Hjortevildtforvaltning
En aktiv hjortevildt forvaltning indeholder mange elementer, som tilsammen skal sikre en
bæredygtig udvikling af hjortevildtet.
Herunder er samlet en række anbefalinger til aktiv hjortevildtforvaltning i praksis. Anbefalingerne
er baseret på tilgængelige videnskabelige rapporter, praktiske erfaringer fra skytter og skovfogeder
samt andre med indgående kendskab til hjortevildt.
Enhver aktiv hjortevildtforvaltning bør tage udgangspunkt i en forvaltningsstrategi.
En forvaltningsstrategi bør være gældende for størst mulige sammenhængende areal og over en
periode på minimum 5 år.
Forvaltningsstrategiens elementer:
1. Målsætning for strategien
		 a. Større/uændret eller reduceret bestand
		 b. Kønsfordeling
		 c. Aldersfordeling
		 d. Adfærd/markskader eller andet
2. Biotoppleje/-tiltag (føde, skjul, hvile)
		 a. Beplantninger
		 b. Udtydninger/rotation
3. Fordringer (sommer/vinter)
		 a. Fodervalg
		 b. Hyppighed/mængde
		 c. Placering/metode
4. Jagtformer/-intensitet
		 a. Driv-, tryk-, pürch- og/eller anstandsjagt
		 b. Hyppighed og varighed
		 c. Antal jægere
		 d. Antal/art hunde
5. Øvrige aktiviteter
		 a. Ridning, cykling, skovgæster osv.
		 b. Evt. ”ruhezoner”
6. Afskydningsplan
		 a. Hinder/kalve/hjorte

Faktaboks:
• Kronvildtet kan blive ca. 16 år
• E n kronvildtbestand vil uden jagt vokse med
14-16% pr. år, hvilket er en fordobling på 5 år
(potentiale 30% = fordobling på 2 år).
• E n voksen hind vil over 12 måneder bevæge sig
over minimum 1.000 ha. (optimale forhold 250
ha.).
• E n voksen hjort vil over 12 måneder bevæge sig
over minimum 3.500 ha.
• E t stykke kronvildt har en flugtafstand på ca. 3,5
km og op til 25 km. (Stigende ved gentagende
forstyrrelser).
• K
 ronvildtet vil vende tilbage til lokationen efter
0,5-7 dage efter forstyrrelsen. (Stigende ved
gentagende forstyrrelser).
• K
 ronvildtets føde består af: Græsser (50%), Lyng
(20-27%), urter(2-18%) og skud fra nåletræer (810%). Barkskrælninger op til 2%.
• L andbrugsafgrøder: altædende, forkærlighed for
kartofler, raps i tidlig stadie, havre og byg.
• M
 arkskader forårsaget af kronvildt kan opstå hele
året.
• D
 en vigtigste forudsætning for kronvildtets trivsel
er forstyrelsesfrie områder.
• E n hjorts gevirstørrelse har ikke nogen entydig
sammenhæng med hjortens alder – men er en ud
af flere indikatorer.
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