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Notat om mulighed for jagt/regulering af råvildt i sommerhusom-
råder

Odsherred Kommune har i løbet af forsommeren 2017 modtaget en del henvendelser om den 
stigende råvildtbestand i kommunens sommerhusområder og de adskillige problemer forbundet 
hermed. Henvendelserne stammer især fra det store sommerhusområde i bunden af Sejerøbug-
ten samt fra sommerhusområdet på spidsen af Sjællands Odde. 

Emnet er blevet behandlet på møde i Grønt Råd Odsherred den 22. juni 2017, hvorefter dette 
notat er blevet udarbejdet af kommunens administration for at give en oversigt over mulighe-
derne for jagt/regulering af vildt i sommerhusområder.

Udviklingen i Odsherreds råvildtbestand

Over hele landet har man siden starten af 1990’erne oplevet en markant stigning i bestanden af 
råvildt – således også i Odsherred. Stigningen er dog stagneret i det seneste årti bl.a. på bag-
grund af en ikke identificeret sygdom (”rådyrsygen”), som også er konstateret i Vestsjælland. 
Den samlede danske forårsbestand estimeres at være 300.000-400.000 individer1.  

Der er flere årsager til, at vi gennem de seneste ca. 25 år har set en stigning i råvildtbestanden. 
En af de mest markante ændringer, som har haft positiv indflydelse på bestanden, er den sti-
gende anvendelse af vintergrønne marker i landbruget. Disse udgør en attraktiv føderessource i 
den periode af året, hvor det tidligere har været vanskeligt for dyrene at finde tilstrækkeligt 
føde af god kvalitet. Andre årsager er det efterhånden mere gunstige klima med milde vintre 
samt en beskeden prædation2. 

Særligt i Odsherred har råvildtet også en stor fordel af, at sommerhusområderne har fået et 
udtalt skovpræg. Der findes således en tydelig positiv sammenhæng mellem især løvskov og 
størrelsen af råvildtbestanden. Jo mere løvskov, jo tættere bestand af rådyr2.  

Jagt og regulering af rådyr
Rådyret er et af de pattedyr, der må jages i Danmark. Der er fastsat jagttid nogle måneder 
hvert år, hvor jagten ikke går ud over yngelplejen eller forstyrrer dyrenes parring. I de perio-
der, hvor der ikke er fastsat jagttid, er dyrene som udgangspunkt fredede. 

1 Asferg m.fl. 2016. Vildtbestande og jagttider I Danmark: Det biologiske grundlag for jagttidsrevisionen 2018. Aarhus 
Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 140 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for 
Miljø og Energi nr. 195
2 Olesen m.fl. 2002. Rådyret – Fra fåtallig til almindelig. Danmarks Miljøundersøgelser, Miljøministeriet. TEMA-rapport 
fra DMU, 39/2002.



2/2Notat om mulighed for regulering af vildt i sommerhusområder

Desuden må rådyr reguleres uden forudgående tilladelse hele året i forsvarligt indhegnede, 
erhvervsmæssigt drevne gartnerier, frugthaver, frugtplantager og planteskoler. Derudover kan 
der gives tilladelse til regulering i jagttiden i skove og på have- eller markafgrøder fra 1½ time 
før solopgang til 1½ time efter solnedgang. Jagtlovgivningen åbner ikke op for særskilt regule-
ring i sommerhusområder.

Jagtretten tilfalder den enkelte grundejer. Dette gør sig også gældende i sommerhusområder. 
Hvis sommerhusejere med et fællesareal på mere end 5 ha ønsker jagt, kan dette derfor godt 
lade sig gøre. Det er dog en forudsætning, at alle grundejere accepterer jagten. Det er desuden 
en forudsætning, at politiet godkender jagten, da der visse steder kan være politivedtægter, 
som forbyder jagt. 

Start med at tage kontakt til den lokale jagtforening og vildtkonsulent, hvis der ønskes jagt i 
sommerhusområde.

Hvad kan man gøre som grundejer?
Rådyr spiser især de yderste skud af træer, buske og urter. Men typiske haveplanter som roser 
og tulipaner er også meget yndede foderemner, ligesom de er vilde med æbler og pærer.  Hvis 
du gerne vil gøre din sommerhushave mindre egnet for rådyr, så undlad at sætte haveplanter 
som fx roser og andre stauder. 

Og så kan du med fordel tynde ud i træerne på grunden, så vildtet ikke har noget at skjule sig i. 

At opsætte hegn omkring sommerhushaven er i mange tilfælde en dårlige idé. Dels kan det 
være et æstetisk problem, dels kan det være med til at hindre adgangen for andre sommerhus-
gæster til eksempelvis strand. Mange steder kan det ligefrem være i strid med lokalplanen eller 
servitutter at hegne. 

Ønsker du at foretage naturpleje på din fritidsgrund, som kan gavne andre dyr og planter, så 
kan du med fordel læse folderen ”naturpleje på din fritidsgrund”. 

http://www.odsherred.dk/sites/default/files/PDF/naturpleje_paa_din_fritidsgrund_-_maj_2015.pdf
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