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Miljø- og Fødevareministeriet 

Naturforvaltning 

Att.: Mette Hemmingsen 

mch@mst.dk 

mst@mst.dk  

Vedr. Ændring af jagttid på kronvildt og dåvildt – høring af udkast til bekendtgørelse om 

jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. 

 

Landbrug & Fødevarer har fået ovenstående i høring med frist den 24. maj 2017 og har følgende 

bemærkninger: 

 

Landbrug & Fødevarer finder det meget positivt, at der i forslaget til ændring af jagttiderne for 

kronvildt er indarbejdet forslag fra de regionale hjortevildtgrupper. Med inddragelse af de regionale 

anbefalinger kan forvaltningen af hjortevildtet blive tilpasset de lokale forhold og ønsker, og jagten 

på kronvildt kan gennemføres på en måde, der passer lokalområdet.  

 

Med muligheden for blandt andet jagt før og efter solnedgang søges at imødekomme nogle af de 

lokale ønsker, der har været om at udvide jagtmulighederne med henblik på blandt andet at 

mindske omfanget af markskader. Der er stærkt behov for at finde løsninger på 

markskadeproblematikken, og det er derfor positivt, at der med denne ændring åbnes for nye 

muligheder. 

 

Den stadigt voksende kronvildtbestand udgør et stort problem for mange landmænd – både på 

grund af voldsomme skader på afgrøder, og fordi det i visse tilfælde kan betyde, at dyrkning af 

højværdiafgrøder som fx raps eller kartofler må opgives. 

 

Omfanget af afgrødetab forårsaget af hjortvildt er senest blevet opgjort af rådgivningsvirksomheden 

SAGRO i det midt- og vestjyske område i en netop offentliggjort rapport (se fx omtale fra ”Effektivt 

Landbrug” den 27. april 2017). Opgørelsen viser, at de hårdest ramte landmænd har skader på i 

gennemsnit 80.000 kr. pr. landbrug, og at kronvildskader i gennemsnit koster landmændene 1000 

kr. pr ha. 

 

For netop at mindske disse skader fremkom Vildtforvaltningsrådet i juni 2016 med en samlet 

anbefaling om en ny kronvildtforvaltning – herunder forslag til nye jagttider. Landbrug & Fødevarer 

havde gerne set, at disse anbefalinger var blevet gennemført med de nye jagttider for kronvildt – og 

skal derfor beklage, at dette ikke er tilfældet. Organisationen finder det dog fortsat positivt, at der 

med udkastet til nye jagttider vises en anderkendelse af problemerne med markskader og en vilje til 

at give mulighed for gennem jagten at mindske dette.  

 

Det er dog Landbrug & Fødevarers bekymring, at de nye jagttider som foreslået i udkastet til 

bekendtgørelse ikke i tilstrækkelig grad vil være med til at sikre øget bortskydning af hinder og 

kalve. Samtidig er det tvivlsomt, om de nye jagttider vil være med til at sikre den ønskede stigning i 

andelen af voksne hjorte. 
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Endvidere vil afkortningen af jagttiderne, således at brunstjagten afskaffes, kunne betyde, at 

landmænds mulighed for at skyde hjorte indskrænkes uforholdsmæssigt i forhold til andre 

lodsejere, da det er i brunsten at de mindre hjorte trækker ud i det åbne land. Landmænd vil 

således i et vist omfang blive frataget muligheden for at nedlægge hjort større end spidshjort på 

deres marker. 

 

Mht. til de ændrede jagttider på dåvildt bakker Landbrug & Fødevarer op om de foreslåede lokale 

tilpasninger med udgangspunkt i at mindske de stigende udfordringer med dåvildt, der påfører 

skader på mark og skov. 

 

 

 

Med venlig hilsen 
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