår i en 
forvaltningsplan eller andre fælles forvaltningstiltag.  

 Der er behov for at opstille mål for ønskede bestande i de kommende år. 

 Det kan overvejes om antallet af trafikuheld, der involverer hjortevildt kan bruges som 
argumentation for mindre bestande i særligt belastede kerneområder. DCE har netop udgivet 
rapport med opgørelse over påkørte større vildt dyr i Danmark 2003 – 2014. (Videnskabelig 
rapport nr. 91, 2014). 

 
Ad punkt 4 
Spørgsmålet om bestandsstørrelser og udvikling blev drøftet. Der var enighed om, at der tal, der 
fremgår at blandt andet de regionale gruppers indberetninger er behæftet med en høj grad af 
usikkerhed.  
 
Det fremgår af de regionale gruppers rapporter, at der ikke er nogen problemer med de etiske 
retningslinjer. Dette kan dog ikke bekræftes af de indberetninger Naturstyrelsen får fra 
schweisshundeførere. Det blev i den forbindelse understreget, at der ikke må være berøringsangst 
i de regionale grupper over for de etiske spørgsmål, da det er helt afgørende at retningslinerne 
overholdes.  
 
Der kan være behov for et revidere de etiske retningslinjer i lyset af, at bestanden af kronvildt er 
stigende. 
 
 
Ad punkt 5 
Følgende punkter blev drøftet under dette punkt: 
 
Skumringsjagt: 
Der var et ønske om, at der arbejdes for mulighed for skumringsjagt. Holdningen til skumringsjagt 
er lidt blandet hos de grønne organisationer, men der er steder, hvor der kan opnås enighed om 
skumringsjagt – evt. under forudsætning af, at de begrænses til ½ time før solopgang og fra 
hochsitz 
 
Erstatning for markskader: 
Der var en drøftelse af mulighederne for en erstatningsordning for markskader. Vurderingen er 
fortsat, at der ikke er politisk opbakning til en sådan erstatningsordning, men det er noget som 
både land- og skovbrugets repræsentanter i Den Nationale gruppe fortsat vil arbejde for. Det vil 
dog være langt mere ønskeligt, hvis bestanden kan reguleres til en størrelse så 
markskadeproblematikken mindskes.  
 
Henrik Bertelsen foreslog, at man i stedet arbejder mere intenst for at få dyrkningsordninger, hvor 
der kan gives kompensation til etablering af fx aflastningsarealer. Der var opbakning til dette. 



                                                                                                                                              
                                                                    

 

 
Ad punkt 6  
Der skal fremadrettet arbejdes med følgende emner: 

 Revision af mandat til Den nationale gruppe og de regionale grupper. Evt. mulighed for 
indgåelse af lokale forvaltningsaftaler m.v. 

 Revision af etiske retningslinjer på baggrund af ændringer i bestandsstørrelsen. Revision af 
afskydningsmål (1 / 25 ha) 

 Mulighed for skumringsjagt 

 Mulighed for dyrkningsaftaler 

 Mulighed for afgrødeerstatninger fra en vildtskadefond 
 
 

Referenter: Karen Post og Jan Søndergaard 


