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Hjortevildtforvaltningsplan - skematisk oversigt over gældende lovgivning og ny model   

 
Jagttider  
 

 I dag Ny model  

Hjorte ældre end 

spidshjort 

5 måneder: 1. september til 31. januar 

  

Der er derudover fastsat lokale jagttider. 

Eksempelvis er der i Nordjylland et område, 

hvor hjorte er fredet, og et område hvor 

jagttiden på hjorte er 8 uger. 

16. oktober til 31. december  

 

De regionale hjortevildtgrupper kan 

fastesætte lokale jagttider, der er kortere 

end ovenstående samt beslutte, at der 

skal være 14 dages ekstra jagt i perioden 

1. september til 15. oktober. 

Kronkalv 1. oktober til 31. januar  

  

Der er derudover fastsat lokale jagttider. 

Eksempelvis er der i Vestjylland fastsat jagt 

tid på kronkalv fra 1. sep.  

1. september til 28. februar 

Hind 1. oktober til 31. januar  

 

1. oktober til 31. januar  

 

Spidshjort 1. september til 31. januar 1. september til 31. januar 

 

 
 
Arealkrav  
 

 I dag  Ny model 

Arealkrav  1) Ingen jagt på arealer under 1 ha  

 

2) Udlejning af jagt kun tilladt på arealer 

over 5 ha. 

1) Ingen jagt på arealer under 1 ha  

 

2) Udlejning af jagt kun tilladt på arealer 

over 5 ha.  
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Øvrige forhold 

 

 I dag   Ny model 

Vildtudbytte-

indberetning 

Obligatoriske vildtudbytteindberetninger - 

krav for at forny jagttegn. 

 

Frivilligt med supplerende oplysninger om 

køn, anslået vægt og alder 

Obligatorisk vildtudbytteindberetning  

 

Obligatorisk at indtaste supplerende oplysning 

om køn – krav for at forny jagttegn. 

 

Frivilligt at indtaste oplysninger om anslået 

vægt og alder 

Indsendelse af 

kæber 

Ingen organiseret indsamling.   Frivilligt 

 

 

Fodring Forbud mod fodring af vildt med jagt for øje.  

 

Vildt må ikke beskydes på jorden eller på 

vandet i umiddelbar nærhed af foderplads.  

 

Alene anbefalinger om fodring.  

Forbud mod fodring af vildt med jagt for øje.  

 

Vildt må ikke beskydes på jorden eller på 

vandet i umiddelbar nærhed af foderplads.  

 

Forbud imod fodring med valset korn og 

kraftfoder.* 

 

Indføjelse af afstandskrav på 130 meter til 

skydetårn og 130 meter til nabo fra foderplads 

ved udlejning af jagten.* 

Tryk- og 

drivjagt 

 

Ingen regulering Forbud mod tryk- og drivjagt på kronvildt i 

perioden 1. september til 15. oktober.* 

Lokale forsøg   Mulighed for lokale forsøg 

 
* Kræver lovændring.  


