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AFSKYDNINGSPLANEN 
 
 
I Danmark er det frivilligt at udarbejde en afskydningsplan, hvis indhold 
gengiver antallet af vildt, der agtes nedlagt fordelt på køn samt aldre.  
 
Afskydningsplanen et nyttigt styreredskab at udarbejde for de jægere, 
som har en positiv holdning til en så biologisk korrekt forvaltning af de-
res hjortevildtbestand, som nu engang menneskeligt muligt.  
 
Som du har læst afviger forårsbestanden af hinder beroende på, hvilken 
beregning du har anvendt. Afledt heraf kan afskydningsplanen ej heller 
betragtes som et udtryk for de vises sten, og skal derfor også kun anses 
for vejledende god. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagram 1: En ideel alderssammensætning af en sikavildtbestand på 60 
individer den 1. april ved et kønsforhold på 1:1. 

 
Aldersklassen nul udtrykker sommerens tilvækst i denne bestand, dvs. 
20 individer fordelt ligeligt på 10 hindkalve samt 10 hjortekalve. Prik-
kerne oplyser, hvor mange individer, der bør afskydes i hver aldersklas-
se af hvert køn.  
 
Tallene i kolonnerne yderst til venstre og højre summerer afskydningen 
i den pågældende aldersklasse, mens summen nederst sammenfatter 
den totale afskydning fordelt på hjorte og hinder inkl. kalve. 

Hjorte       Alder       Hinder 
1          ● 9 ●          1 
1         ●  8  ●         1 
0           7           0 
0           6   ●        1 
1        ●   5    ●       1 
0           4           0 
1       ●    3           0 
1      ●     2           0 
3   ● ● ●      1     ● ●     2 

 

2 ● ●         0       ● ● ● ● 4 
∑ 10                      10 
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PROCENTVIS AFSKYDNING & SELEKTION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagram 2: Anbefalet procentvis afskydning fordelt på aldersklasser. 
 
Sikahjorte er generelt sværere at skønne alderen på end då- og kron-
hjorte, hvor gevirudviklingen tydeligere indikerer en korrekt alder.  
 
Hvordan kan vi f.eks. fastslå om en seksender sikahjort er mellem 3-7 
år, og derfor bør afskydes, eller er to år og bør spares?  
 
Endeligt forekommer der særdeles gode genetiske anlæg i visse bestan-
de, der bl.a. indebærer, at hverken gaffel- eller seksenderstadiet over-
hovedet forekommer, idet hjortenes geviropsætning forløber direkte fra 
spidshjort til 8-ender i toårsalderen. 
 
Ønsker du imidlertid retningslinjer for, hvad der specifikt kendetegner 
en afskydningshjort i de forskellige aldersklasser, kan inddelingen i dia-
gram 3 forhåbentlig være til hjælp, som tommelfingerregel, ved din se-
lektive afskydning: 
 
Hjortenes aldre Afskydning Spar følgende 

Kalve ’Pjuskede’ og små Kraftige kalve 

1 år 
Spidshjort ≤ 1½ x 
ørehøjde 

Spidshjort > 1½ x ørehøjde 

2 år 
Gaffel & ulige seksen-
der 

Seksender 

3-7 år 
Seksender og ulige 8-
ender 

8-ender med tydelige sprosser 
og min. 35 cm. stanglængde 

≥ 8 år  

8-ender med tynde 
stænger samt korte 
sprosser og/eller med 
manglende eller korte 
øjensprosser 

Regelmæssig 8-ender eller 
større med lange, kraftige 
stænger og lange sprosser 
samt stort udlæg 

 
Diagram 3: Anbefalede afskydningskriterier fordelt på aldersklasser. 

Køn Aldersklasse Procentvis afskydning 

Kalve 20 

1 & 2 år 45 

3- 7 år 20 
Hjorte 

8 år og ældre 15 

Kalve 40 

Smalhinder, 1 år 20 Hinder 

Hinder, 2 år og ældre 40 


