
 
 

Forvaltning i praksis 

Slauggaard Plantage 

Strategi element Handling 

Opstart Plantagen er tidligere ejet af Hedeselskabet. Der findes 
ikke eksakte optegnelser over kronvildtet i plantagen, 
men der har med sikkerhed været nedlagt kornvildt i 
plantagen hvert år siden starten af 80’erne. I starten af 
80’erneforfandtes en stor bestand af kronvildt inkl. ældre 
hjorte i området omkring Randbøl Hede, men i 
forbindelse med bestandsreduktionen omkring Fiilsø 
midt i 80’erne blev bestanden omkring heden også 
mærkbart mindre. Nuværende kronvildtforvaltning blev 
initieret med et nystartet jagtkonsortie i 1984.  

Areal 463 ha  

Tidshorisont Plantagen er i dag i privat eje, og der er siden start 
80’erne skiftet jagtkonsortie flere gange. Dog er der 
enkelte gengangere i medlemsskaren.  

Målsætning 
a. Større/uændret/reduceret bestand 
b. Kønsfordeling 
c. Aldersfordeling 
d. Adfærd/markskader  

Med konsortiet i 1984 begyndte interessen for kuglejagt 
og fra ca. 1988 blev afholdt specifikke riffeljagter samt 
pürch på såvel rå- som kronvildt. I forbindelse med dette 
kom også ønsket om en større bestand af kronvildt, 
bedre kønsfordeling og i særdeleshed ældre/stærkere 
hjorte (samt permanente brunstpladser i plantagen).  

Biotoppleje 
a. Beplantninger 
b. Udtyndinger/rotation 

Stormen i 1999 lagde dele af plantagen ned, som 
herefter er genplantet. Specielt bevoksninger som 
tidligere havde været udsat for skrælskader led voldsomt 
under stormen. I dag gennemføres skovdriften 
traditionelt, dog med fredning af nogle kronvildtets 
kerneområder.  

Fordring (sommer/vinter) 
a. Fodervalg 
b. Hyppighed/mængde 
c. Placering /metode 

Der har altid været etableret og vedligeholdt vildtagre i 
plantagen. De seneste 10 år er disse suppleret med 
vinterfodring (september til april) med roer. 
Foderpladserne skiftes jævnligt og der fodres lidt med 
ofte. Endvidere fodres over relativt store arealer, da der 
er påvist direkte sammenhæng mellem skrælskader i 
bevoksningerne og massive foderpladser. Erfaringen 
viser, at foderpladser hvor kun et mindre antal dyr kan 
fouragere ad gangen medfører frustration/skrælskader 
fra den del af rudlen som ”venter på at komme til”. 

Jagtformer/intensitet 
a. Driv-, tryk-, pürch- og/eller anstandsjagt 
b. Hyppighed og varighed 
c. Antal jægere 
d. Antal/art hunde 

 
 
 
 
 
 

Oprindeligt blev jagterne drevet som traditionelle driv-
/klapjagter med et relativt stort antal hunde/drivere, 
mange mindre såter og kombinationsvåben. I forbindelse 
stigende fokus på hjortevildtet, er dette ændret til 
trykjagter med riffel, hvor der kun anvendes et mindre 
antal hunde/drivere.  I dag drives plantagen i 2 såter pr. 
jagt. Der afholdes 6 riffeljagter, hvoraf de 4 er med 
drivende hunde og de to afholdes som anstandsjagter. 
Jagt med drivene hunde afholdes først fra november og 
fremadrettet. Ud over riffeljagterne afholdes en enkelt 
haglbøssejagt, som er koncentreret omkring 



 
 
Jagtformer/intensitet  - fortsat yderområderne af plantagen. Pürchjagt er drevet siden 

midt 80’erne og foregå næsten udelukkende som 
anstands-jagt, og dermed med minimal forstyrrelse i 
plantagen.   

Øvrige aktiviteter 
a. Ridning, cykling, skovgæster, osv.  
b. Evt. Ruhezoner 

Plantagen er placeret i umiddelbar nærhed af Vorbasse 
by med Slaugvej som gennemgående offentlig vej. Der er 
meget begrænset publikumstryk i plantagen, og de 
seneste 15 år har et areal på ca. 40 ha. Været udlagt som 
”ruhe-zone” uden forstyrrelser fra jagt eller andet.  

Afskydningsplan 
a. Hinder/kalve/hjorte 

Der har løbende været søgt selektiv og begrænset 
afskydning af kronvildtbestanden. I 2001 indgik 
plantagen i samarbejdet Kronhjorte.dk, hvilket i starten 
fredede spidshjorte. Dette blev siden ændret til hjorte op 
til 6-ender, senere 8-ender og 10-ender hjorte. I dag 
afskydes kun hjorte fra 12-ender og op samt ”dårlige” 
hjorte under 8 ender. Der skydes ligeledes hinder og 
kalve på driv-/trykjagterne. Den årlige afskydning er i 
perioden steget fra 1-3 dyr/år til i dag ca. 15 dyr/år.  

Bemærkninger Plantagen har i de senere år haft et stigende jagtmæssigt 
samarbejde med naboplantagen, Gejlvang Plantage. 
Disse to plantager var i 2012 initiativtager til et 
koordineret samarbejde mellem jagtlejere/lodsejere syd 
for Randbøl Hede. Et samarbejde der i skrivende stund 
tæller ca. 2.000 ha., som arbejder med fælles forvaltning 
af den lokale hjortevildtbestand.  

Resultater af hidtidige forvaltning  Stigende bestand af kron- og dåvildt 

 Flere og ældre hjorte, samt faste brunstpladser 
de seneste 5 år.  

 I dag er der en indvandring af hjorte i 
forbindelse med brunsten.  

 I sæsonen 12/13 nedlagdes 2 medaljehjorte i 
plantagen.  

Vigtigst erfaringer for succesfuld hjortevildt-
forvaltning 

 Fred!  Selv de bedste biotopplaner og fodringer 
opvejer ikke fred i kerneområderne 

 Færre og mere skånsomme jagter medfører 
flere dyr i plantagen samt bedre skudchancer, 
hvorved der selektivt kan nedlægges et større 
antal dyr 

 


