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Baggrund 

Den 2. august 2021 ansøgte projektleder Hans Peter Hansen fra Aarhus Uni-
versitet og Center for Adaptiv Naturforvaltning, i et på forhånd defineret om-
råde omkring Ovstrup Hede ved Sunds, Miljøstyrelsen (MST) om en dispen-
sation fra § 12 i Bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber 
og herunder forbuddet på den gældende dato mod tryk- og drivjagt, samt fra 
Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v., som ikke tilsiger jagttid 
på kronhinder den 11. oktober (se bilag 1). Dispensationen blev givet af MST 
i brev af den 20. september 2021 (se bilag 2). Ansøgningen blev indgivet med 
henblik på at afvikle en fælles forvaltningsjagt på hinder og kalve den 11. ok-
tober 2021, på og omkring Ovstrup Hede, som led i forskningsprojektet ’Kron-
vildt – viden, værdier og værktøjer’. Dispensationen blev søgt med det over-
ordnet formål at undersøge muligheden for at styrke det lokale samarbejde 
om kronvildtforvaltningen, via en større fælles koordineret forvaltningsjagt, i 
et på forhånd afgrænset område, svarende til et areal på ca. 12.000 hektar om-
kring Ovstrup hede. Ved at gennemføre forvaltningsjagten på et tidspunkt, 
hvor hjortene ikke var jagtbare, skulle dispensationen bidrage til en fælles fo-
kusering på de forvaltningsmæssige målsætninger, herunder bidrage til en 
bedre og mere koordineret bestandsregulering.1 Dispensationen blev desu-
den søgt med det formål at undersøge i hvilket omfang kronvildtets adfærd i 
forbindelse med en forvaltningsjagt, ville være anderledes på et tidspunkt, 
hvor det jagtlige forstyrrelsesniveau ikke ville forventes at påvirke dyrenes 
adfærd i samme grad, som ved en senere gennemførelse. 

Den ansøgte dispensationsjagt  

 

 

 
1 Kronhjorte friholdes altid under de fælles forvaltningsjagter i projekt-regi. Der er 
dog en bekymring for, at jægere der ikke indgår i projektets samarbejde, benytter 
forstyrrelsen til at skyde hjorte umiddelbart udenfor projektområdet. 

Kort over det ansøgte og bevilli-
gede dispensationsområde. Kort-
udsnit fra KRAK.DK 
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Der blev søgt dispensation til afviklingen af en større fælles koordineret for-
valtningsjagt fra solopgang til solnedgang i området sydøst for landevej 467 
(Feldborgvej), syd for landevej 185 (Hodsagervej og Mejrupvej), vest for ho-
vedvej 34 (Skivevej) og nord for Sindingvej og Holstebromotorvejen (se kort 
over dispensationsområdet nedenfor). 

Med afsæt i MSTs dispensation af 20. september 2021, samt de heri berammede 
vilkår (se afsnit 1.7 side 11 og 12), afrapporteres her evalueringen af forvalt-
ningsjagten på hinder og kalve den 11. oktober 2021. Et første udkast af notatet 
blev kommenteret af MST med henblik på at sikre, at det svarer på de spørgs-
mål styrelsen ønsker besvaret med afrapporteringen. Notatets forfattere valgte 
på baggrund af kommentarerne fra MST, at præcisere projektets såvel som di-
spensationens formål. 

Kort baggrund for projektet 
Forskningsprojektet ’Kronvildt – viden, værdier & værktøjer’ startede ultimo 
2017 på baggrund af en henvendelse til Aarhus Universitet (AU) fra Aage V. 
Jensens Naturfond (AVJN), som ejer og forvalter Ovstrup Hede. Sammen med 
omkringliggende lodsejere havde AVJN et ønske om at undersøge mulighe-
derne for at opbygge en mere koordineret og bæredygtig forvaltning af kron-
vildtbestanden i området. Kronvildtbestanden i området er i løbet af de seneste 
20 år vokset betydeligt med stigende afgrødeskader til følge og dermed med 
stigende økonomiske omkostninger og voksende konflikter mellem rekreative 
og erhvervsmæssige interesser. I erkendelse af, at en løsning af de konflikter, 
som den voksende bestand af kronvildtet medfører, kræver en mere koordine-
ret fælles indsats, ønskede AVJN hjælp til at udbygge det allerede etablerede 
samarbejde med de omkringliggende lodsejere og jægere, samt hjælp til udbyg-
ningen af viden om kronvildtets rumlige adfærd og biometri. 

På baggrund af henvendelsen fra AVJN udarbejdede AU en projektbeskri-
velse til et interdisciplinært forsøg med henblik på at udvikle og styrke det 
lokale samarbejde om kronvildtforvaltningen igennem 1) en fælles kortlæg-
ning af lodsejeres og jægeres perspektiver på den eksisterede forvaltning, 2) 
en fælles kortlægning af lodsejerens og jægernes ønsker til en bedre forvalt-
ning, 3) et læringsforløb omkring kronvildtets adfærd og biometri baseret på 
projektdeltagernes egne vidensbehov, samt 4) en udforskning af mulighe-
derne for at forvalte kronvildtet i området på tværs af matrikelskel og er-
hvervsmæssige, rekreative og dyreetiske interesser. På en bevilling fra AVJN 
blev projektet indledt med et informationsmøde den 27. november 2017, for 
alle interesserede nabolodsejere og nabojægere til Ovstrup Hede. Der viste sig 
at være tilstrækkelig interesse til at starte projektet. Via løbende faciliterede 
fælles drøftelser, igangsatte undersøgelser og fælles reguleringsjagter, har 
projektet fra ultimo 2017 og frem til i dag undersøgt mulighederne for at skabe 
en mere bæredygtig forvaltning. Projektet løber til og med 2022 og afrappor-
teres i 2023.  

Udfordringer i forbindelse med regulering af bestanden på og 
omkring Ovstrup Hede 
En mere bæredygtig regulering af kronvildtet i området, herunder en mini-
mering af afgrødeskader, er betinget af en række forhold. Dels er der i områ-
det umiddelbart et højt niveau af forstyrrelser grundet jagtlige og ikke-jagtlige 
aktiviteter. De ikke-jagtlige rekreative aktiviteter tæller eksempelvis besø-
gende i området i form af naturturister og mountainbikeres. Dertil kommer et 
ukoordineret jagttryk, som sammen med anden forstyrrelse bidrager til, at 
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dyrene i løbet af efteråret bliver nataktive og samles i store rudler (flokke), 
hvilket gør det vanskeligt at jage dem på en dyreetisk forsvarlig måde og at 
opnå en hensigtsmæssig afskydning. Kronvildtets evne til at tilpasse sig gør 
det dermed vanskeligt inden for de eksisterende rammer, i området på og 
omkring Ovstrup hede, at sikre en afskydning som kan holde trit med be-
standstilvæksten.  

Samarbejdet om en mere koordineret og fælles forvaltning af kronvildtet på 
lokalt niveau er betinget af, at de fælles forvaltningsaktiviteter står mål med 
resultatet og de ønskede målsætninger. Dette gælder i forhold til udtag af dyr, 
dyrenes adfærd, hensynet til dyrenes velfærd, samt muligheden for at hjor-
tene kan friholdes for afskydning i forbindelse med forvaltningsjagterne.  

Hidtil har de afholdte forvaltningsjagter været gennemført i december og ja-
nuar, dvs. i den periode hvor dyrene er overvejende nataktive og samles i 
store rudler, ofte på op til flere hundrede dyr. Den primære årsag til at for-
valtningsjagterne på hinder og kalve ikke er blevet afholdt tidligere på sæso-
nen er risikoen for, at hjortene under forvaltningsjagterne bliver presset ud af 
området og nedlagt af jægere uden for deltagerkredsen.  

Ved forvaltningsjagternes afholdelse i december og januar har udbyttet været 
forholdsvist lavt. Dette på trods af, at et areal svarende til ca. 2000 hektar indgår, 
ofte med deltagelse af over 100 jægere. Det er mange projektdeltageres opfattelse 
– på trods af, at forvaltningsjagterne er begrænset til to-tre timer – at dyrene ud-
sættes for en stresspåvirkning, som ikke er proportionel med forvaltningsjagter-
nes udtag af krondyr. I tillæg til det dyreetiske aspekt kan forvaltningsjagternes 
hidtidige afholdelse i december og januar være uhensigtsmæssigt for dyrenes 
biologi, da det øger deres energibehov i vinterperioden.  

 
En anden faktor som bidrager til at vanskeliggøre reguleringen af kronvildtet, 
er den tilskudsfodring der foregår. Der fodres med varierende intensitet og 
hyppighed flere steder i området. En undersøgelse i forbindelse med projektet 
har ved hjælp af de GPS-mærkede krondyr påvist, at fodringen har stor be-
tydning for dyrenes adfærd og bevægelser i området. Fodringen bidrager til 
en øget nataktivitet, til at fastholde dyrene i bestemte områder og til flokdan-
nelse. 

Tabel 1. Af tabellen fremgår udtag af dyr (krondyr og dådyr) i forbindelse med gennemførte fælles koordinerede forvaltnings-
jagter på og omkring Ovstrup Hede før (2016) og efter projektets start (2018), til og med januar 2020. Det skal bemærkes, at 
antallet af matrikler der har deltaget i forvaltningsjagterne, har været varierende, men da der ikke har været tilmeldingspligt til 
de tidligere afholdte fælles forvaltningsjagter, kendes det nøjagtige antal deltagende jægere og matrikler ikke, ligesom det 
præcise udtag heller ikke er kendt. Antallet af nedlagte dyr i tabellen, er baseret på dyr der er indgået på paraden, samt frivil-
lige indrapporteringer. På trods af at flere forhold tyder på, at antallet af matrikler inkluderet i reguleringsjagterne er steget, har 
tendensen været et faldende udtag af krondyr. 
  01.12.16 08.11.17 19.12.2017 19.12.18 18.01.19 18.12.19 17.01.20 Sum 

Kronhind 12 11 7 5 12 0 3 50 

Kronkalv 8 10 4 4 6 1 10 43 

Kronhjort (spidshjort) 2 0 0 2 0 0 1 5 

Kronvildt i alt:  32 21 11 11 18 1 14 108 
         
Då  3 0 17 13 0 18 0 51 

Dåkalv 0 0 3 0 0 6 0 9 

Dåvildt i alt:  3 0 20 13 0 24 0 60 
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Dåvildt  
Undervejs i projektet er det blevet klart, at kronvildtet ikke er den eneste ud-
fordring for lodsejere i området. Deltagerne i projektet vurderer, at væksten i 
dåvildtbestanden udgør en stigende udfordring. Selvom det er kronvildtet, 
der er projektets hovedfokus, indgår også dåvildtet i de fælles forvaltnings-
jagter, når der er sammenfald mellem jagttiderne for dåvildt og de fælles re-
guleringsjagter. Det gælder for dåvildtet ligesom for kronvildtet, at det kun 
er hundyr og kalve, der indgår i forvaltningsjagterne.  
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Dispenseret fælles forvaltningsjagt den 11. ok-
tober 2021 

For den enkelte jæger var betingelserne for at deltage i den dispenserede for-
valtningsjagt, at man var tilknyttet forskningsprojektet ’Kronvildt – Viden, 
værdier & værktøjer’, og at man var jagtberettigede inden for det område di-
spensationen indbefattede. Var man før den 11. oktober ikke deltager i forsk-
ningsprojektet kunne man tilmelde sig forskningsprojektet med bopæls-
adresse, kontaktinformationer, samt med oplysninger om den matrikel eller 
adresse man jagede på. Da arealet inkluderet i forvaltningsjagten den 11. ok-
tober indbefattede betydeligt større opland til Ovstrup Hede (potentielt op 
imod 12.000 ha), end de områder som hidtidigt er indgået i forvaltningsjag-
terne, betød kravet om tilmelding, at antallet af deltagere i jagten blev udvidet 
betragteligt. I alt 232 jægere tilmeldte sig jagten fordelt på 76 matrikler udover 
Ovstrup hede. 

 

Forvaltningsjagtens forberedelse og gennemførelse 
Forud for den dispenserede forvaltningsjagts gennemførelse blev den annon-
ceret med en artikel i Herning Folkeblad, samt i et nyhedsopslag på MSTs 
hjemmeside. Heri blev der kort redegjort for betingelserne for at deltage i for-
valtningsjagten, herunder at den ville foregå indenfor den på forhånd define-
rede afgrænsning, at man skulle være tilmeldt projektet ’Kronvildt – Viden 
værdier & værktøjer’, at man skulle være jagtberettiget i området og i øvrigt 
aktivt være tilmeldt jagten. Tilmeldinger til projektet og jagten skulle ske til 
projektledelsen på Aarhus Universitet til en på forhånd angivet e-mailadresse 
og telefonnummer (se bilag 3).  

Ved tilmelding fik alle tilsendt en bekræftelse på, at de var inkluderet i di-
spensationen, under de givne vilkår (se bilag 4). Forud for jagten fik alle til-
meldte tilsendt en e-mail med: 

1. Informationsbrev om forvaltningsjagten og dens baggrund (bilag 5) 
2. En skriftlig parole (bilag 6) 
3. Et kort med angivelse af mødested for den mundtlige parole 
4. Et kort over skydetårne placeret på og omkring Ovstrup Hede. 
5. Et skema til anvendelse ved kæbeindsamling. 
6. Et kort over det dispenserede jagtområde.  

 
Umiddelbart før forvaltningsjagten blev der gennemført en fysisk parole på 
Herning Skyttecenter. Efter parolen kørte de deltagende jægere ud til deres 
respektive jagtområder og klokken 09.00 påbegyndte drivere på Ovstrup 
hede, samt på enkelte andre matrikler, at drive deres respektive områder 
igennem. Drev og jagt sluttede kl. 11.30. 

Tabel 2. Oversigt over tilmeldte og tilbagemeldinger. 
Antal tilmeldte projektdeltagere på jagten:  232 
Antal tilbagemeldinger: 136 
Manglende tilbagemeldinger:  96 (38 matrikler) 
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Sikkerhed og dyreetik 
På grund af det høje antal tilmeldte jægere blev der både i den skriftlige og 
mundtlige parole, fra både projektlederes og jagtlederens side, lagt stor vægt 
på det sikkerhedsmæssige og på det jagt- og dyreetiske. Til den mundtlige 
parole deltog op imod 200 jægere. Det blev understreget, at formålet var at 
sikre et udtag af dyr, men ikke på bekostning af det sikkerhedsmæssige og 
dyreetiske. Hverken jægere, drivere eller Schweisshundeførere rapporterede 
efterfølgende om kritiske situationer. Der blev i alt foretaget fire eftersøgnin-
ger på dagen, og der blev ikke rapporteret om et uforholdsmæssigt højt antal 
skud i forbindelse med jagten. 

Indrapportering af dyr 
På paraden deltog omkring 100 jægere. Der var på paraden i alt 24 nedlagte 
krondyr fordelt på én ukendt, 14 kalve og 9 hinder (se tabel 3). Der blev udta-
get kæber fra hinderne med henblik på senere aldersbestemmelse. Der var på 
tidspunktet for afholdelse af den dispenserede forvaltningsjagt ikke jagttid på 
dåvildt i projektområdet. Et dyr blev fjernet fra paraden, inden det nåede at 
blive vejet og registreret. 

I tiden efter jagten blev alle opfordret til at indrapportere, hvor mange dyr de 
havde skudt. Projektteamet fra Aarhus Universitet opfordrede desuden til, at 
man også oplyste, hvis man ikke havde nedlagt dyr på dagen. Endelig blev 
deltagerne opfordret til at rapportere om dyrenes adfærd under jagten.  

Der blev rundsendt en e-mail til samtlige 232 tilmeldte på jagten med opfor-
dring til, at én fra hver matrikel besvarede spørgsmålene på vegne af de på 
matriklen deltagende jægere. De indkomne svar dækker over de 136 tilmeldte 
jægere. Antallet af jægere, der ikke er redegjort for er 96, repræsenterende 38 
matrikler. Det er projektteamets vurdering, at de manglende tilbagemeldin-
ger er udtryk for, at der ikke blev nedlagt, eller kun nedlagt få dyr på de på-
gældende matrikler.  

 

Udover indrapportering pr. mail til en projektmedarbejder blev deltagerne 
opfordret til at registrere nedlagte dyr via appen Jäger. Der viste sig nogen 
forvirring i forhold til parallelle indrapporterings-systemer (parade, app, te-
lefon og mail).  

Uagtet den mindre usikkerhed om udtaget som følge af de manglede indbe-
retninger, var udtaget større end ved de fleste tidligere gennemførte fælles 

Tabel 3. Oversigt over nedlagte dyr. Paraden afholdes efter jagten, hvor jægerne samles, 
dyrene præsenteres og hvor der i dette tilfælde indsamles data på dyrene (vægt på alle 
dyr, samt kæber fra de voksne hinder). Der kan være enkelte dyr, som pga. af manglende 
indberetning eller forvirring omkring parallelle indberetningssystemer, ikke er registreret.    
Antal hinder på paraden 9 
Antal kalve på paraden:  14 
Ikke-registreret dyr på paraden 1 
Antal kæber udtaget fra hinder ældre end 2 år: 9 
Dyr indrapporteret efter jagten:  Kalve: 2    Hinder: 3 
Udtag i alt, hinder:  12 
Udtag i alt, kalve:  16 
Samlet registeret og indrapporteret udtag:  29 
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forvaltningsjagter. Det større udtag kan skyldes flere faktorer, men de for-
mentlig to mest afgørende er: 1) det højere antal formelt deltagende jægere og 
inddragelsen af et større jagtområde end ved tidligere forvaltningsjagter, 2) 
forvaltningsjagtens afholdelse tidligt i jagtsæsonen.  

Observationer af dyrenes adfærd  
Baseret på de efterfølgende tilbagemeldinger fra deltagerne på forvaltnings-
jagten, blev der under hele jagten, observeret kronvildt i mindre rudler end 
hvad der normalt ses på de fælles forvaltningsjagter.  Observationen af flere 
mindre rudler kan muligvis tilskrives, at forvaltningsjagten blev gennemført 
tidlig på jagtsæsonen. At dyrene var mere spredt i området, bidrog til bedre 
skudchancer. 

 
Umiddelbart ved drevets påbegyndelse blev en større rudel på ca. 200 dyr set 
i bevægelse mod en centralt placeret naboejendom grænsende op til heden. 
Pågældende ejendom praktiserer en betydelig fodring af hjortevildtet i vin-
terhalvåret, men indgår ikke i forvaltningssamarbejdet. GPS- observationer 
bekræftede efterfølgende, at samtlige GPS mærkede dyr i området, under jag-
ten stod placeret på den pågældende ejendom (se figur 1 nedenfor).   

Vilkår for dispensation, jf. Miljøstyrelsens afgørelse af den 20. 
september 2021 
Jævnfør de vilkår som MST havde opstillet for jagten, kan vi notere følgende:  

 
Figur 1 - GPS-positioner på mærkede dyr under jagten d. 11. oktober 2022, kl. 09-12.00.  Lars Haugaard. 
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Vilkår ”….at Århus Universitet lader samtlige personer, der deltager på jagt-
dagen med våben registrere, forud for jagtens afholdelse. Registreringen bør 
være entydig og indeholde deltagernes fulde navn og kontaktoplysninger.” 

• Samtlige personer, der deltog med våben, blev forud for jagten regi-
streret med informationer om bopælsadresse, e-mailadresse, telefon-
nummer samt adresse eller matrikelnummer for jagt-deltagelse, in-
denfor det givne dispensationsområde (se kort side 5).  

Vilkår:  ”At der føres journal over det under denne dispensation nedlagte 
kronvildt, som på forlangende skal forevises Miljøstyrelsen.”  

• Der blev på dagen opfordret til, at alle der havde mulighed for det, 
deltog i den efterfølgende parade, med eventuelt nedlagte dyr. På pa-
raden blev alle dyr (24 i alt) vejet, og der blev taget kæber ud af hinder 
ældre end 2 år, til brug for aldersbedømmelse m.v. 

• Matrikler, der ikke var repræsenteret på paraden, blev anmodet om 
at indrapportere udtag af krondyr via e-mail eller telefon.  

Vilkår: ”Denne dispensation skal af jagtlederen eller tilsvarende medbringes 
under afskydningen på den pågældende dag.”  

• Dispensationen blev medbragt af jagtlederen, ligesom alle tilmeldte 
fik udstedt en bekræftelse fra Aarhus Universitet på, at de retmæssigt 
var tilmeldt og deltog i den dispenserede forvaltningsjagt.  

Vilkår: ”Jagt- og Vildtforvaltningslovens bestemmelser i øvrigt overholdes.”  

• Jagt- og Vildtforvaltningslovens bestemmelser, herunder de jagteti-
ske regler, blev ifølge tilbagemeldinger overholdt. Der var ingen rap-
porter om overtrædelser. 

Vilkår: ”Arealet / området omfattet af førnævnte dispensation fremgår af bi-
lag 1.”  

• Alle tilmeldte blev grundigt orienteret om det gældende område for 
dispensation.  

Vilkår: ”At DCE skriftligt afrapporterer deres evaluering af den dispenserede 
forvaltningsjagt til Miljøministeriet inden udgangen af december 2021.”  

• På grund af travlhed fik projektlederen efter samtale med Anders 
Larsen, MST, tilladelse til evalueringen (dette notat) til starten af det 
nye år.  

• Der vil i forbindelse med den samlede analyse af projektet ’Kron-
vildt – Viden, værdier & værktøjer’ blive foretaget en grundigere 
analyse af den dispenserede forvaltningsjagt samlede forvaltnings-
mæssige betydning set i perspektivet af hele projektets forløb.  

Vilkår: ”At DCE i samarbejde med MST informerer på hjemmeside om di-
spensationen og jagten på dagen.” 
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• Der blev i samarbejde mellem projektlederen fra AU og MST udar-
bejdet et nyhedsindlæg til MSTs hjemmeside om den dispenserede 
forvaltningsjagt. https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsar-
kiv/2021/okt/dispensation-til-faelles-kronvildtjagt-paa-ovstrup-
hede-den-11-oktober/ 

• Den dispenserede forvaltningsjagt blev desuden annonceret via ar-
tikler i Herning Folkeblad, ligesom den blev annonceret på Dan-
marks Jægerforbunds hjemmeside https://www.jaegerforbun-
det.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2021/dispensation-til-jagt-
pa-kronvildt-pa-ovstrup-hede/   

• Efter den dispenserede forvaltningsjagts afholdelse, blev dens forløb 
grundigt beskrevet i artikler i Herning Folkeblad, samt i Danmarks 
Jægerforbunds medlemsblad, Jæger, samt med tekst og filmindslag 
på Jægerforbundets hjemmeside https://www.jaegerforbun-
det.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2021/dispenseret-kronvildt-
jagt/.  

Øvrige referencer: 
Wind, Jesper, 11. oktober 2021, ‘En dårlig dag for kronvildtet, Herning Folke-
blad sektion 1, side 2.  

Wind, Jesper, 9. oktober 2021, ’Stor opbakning til fællesjagt’, Herning Folke-
blad sektion 1, side 4. 

Wind, Jesper, 4. oktober 2021, ’Plagsomme krondyr er jaget vildt’, Herning 
Folkeblad sektion 1, side 4. 
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Konklusion 

Ved at skabe mulighed for at gennemføre en forvaltningsjagt tidligt på sæso-
nen og samtidig friholde hjortene fra afskydning, bidrog dispensationen til en 
større fælles koordineret fokusering på de forvaltningsmæssige aspekter af 
kronvildtforvaltningen. Forvaltningsjagten viste, at det er muligt, i et større 
geografisk område, at gennemføre en fælles forvaltningsjagt med et stort antal 
jægere (i dette tilfælde 232), uden at de sikkerhedsmæssige og jagtetiske 
aspekter blev kompromitteret. 

Der blev, via den offentlige debat, via mediedækningen og via selve jagten, i 
et større geografisk område skabt en interesse for de forvaltningsmæssige 
aspekter af kronvildtforvaltningen. Forvaltningsjagten medførte desuden, at 
flere både jægere og lodsejere har tilmeldt sig forskningsprojektet ’Kronvildt 
– Viden, værdier & værktøjer’.   

En del lodsejere/jægere indrapporterede ikke udbytte. Uagtet at der forment-
lig var tale om 0-udbytter havde det været ønskeligt at alle havde indrappor-
teret. En bedre og mere enkel instruks omkring indrapporteringen havde for-
mentlig øget antallet af indrapporteringer. 

Observationer under jagten viste en større og mere vedvarende spredning af 
krondyrene, sammenlignet med tidligere forvaltningsjagter. GPS-registrerin-
ger viste imidlertid også, at en del af dyrene, søgte over på samme naboareal 
til Ovstrup hede som ved tidligere forvaltningsjagter. Dette bekræfter anta-
gelsen om, at kronvildtets adfærd er stærkt styret af fodring på enkelte ejen-
domme, hvilket gør det ekstra vanskeligt at gennemføre effektive forvalt-
ningsjagter. Dette Betydningen af veltilrettelagte drev bliver herved større. 

Udtaget af kronvildt som følge af den dispenserede forvaltningsjagt den 11. 
oktober 2021 var større, sammenlignet med tidligere forvaltningsjagter. Det 
er imidlertid ikke muligt på baggrund af en enkelt dispensationsjagt at kon-
kludere, at forvaltningsjagter på hinder og kalve tidligere på sæsonen per au-
tomatik vil medføre et større udtag, ej heller at den observerede større spred-
ning af kronvildtet udelukkende skyldes, at forvaltningsjagten blev gennem-
ført tidligere på sæsonen.   
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Bilag 

Bilag 1: Dispensationsansøgning i forbindelse med forskningsprojektet 

Bilag 2: Dispensation i forhold til dispensation fra gældende jagttider mv. 

Bilag 3: Instruktioner i tilmelding (sendt pr. mail) 

Bilag 4: Bekræftelse på deltagelse i dispensationsjagt 

Bilag 5: Orienteringsbrev fra projektleder Hans Peter Hansen ang. dispensati-
onsjagt 

Bilag 6: Parole for forvaltningsjagt på og omkring Ovstrup Hede d. 11. oktober 
2021 
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Forstfuldmægtig Anders Larsen  
Miljøstyrelsen, Arter & Naturbeskyttelse 
Miljø- og Fødevareministeriet 
Tolderlundsvej 5  
5000 Odense C 

Dispensationsansøgning i forbindelse med forskningsprojektet 
’Kronvildt – Viden, Værdier & Værktøjer’ 

Med en igennem to årtiers kraftigt voksende bestand af kronvildt i Danmark er 
der sket en konflikteskalering af kronvildtforvaltningen. Forskellige interesser 
af både erhvervsmæssig og rekreativ karakter ønsker at påvirke kronvildtfor-
valtningen og efterspørger mere viden om kronvildtets adfærd. Der er således 
et voksende behov, dels for mere og bedre viden om kronvildtet, dels for ud-
viklingen af nye måder at forvalte kronvildtet på som en fælles resurse.  
 
På den baggrund påbegyndte Aarhus Universitet, i samarbejde med, og finan-
sieret af Aage V. Jensen Naturfond i 2018, et samforvaltningseksperiment på 
og omkring Ovstrup hede med overskriften ’Kronvildt – Viden, Værdier & 
Værktøjer’ https://projects.au.dk/da/can/kronvildt/ Deltagere i projektet er 
jægere og lodsejere omkring Ovstrup hede, som sammen forsøger at skabe 
grundlaget for en fælles bæredygtig forvaltning af kronvildtet på tværs af ofte 
modsatrettede interesser. Det er projektets præmis, at en bæredygtig kron-
vildtforvaltning er betinget af, at både de direkte og de indirekte berørte aktø-
rer er i stand til at samarbejde med hinanden internt, såvel som på tværs, og – 
i den udstrækning vi ikke har et tilstrækkeligt legitimt vidensgrundlag – også 
med forskere. 
 
I projektet bidrager de ca. 50 deltagere til en løbende dataindsamling og en 
række konkrete undersøgelser er igangsat, herunder tællinger af kronvildtbe-
standen med termisk droneudstyr og løbende overvågning af bestanden ved 
hjælp af GPS-mærkede dyr. Desuden afholdes der to fællesjagter årligt, som 
dækker et areal på ca. 2000 ha. inklusiv Ovstrup hede. Formålet med fælles-
jagterne er at sikre et substantielt udtag af hinder og kalve, for dermed at redu-
cere bestandstilvæksten.  
 
Nye optællinger af kronvildtet på og omkring Ovstrup hede har bekræftet, at 
bestanden af kronvildt ligger på mellem 500 og 1000 dyr, som mere eller min-
dre permanent opholder sig i området. Den store population, på et forholdsvis 
lille areal medfører skader på land- og skovbrugsafgrøder og mange landmænd 
har opsat hegn for at holde kronvildtet ude af deres arealer i vækstsæsonen. 
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Opsætning af hegn øger presset på de landmænd der endnu ikke har opsat 
hegn.  
 
Der er bred enighed blandt deltagerne i projektet om, at bestanden er for ble-
vet for stor. Den ukoordinerede forstyrrelse af kronvildtet, som følge af jagt og 
andre rekreative aktiviteter, gør det imidlertid vanskeligt, via jagt inden for de 
eksisterende rammer, at sikre et tilstrækkeligt udtag af dyr, som blot er i stand 
til at holde trit med bestandstilvæksten.  
 
Hidtil har de afholdte fællesjagter været gennemført i december og januar. På 
trods af, at omkring 130 jægere deltager i fællesjagterne, har udbyttet af jag-
terne været uforholdsmæssigt lavt. Det er mange projektdeltageres opfattelse, 
at dyrene ved fællesjagterne – på trods af at fællesjagterne er begrænset til 2 
timer – udsættes for en stor stresspåvirkning i forhold til udbyttet. Stresspå-
virkningen sker desuden på et for dyrenes biologi uhensigtsmæssigt sent tids-
punkt i jagtsæsonen.  
 
Med det formål at sikre et større udtag af hinder og kalve (produktionsappara-
tet), og helt at friholde hjortene fra at blive jagtet inden såvel som uden for 
projektområdet, anmoder vi hermed om en dispensation til i 2021 at gennem-
føre en koordineret forstyrrelse af kronvildtet ved afholdelse en fællesjagt på 
kalve og hinder mandag den 11. oktober fra sol opgang til solnedgang i 
området sydøst for landevej 467 (Feldborgvej), syd for landevej 185 
(Hodsagervej og Mejrupvej), vest for hovedvej 34 (Skivevej) og 
nord for Sindingvej og Holstebromotorvejen (se kort). 
 
Hvis dispensationen om jagt på både hinder og kalve den 11. oktober imøde-
kommes vil kronvildtets adfærd på jagtdagen blive overvåget og registret og 
udbyttet af jagten vil blive skriftligt evalueret i forhold til dyrenes adfærd regi-
stret. Det er forventningen at forsøget vil bidrage med viden om, hvordan både 
’push’ og ’pull’-mekanismer kan anvendes som løsninger på de udfordringer en 
voksende bestand kronvildt skaber i lokalt. 
 
Vi har forud for denne ansøgning anmodet den Regionale hjortevildtgruppe 
Vestjylland om deres støtte til dispositionsansøgningen. Hjortevildtruppens 
bemærkninger til anmodningen, dateret den 16. juli 2021, er vedlagt denne an-
søgning.  
 
 
Venlig hilsen 
 
Hans Peter Hansen 
Seniorforsker 
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Kort over påtænkt dispensationsområde 

 
 



Alars den 20. september 2021 
Miljøstyrelsen  

Meddelelse om dispensation fra gældende jagttider og drivjagt relateret 

til kronvildt   

Baggrund  

Miljøstyrelsen har den 2. august 2021 modtaget en anmodning fra Aarhus Universitet / DCE om 

dispensation fra de gældende jagttider for kronvildt i et område beliggende ved Ovstrup Hede i Jylland. 

Området fremgår af bilag 1. Dispensationen søges i forbindelse med forskningsprojektet "Kronvildt – Viden, 

Værdier & Værktøjer". Ansøgningen var ledsaget af dokumentation for, at den Regionale Hjortevildtgruppe 

i området, bakker op om ansøgningen om dispensation.  

Sagen kort og gældende regler  

Universitetet (DCE) har ønsket en dispensation til at kunne afholde en fælles tryk/drivjagt på henholdsvis 

hundyr og kalve. Jf. nedenstående fra ansøgningen i uddrag;  

"Med det formål at sikre et større udtag af hinder og kalve (produktionsapparatet), 
og helt at friholde hjortene fra at blive jagtet inden såvel som uden for 
projektområdet, anmoder vi hermed om en dispensation til i 2021 at gennemføre 
en koordineret forstyrrelse af kronvildtet ved afholdelse en fællesjagt på 
kalve og hinder mandag den 11. oktober 2021……" 

Yderligere fremgår nedenstående af afsøgningen;  
 
"Hvis dispensationen om jagt på både hinder og kalve den 11. oktober imødekommes 
vil kronvildtets adfærd på jagtdagen blive overvåget og registret og 
udbyttet af jagten vil blive skriftligt evalueret i forhold til dyrenes adfærd registret. 
Det er forventningen at forsøget vil bidrage med viden om, hvordan både 
’push’ og ’pull’-mekanismer kan anvendes som løsninger på de udfordringer en 
voksende bestand kronvildt skaber i lokalt". 

De facto ønsker man med dispensationen, at kunne observere dyrene i en koordineret bevægelsesjagt, i en 

periode inden kronvildtet i større udstrækning udsættes for jagtlige forstyrrelser når tryk- og drivjagt 

tillades generelt fra den 15. oktober. Jagtlige forstyrrelser fra disse jagtformer kan få dyrene til at ændre 

adfærd og gøre kronvildtet vanskeligere at jage effektivt, herunder som følge af en betydelig flokdannelse 

med reducerede skudchancer til følge. Yderligere ønsker man, at afholde jagten på et tidspunkt, hvor det 

ikke er lovligt at afskyde de større kronhjorte. Ansøgningen afspejler altså i nogen udstrækning at, nogle 

jægere har svært ved at modstå fristelsen til at skyde hjorte frem for hinder og kalve.    

Afholdelse af en koordineret forstyrrelse den 11. oktober forudsætter, at Miljøstyrelsen dispenserer fra 

gældende ret idet § 12 i Bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber1 indeholder et 

forbud mod tryk- og drivjagt på datoen for den ønskede jagtafholdelse. Givet at man i perioden også ønsker 

at afskyde hinder, forudsættes tillige dispensation fra Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle 

m.v2., idet jagten på hinder først går ind den 16. oktober.  

                                                           
1 Bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber BEK nr 1652 af 19/12/2017 

 
2 Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. BEK nr 974 af 17/06/2020 



Alars den 20. september 2021 
Miljøstyrelsen  

Miljøstyrelsens afgørelse  

Miljøstyrelsen dispenserer hermed fra gældende regler i tidligere nævnte bekendtgørelser, således at der 

kan afholdes en fælles jagt mandag den 11. oktober 2021, hvor der dispenseres således at der kan skydes 

hinder under jagten3 på denne dato. Miljøstyrelsen dispenserer endvidere fra reglerne, således at der 

mandag den 11. oktober kan afholdes drivjagt4.  

Vilkår for dispensationen;  

- At Århus Universitet lader samtlige personer, der deltager på jagtdagen med våben registrere, 
forud for jagtens afholdelse. Registreringen bør være entydig og indeholde deltagernes fulde navn 
og kontaktoplysninger.  

- At der føres journal over det under denne dispensation nedlagte kronvildt, som på forlangende skal 
forevises Miljøstyrelsen. 

- Denne dispensation skal af jagtlederen eller tilsvarende medbringes under afskydningen på den 
pågældende dag. 

- Jagt- og Vildtforvaltningslovens bestemmelser i øvrigt overholdes. 
- Arealet / området omfattet af førnævnte dispensation fremgår af bilag 1.  
- At DCE skriftligt afrapporterer deres evaluering af jagten til Miljøministeriet inden udgangen af 

december 2021.  
- At DCE i samarbejde med Miljøstyrelsen informerer på hjemmeside om dispensationen og jagten 

på dagen.  
 

Styrelsen har i forbindelse med ansøgningen lagt vægt på;   

- At der er tale om en internationalt anerkendt forskningsinstitution, med en betydelig kompetence 

inden for det relevante forskningsfelt.  

- At forskningen indgår som en naturlig del eller forlængelse af et igangværende projekt vedrørende 

fælles forvaltning af kronvildt. 

- At resultaterne fra forskningen er direkte anvendelig i forhold til det arbejde som styrelsen har 

under udarbejdelse i forhold til fælles forvaltning af hjortevildt. 

- At såvel den regionale- og den nationale hjortevildtgruppe er positivt stemt over for 

dispensationsansøgningen.  

 

Med venlig hilsen  

Anders Larsen  

 

                                                           
3 Hjemlen til dispensation findes i § 5 Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. BEK nr 974 af 

17/06/2020 

4 Hjemlen til dispensation findes i § 18 i Bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber BEK nr 
1652 af 19/12/2017 



Til deltagerne i projekt Kronvildt – viden, værdier og værktøjer, 
 
Først og fremmest, tak til jer der deltog, for et godt og konstruktivt møde d. 23. september.  
I forhold til at få informationen om dispensationsjagten ud, bliver der bragt en artikel i Herning 

Folkeblad en af de kommende dage, og dertil en opfølgning i næste uge, ligesom der bliver 
udgivet en pressemeddelelse fra Miljøstyrelsen. Vi går i gang med at registrere tilmeldinger, 
og det bliver lidt af en øvelse, så det er vigtigt at I nærlæser følgende og ser vedhæftede 
dokumenter.  

 
På mødet drøftede vi dispensationen til jagten d. 11. oktober, herunder de krav Miljøstyrelsen 

stiller for deltagelse i jagten.  
Tilladelsen gælder alene for dem, der er tilmeldt projektet og aktivt har tilmeldt sig jagten, og 

som naturligvis har jagttegn og jagtret i området for dispensationen.  
 
Der krav om at alle der ønsker at deltage, registrerer sig med fulde navn, adresse, 

kontaktinformation (mail og evt. telefonnummer), samt matrikelnummeret og adressen 
hvorpå der jagtes på dagen. Sidstnævnte skal selvfølgelig være indenfor området hvor 
dispensationen gælder (se vedhæftede kort med afgrænsning).  

 
Vi har lavet et tilmeldingsskema (se vedhæftet) som I bedes udfylde og sende til Annika på 

 
 
• Jer, der allerede er tilmeldt projektet, og som vil deltage i fællesjagten den 11. oktober, skal 

også registrere jer og jeres jægere med ovenstående informationer. Det er altså ikke nok, at 
man tilmelder én pr. ejendom, hvis der deltager flere. 

• Er man ikke tilmeldt projektet, men ønsker at deltage i fællesjagten den 11. oktober, kan 
man registrere sig hos os. Man bliver så tilmeldt projektet og vil modtage information herfra 
fremover. Man er naturligvis altid velkommen til at framelde sig projektet igen, hvis det ikke 
længere har interesse.  

• Det er alle, der deltager aktivt i jagten, der skal registreres.  
• Deltager man i fællesjagten uden at være registreret, bryder man jagtloven.  
• Ved registrering tilsender vi et personligt dokument (og et dokument med detaljer om 

dagen), hvori vi bekræfter at I deltager i projekt og dispensationsjagten. Det kan man evt. 
printe og medbringe på dagen.  

• Vi skal senest have tilmeldinger med al nødvendig information d. 9. oktober.  
• Ved deltagelse i jagten forpligter man sig til at rapportere, hvad man nedlægger. 

Dispensationen er givet i kraft af vores forskningsprojekt, og vi skal efterfølgende rapportere 
udbytte og forløb.  
 

Selve parolen sendes ud når vi nærmer os jagten. Protokol og dato for vores næste møde kommer 
snarest, vi afventer i øjeblikket at protokollen bliver lagt op på vores hjemmeside.  
 
De bedste hilsner, 
 
Cathrine M. Schrøder 
Akademisk medarbejder, 
Aarhus Universitet, Institut for Bioscience 
Sektion for Faunaøkologi 
 

 



Med dette dokument bekræftes det at 

NAVN NAVNESEN 

er tilmeldt og registreret som deltager i forskningsprojektet  

’Kronvildt – Viden, værdier & værktøjer’ og i 

dispensationsjagten på og omkring Ovstrup hede 

Mandag d. 11. oktober 2021 i tidsrummet 09.00-12.00 

Dispensationen giver tilladelse til at skyde kronhinder.1 Kun kalve og hinder 

skydes. 

Dispensationen er kun gældende inden for følgende område: 

Sydøst for landevej 467 (Feldborgvej) 

Syd for landevej 185 (Hodsagervej og Mejrupvej) 

 Vest for hovedvej 34 (Skivevej)  

Nord for Sindingvej og Holstebromotorvejen 

Ved spørgsmål kontakt venligst projektleder og seniorforsker fra Aarhus 

Universitet Hans Peter Hansen på telefon 93 50 86 75 

1 Under forudsætning af at vedkommende er i besiddelse af gyldigt jagt- og riffeltegn og i øvrigt har lovlig 
jagtret inden for dispensationsområdet.  
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AARHUS 

UNIVERSITET 

INSTITUT FOR ECOSCIENCE 

 

Kære deltager i dispensationsjagten omkring Ov-
strup hede den 11. oktober 

 
 
 

Jeg vil gerne takke for den store interesse der har været i at deltage i forsk-
ningsprojektet ’Kronvildt – Viden, værdier og værktøjer’ og i regulerings-
jagten på mandag den 11. oktober. Der er i skrevne stund over 180 jægere, 
indenfor dispensationsområdet (se vedhæftet kort over dispensationsom-
rådet), som har tilmeldt sig, men vi forventer at flere kommer til inden til-
meldingsfristen udløber.  
 
Husk at man først er tilmeldt, når man har modtaget en bekræftelse på e-
mail. Tilmeldingsbeviset er dit eget bevis på at du er tilmeldt, og det bør 
medbringes på jagten enten elektronisk eller i print.  
 
Vi følger registerlovgivningen (GDPR) og har kun registreret navne, adres-
ser, kontaktoplysninger og jagtområder som du selv har sendt til os. Disse 
informationer bliver ikke delt med andre, ligesom vi heller ikke deler med 
andre hvad der bliver nedlagt på de enkelte arealer, eller hvem der nedlæg-
ger dyr. Data om nedlagte dyr anvendes i forskningsøjemed. Alle kan til 
enhver tid bede om at blive frameldt projektet og dermed slettet af adres-
selisten.  
 
Jeg har her vedhæftet jagtlederens parole for jagten. Parolen er udviklet i 
samarbejde med deltagerne i forskningsprojektet, af jagtlederen for jagten, 
tidligere driftsleder ved Aage V. Jensen Naturfond, og nuværende skytte i 
Jægersborg Dyrehave, Jacob Skriver. Husk at skrive parolen ud og med-
bring den på jagten. 
 
Der er et meget stort fokus på jagten, både fra myndigheder og fra offent-
lighedens side. Jeg vil fremhæve nogle punkter som jeg vil bede jer om at 
være særligt opmærksomme på. 
 

1. SIKKERHED:  

a. Med så mange jægere i området, og med drivere på Ovstrup 
hede, skal vi være 100% opmærksomme på sikkerheden. Det 
vil være en katastrofe for os alle, hvis nogle kommer til skade 
pga. manglende opmærksomhed på sikkerheden. Husk at du 
er ansvarlig for de skud du afgiver! 

b. Læs sikkerhedspunkterne i parolen grundigt. Det har ikke 
været muligt at lave et kort over alle poster, men vi har her 
vedhæftet et kort over posterne lige omkring Ovstrup hede.  
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c. Vær opmærksom på hvor der sidder jægere på naboarea-
lerne. Kontakt evt. jeres naboer for at afklare hvor de og du 
sidder. Sørg også for kuglefang og for at du kan se ’jord’ over 
de dyr du skyder til, så vi ikke har kugler der flyver langt ud i 
landskabet. 

d.  Sørg for at dit våben er indskudt. 

2. ETIK:  

a. Vi vil gerne gøre et stort udtag af kalve og hinder, men vi skal 
fastholde en høj jagt- og dyreetik. Skyd kalv før hind, og skyd 
små dyr før større.  

b. Skyd ikke på lange hold. 

c. Pas på med at skyde til dyr der står tæt sammen. 

d. Skyd ikke på dyr i bevægelse medmindre du er trænet i at 
skyde på dyr i bevægelse.  

e. Ingen er fejlfrie, men lad os gøre alt vi kan for at reducere 
fejl. 

3. JAGTBART VILDT:  

a. Dette er en reguleringsjagt og vi skyder kun kronvildt - kalv, 
smalhind og hind – ingen hjorte.  

b. Der går 10 krondyr rundt i området med et GPS halsbånd. 
Skyd ikke dyr med GPS-halsbånd.  

4. FYSISK PAROLE:  

a. Deltag gerne i den fysiske parole på Herning Skyttecenter (se 
vedhæftet kort) klokken 8.00. Undgå at køre ind over heden 
til og fra parolen. 

b. Der jagtes fra klokken 09.00 til 12.00. Af hensyn til dyrene 
og af hensyn til sikkerheden, må der ikke skydes efter klok-
ken 12.00 medmindre det er i forbindelse med eftersøgnin-
ger (se næste punkt).  

5. EFTERSØGNINGER:  

a. Aage V. Jensen Naturfond har sørget for at der er et 
schweisshunde-beredskab tilstede. Dette ledes af schweiss-
hundefører Lars Mikkelsen. Gør brug af beredskabet hvis I 
skyder til et dyr der ikke ligger synlig forendt. 

b. Hvis et dyr ikke ligger synligt forendt af afgivet skud, så bliv 
på din post og ring til Lars Mikkelsen på 20 41 49 30 og oplys 
på hvilken post eller adresse du sidder. Husk at medbringe 
telefonnummeret til Lars Mikkelsen når du går på post. 
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c. Afvent at skyde til flere dyr indtil en schweisshundefører har 
sagt ok.  

d. Vær tålmodige med schweisshundeførerne. De arbejder fri-
villigt og bevæger sig i et stort område og skal have tid til at 
gøre arbejdet grundigt. 

6. PARADE: 

a. Alle opfordres til at komme til paraden klokken 14.00 på 
Ørre jagtforening klubhus på adressen Bindstowvej 16, 7400 
Herning.  

b. Medbring eventuelle nedlagte dyr til paraden så vi kan ind-
samle data. 

7. DATAINDSAMLING:  

a. Skriv efter jagten ned mange dyr der blev nedlagt på jeres 
jagtområde. 

b. Skriv ned hvilke dyr der blev nedlagt (kalve eller hinder) 

c. Skriv ned om de nedlagte hinder havde mælk i yveret. 

d. Brug gerne app’en Jäger til at registrere jeres data. 

e. Hvis ikke du deltager i paraden klokken 14.00, så gem under-
kæber (eller hoveder) af voksne dyr og udfyld vedlagte kæbe-
skema. Bind skemaet på kæben/hovedet og aflever derefter 
kæben eller hovedet i fryseren der står i carporten hos Frey 
Pedersen, Sejlsigvej 8, Ørre. Er du usikker på om det er ets-
maldyr eller voksent dyr, så gem kæben/hovedet. 

Jeg vil endnu engang takke dig for din interesse i forskningsprojektet og i 
denne reguleringsjagt. Det er et forsøg som forhåbentlig vil gøre os klo-
gere, både på kronvildtets adfærd, på effekten af alternative regulerings-
former og – ikke mindst - på mulighederne for at udbrede samarbejdet om 
at forvalte kronvildtet på tværs af ejendomme.  
 
Har du spørgsmål vedrørende selve projektet er du velkommen til at kon-
takte mig på telefon 93 50 86 75. Jeg vil ønske dig en god reguleringsjagt 
og jeg glæder mig til at se dig til parolen og/eller paraden på mandag. 
 
 
Mange gode hilsner 
 
Projektleder ’Kronvildt, Viden, værdier & værktøjer’  
Hans Peter Hansen 



Parole for dispenseret fælles forvaltningsjagt på og omkring Ovstrup Hede den 11-

10-2021 

Sikkerhed: 

• Vær yderst opmærksom på skudvinkler og skudafstande. 

• Vær opmærksom på, hvor du har tårne tæt på dig. (Evt. tårne der ikke fremgår af kortet). 

• Anbefalet maksimal skudafstand til dyr i bevægelse 60 m. 

• Anbefalet maksimal skudafstand til dyr der står stille 120 m. 

• Du skal altid kunne se ”jord” over det vildt du skyder til. 

• Drivere kan komme fra flere vinkler, alle bærer ambulancefarvet tøj, vær yderst opmærksom! 

• Alle skytter skal bære et rødt bånd eller rød hat. 

• Der må skydes når man er på plads og det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt. 

• Der må ikke gives fangst fra jorden uden støtte fra udstiller. 

• Før og efter postering bæres riflen åben og tom for patroner. 

• Posten forlades ikke før kl. 12.00. 

Jagtbart vildt: 

• Der må skydes: 

o kronvildt - kalv, smalhind og hind – ingen hjorte. Skyd kalv før hind. 

▪ OBS GPS-dyr OBS 

Vær særlig opmærksom ved skud til dyr i rudler - risiko for træf i mere end et dyr. 

Vær opmærksom på dyr der falder umiddelbart i skuddet – risiko for tapskud, hold øjnene på dyret og gør 
klar til at skyde igen. 

Hvis påskudt vildt ikke ligger synligt forendt, undlad da at afgive skud til mere vildt på samme veksel i 
samme flugtretning. 

Ved skud til dyr der ikke forender synligt kontaktes Lars Mikkelsen straks via sms. Til ham oplyses 

nummer på posten, samt status på det påskudte stykke vildt. Har din post ikke et nummer oplyses adressen 
på den ejendom du sidder på. 

Sørg for at afmærke nedlagt og anskudt vildt – efter sluttidspunktet for drevet. 

Alle skud indberettes til den ansvarlige på den enkelte ejendom. Eftersøgning koordineres efter jagten 

mellem den ansvarlige for hver ejendom og den eftersøgningsansvarlige. 

Drevet påbegyndes kl. 9.00 og afsluttes kl. 12.00. Der må ikke afgives skud efter dette tidspunkt. 

Uanset hvad parolen foreskriver, er den enkelte våbenføre person selv ansvarlig for hvert afgivet skud. 

Ansvarlig på Aage V. Jensen Naturfonds arealer: Jacob Skriver tlf.: 51 25 02 34 

Ansvarlig for eftersøgning: Lars Mikkelsen tlf.: 20 41 49 30 

Efter drevet indsamles alle skudte dyr og bringes til fælles parade kl. 13 ved skydebanen på Bindstowvej. 

Knæk og bræk! 




