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Konflikter? 

”Konflikter eksisteret ikke mellem 
hjortevildt og mennesker. Konflikter 
eksistere kun mellem mennesker 
med forskellige holdninger”. 
- Frit efter Aldo Leopold 



Bestandsstørrelse og -fordeling 

Desto mere vildt jo større sandsynlighed for at jeg skyder noget… 
vs. 

Desto mindre vildt jo mere rentabelt land- og skovbrug… 

Sandheden er, at jagtheld, naturoplevelser og rentabilitet afhænger af meget andet end 
bestandsstørrelse og –fordeling. 



Fodring 

Jeg fodre for vildtets skyld 
vs.  

Fodring giver en for stor bestand 

Sandheden er: 
• Korrekt fodring er afsindigt svært og ressourcekrævende 
• En bestand som er større en områdets samlede bæreevne er den sikre vej til konflikter 



Afskydning og etiske overvejelser 

• Jeg synes det er synd at skyde kalve med pletter 
• Jeg venter med at skyde kalve til sidt på 

sæsonen 
vs. 

 
• Vi skal have bragt bestanden ned 
• Bestanden skal bestå at stærke sunde dyr   

Sandheden er at: 
1. Vi jager håbløst ineffektivt i forhold til blot at 

nedlægge tilvæksten i bestanden! 
2. Hvis vi skal nå at nedlægge hvad der modsvarer 

tilvæksten så skal vi tidligt i gang. 
3. Hovedvægten i afskydningen bør ALTID ligge på 

kalvene. 
4. Det er kontraproduktivt at skyde hinder fra kalve. 
5. Desto ringere kalv jo tidligere bør den tages ud af 

bestanden. 



Ønsket om at nedlægge hjort 

Sandt er: 
• Der er et politisk krav om at andelen af 

hjorte over 8 år skal øges i bestandene! 
• Forvaltning af hjorte er forvaltning af 

individer! 
• Det betyder uendeligt lidt hvilke hjorte som 

skydes – det der rykker noget er, hvor mange 
der skydes!  

• Når først en hjortkalv er sat, er det stort set 
kun jægeren der afgøre hvor gammel den 
bliver. 
 

• Den hjort er mit livshjort 
• Den hjort er god nok til mig 

vs. 
• Den hjort er for ung 

• Den hjort bliver større næste år 



Konflikter omkring eftersøgning 

Dyret skal eftersøges og aflives så 
hurtigt som muligt. 

 
vs. 

 
Eftersøgningen skal ikke forstyrre 
mit vildt og ødelægge min jagt. 

Sandheden er  
1) hastværk ofte er lastværk når det gælder 

eftersøgning af anskudt kronvildt. 
2) ingen schweisshundefører ønsker at være 

til gene for andre lodsejere. 



Hegnsjagt 
• Det er dårlig stil at lukrere på 

naboens vildt 
vs. 

• Vi skal have bragt bestanden ned 

Sandheden er: 
• Den enkelte jagt forstyrre vildtet enormt, 

derfor kan man med fordel nedlægge så 
meget som muligt, når man forstyrre. 

• Mange landbrugsejendomme er jagtligt 
værdiløse, hvis ikke vildtet trykkes ud af 
naboskoven. 

• Vildtet er ligeglad med hvem der 
nedlægger det. 

• Det bør jægere også være, når i 
overholder de samme vilkår! 



Forvaltningskonceptet 

Fastsæt målsætning 

Monitér bestandsstatus 

Er målsætning opfyldt? 

JA NEJ 

bibehold  
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JA 

juster  
målsætning 

Praksis-ændring 
 (tiltag) 

Peter Sunde og Tommy Asferg (2011); Aarhus Universitet 



Desværre gælder det  

”At vane er stærkere end saglige begrundelser” 

 

Frit efter George Santayana 



Hvad er god jagtetik? 

”Godt jægerhåndværk er at gøre 
det rigtige, også når andre ikke 
ser det – og selvom det forkerte 
er lovligt at gøre!” 
-Frit efter Aldo Leupold 



Hvad bør være et laugs mission? 

At skabe lokal forankring af forvaltning mod et 
fælles mål, som er fastsat i gensidig respekt for 
hinandens synspunkter.  

 

Det skaber no-lose situationer! 
 

-Det skaber ikke win-win situationer. 
-Det skaber ikke win-lose situationer. 
 



Som laug bør i: 

• Sætte nogle SMARTE* mål for hvad I vil opnå! 

 

* 
Specifikke 
Målbare 
Attraktive 
Realistiske 
Tidsbestemte 
Evaluerbare 



Sørgeligt men sandt 

”Det er klogt ikke at besøge det 
samme smukke sted to gange! 
Desto smukkere blomst jo større 
sikkerhed for at den er plukket 
når du kommer tilbage!” 
- Frit efter Aldo Leopold Eller: 

Glæd dig over de oplevelser du har haft og 
lad være med at ærgre dig over de oplevelser 
de andre fik! 



Min vision 
Vi forvalter med så stor 
gensidig respekt for 
hinanden, at en hjort som 
stiller alle synspunkter 
tilfreds, den aftaler vi med 
største selvfølgelighed skal 
have lov til at leve endnu et 
år. 

Jagt og naturoplevelser handler i bund og 
grund kun om én ting: Drømmen om hvad 
der kan ske næste gang du skal afsted! 



Forvaltning 

”Forandringer er ikke 
skabt uden bøvl og gener 
– selv ikke fra værre til 
bedre!” 
-  Frit efter Samuel Johnson, 1755 



Tak for Jeres opmærksomhed 


