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Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen 

Miljø- og Fødevareministeriet 

Slotsholmsgade 12 

1216 København K 

Forvaltning og jagt på kronvildt 

 

Kære Esben Lunde Larsen 

 

Kronvildt har i de seneste år udgjort et voksende problem for danske landmænd. Hvor den stadigt 

stigende bestand på den ene side kan ses som en naturforvaltningsmæssig succes, oplever dan-

ske landmænd den anden side af medaljen med voldsomme skader på afgrøder, der både betyder 

store økonomiske tab, og som i visse tilfælde kan betyde at dyrkning af højværdiafgrøder som fx 

kartofler eller raps helt må opgives, der hvor kronvildt bestanden er størst. 

 

Fra landbruget side har vi i mere en 10 år forsøgt at sætte fokus på de voksende problemer med 

markskader – både gennem Vildtforvaltningsrådet og i dialog med flere af dine forgængere i Miljø-

ministeriet.  

 

Som du ved, har vi i Vildtforvaltningsrådet i snart en årrække arbejdet med at opstille retningslinjer 

for en kronvildtforvaltning, som både tager hensyn til landbrugets udfordringer med markskader, til 

ønsket om at kunne opleve kronvildtet som en berigelse af den danske natur og til muligheden for 

god og bæredygtig jagt på Danmarks største landpattedyr. 

 

Dette resulterede i, at Vildtforvaltningsrådet i juni 2016 oversendte en samlet anbefaling til dig, med 

håbet om, at du ville implementere den i lovgivningen. Anbefalingen var et udtryk for et kompromis 

mellem alle Rådets parter – og forud for oversendelsen til dig var der gået talrige forhandlinger og 

møder både i den Nationale Hjortevildtgruppe og med landmænd, jægere og naturbrugere over 

hele landet.  

 

Fra Landbrug & Fødevarer vil vi gerne kvittere for, at du i december fremlagde din model for den 

fremtidige kornvildtjagt – og det glæder os, at du i den forbindelse fremhæver, at der skal fastsæt-

tes regler, som tager hensyn til både dyr, natur, jægere, skovejere og landmænd. 

 

Vi er dog bekymrede for, at de nye jagttider ikke i tilstrækkelig grad vil være med til at reducere 

omfanget af markskader ved at sikre øget bortskydning af blandt andet hinder og kalve. Samtidig 

finder vi det tvivlsomt, om de nye jagttider vil være med til at sikre den ønskede stigning i andelen 

af voksne hjorte, som blandt andet Vildtforvaltningsrådets forslag om en arealgrænse ville have 

kunne være med til at sikre.  

 

Endvidere finder vi det uheldigt, at afkortningen af jagttiderne på hjort større end spidshjort vil kun-

ne betyde, at landmænds mulighed for at skyde hjorte indskrænkes uforholdsmæssigt i forhold til 

andre lodsejere. Der er med de eksisterende jagttider en klar tendens til, at hjorte nedlægges på 

marker i starten af sæsonen, da det er i brunsten, at de mindre hjorte trækker ud i det åbne land. 
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Med en afskaffelse af brunstjagten vil landmænd således i et vist omfang blive frataget muligheden 

for at nedlægge hjort større end spidshjort på deres marker.  

 

Jeg skal derfor opfordre til, at du, inden du gennemfører de varslede ændringer af jagttiderne, end-

nu en gang konsulterer Vildtforvaltningsrådets indstilling til dig, og overvejer hvordan der bedst kan 

findes en løsning på de store udfordringer, vi i landbruget oplever med skader på vores afgrøder.  

 

Fra Landbrug & Fødevarer vil vi også forsat forfølge problemstillingen og forsøge at finde løsninger, 

der virker, da det nuværende situation er uholdbar for de af vores medlemmer, der berøres.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 
Lars Hvidtfeldt 
Viceformand  


