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Vedr. jagt og vildtpleje - mindskede indtægter som følge af grønne 
hensyn 
 
Naturstyrelsen varetager jagt og vildtforvaltning i statsskovene. Formålet er 
nærmere fastlagt i et sæt retningslinjer udarbejdet af styrelsen i 1994. Kongehuset 
og Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg har begge fået forelagt 
retningslinjerne.  
 
Jagten drives ud fra reservatsynspunkter, dvs. at der tilstræbes en afbalanceret 
opretholdelse af det naturlige dyreliv. Det tilsigtes, at der i statsskovene drives jagt 
og foretages vildtpleje på en sådan måde, at der opretholdes sunde, afbalancerede 
og righoldige bestande af de jagtbare vildtarter.  
 
Der kan især for hjortevildt være behov for afbalancering af lokale bestande, med 
henblik på køns- og aldersfordeling og evt. bestandenes størrelse. Bestandene er 
medvirkende til at sikre skovgæsterne oplevelsesmuligheder. Hertil kommer, at 
der fra disse bestande vil ske udvandring til omkringliggende arealer. Det vil sige, 
at statsskovene kan virke som vildtreservoir for egnen. 
 
Formålet er således, på linje med andre aktiviteter i driften af statens skove, at tage 
hensyn til vildtet, samt at begrænse de skader, vildtet kan give anledning til. 
Samtidig skal der tages hensyn til befolkningens rekreative behov, kulturhistoriske 
traditioner, samt ønsket om at statsskovene kan virke som vildtreservoir for egnen. 
Der skal endvidere sikres gode muligheder for publikum til at iagttage vildt.  
 
Hertil kommer et ønske om gennem information og ageren at sætte jagtetik, moral 
og sikkerhed i fokus ved al jagt i statsskovene. 
 
Naturstyrelsen adskiller sig således generelt fra de private skovejere ved at have 
flere begrænsninger i jagtudøvelsen af hensyn til natur og friluftsliv. 
Begrænsningerne hviler bl.a. på skovlovens regler om særlig hensynsfuld drift af 
statsskovene. Blandt de særlige begrænsninger for jagtudøvelsen kan følgende 
fremhæves:  
 

 der udsættes ikke vildt,  
 andefugle fodres ikke i og ved vandhuller og vådområder 
 der tages særlige hensyn til vandfugle på væsentlige raste- og 

fourageringslokaliteter (søer større end 2 ha) og i 
fuglebeskyttelsesområder.  

 
Denne forskel udmønter sig særligt i afskydningen af vildt. Den seneste 
vildtudbyttestatistik for 2013/14 angiver totalt 2.259.372 stykker nedlagt vildt, 



   

2 

hvorpå der er jagttid. Heraf er 17.0321 nedlagt på Naturstyrelsens arealer. Det 
giver et relativt vildtudbytte på Miljøministeriets arealer på ca. 1/133 af udbyttet 
på private arealer. Afskydningen på ministeriets arealer er altså generelt lav, og er 
en af baggrundene for forskellen i indtægter ved jagt på statsskovarealer ift. 
private arealer. 
 
Statsskovsarealerne er på baggrund af ovenstående retningslinjer i jagt- og 
vildtforvaltningsmæssig henseende opdelt i følgende tre kategorier.  
 

A. Områder, hvor der ikke drives jagt. Disse områder er af vidt forskellig 
karakter, og som eksempel kan nævnes arealer med jagtfredninger eller 
reservater samt områder, der grundet deres intensive friluftsmæssige 
anvendelse er uegnet til jagt, såsom bynære skove med karakter af park, 
sommerhusområder og campingpladser. Det samlede areal er i alt ca. 
30.800 ha. 

 
B. Områder,  hvor  jagt  foretages  af  Naturstyrelsen  (ca.  37.200  ha)  og  hvor 

kongehuset har jagtretten (ca. 63.500 ha). Førstnævnte områder omfatter 
de  arealer,  hvor  jagtudleje  skønnes  at  være  i  konflikt  med  den  øvrige 
flersidige brug. Det omfatter eksempelvis arealer med formelle bindinger, 
og  arealer  hvor  almindelig  jagt  ikke  er  acceptabel  på  grund  af  arealets 
karakter  eller  mængden  af  publikum.  Mere  konkret  kan  nævnes  arealer 
med reservatforpligtelse, bynære arealer, hundeskove, strande, klitter, 
samt søer med en vandflade større end 2 ha med tilgrænsende rørskov o.l. 
Endvidere arealer med reservoirfunktion for kronvildt, råvildt m.v. 
Kategorien  omfatter  også  arealer,  hvor  der  stort  set  ikke  drives  jagt,  og 
hvor overgangen til kategori A er glidende.   

 
C. Områder, hvor jagt udlejes. Denne gruppe omfatter alle arealer, i alt ca. 

66.500 ha, der ikke er omfattet af kategori A og B. Udlejningen sker langt 
overvejende til private jagtkonsortier eller jagtforeninger til markedsleje. 
For at sikre at lejen er på markedsniveau, udbydes jagten med jævne 
mellemrum. Jagten udlejes på vilkår, der sikrer, at Naturstyrelsen lever op 
til de særlige forpligtelser med hensyn til fauna og friluftsliv.  

 
Naturstyrelsens indtægt for udleje af jagt var i 2013 ca. 19 mio. kr., svarende til 
285,73 kr. pr. ha. Den gennemsnitlige jagtlejeindtægt for privatskovbruget var 
tilsvarende 537,67 kr. pr. ha i 2013, jf. Dansk Skovforenings Regnskabsoversigt for 
dansk privatskovbrug 2013.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
Såfremt man opgav de restriktioner, der sikrer varetagelse af og Naturstyrelsens 
retningslinjer for jagt og lokale forhold, vil man skønsmæssigt kunne udleje jagten 
i kategori C til samme niveau som i privatskovbruget. Ydermere ville der potentielt 
kunne udlejes 37.200 ha, svarende til den del af arealet i kategori B, hvor 
Kongehuset ikke har jagtretten. 
 
Sammenfattende skønner Naturstyrelsen, at man ved udeladelse af de hensyn, 
som i dag begrænser jagtudlejen på styrelsens arealer, vil kunne forøge de årlige 
indtægter således: 
 
Opgivelse af restriktioner på 
nuværende udlejede arealer (kat. C) 

16.754.010 kr. 

                                                             
1 Hjortevildt nedlagt under hegn i hhv. Dyrehaven og på Vestamager er ikke 
medtaget.   
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= 66.500 ha * (537,67-285,73) kr./ha 
Potentiel yderligere udleje af arealer 
(kat. B) 
= 37.200 ha * 537,67 kr./ha 

20.001.324 kr. 

I alt 36.755.334 kr. 
 
Resultatet er, at omkostningerne ved styrelsens jagtudlejepolitik vurderes at 
udgøre ca. 36,75 mio. kr. 
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