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vildtbane gennem de seneste 25 år
Current distribution and hunting utilization of fallow deer Dama dama in
Denmark and recent dispersal of the free-ranging population

∗

Cand. Scient. Specialerapport i Biologi af
Jacob Preil Andersen
Biologisk Institut
Syddansk Universitet
Under vejledning af Ole Næsbye Larsen og Tommy Asferg
24. august 2005

∗
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Resumé
Formålet i dette speciale er at kortlægge det danske dådyrs (Dama dama) geografiske
udbredelse, undersøge den jagtlige udnyttelse og afdække dådyrets geografiske spredning gennem 25 år.
Til dette formål benyttedes tre vidt forskellige metoder til indsamling af oplysninger.
En spørgeskemaundersøgelse, et litteraturstudie, og et opsøgende arbejde med forskningsinterview af nøglepersoner udvalgt for deres viden om dådyr i Danmark. Disse
metoder er ikke traditionelle biologiske metoder, men blev bedømt til at kunne give
størst mulig udbytte ved brug af færrest tidmæssige og økonomiske resurser.
Den jagtlige udnyttelse af dådyr viste en fordeling med en høj andel nedlagte hanner. Sandsynligvis resulterende i en bestandssammensætning med mange hunner og
kun få ældre hjorte.
Samlet viser resultaterne, at dådyret er udbredt til alle danmarks landsdele, med
undtagelse af det vestligste Jylland. Bestandene er desuden mere sammenhængende,
og har højere tæthed på Fyn, Langeland, Sjælland og Lolland end i Jylland.
Der kunne ikke påvises en geografisk spredning af dådyr ud fra litteraturstudiet,
men det vurderes at udslip fra hjortefarme, og lokale jægeres fredninger har resulteret
i en spredning siden 1980. Dette understøttes af udsagn fra de udførte forskningsinterviews.
Et forslag til ændret forvaltning af dådyr kunne være at forbyde jagt i brunstperioden, der fortrinsvis ligger i oktober.
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Summary
The purpose of this project is to map the geographical distribution of danish fallow deer
(Dama dama), explore the hunting utilization and to uncover the dispersal through 25
years.
For this purpose three very different methods were used for gathering information. A
questionnaire, a study of available litterature, and interviews of key persons, selected
for their knowlegde of fallow deer in Denmark. These methods are not considered
traditional biological methods, but were believed to give the largest yield, compared
to the financial and temporal costs.
The hunting utilization of fallow deer showed a distribution with a high fraction of
males. This likely results in a population with many females and only few older males.
The results show that fallow deer is found in all parts of Denmark except in the
most western part of Jutland. In addition the populations are more connected and
have a higher density on Funen, Langeland, Seeland and Lolland, than in Jutland.
A geographical dispersal of fallow deer could not be concluded from the litterature
study, but it is found likely that leaks from deer farms and local voluntary preservations,
have resulted in a dispersal since 1980. This is supported by statements from the
conducted interviews.
A proposed change in management of the fallow deer could be to prohibit hunting
during the rut, which mainly takes place in October.
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Ordliste

Anstandsjagt: Jagt, hvor jægeren står stille og venter på sit bytte.
Beslåning: Parring.
Brækket vægt (el. Opbrækket vægt): Vægt af dyr, når indvolde er fjernet.
DMU: Forkortelse for Danmarks Miljøundersøgelser.
Drivjagt: Jagt, hvor byttet bliver drevet imod jægeren/jægerne vha. drivere eller
hunde.
Då: Voksen dådyr hun, der har fået sin første kalv. Dette sker som regel når den
bliver to år.
Ender: Spidserne på dåhjortens gevir omtales ofte som ”ender”.
Fri vildtbane: Områder, der ikke er indhegnede.
Fuldskuffel: Hos dåhjorten ender gevirudviklingen med, at hjorten får et gevir, der
består af to skovle også kaldet skufler.

Figur 1: Fuldskuffel, det fuldt udviklede gevir hos dåhjorten (Gengivet med tilladelse
fra Jens Christian Schou).

Halvskuffel: Før dåhjorten bliver fuldt udviklet, er dens gevir halve skovle. Der
er ingen fast definition på dette, men flere steder bruges tommelfingerreglen, at
overgangen fra halv- til fuldskuffel sker når skuflen er bredere end en håndsbredde.
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Figur 2: Halvskuffel. Når stanghjorten begynder at få et skuffel-lignende gevir kaldes
den en halvskuffel (Af Leif Ragn Jensen. Gengivet med tilladelse fra Hornslet Trykkeri).

Kalv: Dådyrets unge til den fylder et år.
Lek polygoni: Parringssystem, hvor hannen forsvarer et symbolsk territorium. Hunnerne kommer til lek’en for at parre.
Pürsch: Jagt, hvor jægeren lister sig ind på skudhold af sit bytte.
Revir: Et område hvor en jæger har lov til at gå på jagt, eller hvor en dyreart holder
til. Disse er ikke nødvendigvis sammenfaldne.
Skuffel: Dåhjortens gevir når der er dannet pladeformede områder. Også kaldet skovl.
Se figur 1.
Smaldå: Etårig dådyr hun, der endnu ikke har fået sin første kalv. Benævnes ung
hun i denne opgave.

Figur 3: Spidshjort. Den etårige hjort udvikler et gevir med to mindre spidser (Af Leif
Ragn Jensen. Gengivet med tilladelse fra Hornslet Trykkeri).
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Spejl: Hvidt pelsområde under dådyrets hale. Vises bl.a. i flugtsituationer.
Spidshjort: Etårig hjort med to gevirspidser. Benævnes ung han i denne opgave. Se
figur 3.
Stanghjort: Udviklingstrinnet efter spidshjort. Hjorten er nu mere end et år, og har
fået flere ender. Der er endnu ikke udviklet skufler. Se figur 4

Figur 4: Stanghjort. Efter det første år får geviret flere ender (Af Leif Ragn Jensen.
Gengivet med tilladelse fra Hornslet Trykkeri).

Trykjagt: Jagt, hvor byttet trykkes hen imod jægeren/jægerne vha. drivere, men
mere afdæmpet end drivjagt.
VUS: Forkortelse for vildtudbyttestatistikken.
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Indledning

2.1

Introduktion

Dådyret (Dama dama) findes i den danske natur både som skattet pryd- og jagtobjekt
i dyrehaver og på den frie vildtbane, samt som husdyr i hjortefarme.
Dåvildtet var udbredt i Danmark og resten af de europæiske lande før sidste istid
[1, 2, 3, 4]. I Danmark eksisterede der dådyr i Eem-mellemistiden (110.000-130.000 år
siden) [5]. Efter istiden var den naturlige udbredelse begrænset til middelhavslandene
og Lilleasien [1, 4, 6, 7].
Der er udbredt enighed om, at dådyret efterfølgende er blevet spredt rundt i Europa
af menneskehånd. Dog er der usikkerhed om, hvem der har sørget for spredningen. Både
fønikerne og romerne er blevet nævnt i denne forbindelse [1, 4, 6, 7, 8]. Også dengang
blev det formentlig brugt som jagtobjekt i dyrehaver. Det vides ikke med sikkerhed
hvornår dådyret kom til Danmark igen, men det menes, at det fandtes i England i
1100-tallet, og i Danmark i 1200-tallet [1, 2, 4, 6, 8]. Sikkert er det, at dådyrene, på
bl.a. Romsø, er nævnt i Valdemarernes Jordebog i 1231 [1, 9].
På den tid fungerede dådyret som bidrag til husholdningen for adelen og kongehuset,
hvor det velsmagende kød var eftertragtet. Dog ikke mere eftertragtet end at skader på
skov- og landbrug medførte, at det ved kongelig resolution i 1799 blev bestemt at kronog dåvildt skulle skydes væk [2]. Helt skudt væk blev dådyret dog ikke. Det overlevede
bl.a. på godser og i dyrehaver.
I 1980’erne fik dansk landbrug interesse for hjorteavl, og der blev oprettet hundredvis af indhegninger i hele landet. Til de mange hjortefarme blev der, udover avlsdyr
fra Danmark, også importeret dådyr fra bl.a. England, Holland, Tyskland og Sverige
[10, 11].
Det sker, at der er udslip fra hegningerne, og da undslupne hjorte hører under
jagtloven, bliver de ofte nedlagt af lokale jægere. Dog er der flere eksempler på, at
der lokalt er opnået enighed om at frede dyrene. Således er der gennem opstået faste
bestande spredt rundt i landet [3, 11].
I dag indberettes mellem 3000 og 3500 nedlagte dådyr om året til vildtudbyttestatistikken. Det er ukendt hvor mange af disse der nedlægges i dyrehaver. Hjortearter i
hjortefarme betragtes som husdyr og skal derfor ikke indberettes til vildtudbyttestatistikken. Der indberettes nedlagte dådyr med varierende antal fra alle landets amter,
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men det vides ikke hvor mange af disse stammer fra dyrehaver, og hvor mange der
nedlægges fra den frie vildtbane. Det vides heller ikke hvordan fordelingen af f.eks. køn
og alder er, eller ved hvilke jagtformer dådyrene bliver nedlagt [12, 13].

2.2

Formål

I Danmark er vores viden om bestandsudvikling og geografiske udbredelse for jagtbare arter, specielt pattedyrene og deriblandt dådyret, i vid udstrækning baseret på
oplysninger fra vildtudbyttestatistikken (VUS). Derfor er den et vigtigt værktøj i moniteringen af disse, og bliver brugt i lovgivningen og fastsættelse af jagttider [11].
Vildtudbyttestatistikken indeholder oplysninger om udbyttet af jagtbare arter fordelt
på amterne i Danmark, og svingninger i udbyttet over en årrække kan vise tendenser
i populationernes størrelser.
Der er tre hovedformål med dette speciale. Først at afdække de aspekter af den
jagtlige udnyttelse af dådyr, som vildtudbyttestatistikken ikke kan give svar på, såsom
køns- og aldersfordeling, revirtype mv. Dernæst at præcisere den geografiske udbredelse, som i vildtudbyttestatistikken er begrænset til amterne. Endelig vil det forsøges
at kortlægge den geografiske spredning af dådyret gennem de sidste 25 år på den fri
vildtbane.
Desuden forsøges vildtudbyttestatistikkens oplysninger om udbytte valideret, og
det vil blive forsøgt at estimere den aktuelle bestand af dådyr på den fri vildtbane i
Danmark.
Der har i mange år været diskussioner om forvaltningen af krondyr. En analyse af
forvaltning af krondyr i 2001 konstaterede, at der manglede grundlæggende oplysninger
om krondyrene, som kunne danne grundlag for faglige og politiske diskussioner [14].
Indsamling af disse oplysninger blev foretaget af Danmarks Miljøundersøgelser i form
af en spørgeskemaundersøgelse. Sideløbende blev der på samme måde også indsamlet oplysninger om de to andre store hjortearter, dådyr og sika, i Danmark. Dele af
nærværende speciale er udført på DMU, Kalø i forbindelse med omtalte undersøgelse,
og dele af resultaterne er publiceret i en faglig rapport fra DMU, ”Krondyr, dådyr og
sika i Danmark, Forekomst og jagtlig udnyttelse i jagtsæsonen 2001/02” [13].
Der er nu nedsat regionsråd til at komme med forslag til forvaltning af krondyr.
Skulle forvaltning af dådyr af samfundsmæssige hensyn blive nødvendig, eller skulle
ønsket om forvaltning opstå af andre årsager, er det nødvendigt med et materiale,
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der er mere uddybende end vildtudbyttestatistikken. Materialet fra dette speciale kan
bidrage til udarbejdelse af en sådan forvaltning.

2.3

Kort om metoder og særlige kilder

For at opfylde ovenstående formål benyttes tre meget forskellige metoder: Spørgeskemaundersøgelse, forskningsinterviews og litteraturstudie. Disse metoders indhold og anvendelse opridses her kort, og uddybes i senere metodeafsnit.
Desuden benyttes to eksisterende kilder: vildtudbyttestatistikken og hjortevildtoversigterne. Da disse kilders indhold og anvendelse kræver nærmere præsentation,
men ikke udgør eget arbejde, beskrives de kort i indledningens afsnit 2.4 og 2.5.
Til undersøgelse af den jagtlige udnyttelse af dådyr gennemføres ovennævnte spørgeskemaundersøgelse. Her bliver alle jagttegnsløsere, der har oplyst til vildtudbyttestatistikken at have nedlagt dådyr i sæsonen 2001/2002, bedt om, at svare på en
række spørgsmål (se afsnit 3.1). Undersøgelsen af dådyrets geografiske udbredelse i
denne periode bygger ligeledes på svar fra spørgeskemaundersøgelsen.
For at undersøge den geografiske spredning benyttes et litteraturstudie ved gennemgang af historisk materiale med reference til dådyr på den fri vildtbane (se afsnit 3.3).
Der foretages forskningsinterview af personer med praktisk viden om dådyret, og kendskab til dets historie i Danmark (se afsnit 3.2), og endelig benyttes hjortevildtoversigter
fra jægernes medlemsblade.
Valideringen af vildtudbyttestatistikken foretages på baggrund af oplysninger fra
spørgeskemaundersøgelsen, og vildtudbyttestatistikken selv.
Bestandsestimeringen foretages med udgangspunkt i vildtudbyttestatistikken og
oplysninger fra interviewene.

2.4

Vildtudbyttestatistikken

Den danske vildtudbyttestatistik (VUS) er en central statistik over vildt nedlagt i
Danmark. Den har eksisteret siden 1941, hvor det blev lovpligtigt for jagttegnsløsere
at indberette nedlagt vildt [15].
I dag gælder ”Bekendtgørelse om jagttegn” (nr. 106) af 18/02/2002 vedrørende
”Bekendtgørelse af lov om jagt og vildtforvaltning” (nr. 114) af 28/07/1997 hvor alle,
der har løst jagttegn, hvert år skal indberette hvor mange stykker vildt, de har nedlagt.
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Også selvom de intet har at angive.
Indberetningen foregår ved, at alle jagttegnsløsere får tilsendt et udbytteskema.
Dette udsendes sammen med girokortet til indbetaling af jagttegnsafgiften for den
næste sæson. I skemaet skal angives hvilke arter, samt hvor mange dyr af pågældende
art, der er nedlagt i sæsonen (Jagtsæsonen strækker sig fra 1. april til 31. marts). Desuden skal der angives i hvilke amter dyrene er nedlagt [16]. Indberetningen sker til Danmarks Miljøundersøgelser1 , afdelingen for vildtbiologi og biodiversitet, der også behandler informationerne. Alternativt kan indberetningen ske via internettet på www.jagttegn.dk.
Indberetningsmetoden til vildtudbyttestatistikken har varieret siden indberetningen blev lovpligtig, og gennem tiden har indberetningsprocenten også ændret sig [15,
16]. For at tage højde for de manglende indberetninger anvendes korrektion. Korrektionen er senest blevet ændret efter sæsonen 2001/2002. Da var indberetningsprocenten
blevet så lav, at fejlen på den lineære ekstrapolation, der var blevet anvendt hidtil, ville
blive for stor. Derfor indførtes der en ny korrektionsfaktor [16]. Detaljer om ændring
af indberetningsform, korrektion, mm. fra 1941 til 1976 kan læses i ”The danish bag
record II” [15]. Senere ændringer kan ses i ”Korrektion for manglende indberetninger
til vildtudbyttestatistikken” [16].
Med indberetninger fra ca. 100.000 jagttegnsløsere (2002) [16] er vildtudbyttestatistikken lavet på baggrund af et meget stort råmateriale, og udgør et meget vigtigt
værktøj i undersøgelser, forskning og ved fastsættelse af jagttider.
På trods af VUS’ store værdi, har den også sine begrænsninger. For eksempel
giver det absolutte udbytteantal for en given vildtart for en enkelt sæson ikke megen
information om bestanden. Hvis ændringer i udbyttet for vildtarten over en tidsperiode
vurderes, kan VUS dog give kvalitative oplysninger om ændringer i bestanden. Dvs. at
VUS ikke i sig selv kan oplyse bestandsstørrelser. Hvis svingninger i indberetningerne
skal repræsentere tendenser i bestandene, er det desuden forudsat, at der ikke er andre
faktorer, som f.eks. ændret adfærd hos jægerne eller ændrede jagttider, der påvirker
indberetningerne [17].
Endnu en begrænsning af VUS ligger i den geografiske opløsning. Af praktiske
1

Danmarks Miljøundersøgelser er en forskningsinstitution under miljøministeriet, der ”udfører

faglig rådgivning, overvågning af natur og miljø samt anvendt og strategisk forskning”. DMU’s formål
er, med udgangspunkt i Lov om Sektorforskningsinstitutioner (Lov nr. 326 af 05/05/2004), ”at tilvejebringe et fagligt grundlag for de miljøpolitiske beslutninger.”
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årsager i indberetningen er den geografiske præcision begrænset til amterne. Ydermere
skelnes der heller ikke mellem dyr nedlagt på fri vildtbane og i dyrehaver.
Der er også risiko for fejl i VUS. Ud over behandlingsfejl af indberetningerne kan
jagttegnsløserne skrive forkert i skemaerne ved f.eks., at angive forkert antal eller
forveksle rubrikkerne, der angiver vildtarterne. Oftest er det dog kun ved arter, hvor
der kun indberettes et lille antal, at dette kan risikere at få betydning i forhold til det
reelle antal nedlagte dyr [15].
Den største fare for vildtudbyttestatistikkens pålidelighed er dog formentlig manglende indberetninger. Historisk set har indberetningerne ligget på omkring 80-90%,
men indberetningsprocenten er faldet, og var i 2002 på 60,6% (I sæsonen 2001/2002 var
der 162.987 jagttegnsløsere, af dem indberettede de 98.801 [16]). For at få et pålideligt
materiale er det nødvendigt, at så mange som muligt af jagttegnsløserne indberetter
til VUS.

Figur 5: Antal nedlagte dådyr indberettet til vildtudbyttestatistikken siden indførslen
af lovpligtig indberetning (korrigeret). I sæsonen 2001/2002 var udbyttet 3100 dådyr.
Ukorrigeret var antallet 2341 stk. [13] (Fra www.vildtudbytte.dk). Af x-aksen ses årstal
for indberetning, af y-aksen ses korrigeret antal nedlagte dådyr i pågældende sæson.

2.5

Hjortevildtoversigterne

Hjortevildtoversigterne stammer oprindeligt fra Dansk Jagttidende (medlemsblad for
Dansk jagtforening). De startede i 1941, som en oversigt over Jyllands kronvildt, og er
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siden blevet publiceret hvert år. Udarbejdelsen af hjortevildtoversigterne blev varetaget
af forfatter Børge Alex-Hansen indtil 1988. Siden er udarbejdelsen overtaget af fhv.
klitplantør Robert Vestergaard Olsen, der hvert år publicerer en opgørelse af bestanden
af kronvildt i Danmarks jægerforbunds medlemsblad, ”Jæger”. Periodevis har der også
været opgørelser over andre klovbærende arter, heriblandt dådyr, blandt andet i 1946,
1950, 1955, 1960 og i 1970. Senest har der været opgørelser med oplysninger om dåog sikavildt i 1992, 1997 og 2002. I 1997 og 2002 er opgørelserne fulgt op af kort, hvor
lokaliteterne for hjortearterne er indtegnet. Figur 6 viser en samlet reproduktion af
oversigterne for dådyr fra 1997 og 2002 [18, 19].
Bestandsopgørelserne fremkommer på baggrund af forespørgelser hos et kontaktnet
på op mod 150 lodsejere og personer, der arbejder med hjortevildt. Der er tre kategorier af personer: Ejeren eller stedfortræderen, vildtkonsulenten, og i mindre grad
jagtlejeren, idet jagtlejeren har en forretningsmæssig forbindelse med ejeren (Se interview med Robert Vestergaard Olsen, Appendiks F). Personerne bliver bedt om at
estimere bestandenes størrelse på de områder, de kender til, og spurgt om de kender
til nye bestande.

Figur 6: Figuren viser lokaliteter af dådyrbestande, reproduceret fra kort i hjortevildtoversigterne 1997 og 2002. Hjortevildtoversigterne opgør bestande på både fri vildtbane
og i dyrehaver, men på kortene er kun fritlevende dådyr aftegnet [18, 19].
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Hjortevildtoversigterne er de eneste tilgængelige systematiserede opgørelse over de
store hjortearters bestandsstørrelser på landsplan.

2.6

Om dådyret

Dådyret (Dama dama) opdeles i to underarter. Det almindelige europæiske dådyr
(Dama dama dama) og det persiske dådyr (Dama dama mesopotamica). Det persiske
dådyr blev først beskrevet i 1875 af Victor Brooke [4, 7, 20]. Det blev i 1930 anset
som uddød, men genopdaget i 1956. I 1988 blev antallet af persisk dådyr anslået til
100-120 stk. i tre naturreservater i det sydøstlige Iran, tæt på grænsen til Irak [21, 22].
Al omtale af dådyr vil herefter referere til det europæiske dådyr (Dama dama dama).
Det europæiske dådyr er, som nævnt i introduktionen, flyttet meget rundt af mennesket, og er i dag udbredt til alle beboelige verdensdele. De fleste europæiske lande
har en bestand af dåvildt, bl.a. kan nævnes nogle af Danmarks nabolande, Tyskland,
Sverige og England [1, 4, 7].
Dådyret har typisk en skulderhøjde på 80-100 cm, hvor hannen normalt er lidt
højere end hunnen. Der er stor forskel i vægte på dådyr, en voksen hjort vejer normalt
ca. 65 kg (opbrækket vægt), men kan variere mellem 50 kg og på den anden side af
hundrede kilo. Specielt i brunstperioden kan hannernes vægt svinge meget, da en han i
brunst kan tabe 15-20 kg. En voksen hun vejer normalt ca. 35-40 kg (opbrækket vægt),
men vægten kan variere fra 30-50 kg [1, 3, 4, 6, 8, 21].
Ligesom de andre hjortearter er dådyret drøvtygger. Det anses ofte til at være mere
nøjsomt end krondyret, idet dådyret er en mere udpræget græsser. Dådyret æder, hvad
der er tilgængeligt. Fortrinsvis består føden af græsser, blade, knopper, skud og bark.
I sin søgen efter føde kan dådyret derfor gøre skade på skov og landbrugsafgrøder
[1, 3, 4, 6, 8, 21].
Dådyrets pelsfarve er rødbrun med hvide pletter. En horisontal hvid stribe midt
på kroppen, og diagonalt på bagbenene afgrænser pletterne. Undersiden af halsen og
bugen er lysere. Langs ryggen går en sort stribe helt ud til halespidsen. Bagfra ses et
hvidt område, ”spejlet”, der omkranses af en sort kant. Sammen med halen udgør disse
tre sorte streger. Om vinteren bliver pelsen mere grålig, og pletterne bliver svagere.
Pelsfarven kan variere meget, der findes både helt sorte og helt hvide dådyr (ikke
albino), og det er ikke unormalt med mange lyse eller mørke individer i en population
[1, 3, 4, 6, 8, 21, 23].
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Dåhjorten taber geviret hvert år, og et nyt vokser ud i løbet af foråret og sommeren.
Det første år sætter den op med to stænger (spidshjort, se afsnit 1), året efter får geviret
flere ender, og bliver betegnet stanghjort (se afsnit 1). Efterhånden som hjorten bliver
ældre, ændrer geviret karakter. Det flader ud og bliver mere pladeformet. Det bliver
nu kaldet skovl eller skuffel (se afsnit 1). Dådyret skiller sig ud ved at være den eneste
danske hjorteart med skufler [6, 23].
Hunnen er kønsmoden efter 16 måneder, og får oftest den første kalv efter to år.
Selvom hannen også er kønsmoden efter 16 måneder, går der ofte flere år, før den
seksuelt er moden og spiller en rolle i reproduktion i en bestand. Der er ikke enighed
om hvornår en hjort er seksuelt moden, men en alder på mere end 4-5 år angives
[24, 25, 26, 27]. I zoologiske haver har dådyr opnået en alder på over 20 år. Levetiden
i det fri er formentlig væsentligt kortere, specielt i områder med jagt [4].
Dådyrets brunst foregår i oktober, men kan fortsætte ind i november [1, 3, 4, 6, 7].
Hvis hjorten får ro til det, laver den en brunstplads, hvor den skraber i jorden og på
træer og buske med gevir og forben. Hjorten kan urinere på sig selv og brunstpladsen,
men ulig f.eks. kronhjorten, så ”søler” den sig tilsyneladende ikke ved, at ligge sig i en
skrabet grube med mudder, urin og sædvæske. Brunstpladsen kan placeres både i skov,
på stier eller på åbent land, og kan variere i størrelse fra næsten ikke-eksisterende til
et par hundrede kvadratmeter [1, 4, 6, 21].
Dådyret er den eneste hjorteart, der med sikkerhed benytter sig af lek polygoni, hvor
hannen forsvarer et symbolsk territorium, og ikke en gruppe hunner eller en ressource.
Hunnerne kommer til brunstpladsen, vælger en han, parrer sig og forlader pladsen
[21, 24, 28]. Bliver dåen ikke befrugtet i denne brunstperiode, går der ca. 24-26 dage
til hun er i brunst igen [1, 4, 8].
Drægtighedsperioden er ca. 230 dage hvorefter dåen oftest får en enkelt kalv.
Tvillinger er meget sjældne. Kælvningstidspunktet ligger normalt i juni, men kan være
forskudt helt hen i oktober og november, hvilket skyldes sen befrugtning [1, 4, 6, 8].
Der er ikke enighed om, i hvor stor grad dådyret påvirker/påvirkes af kron- og
rådyr. Chapman & Chapman mener, det er tvivlsomt, at der er antagonistisk adfærd
mellem dådyr og kron- og rådyr [4]. Hvorimod Holten mener, at rådyret er stærkt
belastet af dådyrets tilstedeværelse [1].
Der er ingen kendte krydsninger mellem dådyr og de andre danske hjortearter,
men der er enkelte kendte tilfælde af hybridisering med andre hjortearter. Dådyret kan
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krydse med axishjorten (Axis axis) [20], og det europæiske dådyr har i fangenskab fået
afkom med det persiske [4].

3

Metode

3.1

Spørgeskemaundersøgelse

3.1.1

Udformning af spørgeskema

Under udarbejdelsen blev flere udformninger af spørgeskemaet overvejet. Et afkrydsningsskema med fastlagte svarmuligheder ville forhindre oplysninger, der ikke lod sig
kategorisere. Men dette ville øge omfanget af spørgeskemaet betydeligt, med risiko for
at jagttegnsløseren helt eller delvist ville undlade at udfylde skemaet.
Derfor blev spørgeskemaet udformet så det kun fyldte en A4 side. Det medførte,
at det var nemt og overskueligt for jagttegnsløseren at udfylde, hvilket formentligt
øgede motivationen til at udfylde og returnere skemaet. Resultatet blev et skema hvor

Figur 7: Spørgeskema sendt til jagttegnsløsere, som havde indberettet til VUS at have
nedlagt dådyr.
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jagttegnsløserne selv skulle udfylde en række tomme felter for hvert nedlagt dyr (se
figur 7). Der var plads til 11 dyr i et skema.
På bagsiden af skemaet var trykt en vejledning i hvordan rubrikkerne skulle udfyldes, og der var oplyst forskellige muligheder for svar til hver rubrik (se figur 8).

Figur 8: Vejledningen til udfyldning af spørgeskemaet. Dette var trykt på bagsiden af
spørgeskemaet.

Under udarbejdelsen blev skemaet sendt til vurdering hos en række personer med
erfaring indenfor hjortevildt og jagt. Det blev blandt andet gennemlæst af Ulrik Lorentzen, Oksbøl statsskovdistrikt.
3.1.2

Procedure for indsamling af data

I sæsonen 2001/2002 havde 1065 jagttegnsløsere oplyst, at de havde nedlagt dåvildt.
Disse 1065 personer fik tilsendt et spørgeskema. Da ikke alle registrerede jagttegnsløsere2 havde indberettet til vildtudbyttestatistikken, var der højst sandsynligt jagttegnsløsere, som havde nedlagt dåvildt, men som ikke fik tilsendt et spørgeskema (Indberetningsprocenten i 2001/2002 var 60,6% [16]).
Et brev blev udformet til jægerne (se appendiks C), og dette blev flettet sammen
med databasen over de 1065 jagttegnsløsere. Dermed fik alle jagttegnsløsere et personligt brev, med oplysninger om det udbytte de havde indberettet til Vildtudbyttestati2

I jægerregistret er alle jagttegnsløsere i Danmark registreret. Det indeholder oplysninger om cpr-

nummer, navn, bopæl, hvornår jagttegnsløseren sidst har løst jagttegn, om jægeren har riffeltegn, mm.
Det varetages af Skov og Naturstyrelsen. DMU har stående tilladelse til at få oplysninger til brug i
forskning og undersøgelser.
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stikken. Brevet blev, sammen med spørgeskemaet, vejledningen og en svarkuvert, lagt
i kuverter, hvorefter de blev sendt fra Danmarks Miljøundersøgelser, Kalø.
Returnerede breve blev åbnet, sorteret og indtastet. Se afsnit 3.1.3. De fleste blev
i første omgang kun registrerede som returnerede. Blev skemaet ikke returneret, fik
jægeren ca. 10 uger senere en rykker med nyt skema og brev. Der var enkelte, der
fik en uberettiget rykker, idet det første skema var returneret sent og dermed ikke
registreret. De fleste skemaer blev returnerede, umiddelbart efter de var sendt ud, men
i de efterfølgende måneder kom der løbende skemaer.
Enkelte jægere havde nedlagt et stort antal dyr, ofte i forbindelse med arbejde i
dyrehaver. Disse jægere skulle have tilsendt flere spørgeskemaer. For at undgå at en
øget arbejdsindsats skulle få dem til, at undlade at returnere skemaerne, blev jægere
der, ifølge indberetningerne til Vildtudbyttestatikken, havde nedlagt mere end 11 dyr,
kontaktet telefonisk. Det drejede sig om 14 jægere. Nogle kom med oplysningerne over
telefonen, andre ville gerne have tilsendt udvidede spørgeskemaer.
I Jægersborg Dyrehave og på Vestamager bliver der nedlagt et stort antal dyr,
derfor blev skovfogederne Torben Christiansen og Sven Norup Jakobsen kontaktet. De
indsendte opgørelser over nedlagt hjortevildt.
Enkelte jægere responderede pr. telefon eller e-mail. Det drejede sig hovedsageligt
om jægere der, på trods af at de optrådte som sådan i VUS, ikke havde nedlagt dåvildt.
I få tilfælde responderede familiemedlemmer, idet jagttegnsløseren i mellemtiden var
afgået ved døden.
3.1.3

Registrering og behandling af data omhandlende jagtlig udnyttelse

Til behandling af data fra skemaerne fremstillede jeg en database i Microsoft Access
97.
I databasen er den enkelte jæger identificeret ved et ID (”JægerID”), og hvert
dyr, jægeren har angivet oplysninger om, er identificeret ved et nummer (”Dyrnr”).
Hvert enkelt dyr i databasen er entydigt registreret ved kombinationen af ”JægerID”
og ”Dyrnr”. Denne kombination er også databasens entydige kombinationsnøgle, der
er nødvendig hvis databasen skal forbindes med andre tabeller eller databaser.
I databasen blev der defineret et antal gyldige svar i relevante kategorier. I disse
kategorier var der kun mulighed for enten intet at angive, eller at vælge et gyldigt
svar. Dette blev gjort for at identificere og undgå fejl i indtastningen til databasen.
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Havde jagttegnsløseren ikke udfyldt alle rubrikkerne i spørgeskemaet, blev der i visse
kategorier brugt ”N/A” (”Not applicable” eller ”not available”). I kategorierne med
fast definerede svar betyder dette, at der må være det samme antal angivelser i alle
kategorier. Derfor ville en manglende indtastning blive opdaget ved sammenligning
med andre kategorier, og fejlen rettet.
Derfor er alle kategorier i databasen udfyldt for de returnerede spørgeskemaer undtagen: vægt, dato, gevirstørrelse og lokalitet.
I kategorierne med fast definerede svar, var svarmulighederne som følger:
Alder: Kalv, Ungdyr, Voksen og N/A.
Anvendelighed: Angiver hvorvidt det udfyldte skema var anvendeligt eller ej. Denne
kategori blev udfyldt for alle jægere. De fem muligheder for anvendelighed var som
følger: Ok; Ok, men udenfor sæson; Ikke nedlagt dåvildt; Skema ubrugeligt/ikke
udfyldt; Intet svar.
Kategorien ”Udenfor sæson” omfattede dyr nedlagt i andre sæsoner end 2001/2002,
og fejlagtig indberetning af trafikdræbte dyr.
Bestandens udvikling: Stigende, Stabil, Faldende og N/A.
Biotop: Skov, Plantage, Landbrugsjord, Græsmark, Eng, Mose, Hede, Andet og N/A.
Der var tilfælde, hvor der var opgivet to biotoper. I disse tilfælde var det den først
angivne, der indtastedes.
Brugbare bemærkninger: I spørgeskemaet var der afsat plads til kommentarer fra
jægeren, hvis disse blev vurderet af brugbar karakter, blev det markeret med et
”flueben” i en boks.
Jagtform: Anstandsjagt, Pürsch, Trykjagt, Drivjagt og N/A.
Kortangivelse: Hvis jægeren havde vedlagt et kort med nøjagtig nedlæggelsessted,
blev det i denne kategori angivet med ”Ja”, hvor standard var ”Nej”.
Køn: Han, hun og N/A.
Revirtype: Fri vildtbane, Dyrehave, Hjortefarm og N/A.
Sættes der kalv på reviret: Ja, Nej og N/A.
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For vægt, dato, gevirstørrelse og lokalitet giver det ikke mening at lave fast definerede svar, derfor er det ikke alle rubrikker i disse kategorier, der blev udfyldt.
Dato: Datoen er tastet direkte ind. Formatet var defineret som DDMMYY. Datoer
uden angivet årstal antages at være i den sæson der spørges om, og indtastes
som sådan.
Der var tilfælde hvor jægeren oplyste måned, men ikke dato, derfor blev der
oprette en kategori til månedsangivelser.
Gevirstørrelse: I vejledningen til spørgeskemaet anmodes jægeren om at angive antallet af ender på den/de hjorte han/hun har nedlagt. Det angivne antal indtastes.
Det er kun muligt at indtaste et heltal.
Dog skal det bemærkes, at for dåvildt er det normalt at angive gevirstørrelsen
som hhv. spidshjort, stanghjort, halvskuffel og fuldskuffel. En spidshjort har 2
ender, mens de andre termer ikke angiver hvor mange ender hjorten har, derfor
blev de indtastet som hhv. 97, 98 og 99 ender. Således kan der senere tages
højde for de forskellige indberetninger af gevirstørrelserne. Enkelte jægere havde
opgivet point for geviret. Disse point er ikke behandlet.
Hvor er dyret nedlagt: Lokaliteterne er behandlet i GIS3 programmet ArcView, og
er ikke indtastet i Access databasen (se afsnit 3.1.4).
Opbrækket vægt: Den vægt jægeren havde angivet blev tastet direkte ind i databasen.
Det er kun muligt at indtaste et heltal (kg).
Senere, under behandling af data, blev der oprettet flere kategorier. Men de nævnte,
er de der blev brugt under indtastningen af skemaernes oplysninger.
3.1.4

Registrering og behandling af data omhandlende lokaliteter

Udover data der belyser den jagtlige udnyttelse af dådyret, indeholdte spørgeskemaerne
også information om lokaliteter for nedlæggelse.
Lokaliteterne blev registreret i GIS programmet ArcView ver. 3.1 (Environmental
Systems Research Institute). Hvortil blev brugt udvidelsen AutoDTK (Chips Development Team), fra Kort og Matrikelstyrelsen, som kan håndtere kortmateriale af formatet
-.IT.
3

Geografiske Informations Systemer
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Som hjælp til at finde lokaliteterne, blev der benyttet en database fra Kort og
Matrikelstyrelsen, hvor der vha. en søgefunktion kunne søges mellem 38378 stednavne i
Danmark. Denne søgefunktion var implementeret i ArcView, således at når et stednavn
blev indtastet, blev dette område centreret på kortet.
Vha. søgefunktionen blev lokaliteterne fra skemaerne fundet en efter en, hvorefter
de blev markeret med en prik på danmarkskortet. Hver prik blev automatisk registreret
med UTM4 koordinater i en tabel, og til hver prik blev det tilhørende JægerID og Dyrnr
indtastet. Samtidig blev præcisionen af lokalitetsangivelserne vurderet, og inddelt i
kategorier.
En lokalitet markeret på et vedlagt kort blev tildelt kategorien 1 for præcis angivelse.
Kategorierne 2, 3 og 4 blev brugt hvis lokaliteten med sikkerhed kunne bestemmes til at
være indenfor en diameter af hhv. 1, 5 eller 15 km. Kunne lokaliteten ikke bestemmes
indenfor 15 km’s diameter, blev den kategoriseret 5 for større end 15 km.
Inddelingen i kategorier foregik ved f.eks. at måle en angivet skov op på den længste
led, og derefter bruge dette mål som maksimale diameter for hvilken dyrets nedlæggelse
kunne fastlægges. Til hjælp med at fastlægge kvaliteten, når den geografiske angivelse
var en skov eller et skovdistrikt, blev der benyttet en oversigt over danske skovdistrikter
[29].
Hvis et stednavn optrådte flere steder i landet, blev det amt hvori dyret var nedlagt,
lokaliseret i det udtræk fra vildtudbyttestatistikken, hvor de 1065 jagttegnsløseres ID
og dyrets nedlæggelsesamt optrådte. Derefter blev lokaliteten i amtet anvendt. Dog
blev det først vurderet om det var sandsynligt, at der kunne være nedlagt dåvildt på
lokaliteten. I de tilfælde hvor amtet indeholdte flere lokaliteter med samme stednavn,
blev jægerens bopæl slået op, og lokaliteten tættest på bopælen anvendtes. Disse faldt
ofte sammen, så lokaliteten og bopælen lå tæt op ad hinanden.
Da alle dyr var prikket ind, blev tabellen med JægerID, Dyrnr og UTM-koordinater
hentet ud. Der blev tilføjet en kolonne hvor koordinaterne blev angivet som amt, således
der senere laves en sammenligning med Vildtudbyttestatistikken. Efterfølgende blev
ArcView tabellen importeret i Access databasen, så alle spørgeskemaoplysningerne var
samlet et sted.
4

Universal Transverse Mercator. UTM projektionen anvendes for at kunne projicere jordens krumn-

ing ned til et fladt to-dimensionelt kort. Jorden er er delt ind i 60 zoner, hvor Danmark er dækket af
de tre.
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Fejlsøgning og rettelser

Fejlsøgning og rettelser fandt sted både under og efter indtastningen af spørgeskemaerne.
Fejlsøgning i Access databasen og ArcView tabellen:
Access databasen blev udformet således, at der ikke tillades dubletter af nøglen,
som er kombinationen af JægerID og Dyrnr. Dog tillod databasen, at JægerID eller
Dyrnr springes over. For eksempel kunne JægerID 1, Dyrnr 1 efterfølges af JægerID 1,
Dyrnr 3. Disse fejl blev lokaliseret ved hjælp af Microsoft Excel 97 (Se appendiks B),
og rettet.
For rubrikker med definerede svarmuligheder giver det sig selv at ”ikke brugbare”
data udelukkes. Dog kan manglende eller valg af forkert svar medføre, at der kommer
fejl i databasen. Manglende svar i databasen lod sig dog let finde, idet der skal være
det samme antal svar i alle kategorierne med definerede svarmuligheder, som der er
dyr kategoriseret som ”OK”.
Kategorier uden definerede svarmuligheder blev kontrolleret ved at sortere dem
efter højeste og laveste værdi. Derved kunne det kontrolleres at svarene lå indenfor
det forventelige. F.eks. blev det vurderet om den højeste og laveste vægt, lå indenfor
det fysisk mulige for dådyr. I alle tvivlstilfælde blev spørgeskemaet fundet frem, og
oplysningen kontrolleret.
Før de geografiske data importeredes i Access databasen, blev de kontrolleret, så
der ikke manglede et JægerID eller Dyrnr.
Da der var mulighed for dubletter i ArcView tabellen, blev den importeret til Access
og kontrolleret vha. en SQL5 søgning (se appendiks A). Importen til Access var også
en test for, om der var fejlindtastede dyr i ArcView tabellen, da alle dyr i ArcView
tabellen skulle optræde i Access databasen. Hvis der fejlagtigt forekom kombinationer
af JægerID og Dyrnr i ArcView tabellen, der ikke optrådte i Access databasen ville
dette udløse en fejlmelding.
Rettelser i forhold til spørgeskemaerne:
Med enkelte undtagelser har jeg holdt mig strengt til svarene i skemaerne. Hvis
der var tvivl om dyrets art, eller hvis det var nedlagt uden for jagtsæsonen, blev
respondenten kontaktet telefonisk. I de fleste tilfælde var der tale om en skrivefejl fra
respondentens side, der så blev rettet.
To områder skiller sig ud mht. revirtype. Det drejer sig om Vestamager under
5

Structured Query Language. Sprog til at foretage bl.a. forespørgsler i databaser
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Jægersborg statsskovdistrikt og Roden Skov på Lolland. Vestamager er teknisk set fri
vildtbane, men afgrænset af by på den ene side og Øresund på den anden. Bestanden
bliver forvaltet som i en dyrehave, og er pga. dette samt isolationen fra den fri vildtbane
behandlet som sådan. Det store antal dyr, der bliver nedlagt på Vestamager ville ellers
udgøre en væsentlig fejlkilde i resultaterne fra fri vildtbane.
Roden Skov var genstand for delte meninger ang. revirtype, men en opringning til
miljø- og teknikforvaltningen ved Storstrøms Amt klargjorde, at skoven er blevet indhegnet, og alle dyr nedlagt i Roden skov blev derfor indtastet som nedlagt i dyrehave.
Efter indtastningen af spørgeskemaerne blev de dyrehaver, der fremgår af hjortevildtoversigten 2002 [19] (Se afsnit 2.5) lokaliseret i ArcView, og dyr der var angivet til
at være nedlagt i disse områder blev gennemgået. I næsten alle tilfælde havde jægerne
angivet korrekt revirtype, men enkelte svar blev ændret til ”Dyrehave”.
Efter udarbejdelsen af kort over udbredelsen på hhv. fri vildtbane og i dyrehaver,
blev kortet over dyr nedlagt i dyrehaver kontrolleret. Således blev alle 10 × 10 km
UTM-kvadrater, hvor der var nedlagt dyr i dyrehaver, gennemgået, for at undersøge
om der optrådte mindst én dyrehave i hver. Ud af 42 kvadrater var der kun et kvadrat,
hvor der var tvivl om hvorvidt, der optrådte en dyrehave. Dette tyder på, at den
geografiske placering af dyrene fra spørgeskemaerne er gjort med relativ stor sikkerhed
(se appendiks M).
De nævnte ændringer i revirtype er de eneste den eneste korrektion af det jægeren
har opgivet.
Indberetninger fra Jægersborg og Vestamager
Jægersborg Dyrehave og Vestamager var specielle pga. det store antal dådyr der
bliver nedlagt i de to områder (hhv. 291 og 255). Torben Christiansen (skovfoged i
Jægersborg Dyrehave) og Sven Norup Jakobsen (skovfoged ved Jægersborg Statsskovdistrikt) var meget behjælpelige med at indsende deres opgørelser over nedlagt vildt.
Idet deres opgørelser også indeholdt dådyr nedlagt, og indberettet til VUS, af
gæstejægere, betød dette, at der var risiko for dobbelt indtastning af disse dyr. Derfor blev spørgeskemaer, med dyr nedlagt i Københavns amt identificeret vha. VUS.
Derefter blev returnerede spørgeskemaer fra disse jagttegnsløsere gennemgået, således
at spørgeskemaer med dåvildt nedlagt andre steder end i Jægersborg dyrehave og Vestamager blev sorteret fra. Tilbage var svar med dådyr nedlagt i de to områder. Disse
dådyr blev sorteret fra opgørelserne. Det kan ikke udelukkes, at der er enkelte dådyr
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nedlagt af gæstejægere, der ikke er blevet sorteret fra, men det drejer sig højest om
enkelte dyr.
De resterende dyr blev af praktiske grunde indtastet i databasen som værende
nedlagt af hhv. Torben Christiansen og Sven Norup Jakobsen.
I oversigten over dåvildt nedlagt i Jægersborg Dyrehave var der ingen vægtangivelse, men Torben Christiansen var behjælpelig med anslåede vægte i de forskellige
køns- og aldersklasser. Desuden benyttes betegnelsen ”halvskuffel” ikke i opgørelsen.

3.2
3.2.1

Forskningsinterview
Planlægning og udførelse af interviews

Indledningsvis blev Lise Lyngbye, journalistisk lektor på Syddansk Universitet, Odense,
og Elsebeth Toft, lektor på Institut for Sprog og Kommunikation, Syddansk Universitet, Odense, kontaktet. Begge underviser i hhv. journalistisk og forskningsinterview på
uddannelsen ”Biologi - Formidling”. Begge var meget behjælpelige. Med udgangspunkt
i anbefalet litteratur, blev der fremstillet en skabelon med spørgsmål til et interview
[30, 31] (se appendiks E). Denne blev gennemgået og godkendt af Elsebeth Toft.
Som forskningsmetode er interviewet ”..en samtale , der har en struktur og et
formål. Det går ud over den spontane udveksling af synspunkter som i den dagligdags
samtale og bliver til en omhyggeligt udspørgende og lyttende metode, der har til formål
at tilvejebringe en grundig efterprøvet viden. Forskningsinterviewet er ikke en samtale
mellem ligestillede parter, eftersom forskeren definere og kontrollerer situationen. Det
er forskeren, der introducerer interviewemnet og kritisk forfølger subjektets svar på
spørgsmålene.”[30]
Interviewpersonerne blev før interviewet kontaktet og forberedt på hvad interviewet
omhandlede, og hvor lang tid det skønsmæssigt ville strække sig over. Interviewet
foregik personligt hvis det var muligt, ellers telefonisk. Under interviewene blev der
lagt vægt på at overholde nogle af interviewets grundprincipper, bl.a. : At interviewet
er styret af intervieweren, at interviewet fortsætter til målet er opnået, at det ikke bliver
indforstået og at interviewpersonen skal komme med udtalelserne. Alle interviewene
blev optaget på elektronisk diktafon, en Sony ICD-ST10, så de efterfølgende kunne
lyttes igennem og transskriberes.
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Valg af interviewpersoner

I første omgang var interviewet møntet direkte på Robert Vestergård Olsen, da han,
som forfatter til hjortevildtoversigterne, var en nøgleperson. Senere blev interviewene
tilpasset udvalgte personer. Personerne der skulle interviewes blev udvalgt med hjælp
fra Robert Vestergaard, der i kraft af hjortevildtoversigterne (se afsnit 2.5) har en stor
kontaktflade og viden om kompetencer inden for området. De valgte personer fremgår
af Tabel 1.
Tabel 1: Personer udvalgt til interview. (SNS = Skov og Naturstyrelsen).

Erik W. Petersen

Kursusleder

Emmedsbo Kursuscenter, Djursland

John Holm Carlsen

Skovfoged

Hedeselskabet, Vorbasse

Klaus Sloth

Distriktsskovfoged

Gråsten Statsskovdistrikt (SNS)

Lars Erlandsen Bruun

Vildtkonsulent

Fyns Statsskovdistrikt (SNS)

Torben Christiansen

Skovfoged

Jægersborg Statsskovdistrikt (SNS)

De interviewede blev udvalgt efter følgende kriterier: De skulle bestride embeder,
der forudsætter praktisk viden om dåvildt, både lokalt og evt. på landsplan. Desuden
skulle de være geografisk placeret i alle egne af Danmark, og ikke have nogen direkte
økonomisk interesse i dåvildt.
Alle blev interviewet om følgende emner: vurdering af årsagerne til dåvildtets spredning fra 1980, bestandens stigning, lek polygoni, nedlæggelsesprocent, mm. (Se appendiks E).

3.3

Litteraturstudie

Det var vanskeligt at analysere den geografiske spredning på fri vildtbane, da der ikke
umiddelbart var tilgængeligt talmateriale på dette område. Vildtudbyttestatistikken
kunne i denne forbindelse ikke bruges, da den geografiske indberetning er begrænset
til amterne. Og idet dyr fra både dyrehaver og fri vildtbane indberettes samlet, er det
ikke muligt at adskille de to grupper i vildtudbyttestatistikken.
3.3.1

Identifikation af tilgængelige kilder

Jeg fandt, at den bedste tilgængelige kilde til oplysninger om dådyrbestandens udvikling, var jægernes tidsskrifter. I jagttidsskrifterne optræder der artikler og lokale
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nyheder, hvori der oplyses hændelser og nyheder, der berører jægerne. Disse oplyste
typisk, hvis der var nedlagt dåvildt et usædvanligt sted, hvis der havde været udslip
fra en hjortefarm, eller hvis hjorte blev fundet døde med gevirerne viklet ind i reb eller
trådhegn.
Danmarks Jægerforbund blev dannet i 1992 ved sammenlægning af Dansk Jagtforening, Landsjagtforeningen af 1923 og Dansk Strandjagtforening, med hver deres
medlemsblad, hhv. ”Dansk jagt” (tidligere ”Dansk Jagttidende”), ”Jagt og fiskeri”
og ”Strandjægeren”. Disse tidsskrifter blev lagt sammen til det nuværende tidsskrift,
”Jæger”. Tidsskriftet ”Strandjægeren” blev vurderet ikke at være relevant. I en periode
eksisterede der også et konkurrerende tidsskrift ”Jagt og natur”, men det vurderedes
til ikke, eller kun i begrænset omfang, at kunne bidrage med oplysninger om spredning
af dåvildt i Danmark.
Alle udgaver af ”Jæger”, ”Dansk jagt” og ”Jagt og fiskeri” fra 1980 til 2003 blev
gennemset, og alle referencer til dåvildt i Danmark blev fotokopieret og arkiveret.
3.3.2

Registrering og behandling af relevante referencer

Til referencerne fra tidsskrifterne oprettedes en database i Microsoft Access 97.
Om referencerne blev følgende oplysninger registreret i databasen: Referencetype,
kilde, årstal og måned for udgivelse, side, titlen og forfatter.
I databasen blev også følgende om referencens indhold registreret: Dyrets køn, alder,
amt og egn for oplysningen, hvilket emne den omhandlede, dato (hvis denne adskilte sig
fra publiceringen af referencen) og revirtype. Desuden blev der noteret bemærkninger,
hvis der var sådanne. Referencen kunne omhandle døde eller levende dådyr, udslip af
dyr fra dyrehaver eller hjortefarme.
Da det blev besluttet hvilke oplysninger, der skulle registreres om hver reference,
blev det også besluttet, at det ikke bare var referencer, der kunne bruges direkte til
kortlægning af den historiske spredning, der skulle registreres, men alle referencer til
dåvildt overhovedet.
Til sidst blev referencerne sorteret, så alle referencer til dåvildt på den fri vildtbane (bl.a. udslip til fri vildtbane), der var lokaliserbare, blev markeret som relevante
(Se appendiks D). De resterende referencer var salgsannoncer, refererede til dåvildt i
dyrehaver, eller var omtale af dåvildt, hvor lokaliteten ikke var oplyst.
Sammenlagt indeholder databasen alle referencer til dåvildt i jagttidsskrifterne
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”Jæger”, ”Dansk jagt” og ”Jagt og fiskeri” fra 1980 til 2003.
De geografisk relevante referencer blev anskueliggjort grafisk vha. ArcView ver. 3.1.
Dette foregik på samme måde som registreringen af de geografiske data fra spørgeskemaundersøgelsen. Stednavnene blev slået op, og der blev sat en prik på et danmarkskortet,
dog blev sikkerheden hvormed prikken kunne sættes ikke vurderet. Hvis der var usikkerhed om amtet, eller det ikke var angivet i referencen, blev det slået op i databasen fra
Kort og Matrikelstyrelsen. Efterfølgende blev kortene delt i tidsperioderne 1980-1992,
1992-1997, 1997-2002 og 2003 (se figur 6). Disse perioderne blev valgt fordi de stemmer
overens med de perioder, hvor dåvildt optræder i hjortevildtoversigterne (se afsnit 2.5).

3.4

Model til populationsestimat

For at kunne beregne bestanden af dådyr på den fri vildtbane på baggrund af den bedst
tilgængelige kilde, det årlige udbytte i vildtudbyttestatistikken, er det nødvendigt at
kende nogle parametre:
• Hvor stor andel der bliver nedlagt på fri vildtbane i forhold til dyrehaver.
• Hvor stor andelen udbyttet udgør af bestanden.
Kendes disse parametre kan bestanden beregnes vha. følgende ligning:
100%
Bestandsantal = Årligt udbytte × Andel nedlagt på fri vildtbane × ( N edlæggelsesprocent
)

Ønskes der sammenligning med hjortevildtoversigterne, der benytter sig af forårsbestande, er det yderligere nødvendigt at kende tilgangen af kalve, ”Bestandstilgangen”.

3.5

Statistik

Til statistiske beregninger benyttedes statistikprogrammet Spss version 8.0.0 fra Spss
inc.
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Resultater

4.1

Den jagtlig udnyttelse

Der blev sendt et spørgeskema ud til alle 1065 jagttegnsløsere, der havde angivet at have
nedlagt dåvildt i sæsonen 2001/2002. Resultaterne fra de returnerede skemaer fremgår
af de efterfølgende afsnit, og præsenteres i den rækkefølge de optræder i spørgeskemaet.
Da ikke alle respondenter havde udfyldt alle rubrikker i skemaet kan antallet af dyr,
for hvilke resultaterne er lavet, variere.
4.1.1

Spørgeskemaernes anvendelighed

Af de 1065 spørgeskemaer, der blev sendt ud, var der 20%, der ikke returnerede skemaet.
For alle de returnerede skemaer blev der vurderet en anvendelighed for hvert enkelt
dådyr.
Da anvendeligheden er vurderet for samtlige dyr, er det første dyr i spørgeskemaet
benyttet til at repræsentere spørgeskemaet. Figur 9 viser denne fordeling.

Figur 9: Anvendelighed af spørgeskemaets data, vurderet ud fra det første dyrs
(Dyrnr=1) angivne anvendelighed for samtlige jægere (JægerID).

5% af skemaerne kunne ikke bruges, da de enten omhandlede dyr der var nedlagt i en
anden sæson, eller fordi skemaet var ulæseligt eller ikke udfyldt. 8% af respondenterne
angav, at de ikke havde nedlagt dåvildt i den forespurgte sæson. Tilbage var 701 (67%)
brugbare spørgeskemaer til videre behandling. Disse indeholdte i alt oplysninger om
1872 dyr, der kunne indgå i videre databehandling.
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Antal dyr nedlagt pr. jæger

Figur 10 viser hvor mange dådyr den enkelte respondent havde givet oplysninger om i
det returnerede spørgeskema.

Figur 10: Antal dådyr nedlagt pr. jæger i sæsonen 2001/2002. Langt de fleste jagttegnsløsere nedlagde ét dyr, mens en lille gruppe respondenter havde nedlagt et stort antal.
Dette var primært i forbindelse med deres erhverv.

Langt de fleste respondenter havde nedlagt ét dyr, imens en lille gruppe havde
nedlagt et meget stort antal dyr. Det var primært respondenter, der regulerer dådyr i
forbindelse med deres arbejde i dyrehaver, der nedlagde mange dyr.
4.1.3

Køns- og aldersfordeling

Figur 11 viser fordelingen af alder og køn for indberettede dådyr nedlagt på den fri
vildtbane. Handyrene er overrepræsenteret med 60% af udbyttet på den fri vildtbane.
Dette er pga. det store antal nedlagte voksne hanner og unge handyr. Der bliver nedlagt
næsten dobbelt så mange af disse, som af de voksne og unge hundyr.
Overrepræsentationen er særlig udpræget i gruppen af ungdyr, hvor der nedlægges
mere end dobbelt så høj en andel hanner i forhold til hunner. Den samme overrepræsentation ses også, hvis der sammenlignes med de voksne dådyr. Her er forholdet mellem
unge og voksne hanner 3:4, mens forholdet mellem unge og voksne hunner er 1:2.
Kønsfordelingen af nedlagte kalve er derimod næsten lige.
4.1.4

Vægtfordeling (opbrækket vægt)

Jagttegnsløserne gav oplysninger om vægt, køn og alder for 388 dådyr på den fri
vildtbane. Fordelingen af middelvægte (opbrækket vægt) for køns- og aldersgrupper
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Figur 11: Køns- og aldersfordeling for indberettede dådyr nedlagt på den frie vildtbane
i sæsonen 2001/2002. N=785.

fremgår af tabel 2, hvor det ses at middelvægten for en voksen hjort på den fri vildtbane
er 63,6 kg (opbrækket).
Tabel 2: Fordeling af middelvægte (opbrækket vægt) for køns- og aldersgrupper for indberettede dådyr på fri vildtbane i sæsonen 2001/2002. SD angiver standard afvigelsen.
N = antal.

Køn og alder

Middelvægt (kg)

SD

N

Voksne hjorte

63,6

15,7 140

Voksne hunner

40,9

9,0

59

Unge handyr

43,1

8,6

74

Unge hundyr

34,2

11,1

20

Hankalve

23,5

4,0

51

Hunkalve

21,3

4,6

44

På den frie vildtbane var den største hjort, der blev oplyst vægt for, angivet til at
have en brækket vægt på 106 kg.
Forskellen i opbrækket vægt for voksne, ungdyr og kalve på fri vildtbane og dyrehaver er analyseret og fremgår af figur 12. Da oplysningerne om opbrækket vægt fra
Jægersborg dyrehave er anslåede middelvægte, er disse vægte ikke benyttet (se afsnit
3.1.5).
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Figur 12: Fordeling af opbrækket vægt for aldersgrupper af indberettede dådyr fordelt på
revirtyper. Den opbrækkede vægt er forskellig mellem revirtyperne for alle aldersgrupper
med P < 0, 001. N(Voksne, Fri vildtbane)=199, N(Voksne, Dyrehave)=151, N(Ungdyr,
Fri vildtbane)=94, N(Ungdyr, Dyrehave)=68, N(Kalve, Fri vildtbane)=98, N(Kalve,
Dyrehave)=166. Vægtangivelser på dådyr fra Jægersborg Dyrehave er ikke benyttet. N
= antal.

Den opbrækkede middelvægt for voksne, ungdyr og kalve nedlagt på hhv. fri vildtbane
og i dyrehaver, er parvis forskellige med P<0,0016 (se appendiks L).

Figur 13: Fordelingen af opbrækkede middelvægte for indberettede voksne hanner (blå
cirkel) og hunner (rød kvadrat) på den fri vildtbane i løbet af jagtsæsonen 2001/2002
med standard afvigelse. Hunner må ikke nedlægges i september. N(Han, Voksen)=134,
N(Hun, Voksen)=57. De opbrækkede middelvægte for voksne hanner er ikke ens med
P < 0, 05 (Se appendiks L). For de voksne hunner kunne der ikke påvises signifikante
forskelle mellem middelvægtene.

Den tidsmæssige fordeling af opbrækkede middelvægte af voksne hanner, voksne
hunner og unge hanner nedlagt på fri vildtbane fremgår af figur 13 og 14 (Jagtsæsonen
for hjorte strækker sig fra 1. september til 1. januar, hvor dåer og kalve først må
6

Voksne og ungdyr: Uparret t-test hvor der er varianshomogenitet med P < 0, 05. (Levene’s test

viser P < hhv. 0,025 og 0,01). Kalve: Mann-Whitney U test. Fordelingen af kalve udviser ikke varianshomogenitet.
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nedlægges fra 1. oktober).

Figur 14: Fordelingen af opbrækkede middelvægte for indberettede unge hanner på den
fri vildtbane i løbet af jagtsæsonen 2001/2002 med standard afvigelse. Der kunne ikke
påvises signifikante forskelle mellem de opbrækkede middelvægte. N=72

De opbrækkede middelvægte for de voksne hanner er ikke ens med P < 0, 05

7

(Se

appendiks L). Der er en tendens til faldende middelvægt blandt de nedlagte voksne
hanner, med december som måneden med den laveste middelvægt. Middelvægten for
december er også forskellig fra november med P < 0, 05

8

(Se appendiks L).

Der kan ikke påvises forskel mellem de opbrækkede middelvægte fordelt på jagtmånederne for hhv. voksne hunner og unge handyr.
4.1.5

Tidsmæssig fordeling af nedlagte dyr

Der blev angivet nedlæggelsestidspunkt for i alt 718 dådyr fra den frie vildtbane.
Figur 15 viser den tidsmæssige fordelingen af handyr nedlagt på fri vildtbane.
Der bliver nedlagt flest voksne handyr i starten af sæsonen. I oktober måned topper
antallet med 52 nedlagte voksne handyr. De unge handyr bliver nedlagt jævnt gennem
hele sæsonen, med et lille fald i december og januar. Nedlæggelsen af kalve er beskeden
i starten af sæsonen, men stiger mod slutningen. Dog bliver der nedlagt næsten lige
mange kalve i december og januar.
Tidsmæssig fordeling af nedlagte hundyr ses i figur 16. For de voksne hundyr på den
fri vildtbane er der en jævn stigning igennem sæsonen. De unge hundyr, smaldåerne,
bliver nedlagt med et stigende antal gennem månederne oktober, november og december, for at falde i januar.
7
8

Kruskall-Wallis test, da der ikke kan påvises varianshomogenitet (Se appendiks L)
Mann-Whitney U test, da der ikke kan påvises varianshomogenitet (Se appendiks L).
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Antallet af nedlagte hunkalve er beskedent i den første måned af jagtsæsonen, hvor
der i den efterfølgende måned nedlægges flest. Derefter er der et lille fald i antallet af
nedlagte hunkalve.

Figur 15: Fordeling af tidspunkt for nedlæggelse for indberettede handyr på fri vildtbane.
N=435.

Figur 16: Fordeling af tidspunkt for nedlæggelse for indberettede hundyr på fri vildtbane.
N=283.

4.1.6

Fordeling af gevirstørrelse

I alt havde jagttegnsløserne angivet gevirstørrelse på 521 dyr. Pga. den fejlagtige anmodning om antallet af ender på gevirerne (se afsnit 3.1.3) var 69 af gevirerne angivet
til at have mellem 1 og 29 ender. Tal fra disse dyr er ikke anvendt.
Jægersborg Dyrehave benytter ikke betegnelsen ”halvskuffel”. For ikke at påvirke
resten af data for gevirstørrelsen, blev de hjorte fra Jægersborgs opgørelse taget ud, der
ikke kunne identificeres til, at være indberettet af andre jagttegnsløsere. Det drejede
sig om 66 dyr.
I alt var der 386 gevirstørrelser hvor fordelingen på fri vildtbane og i dyrehaver
vises i figur 17. På den frie vildtbane blev størstedelen (59 %) af hjortene nedlagt som
spidshjorte, og der var en jævn fordelingen af hjorte med større gevirer på hhv. 12 %,
15% og 14 % for stanghjorte, halv- og fuldskufler.
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Figur 17: Procentvis fordeling af indberettede gevirstørrelser på fri vildtbane og i dyrehaver. Fri vildtbane: N=272, Dyrehave: N=114. Dyr fra Jægersborg Dyrehave er ikke
medtaget.

I dyrehaverne var det kun 40 %, der blev nedlagt som spidshjorte. Halvskufler
tegner sig for de færreste nedlæggelser med kun 6%, hvor blev nedlagt hhv. 22% og
32% stanghjorte og fuldskufler.
Det bemærkes, at andelen af fuldskufler og stanghjorte nedlagt i dyrehaverne er ca.
dobbelt så høj som på fri vildtbane, hvor det omvendte gør sig gældende for halvskufler.
4.1.7

Jagtform

Jagttegnsløserne blev bedt om at angive den anvendte jagtform for hvert nedlagt dådyr
blandt fire mulige. Dette var angivet for 767 dådyr på den fri vildtbane. Figur 18
viser, at de voksne hjorte og spidshjortene overvejende bliver nedlagt ved ”de stille
jagtformer” pürsch og anstandsjagt, hhv. 82,8% for voksne hjorte og 73,5 % for spidshjorte. Hvor der for kalvene og hundyrene er en ligelig fordeling imellem pürsch og
anstandsjagt, samt driv- og trykjagt.

Figur 18: Fordeling af jagtformer for indberettede dådyr nedlagt på den fri vildtbane i
sæsonen 2001/2002. N=767.
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Pürsch og anstandsjagt samt tryk- og drivjagt er to grupper af jagtformer, hvor
der er en flydende overgang mellem de to jagttyper i gruppen. Det kan være svært
for respondenten at skelne mellem dem, og derfor er de grupperet i diskussionen af
resultaterne.
Den tidsmæssige fordeling af jagtformer for de voksne hjorte (se figur 19) viser,
at jagtformerne pürsch og anstandsjagt dominerer igennem hele sæsonen, men træder
tydeligst igennem i september og oktober, hvor de voksne hjorte næsten udelukkende
nedlægges ved disse jagtformer.

Figur 19: Tidsmæssig fordelingen af jagtformer for indberettede voksne hjorte på den
fri vildtbane i sæsonen 2001/2002. N=188.

I november, januar og specielt december øges antallet af dådyr nedlagt ved trykog drivjagt. Dog nedlægges aldrig flere end halvdelen ved disse jagtformer.
4.1.8

Biotopfordeling

Figur 20: Fordeling af biotoper, på fri vildtbane, hvor respondenterne har angivet at
nedlægge dådyr i sæsonen 2001/2002. N=827.
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Respondenterne gav oplysninger om 827 dådyr, der blev nedlagt på den frie vildtbane. Figur 20, viser at størstedelen (71 %) blev nedlagt i skove og plantager. Landbrugsjord og græsmarker udgør 18 %, og kun 7 % blev nedlagt i enge, moser eller på
heder. Enkelte dyr (4 %) var angivet som værende nedlagt i en biotop, der ikke kunne
kategoriseres.
4.1.9

Fordeling på revirtype

Jagttegnsløserne blev bedt om, at angive på hvilken type revir de indberettede dyr
blev nedlagt. I alt var der angivet revirtype for 1756 dyr. Figur 21 viser, at der var en
ligelig fordeling mellem dyr nedlagt på fri vildtbane og i dyrehaver med hhv. 48,4 %
og 50,5 %. Kun 1,2% blev nedlagt i hjortefarme.

Figur 21: Fordeling af revirtype for de indberettede dådyr. Det ses at der blev nedlagt
næsten lige mange dådyr på fri vildtbane og i dyrehaver. Kun en lille del (1,2 %)blev
nedlagt i hjortefarme. N=1756.

4.1.10

Bestandens udvikling

Jagttegnsløserne blev bedt om at vurdere bestandens udvikling på reviret. Da flere
jagttegnsløsere havde nedlagt mere end ét dyr (se figur 10), og bestandens udvikling
er angivet for hvert dyr, er figur 22 baseret på den angivne udvikling for bestanden,
der hvor respondenten har nedlagt det første dyr (Dyrnr=1) på fri vildtbane. Når en
jæger har nedlagt mere end ét dyr, er det sandsynligvis ofte fra samme bestand. Så
udviklingen for bestanden for det først angivne dyr, vil formentligt give et mere korrekt
billede af udviklingen end udviklingen for alle indberettede dyr.
Flertallet, 76 %, af respondenter angiver, at bestanden på reviret er stabil eller
stigende. Kun 3 % angiver, at bestanden er faldende. 21 % oplyste ikke om bestandens
udvikling.
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Figur 22: For hver respondent (JægerID) ekstraheres oplysningen om bestandsudvikling
på først nedlagt dyr (Dyrnr=1), således at der kun optræder én angivelse pr. respondent,
selvom denne har nedlagt flere dyr. N=483.

4.2

Geografisk fordeling af indberettede dådyr

Der blev givet oplysninger om lokaliteten for nedlæggelse af 827 dådyr på den fri vildtbane. De 792 var af kvalitet 1-4 , hvor nedlæggelsesstedet kunne bestemmes indenfor
en cirkel med en diameter på højest 15 km (se afsnit 3.1.4). Dette betyder, at dådyr
nedlagt på lokaliteter som f.eks. ”Tjele”, der er et gods med vidtstrakte skove, eller
andre lokaliteter med upræcis angivelse, ikke optræder i figur 23.
Figuren viser udbyttet af dådyr på den fri vildtbane i 10 × 10 km UTM-kvadrater.
Kvadraterne er de samme, som bruges i Dansk Pattedyr Atlas9 . Oplysningerne om
dådyrets geografiske udbredelse fra nærværende speciale er videregivet til Dansk Pattedyr Atlas.
Hvis der nedlægges dådyr i jagtsæsonen, og der bliver sat kalv på reviret, kan
reviret betegnes som at have en fast bestand. Figur 24 viser de kvadrater, for hvilke
respondenterne oplyste, om der blev sat kalv på reviret eller ej. Hvis der var én angivelse
af, at der blev sat kalv i et kvadrat, er kvadratet angivet som ”Ja”.
Der blev sat kalv i de fleste angivne kvadrater, men der er forskel på Jylland og
resten af landet. I Jylland er det ca. halvdelen (56 %) hvor det er oplyst, at der bliver
sat kalv. Hvor det på Fyn, Langeland, Sjælland og Lolland-Falster er 87 %.
9

Dansk Pattedyr Atlas er en landsdækkende undersøgelse med det formål at kortlægge pattedyr i

Danmark. Indsamling af observationer foregik fra 1995 til 2003
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Figur 23: Fordeling af jagtudbyttet af dådyr på fri vildtbane inddelt i kvadrater på
10 × 10 km UTM-kvadrater (Identisk med figur 12 i Asferg, Olesen & Andersen [13]).
Præcisionen af lokalitetsangivelserne er til og med kvalitet 4. Se afsnit 4.2.1. I en linie
ned igennem Sjælland og Falster er der er en række ”skæve” kvadrater. Det er pga.
UTM-zonerne 31 og 32 der støder sammen her. N=788.

4.2.1

Kvalitetsfordeling på geografisk data

For alle lokalitetsangivelserne blev der vurderet en præcision (se afsnit 3.1.4). Fordelingen af kvaliteterne fremgår af tabel 3. Denne viser, at de fleste af lokaliteterne ligger i kategorierne 3 og 4. Kun en lille andel er angivet ved indsendelse af præcist
nedlæggelseslokalitet på kortmateriale (kvalitet 1), eller er så upræcise, at de ligger i
kvalitet 5.
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Figur 24: Geografisk fordelingen af angivelser af kalvesætning på fri vildtbane i sæsonen
2001/2002 (Identisk med figur 13 i Asferg, Olesen & Andersen [13]). UTM-kvadraterne er
10 × 10 km, hvor respondenterne har angivet at have nedlagt dådyr. Lokalitetsangivelser
til og med kvalitet 4 er benyttet. Se afsnit 4.2.1.
Tabel 3: Fordelingen af kvalitet for lokalitetsangivelse for nedlagte dådyr nedlagt på fri
vildtbane i sæsonen 2001/2002. N=827.

4.3

Kvalitet

Præcision

Fordeling

1

Præcis

1,6 %

2

1 km

10,8 %

3

5 km

44,1 %

4

15 km

39,3 %

5

>15 km

4,2 %

Geografisk spredning af dådyr

Den geografiske spredning blev forsøgt kortlagt ved artikler og notitser fra de danske
jagtmagasiner. Gennemgangen af jagtmagasinerne fra 1980 til 2003 gav i alt 114 referencer til dåvildt. Heraf blev 77 vurderet som relevante, da de refererede til dåvildt
på den fri vildtbane og en lokalitet. Figur 25 viser referencer fra 1980 til 2003. For at
kunne spore en ændring i udbredelse over tid, er referencerne delt op i tidsperioder.
Tidsperioderne er adskilt ved de årstal, hvori de sidste tre hjortevildtoversigter udkom
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[32, 18, 19] (se afsnit 2.5). Dette betyder at den første periode er på 12 år, og de to
efterfølgende er på 5 år.

Figur 25: Geografisk præsentation af referencer til dådyr på fri vildtbane fra de danske
jagttidsskrifter ”Jæger”, ”Dansk Jagt” og ”Jagt og fiskeri” 1980 - 2003. Referencerne er
tidsmæssigt grupperet så de stemmer overens med opgørelserne over dådyr i hjortevildtoversigterne fra tidsskriftet ”Jæger” i 1992, 1997 og 2002. N(1980-1992)=13, N(19931997)=19, N(1998-2002)=39, N(2003)=8

Figur 25 viser, at referencerne til fritlevende dådyr er spredt ud over hele landet. På
trods af at den tidligste tidsperiode er væsentlig længere end de to andre, er der kun
13 referencer i dette tidsinterval. Den efterfølgende tidsperiode indeholdt 19 referencer.
Referencerne fra disse to tidsperioder dækker ikke alle landsdele, men er dog spredt
fra nord til syd og øst til vest. Især i tidsperioden fra 1980 til 1992 hvor, der bl.a. er
referencer i det vestligste Jylland.
I perioden 1998 til 2002, hvor der er flest referencer, er det specielt Langeland, den
sydlige del af Fyn, samt Jylland fra en linie mellem Kolding og Esbjerg og op, der
dominere referencerne.
Det skal bemærkes, at der i 2003 er referencer til en lille bestand af dådyr på
Bornholm. Denne stammer fra udslip.
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Udover referencerne fra jagtmagasinerne blev kortmaterialet fra hjortevildtoversigterne 1997 og 2002 [18, 19] samlet til ét reproduceret kort med begge oversigter (Se
figur 6).

4.4

Interviews

Interviewene blev efter afholdelse gennemlyttet og analyseret, og udvalgte passager
blev transskriberet (se appendiks F,K,J,I,G,H). Efter analyse af interviewene, blev
udsagnene fortolket og indsat i tabel 4.4, efterfølgende blev resultaterne summeret op
til følgende:
Spredning:
Når nye bestande dukker op i Danmark og evt. optræder i hjortevildtoversigterne
(se figur 6), så er årsagen en kombination af naturlig spredning og udslip fra hegninger.
Udslip er årsag til en betydelig del af spredningen. Når lokale bestande forsvinder er
det overvejende pga. jagt hvor dådyrene bliver skudt væk, men anden menneskelig
aktivitet kan også have betydning, hvis dådyrene ikke får ro til deres kalvesætning.
Der er bred enighed om at dåvildtet på den fri vildtbane har bredt sig siden 1980,
og at den regulerende faktor er jægernes adfærd.
Bestand:
De interviewede er enige om, at den stigning i antallet af nedlagte dyr i vildtudbyttestatistikken siden 1980, bunder i en øget bestand på den fri vildtbane. De har dog
ikke noget bud på, hvor stor den aktuelle bestand er. De alle enige om, at opgørelsen
fra hjortevildtoversigten kan betragtes som et minimums antal [19].
Vandring:
Der er forskellige meninger om, hvor langt dådyr vandrer, men alle er enige om, at
de er mere stationære end krondyr, og ikke vandrer nær så langt som dem.
Afskydningsprocent og fødselsrate:
Ikke alle de interviewede svarede på hvor høj afskydningsprocenten vurderes til at
være. Enkelte vurderer den til at være fra mindre end 25 % til 25-30 %. Den årlige
tilgang vurderes til at svare til krondyrs, og den angives til at ligge mellem 0,6 og 0,8
kalv pr. fødedygtig då.
Andet:
De interviewedes erfaringer mht. til brunstpladser (lek polygoni) på den fri vildtbane viser, at placeringen kan variere meget, både mht. placering og hvordan om-
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Tabel 4: Skematisering af vigtige udsagn fra interviews. De interviewedes svar er kategoriserede ud fra min tolkning, således at de er sammenlignelige. De originale udsagn kan
ses i deres tilhørende appendiks. % anvendes når interviewet ikke indeholder oplysningen. Oplysninger angivet i parentes er lokale betragtninger, ellers henvises til landsplan.
Interviewedea

Lars

John Carlsen

Torben

Erik

Christiansen

Petersen

%

Stigende

Udslip

Udslip

E. Bruun
Bestandb

Stigende (Sti-

Klaus Sloth

Robert

Stigende

(Stigende)

Stigende

Udslip

Udslip

Udslip

Vestergaard

gende)
Spredningc

Udslip
(Udslip)

(Udvandring)

Udvandring
(Udvandring)
Faktorer
der

%

Jægerne

påvirker

Jægerne

Jægerne

Biotopen

Jægerne

Jægerne

Turisterne

udbredelsend

Biotopen

Biotopen

Fødselsratee

0.6

%

Afskydningf

< 25 %

Vandringg

20 km

Brunstpladsh

Lidt

0.8

%

%

25-30%

%

(∼ 15 %)

%

< 5 km

< Kronvildt

< 30 km

5-10 km

< Kronvildt

Betydende

Betydende

lidt

Lidt

Lidt

betydende

betydende

betydende

Under-

Under-

Under-

estimeret

estimeret

estimeret

Diffus

Ingen

Ingen

betydende
Hjortevildts-

Under-

%

oversigti

estimeret

Gevirj

Ingen

sam-

menhæng

%

%
Ingen

sam-

menhæng

0.6-0.7

sam-

menhæng

%

sam-

menhæng

sam-

menhæng

a

Uddrag af interiews findes in appendiks F,K,J,I,G og H
Vurdering af bestandens tendens, grupperet i: Stigende, konstant eller dalende.
c
Årsag til spredning, kategoriseret i ”Udslip” fra hegn eller ”Udvandring” fra andre bestande.
d
Hvilke faktorer påvirker dåvildtets udbredelse, listet i rækkefølge efter dalende betydning.
e
Fødselsrate angivet i antal kalv pr då
f
Årlig Afskydning angivet i % af efterårsbestanden
g
Vurdering af dådyrets vandring. Angivet i kilometertal, ellers vurderet i forhold til krondyr.
h
Vurdering af vigtighed af egnet brunstplads (lek polygoni), grupperet i ”Lidt betydende”, ”Betyb

dende” og ”Meget betydende”.
i
Vurdering af hjortevildtoversigtens bestandsestimering i forhold til den reelle bestand.
j
Vurdering af sammenhæng imellem antal ”ender” på dådyr gevir og betegnelserne halvskuffel og
fuldskuffel.

givelserne ser ud. Der er observeret brunstpladser både i tætte vildtagre og i åben skov.
Det vurderes, at evt. mangel på brunstplads har ringe betydning for spredningen, men
forstyrrelse på brunstpladsen har betydning for formeringen og dermed bestanden.
Blandt de interviewede er der enighed om, at en meget vigtig faktor for bestanden
på fri vildtbane er parringstidspunktet, hvor forstyrrelse i forbindelse med f.eks. jagt,
og mangel på voksne hjorte anses for betydende faktorer.
Der var udbredt enighed blandt de interviewede om, at der ikke kunne laves no-
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gen direkte sammenhæng mellem antallet af ender på dåhjortens gevir og gevirbetegnelserne halv- og fuldskuffel.

4.5

Beregning af populationsestimat

Til beregning af bestandens størrelse benyttes følgende parametre, som valideres i
afsnit 5.6:
• Årligt udbytte i 2001/2002 ifølge VUS: 3100 dådyr
• Andel nedlagt på fri vildtbane: 49%
• Nedlæggelsesprocent: 25%
Og ønskes sammenligning med hjortevildtoversigterne:
• Bestandstilgang: 35 %
De valgte værdier af parametrene diskuteres i diskussionsafsnit 5.6.
Benyttes ligningen fra afsnit 3.4 findes det at efterårsbestanden på den fri vildtbane
i 2001 udgør 6067 dådyr idet:
3100 × 49% × ( 100%
) = Bestandsantal
25%
Hjortevildtoversigten 2002 opgør forårsbestanden, og i modsætning til spørgeskemaundersøgelsen, rubriceredes Vestamager og Roden skov som fri vildtbane. Derfor korrigeres den opgjorte bestand på 5337 dådyr på fri vildtbane for at kunne sammenlignes
med det beregningen. Vestamager og Roden skov udgør, ifølge hjortevildtoversigten,
tilsammen 850 dyr. Så korrigeret for forskellen i dyrehaver opgøres forårsbestanden
på fri vildtbane til 4487 dådyr. Den beregnede efterårsbestand fra opgørelsen i hjortevildtoversigten 2002 beregnes til 6057 dådyr ved at benytte bestandstilgangen på 35
%.

5
5.1

Diskussion
Anvendte metoder

Metoderne og værdien af disse diskuteres i følgende afsnit.
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Spørgeskemaundersøgelse

Spørgeskemaundersøgelsen var en, materialemæssig, meget billig metode til at indsamle en meget stor datamængde om en række forskellige emner. Den giver en grundig
belysning af den jagtlige udnyttelse af dåvildt.
I modsætning til de lave omkostningerne til materialer og forsendelse, er arbejdsbyrden stor. Denne udgør fortrinsvis pakning og forsendelse af breve, åbning og sortering
af returnerede spørgeskemaer og ikke mindst indtastningen af skemaernes oplysninger
i den konstruerede database og af lokaliteterne i GIS-værktøjet.
En vurdering af det indsamlede materiales repræsentivitet er vigtig for anvendelsen
og diskuteres i det følgende afsnit.
Kun 60,6 % af jagttegnsløserne indberettede udbytte til vildtudbyttestatistikken fra
sæsonen 2001/2002. Men andelen af indberettende jagttegnsløsere er ikke nødvendigvis
lig med andelen af udbyttet. En undersøgelse af jagttegnsløsere, der ikke havde indberettet i netop denne sæson viste, at blandt disse var en mindre andel med udbytte,
end blandt jagttegnsløsere der havde udført den lovpligtige indberetning10 [16]. Med
en svarprocent på 80 % i spørgeskemaundersøgelsen indeholder det indsamlede materiale oplysninger om en væsentlig del af udbyttet af dådyr fra sæsonen 2001/2002. Det
vurderes derfor til at være repræsentativt for udbyttet i denne sæson.
Hvorvidt jagtsæsonen 2001/2002 og udbyttet adskiller sig fra andre sæsoner, vides
ikke og kan ikke fastslås uden tilsvarende undersøgelse i minimum én efterfølgende
sæson. Men der er ikke nogen umiddelbar grund til at tro, at 2001/2002 ikke skulle
være repræsentativ for andre sæsoner.
Værdien af materialet vurderes således til at være høj, og give et godt øjebliksbillede
af køns- og aldersfordeling, geografisk udbredelse mm.
Svarprocenten er ikke usædvanlig. Andre undersøgelser [16, 33, 34, 35] viser med
svarprocenter mellem 80% og 90%, at jagttegnsløserne er meget villige til at bidrage til
undersøgelser. Jægerne bruger meget tid og mange resurser på deres hobby, og når så
høj en andel af jægerne finder motivation til at svare, hænger det formentlig sammen
med deres generelle interesse for jagten [34].
10

38,9 % mod 72,9 % blandt jagttegnsløsere der havde indberettet
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Materiale til historisk spredning

I litteraturstudiet blev der startet fra årgang 2003 i jagttidsskrifterne og arbejdet
tilbage. En periode på 25 år ville dække stigningen i udbyttet der observeredes i slutningen af 80’erne og starten af 90’erne, samt en periode før denne begyndte (se figur 5).
Men i årgangene før sammenlægningen af de tre jagtforeninger (se afsnit 3.3), hvor der
var flere jagttidsskrifter, var lokalstoffet mindre dominerende, og i de tidlige årgange
var rapporteringen af dåvildt meget sporadisk. Derfor blev det vurderet at udbyttet
af litteraturen før 1980 ville være begrænset. Derfor var 1980 den tidligste årgang af
jagttidsskrifterne, der blev gennemgået.
Det vides ikke hvorvidt det vigende antal referencer skyldtes en ændret redaktionel linie, en manglende interesse for emnet, eller om der simpelthen ikke var rapporteringer at skrive om. En mulig forklaring kan findes i vildtudbyttestatistikken. Fra
vildtudbyttestatistikkens start i 1941 og indtil 1987 lå udbyttet stabilt mellem 1200
og 2200 dådyr, hvorefter det begynder at stige (se figur 5). Det kan tænkes, at det
øgede udbytte udspringer fra de mange hjortefarme, der blev etableret i 80’erne [2].
Dermed kan kombinationen af hjortefarme, udslip fra disse og den større afskydning,
have ført til en øget interesse. Dette, sammen med den større vægtning på lokalstoffet fra redaktionen, har gjort at der er er flere referencer til dåvildt i årgangene efter
midtfirserne.
Som figur 25 illustrer, kunne referencerne fra jagttidsskrifterne kun dårligt bruges til
det direkte formål at kortlægge en evt. geografisk spredning fra 1980 til 2003. Dog gav
referencerne andre oplysninger om udslip og fredninger. Så værdien af litteraturstudiet
ligger lige så meget i de sekundære oplysninger arbejdet gav, som i materialet til
kortlægning af spredningen.
5.1.3

Forskningsinterview

Brug af interviews er ikke en traditionel naturvidenskabelig metode, men benyttet
rigtigt, kan forskningsinterview producere kvalitativ systematisk viden [30]. Valget af
interviews bør afhænge af hvilke andre kilder, der til rådighed, hvad der er til rådighed
af resurser, samt hvad formålet er.
I nærværende opgave var det formålet at skaffe kvalitativ viden om en række emner, der ville kræve store resurser at undersøge på traditionelt videnskabelig vis. Da
projektets økonomiske råderum var meget begrænset, blev forskningsinterview benyt-
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tet. Desuden var det nødvendigt at interviewe Robert Vestergaard om hjortevildtoversigterne, for at kunne tolke dem på et fornuftigt grundlag.
Værdien af interviewene skal opvejes imod de resurser der er brugt, i forhold til hvis
der skulle findes svar på emnerne på traditionel videnskabelig vis. Resurserne til interviewene består hovedsageligt af tid, i form af forberedelse af spørgsmål, gennemlytning
og transkribtion af de optagede interviews. Skulle emnerne belyses på traditionel videnskabelig vis, ville det formentlig blive meget tidskrævende og økonomisk tungt. Set
det i lys vurderes interviewenes værdi til høj.
Svagheden ved interviews er, at de bygger på udsagn fra personer, der ikke nødvendigvis har ret i deres vurdering, eller deres tilsyneladende viden på et område. Skal
værdien af interview øges, er det generelt tilrådeligt med flere interviewpersoner, så
der bliver større sikkerhed i det endelig udsagn.

5.2

Afdækning af den jagtlige udnyttelse

En forvaltningsplan for kronvildt er i øjeblikket under udarbejdelse. Skulle ønsket om
forvaltning af dåvildt også opstå, er det nødvendigt med oplysninger om sammensætningen af den fritlevende populationen. Disse oplysninger er det ikke muligt at få
fra vildtudbyttestatistikken. Vigtige parametre i den sammenhæng er køns- og aldersfordelingen.
Kønsfordelingen fra spørgeskemaundersøgelsen repræsenteret i figur 11 viser, at der
i udbyttet på fri vildtbane er en overrepræsentation af hanner i forhold til hunner i
forholdet 3:2. På trods af, at de unge handyr kun udgør én årgang, er den nedlagte
andel af disse høj i forhold til de voksne hanner. Sammenlignes forholdet mellem de
unge og de voksne hanner (3:4) med de tilsvarende aldersgrupper for hundyr (1:2), ses
det, at andelen af unge handyr er højere. Hvis dette er repræsentativt for en normal
jagtsæson, tyder det på, at hannerne ikke når at blive gamle, før de bliver nedlagt.
Dette understøttes af figur 17. Her ses det at blandt de hjorte, hvor respondenterne
havde angivet gevirstørrelse, nedlægges der en meget stor andel spidshjorte, samt at
andelen af hjorte med større gevirer er væsentligt lavere.
Dette tyder på en bestandssammensætning med mange hunner og kun få ældre
hjorte.
Fordelingen af de indberettede dyr fra fri vildtbane på jagtsæsonens måneder præsenteres i figur 15. Denne viste, at nedlæggelsen af de voksne hanner primært foregik i de
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første tre måneder af jagtsæsonen, med flest nedlagte i oktober. Dette falder sammen
med brunstperioden, og det er sandsynligt at de voksne hanners øgede aktivitet gør
dem til et lettere bytte. De unge hanner blev ikke i samme grad nedlagt i starten af
sæsonen. Det kan der være flere årsager til. Som nævnt er disse kønsmodne, men ikke
seksuelt aktive i samme grad som de voksne hjorte. Det kan derfor tænkes, at de ikke
påkalder sig så meget opmærksomhed på reviret. En anden forklaring kunne være, at
jægerne vælger ikke at nedlægge de unge hjorte, hvis de har mulighed for at skyde
en ældre hjort med et større gevir. Dette understøttes af fordelingen af jagtformer (se
figur 19 og 18), der viser, at de voksne og unge hanner overvejende bliver nedlagt ved
pürsch og anstandsjagt. Her er der i højere grad end ved driv- og trykjagt mulighed
for selektiv afskydning.
Den høje afskydning af hjortene i brunstperioden kan have uheldige konsekvenser,
hvis den resulterer forstyrrelse af beslåningen (hvad det selvfølgelig gør for den hjort
der bliver skudt). Hvis en hjort nedlægges på en brunstplads med hunner, vil det
uundgåeligt betyde uro, også selvom det foregår ved rolig selektiv jagt som pürsch
eller anstandsjagt. Så selv hvis den næste han i hierarkiet hurtigt kan tage pladsen
som dominerede han, kan forstyrrelsen betyde senere beslåning af nogle hunner, da de
kun er i brunst i 1-2 dage adgangen [1, 36]. Forsinket parring betyder, at hunnen får
kalven sent, og at denne derfor er dårligt rustet til vinteren.
Desuden kan en bestandssammensætning med mange hunner og kun få ældre hjorte
være et problem, da unge hanner endnu ikke er seksuelt modne selvom de er kønsmodne
[4, 24, 25, 26, 27]. Unge hanner kan derfor have svært ved rettidigt at beslå hunnerne.
Hvis populationen ydermere er fragmenteret, så der kun er en enkelt han tilstede i
brunstperioden, kan det også påvirke beslåningen (Personlig kommentarer, Torben
Christiansen, Jægersborg dyrehave og Robert Vestergaard Olsen) .
Resultaterne i figur 16 og 18 viser også, at der i modsætning til de voksne hanner,
blev nedlagt flere voksne hunner og kalve mod slutningen af jagtsæsonen, og disse blev
i højere grad end de voksne og unge hanner nedlagt på tryk- og drivjagter. Dette kunne
tyde på en tendens blandt indehaverne af jagtretten til, at øge nedlæggelsen af voksne
hunner og kalve på tryk- og drivjagt mod slutningen af sæsonen. Efter at der blev
nedlagt en del voksne hanner i starten af jagtsæsonen på pürsch og anstandsjagt.
Fordelingen af vægte på de indberettede dådyr, der ses i tabel 2, viste, at det var en
stor spredning i de opbrækkede middelvægte. Dette stemmer overens med litteraturen.
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Sammenligningen af middelvægtene med anden litteratur besværliggøres af, at det ikke
altid er angivet, om det er vægte for hele dyr, forskellige definitioner af ”opbrækket”
vægt eller hvornår på året dyrene er vejet. Med en opbrækket middelvægt på 63,6 kg
for voksne hjorte (≥ 2 år) på fri vildtbane, vurderes disse at have en høj middelvægt
i forhold til opgivelser fra tyske og engelske undersøgelser med middelvægten af hele
kropsvægte for hjorte ≥ 5 år på hhv. 70 kg (N=143), 82 kg (N=6) og 64 kg (N=3)
[4, 8]. I forhold til omtalte undersøgelser vurderes middelvægtene for de andre køns- og
aldersgrupper til også at være højere. Men pga. ovennævnte forbehold er vurderingen
behæftet med nogen forbehold.
De opbrækkede middelvægte for de unge hanner nedlagt i løbet af jagtsæsonen
på fri vildtbane var ikke signifikant forskellige, og det samme gør sig gældende for
de voksne hunner. Dog er der en tendens til en stigende middelvægt for de voksne
hunner, dette kan være pga. af de var med kalv, og derfor tog på i vægt. Blandt de
unge hanner er der derimod en tendens til faldende middelvægt. Det kunne tænkes, at
det er vinteren, der sætter sit præg. Så den laveste middelvægt ligger i den sidste af
jagtsæsonens måneder, januar.
I modsætning til de unge hanner og voksne hunner, så kan de opbrækkede middelvægte på fri vildtbane for de voksne hanner i løbet af jagtsæsonen påvises ikke at
være signifikant ens. Der er signifikant forskel på middelvægtene i november og december. Det kan højest sandsynligt tilskrives brunstperioden, hvor de aktive hjorte kan
tabe 15-20 kg [1, 3, 4, 6, 8]. Selv med rigeligt føde til rådighed vil de voksne hjorte
formentlig stadig tabe vægt. Undersøgelser viser, at kronhjorte i fangenskab har ”en
nedsat fødeindtagelse og ofte heraf følgende vægttab i vinterperioden” [10]. Det samme
gør sig sandsynligvis gældende for dåhjorte.
Sammenlignes de opbrækkede middelvægte i dyrehaver og på fri vildtbane, er middelvægtene på fri vildtbane bemærkelsesværdigt nok signifikant højere i alle aldersgrupper end i dyrehaver. Det har ikke været muligt i litteraturen at finde tilsvarende
resultater, men Andersen (1989) [6] angiver at ”På den fri vildtbane vil dåvildtet altid
veje mere end i dyrehaver - også selvom der fodres” uden yderligere begrundelse.
En anden forskel mellem dyrehaver og fri vildtbane ses også i fordelingen af gevirstørrelser i figur 17. Her er andelen af nedlagte fuldskufler mere end dobbelt så høj
i dyrehaver i forhold til fri vildtbane. På fri vildtbane blev der til gengæld nedlagt
en større andel spidshjorte. Dyrehaver antages, at have større kontrol over afskydnin-
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gen, og kan derfor i højere grad bestemme bestandssammensætningen. Så årsagen til
forskellen i gevirstørrelsesfordelingen er formentlig en højere grad af selektiv afskydning
i dyrehaverne. På den fri vildtbane er der sandsynligvis mange steder hvor hjortene
bliver skudt når muligheden opstår, og derfor skydes forholdsvis mange hjorte før de
når en høj alder.
På hvilke biotoper bliver dådyrene så nedlagt? Resultaterne fra spørgeskemaerne
præsenteret i figur 20 viste, at de på den fri vildtbane langt overvejende blev nedlagt i
skove og plantager efterfulgt af landbrugsjord. Dette stemmer overens med litteraturen,
hvor dådyret angives til at foretrække en blanding af skov og åbent landbrugsjord
[4, 37, 38, 39]. Dog skal det bemærkes at nedlæggelsesstedet ikke nødvendigvis er
repræsentativt for den biotop dådyrene normalt lever i. Under en jagt kan dådyrene
blive drevet ud i områder, de normalt ikke opholder sig i. De, der er nedlagt på landbrugsjord, kunne tænkes at have bevæget sig fra dækningen i skoven ud for at fouragere
på markerne. Der er sikkert også andre faktorer, der gør sig gældende.
Ikke alle jagttegnsløsere har mulighed for at nedlægge dåvildt, og figur 10, viser
at blandt respondenterne havde langt de fleste kun nedlagt et enkelt dådyr. Jagten
på dådyr er altså ikke forbeholdt få jægere der nedlægger mange dådyr. De fleste
respondenter, der havde nedlagt ét dådyr, nedlagde ikke flere i jagtsæsonen.
Samlet set tyder resultaterne på, at der er en skæv fordeling i bestanden på den frie
vildtbane. Med den høje nedlæggelse af hanner består populationen højst sandsynligt
overvejende af hunner og unge hanner. Manglen på voksne erfarne hanner kan være
begrænsende for populationen, da de som nævnt tidligere, i højere grad end de unge
hanner er i stand til at få beslået hunnerne rettidigt. Jagten i brunstperioden vurderes
også til at være forstyrrende for udviklingen af bestanden.

5.3

Dådyrets geografiske udbredelse på fri vildtbane

En oplysning som vildtudbyttestatistikken kun giver i ringe grad, er oplysning om den
geografiske lokalitet for nedlæggelse, og VUS skelner desuden ikke mellem dyr nedlagt
på fri vildtbane og i dyrehaver.
Som figur 23 viser, var de dådyr, respondenterne i spørgeskemaundersøgelsen gav
oplysninger om på fri vildtbane, nedlagt i alle landsdele undtagen det vestligste Jylland
og Bornholm. Dog er områderne i Jylland væsentlig mere fragmenterede end de større
sammenhængende områder på Fyn, Langeland, Lolland og det sydlige Sjælland, hvor
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der historisk er tradition for, at have dådyr på de store godser.
I figur 24 ses det, at andelen af kvadrater hvor der blev angivet, at være sat kalv, og
dermed kunne antages at der er en fast bestand, er væsentligt højere udenfor Jylland
(56%), mod 87 % på Sjælland, Fyn, Langeland og Lolland.
Figur 23 viser også densiteten af nedlagte dådyr på fri vildtbane. Densiteten af nedlagte dyr er ikke nødvendigvis et udtryk for bestandstætheden. En sådan sammenhæng
forudsætter, at der er et ens jagttryk over hele landet, og at dåvildtet jages alle steder.
Figur 23 tager ikke højde for lokale fredninger og reducerede jagttider. F.eks. viser
resultater fra interviewene og referencer fra jagtbladene, at der er en stærk bestand af
dådyr på Norddjursland. Dog er densiteten er lav i dette område i figur 23. Ligeledes er
der andre steder i landet, hvor udbyttet ikke nødvendigvis afspejler bestanden. F.eks.
Langeland, omkring Vorbasse og i Sønderjylland, hvor der er lokale fredninger. Referencer fra litteraturstudiet viser, at på Samsø har Brattingsborg gods sat dådyr ud
og bedt lokale jægere frede dem. Hvis disse dådyr ikke nedlægges og indberettes, så
optræder Samsø ikke som havende en bestand af dådyr.
Med disse forbehold og de fakta at kun 60,6 % af jagttegnsløserne indberettede til
VUS, og 80 % af dem returnerede spørgeskemaet, vurderes figur 23 og 24 at give en
dækkende og brugbar oversigt over dådyrets udbredelse og bestandstæthed i Danmark.
Som nævnt tidligere benyttes de samme UTM-kvadrater i figur 23 og 24 som i Dansk
Pattedyr Atlas’ undersøgelse. I 26 ses Dansk Pattedyr Atlas’ oversigt over dådyr, fra
før informationerne fra nærværende opgave blev videregivet.
Sammenlignes figur 24 med denne oversigt, ses nogle forskelle. Dansk Pattedyr
Atlas, i modsætning til spørgeskemaundersøgelsen, har oplysninger om dådyr på Bornholm, Thy, Als, Samsø, Hesselø og omkring Ulfborg. Hvorimod resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen har lidt flere og sammenhængende områder i det Midt- og
Vestjyske, på Fyn, Lolland og det sydlige Sjælland. Det overordnede billede i figur
26 er dog det samme som figur 24 og viser generelt fragmenterede bestande i Jylland,
med mere sammenhængende bestande på Fyn, Langeland og Sjælland.
Samlet vurderes dåvildtet til at findes i alle Danmarks landsdele. Dog med højere
tæthed og i større sammenhængende geografiske områder på Fyn, Langeland, Lolland
og det sydlige Sjælland. Hvor bestandene i Jylland er mere fragmenterede og har lavere
bestandstæthed.
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Figur 26: Oversigt over observationer af dådyr indberettet til Dansk Pattedyr Atlas
(Figuren, der er udleveret af Tommy Asferg til brug i dette speciale, er endnu ikke
publiceret).

5.4

Geografisk spredning af dådyret, med fokus på 1980-2003

Formålet med denne del af projektet var, at undersøge den historiske spredning af
dådyr i 25 år fra 1978 til 2003. Dette tidsrum er interessant, da det dækker stigningen
i udbyttet registreret i vildtudbyttestatistikken siden midtfirserne (se figur 5). Men som
det fremgår af afsnit 5.1.2, var der kun sporadiske referencer til dådyr i den tilgængelige
litteratur, jagttidsskrifterne, i starten af 80’erne. Derfor blev perioden kortet af til at
dække 1980 til 2003.
Som det fremgår af figur 25 viste referencerne fra jagttidsskrifterne ikke en tydelig geografisk spredning fra 1980 til 2003. De få relevante referencer i de to tidligste
tidsperioder, 1980-1992 og 1993-1997, medførte at de ikke kunne give et indtryk af
bestandenes fordeling. Perioden fra 1998 til 2002, som bidrager med flere referencer
end de to tidligere tilsammen, giver et væsentligt bedre indtryk af dåvildtets fordeling
på landsplan. Men med de fåtallige referencer fra de tidligere tidsperioder er der ikke
grundlag for sammenligning af de forskellige perioder.
Forskellen i antallet af referencer i de tre tidsintervaller er formentlig udtryk for æn-
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dring i interesseniveau og redaktionel stil, bl.a. pga. sammenlægningen i 1992 af jagtforeningerne til Danmarks Jægerforbund. Diskussioner om lokale fredningsplaner har
medført, at der er mange referencer til dåvildt på Norddjursland. Hvorimod bestanden
ved grænsen til Tyskland ikke har fundet vej til spalterne i jagtmagasinerne. Selvom
det er kendt, at der har været en bestand af dådyr senest siden 1999 (se appendiks K).
Referencerne i jagttidsskrifterne opstår desuden kun, hvis de har nyhedsværdi. Det er
formentlig derfor større traditionsrige bestande, som f.eks. i det sydlige Sjælland, kun
optræder få gange.
Kort over lokaliteter for dådyrbestande i hjortevildtoversigterne fra hhv. 1997 og
2002 er reproduceret i figur 6, og viser hvorledes bestandene fordeler sig. De fordeler
sig, ligesom figur 23 og 25, på alle landsdele undtagen i det vestligste Jylland. Dog
er der er angivelser af bestande i den ene årgang, der ikke optræder i den anden for
eksempel i Midt- og Nordjylland. Men der kan ikke ses en tydelig forskel i fordelingen
af dåvildtbestandene i de to årgange.
Interviewet med Robert Vestergaard Olsen (se appendiks F) belyste nogle aspekter
om anvendelse af kortene fra hjortevildtoversigterne til analyse af dåvildtets spredning.
Kortmaterialet er, som nævnt tidligere, fremstillet til brug i magasinet ”Jæger”. Der
er, fra redaktionens side, lagt mere vægt på den grafiske fremstilling end præcisionen.
Specielt kortet fra 1997 hvor lokaliteterne for bestandene med kron-, sika-, og dådyr
er indtegnet på samme kort. Derfor er mindre forskydninger i bestandenes placering
mellem de to årgange ikke så meget et udtryk for at bestanden er flyttet, eller har spredt
sig, som for en usikkerhed i placeringen. Når bestande, i følge hjortevildtoversigterne,
opstår for senere at forsvinde igen, så er det i flere tilfælde udslip fra dyrehaver og
hjortefarme, der efterfølgende er blevet bortskudt. Dog er der flere steder, hvor der
reelt er kommet nye bestande (se appendiks F).
Overordnet kan der, fra figur 6, ikke fastslås om der er sket en geografisk spredning
i perioden fra 1997 til 2002. Kort over bestandene fra 1992 eller 1987 kunne måske
hjælpe til at belyse spredningen, men i 1992 blev der ikke produceret kort, og i 1987
optræder ikke en oversigt over dådyrbestandene.
Modsat hjortevildtoversigterne og resultaterne fra jagttidsskrifterne viser resultaterne fra interviewene (se afsnit 4.4) en bred enighed om, at dådyret har spredt
sig siden 1980.
En del af forklaringen på denne spredning skal findes i følgende. Det er doku-
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menteret, at der skete en mangedobling af antallet af hjortefarme og dyrehaver fra 1980
til 1986. Antallet af dådyr bag hegn i 1986 blev anslået til ca. 13000 [2]. Dette i sig selv
har ikke betydning for spredningen af dådyr på den fri vildtbane, men ved gennemgangen af jagttidsskrifterne fandtes der ofte referencer, der indeholdte oplysninger om
udslip af dådyr fra indhegnede arealer. Disse referencer var ofte fulgt op af oplysninger
om lokale jægere og jagtforeninger, der opfordrede til frivillige fredninger af dyrene,
med det mål at få en fast bestand. I interviewene blev det også oplyst, at bestandene i
Vorbasse og i grænseområdet i høj grad er opstået på baggrund af udslip efter stormen
i 1999, hvor der efterfølgende har været lokal fredning af dyrene (se appendiks H og
K).
Med de mange hjortefarme der blev etableret i hele landet i 80’erne, og med rapporterne om udslip og lokale fredninger, anses det som sandsynligt, at der har været
en geografisk spredning af dådyr på den fri vildtbane i perioden fra 1980 til 2003. Men
det har ikke været muligt at kortlægge denne ud fra det tilgængelige materiale.
Oprindeligt var det et delmål, at prøve at skille spredningen på fri vildtbane i hhv.
naturlig spredning og spredning vha. udslip. Dette har ikke kunnet lade sig gøre. Men
resultaterne fra interviewene viser, at der er bred enighed om, at spredningen er sket
på baggrund af udslip fra indhegnede bestande. Dette støttes af de mange referencer
til undslupne dådyr i jagttidsskrifterne.
Der er som nævnt i afsnit 2.5 også hjortevildtoversigter over dådyr før 1980. Fælles
for de seks femårige oversigter fra 1945 til 1970 er, at fordelingen af dådyr i Danmark
var meget statisk. Bestandene fordelte sig på de samme områder på Fyn, Langeland,
Lolland, Sjælland og det nordlige og østligste Jylland [40, 41, 42, 43, 44, 45]. Sammenlignes med figur 6 og 23, hvor de nyere hjortevildtoversigter og den geografiske
udbredelse i 2001/2002 viser bestande i Midt-, Vest- og Sønderjylland, er der siden
1970 sket en spredning i Jylland mod Vest og Syd.
Det bemærkes også, at der tilsyneladende er en forskel i jægernes holdning til
dådyret. I de ældre udgaver af hjortevildtoversigterne er der flere bemærkninger om,
at dådyrene er blevet efterstræbt udenfor godsernes arealer. Hvor der i de nyere referencer, som nævnt, er en udbredt opfordring til fredning hvis der sker udslip. Dette har
sandsynligvis også fremmet spredningen.
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Validering af Vildtudbyttestatistikken

Vildtudbyttestatistikken er, som nævnt i afsnit 2.4, vigtig i forbindelse med overvågning
af de indberettede vildtarter. Spørgeskemaundersøgelsen, udført i forbindelse med dette
projekt, gør det muligt at validere VUS mht. indberetning af nedlagte dådyr, og kan
også give overordnede indikationer af kvaliteten af vildtudbyttestatistikken.
Som figur 9 viser, kom der svar i spørgeskemaundersøgelsen fra 80 % (847) af
jagttegnsløserne, hvoraf 10 skemaer var ubrugelige. I alt 136 (16 %) respondenter havde
ikke nedlagt dådyr, på trods af at de stod opført i VUS som sådan. De fordeler sig på
46 respondenter, der havde angivet dådyr nedlagt i en anden sæson og 90 respondenter,
der meddelte ikke at have nedlagt dådyr. Mange af respondenterne oplyste, at de havde
nedlagt rådyr i stedet for de angivne dådyr. Det er sandsynligt, at disse har forvekslet
då- og rådyr ved indberetningen. Hvor mange, der kan have foretaget den samme
forveksling ved indberetning af rådyr ved nedlagt dådyr, vides ikke.
Blandt de respondenter der gav oplysninger om dådyr nedlagt i andre sæsoner
var over halvdelen (54 %) af dyrene nedlagt i sæsonen 2002/2003. Det skyldes højest
sandsynligt den forsinkelse, der er i indberetningen i forhold til jagtsæsonen. Før indberetningen fra en jagtsæson er overstået, og materialet behandlet, så der kan sendes
spørgeskemaer ud til de relevante jagttegnsløsere, er disse i gang med den næste sæson.
Respondenter der gav oplysninger om dådyr nedlagt i 2002/2003, kan godt have nedlagt
dådyr i 2001/2002, men muligvis overset hvilken sæson der blev udbedt oplysninger
om.
Kun en meget lille andel (1,2 %) havde indberettet dådyr fra hjortefarme (se figur
21), der ikke hører under jagtloven, og hvor der derfor ikke skal indberettes fra.
Ved gennemgang af de returnerede spørgeskemaer, var der brugbare svar fra 701
jagttegnsløsere. Disse jagttegnsløsere gav oplysninger om 1872 dådyr nedlagt i sæsonen
2001/2002, hvor de til vildtudbyttestatistikken havde oplyst at have nedlagt 1485 dådyr
[13]. Det er en forskel på 387 (26 %). Nærmere analyse af spørgeskemaerne og vildtudbyttestatistikken viste, at en del af forskellen stammede fra manglende oplysninger
om ca. 290 dådyr fra en dyrehave i Københavns amt. Antallet kan variere lidt, hvis
der er dyr fra Københavns amt blandt gruppen af dåvildt uden amtsangivelse i vildtudbyttestatistikken.
Af de resterende ca. 100 dådyr er det muligt, at nogle af dem er nedlagt i andre
sæsoner, da datoangivelser uden årstal i spørgeskemaerne blev antaget at være fra
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sæson 2001/2002.
Derfor kan langt størstedelen af den antalsmæssige afvigelse der er mellem spørgeskemaundersøgelsen og VUS tilskrives dyr fra dyrehaver i Københavns amt, hvor
dyrene ikke optræder i vildtudbyttestatistikken.
Alt i alt kan man opsummere at med en meget lille andel indberettet fra hjortefarme
(1,2 %), en forskel på 5 % i antallet af nedlagte dyr (den enkeltstående fejlkilde fra
dyrehaven ikke inkluderet) og formentlig færre end 16 % der ikke havde nedlagt dådyr,
vurderes vildtudbyttestatistikken til kun at være fejlbehæftet i svag grad, og hvis
sæsonen 2001/2002 er repræsentativ, at give et pålideligt billede af udbyttet af dådyr.

5.6

Dådyrpopulationens kvantitative udvikling og aktuelle bestand

Udviklingen af antallet af dådyr i dyrehaver og på fri vildtbane i Danmark afspejles
i vildtudbyttestatistikken. Figur 5 viser et udbytte, der fluktuerer mellem 1200 og
2200 dådyr fra starten af vildtudbyttestatistikken i 1941 til 1985. Efter 1985 følger en
voldsom vækst, der flader ud igen i 90’erne. I 2000 er der et stort fald i udbyttet, men
der ses i de efterfølgende år (2001-2003) igen en kraftig vækst.
Vildtudbyttestatistikken bliver korrigeret, da ikke alle jagttegnsløsere foretager den
lovpligtige indberetning (se afsnit 2.4). Før 1984 lå indberetningsprocenten typisk
på mellem 80 % og 97 %. Formentlig pga. ændring i indberetningsproceduren faldt
indberetningsprocenten i 1985 til 76 % og i 2000 til 68, 4% [16]. Indtil 2000 blev
vildtudbyttestatistikken korrigeret ved simpel ekstrapolation, men pga. faldet i indberetningsprocent ændredes korrektionen i 2000, da det blev vurderet at den simple
korrektion estimerede for højt et udbytte i for hold til det reelle antal [16].
Derfor kan en del af den vækst, der er i udbyttet fra 1985 til 2000, formentlig
tilskrives lave indberetningsprocenter, der medfører et for højt skøn af udbyttet. Faldet
i udbytte i 2000 skyldes formentlig den ændrede korrektionsfaktor. Efter ændringen af
korrektionsfaktoren er der fortsat stigning i udbyttet, og på trods af det høje skøn, som
den lave indberetningsprocent resulterede i, har der højest sandsynlig været stigning i
udbyttet, og bestanden, siden midten af 80’erne.
Hjortevildtoversigterne er ikke en opgørelse over udbyttet, men et skøn over forårsbestandene af hjortevildt i Danmark. Fra 1945 til 1970 svingede det samlede skøn
over dådyr i dyrehaver og på fri vildtbane mellem 3300 og 4000 uden nogen generel
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tendens. I oversigterne fra 1992, 1997 og 2002 var skønnet steget til hhv. 5500, 6300
og 7500.
Den stigning i antallet af dådyr i Danmark, som vildtudbyttestatistikken og hjortevildtoversigterne viser, er der sandsynligvis to dominerende faktorer, der er årsag til. Som
nævnt tidligere, skete der en voldsom stigning i antallet af hjortefarme i 80’erne [2]. Resultaterne fra interviewene viser (se afsnit 4.4), at der er enighed blandt de interviewede
om, at udslip er en væsentlig årsag til spredning. Dette understøttes af referencerne
fra jagttidsskrifterne, der ofte omtaler udslip fra dyrehaver eller hjortefarme. Blandt
de interviewede er der også enighed om, at jægernes adfærd er den altovervejende regulerende faktor for dådyrets udbredelse. Flere af de interviewede mener, at der er sket
en holdningsændring, så jægere og skovejere i stigende grad frivilligt freder dådyrene.
Dette støttes af referencerne fra jagttidsskrifterne, hvor der, som tidligere nævnt, ofte
var opfordringer til fredning af lokale bestande. I modsætning til de ældre hjortevildtoversigter fra 1945 til 1970, hvor der er flere indikationer af, at udvandrede dådyr blev
voldsomt efterstræbt.
Det vil sige, at stigningen i bestanden af dådyr i Danmark formentlig er sket på
baggrund af en holdningsændring hos jægerne, der freder nye bestande, samt at disse
nye bestande ofte stammer fra udslip.
Vildtudbyttestatistikken, der ikke kan skelne mellem dyr nedlagt på fri vildtbane
og i dyrehaver, kan ikke vise hvor stor bestanden er, og skønnet i hjortevildtoversigterne bygger på oplysninger indsamlet fra et netværk af kontakter. Benyttes i stedet
VUS samt beregningsmodellen i afsnit 3.4 resulterer beregningerne i en estimeret
efterårsbestand på den fri vildtbane i 2001 på 6076 dådyr (se beregninger i afsnit
4.5).
Til beregningen er benytte en række parametre. Udbyttet på 3100 er i vildtudbyttestatistikken korrigeret for jægere der ikke indberettede. Andelen af dådyr nedlagt på
fri vildtbane (49 %) fremgår af figur 21, dog er hjortefarme ikke inkluderet i denne
beregning. Nedlæggelsesprocenten på 25 % er en almindelig brugt antagelse (Personlig
kommentar, Carsten Riis Olesen, DMU). Dog antager Strandgaard & Asferg i 1980
at udbyttet af dådyr i Danmark udgør 1/3 af efterårsbestanden [15]. Antagelsen af en
bestandstilvækst på 35 % er baseret på en fødselsrate på 0,7 kalv pr. fødedygtig då,
hvor de fødedygtige dåer udgør halvdelen af bestanden. Dog oplyser Holten en tilvækst
på 20-30 % [1].
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Jeg mener, at det er plausibelt, at fødedygtige dåer udgør halvdelen af forårsbestanden, idet der nedlægges væsentligt flere handyr end hundyr (se resultaterne i afsnit
4.1.3). Fødselsraten på 0,7 er baseret på oplysninger fra interviewene (se Tabel 4.4),
Christensen 1991 [46] (0,75 kalv pr. fødedygtig kronhind), Putman et al. (0,77-0,96
kalv pr. fødedygtig då i dyrehaver) [47] og beregnet fra tabel 2 side 24 i Hansen, 1988
[2] (0,72 kalv pr. fødedygtig då).
Forholdet mellem nedlæggelsesprocent (25%) og bestandstilvæksten (35%) underbygges af vildtudbyttestatistikken, hvor antallet af nedlagte dådyr er steget med gennemsnitligt 10,4 % om året i løbet af de sæsonerne 2000 til 2003 (Beregnet fra Asferg,
2004 [12]). Sæsonerne 2000 til 2003 er alle efter den nye korrektion af VUS [16]). Hvis
det antages, at der nedlægges en lige stor andel hvert år, så øges bestanden også med
10%, ligesom udbyttet. Flere af de interviewede giver udtryk for at bestanden stiger
med ca. denne procentsats.
Hvis antagelsen, at ændring i udbyttet (gennemsnitlig årlig stigning på 10 % fra
2001 til 2003) afspejler en tilsvarende ændring i bestanden, er korrekt, var der i 2002
en efterårsbestand på ca. 6700 dådyr på den fri vildtbane før starten af jagtsæsonen.
Sammenlignes der med den korrigerede hjortevildtoversigt fra 2002 (der korrigeres
pga. forskel i kategoriseringen af dyrehaver og hjortevildtoversigterne opgør forårsbestande. Se afsnit 4.5), ses det at mit bestandsestimat er ca. 10 % procent højere end
hjortevildtoversigten. Dette harmonere med resultaterne fra interviewene, hvor alle
de interviewede, inklusiv forfatter til hjortevildtoversigten 2002, Robert Vestergaard,
vurderer at opgørelsen fra hjortevildtoversigten 2002 er underestimeret.
Estimeringen af bestanden på den fri vildtbane er meget forenklet og bygger på
simple antagelser og forudsætninger, bl.a. forudsættes det at der ikke er naturlig død
og trafikdrab. Desuden er en årlig tilvækst på 10 % meget høj, og fremskrivning med
denne vækstfaktor må være begrænset til en kort årrække. På trods af dette vurderes
den beregnede efterårsbestand 2002 på ca. 6700 dådyr før jagtsæsonen starter til at
være et rimeligt estimat.

5.7

Fremtid og forvaltning

Dådyret trives tilsyneladende i Danmark. Vildtudbyttestatistikken viser et stigende
udbytte siden midt i 80’erne, og resultaterne i denne specialeopgave tyder på at bestanden spreder sig. Denne spredning er tilsyneladende hjulpet godt på vej af udslip fra

5 DISKUSSION

60

hjortefarme. I den forbindelse bemærkes det at Fødevarestyrelsen pr. 15 juli 2005 havde
registreret 642 aktiv hjortefarme i Danmark, hvoraf de 80 % vurderes af have dådyr
(Personlig kommentar, Ingermann Sørensen, Landsforeningen af Danske Hjorteavlere).
Dådyret lever, som tidligere nævnt, i alle beboelige verdensdele, og trives i et habitat
hvor det kan veksle mellem skov og åbne marker [4, 37, 38]. Derfor burde Danmark,
som habitat, egne sig glimrende for dådyret.
Dådyret benytter sig, som omtalt i afsnit 2.6, af lek polygoni, men undersøgelser
viser, at det også benytter sig af andre parringssystemer, der ikke nødvendigvis er
territoriale [24, 25, 26]. Lek polygoni ses oftest hvis der er en høj densitet af hjorte, og
hvis der er hjorte ældre end 4 år. Ved lavere densitet og yngre hjorte, ses forskellige
variationer af korte midlertidige lek’s, efterfølgelse af dåer og tilfældig parring [24,
25, 26]. Et habitat med egnet brunstplads har derfor sandsynligvis ringe betydning
for spredning af dådyr. Det understøttes af de interviewede, der samlet vurderede at
eventuel mangel på egnet brunstplads kun har ringe betydning for spredningen (se
tabel 4).
Derfor er manglende habitat sandsynligvis ikke en hindring for yderligere spredning
af dådyr, og populationen af dådyr i Danmark kunne formentlig være meget større.
Store pattedyr tilføjer en dimension til naturoplevelser, og flere dådyr i den danske
natur ville være værdsat af jægere og andre naturelskere. Skulle man ønske at fremme
dådyrets udvikling i Danmark og dermed få en højere udbredelse og større bestand,
er det dog nødvendigt, at dådyret får lov til at etableres sig i nye områder, samt at
etablerede bestande ikke udsættes for højt jagttryk. Med riflen dominerer de danske
jægere hjortevildtet, og er, ifølge de interviewede, den væsentligste regulerende faktor
for dåvildtets spredning (se tabel 4).
En forvaltning af dådyr vil derfor kræve en regulering af jægernes adfærd. Undersøgelser viser, at hjorte fra 2 år kan have det samme adfærdsmæssige repertoire
som ældre hanner, men først deltager aktivt i konkurrencen om at beslå dåerne, når de
er ældre end 3 år [27]. De ældre hjorte er derfor vigtige for reproduktionen, da tilstedeværelsen af disse øger den rettidige befrugtning af dåerne (Personlig kommentar, Ingermann Sørensen, Landsforeningen af Danske Hjorteavlere). Spørgeskemaundersøgelsen
viser, at der nedlægges mange hanner, og disse når formentlig sjældent at blive seksuelt modne. Derfor ville selektiv afskydning af hjorte, så der kom en højere andel
seksuelt modne hjorte, gavne væksten. Desuden antages jagten på dådyrene i deres
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brunstperiode forstyrre denne.
Men det, der er optimalt for udviklingen af en bestand, er ikke nødvendigvis praktisk muligt.
Hvis der skal ændres på jagtloven, er det vigtigt, at de indførte regler kan overholdes. For eksempel kan lokale fredninger kan være svære for tilrejsende jægere at
kende, og det kan være svært at vurdere alderen på en hjort. Specielt for dådyr, hvor
aldersbestemmelsen vha. gevirstørrelse kan være problematisk, idet der ikke er en fast
definition af overgangen fra halvskuffel til fuldskuffel. Der ville dermed være høj risiko
for ufrivillig kriminalisering af jægerne ved indførsel af regler, der er svære at efterleve.
Derfor er simple og entydige regler vigtige, selvom de måske ikke umiddelbart giver
det bedste resultat.
Det enkleste ville være helt at forbyde jagt på dådyr, men meget taler imod
dette. Jagt har kulturhistorisk baggrund i Danmark, og kan udgøre en ikke ubetydelig økonomisk indtægt for indehaveren af jagtretten. Dådyr kan, ligesom krondyr,
forårsage skrælningsskader i skove og nedtrampning af afgrøder på marker. Jagt på
dådyr kan derfor være en slags kompensation for disse vildtskader. Desuden kan trafiksikkerhed være et problem, hvis der lever mange dådyr nær trafikerede veje.
Derfor ville et totalt forbud mod jagt på dådyr møde stor modstand, ikke bare
blandt jægere. Men også i landbruget og blandt skovejere, der ofte har økonomisk
gevinst af jagt. En mindre ændring, hvis effekt dette speciale understøtter, ville være
forbud mod nedlæggelse af dådyr i oktober, hvor deres brunst primært ligger. Dette ville
sænke jagttrykket generelt, og især mindske forstyrrelsen i den vigtige brunstperiode.
Dette ville ikke i særlig grad mindske jagttrykket på de voksne og seksuelt modne
hanner, men selektiv jagt på en bestemt gruppe hanner mener jeg ikke er løsning, der
kan implementeres i praksis.
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Konklusion

Hovedformålet med dette speciale var delt i tre. For dådyret var det ønsket at afdække
den jagtlige udnyttelse, at præcisere den geografiske udbredelse, samt at undersøge den
geografiske spredning. Ud over dette ønskedes vildtudbyttestatistikkens oplysninger om
udbyttet valideret og populationen af dådyr på den fri vildtbane estimeret.
Den jagtlige udnyttelse blev forsøgt afdækket ved at gå direkte til kilden: De jagttegnsløsere der nedlagde dådyr. Oplysningerne fra den udførte undersøgelse viste, at ca.
halvdelen af de nedlagte dådyr stammede fra fri vildtbane. Af undersøgelsen konkluderes at der var en ulige køns- og aldersfordeling med et højt jagttryk på hannerne. Det
vurderes, at dette medfører en skæv bestandssammensætning med kun få fuldvoksne
hjorte.
Den geografiske udbredelse blev kortlagt via angivne lokaliteter for de nedlagte
dådyr. Der var nedlagt dådyr i alle Danmarks landsdele undtagen det vestligste Jylland.
Fordelingen af dådyr var fragmenteret i Jylland, imens tætheden af nedlagte dådyr og
faste bestande var højere på Fyn, Langeland, Sjælland og på Lolland. Resultaterne
vurderes samlet, at give et troværdigt indtryk af fordelingen af dådyr i Danmark.
En geografiske spredning kunne ikke påvises vha. litteraturstudiet, men det vurderes, at der har været en spredning fra 1980 til 2003. Primært pga. udslip fra hjortefarme og jægernes lokale frivillige fredninger.
Efterårsbestanden af dådyr på den frie vildtbane 2002 vurderes med nogen usikkerhed til at være ca. 6700 stk.
Bedømt på resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen vurderes vildtudbyttestatistikken til at angive et pålideligt udbytte af dådyr for jagtsæsonen 2001/2002.
Væksten i udbytte af dådyr siden midtfirserne har sandsynligvis ikke toppet, men
ønsker man at fremme dådyrbestandens vækst yderligere, kunne dette ske ved forbud
mod jagt i brunstperioden.
Ønskes forvaltning af dådyret i Danmark, kræver dette en politisk beslutning. Men
det faglige grundlag for eventuelle diskussioner om forvaltning, mener jeg, er tilvejebragt og samlet i dette speciale, samt i den udarbejdede faglige rapport fra Danmarks
Miljøundersøgelser [13].
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SQL søgning

SQL-søgning for dubletter i ArcView tabellen. SQL-søgningen blev foretaget i Access
97 databasen.
SELECT DISTINCTROW First(dåvildtGEO.JAEGERID) AS [JAEGERID Field],
First(dåvildtGEO.DYRNR) AS [DYRNR Field], Count(dåvildtGEO.JAEGERID) AS
NumberOfDups FROM dåvildtGEO GROUP BY dåvildtGEO.JAEGERID,
dåvildtGEO.DYRNR HAVING (((Count(dåvildtGEO.JAEGERID))>1)
AND ((Count(dåvildtGEO.DYRNR))>1));

B

Kontrol af fortløbende Dyrnr

For at tage højde for fejl i fortløbende ”Dyrnr” udførtes i databasen med data fra
spørgeskemaerne flg. øvelse i Excel 97: JægerID i kolonne A og Dyrnr i B og så
afvikledes følgende kommando:
= IF (A3 > A2; IF (B3 = 1;00 OK 00 ;00 F EJL00 ); IF (B3 = (B2+1);00 OK 00 ;00 F EJL00 ))
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Brev til jægerne

Følgebrev til spørgeskema.

Figur 27: Følgebrev udsendt til jagttegnsløsere sammen med spørgeskema (se figur 7).

67
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Eksempel på reference fra jagttidsskrift

Alle artikler og lign. der refererede til dåvildt i jagttidsskrifterne Jæger, Dansk jagt,
Jagt og fiskeri blev registreret i en database, der blev skabt til formålet.
Databasen er opbygget således at der kan søges på alle parametre. F.eks. hvis man
skulle være interesseret i referencer til handyr fra 1992 til 1997.

Figur 28: Eksempel på præsentation af reference fra et jagttidsskrift i den dertil konstruerede database.
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Skabelon til Interview

Interviewet med Robert Vestergaard indeholdte også spørgsmål om fremstillingen af
hjortevildtoversigterne.
Spørgsmålene til interviews:
Indledende samtale:
Præsentation af mig selv og hvad jeg laver.
Fortæl
• Hvad interviewet handler om.
• Hvad det skal bruges til.
• Hvor længe det varer.
• Hvorfor jeg har kontaktet ham.
Spredning:
Robert Vestergårds Hjortevildtoversigterne fra 2002 og 1997 viser at dåvildtet optræder nogenlunde de samme steder, men der er nogle steder, (f.eks. i Midtjylland, på
Djursland, og i Nordjylland.) hvor der er bestande fra 97, der ikke optræder i 2002, og
omvendt er der bestande i 2002, der ikke er der i 97.
• Hvad er årsagen til det? (hvis der ikke bliver svaret på nedenstående spørgsmål,
stilles de).
• Er nogle af bestandene fra 1997 væk?
• Hvis ja, hvordan?
• Er der etableret nye bestande, der ikke var der i 1997?
• Hvis ja, hvad er årsagen til det? (Udslip eller fra eksisterende bestande)
• Er det dit indtryk at dåvildtet har spredt sig i DK fra 1980 til nu?
• Hvad er årsagen til det?
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• Er der etableret nye bestande?
• Hvad er årsagen til det?
• Har der været bestande der er forsvundet igen?
Bestand: Der er sket en stigning i afskydningen og bestanden (1980; 1900 dyr, 1997;
4100 dyr, 2002; 3400 dyr). (VUS)
• Hvad er årsagen til den stigning?
• Ved du hvor bestanden er øget, på den fri vildtbane eller under hegn?
• Hvor sikkert ved du det?
• Er den øgede afskydning koncentreret til de samme geografiske områder?
• Har du et bud på hvor stor bestanden er nu? (Fri vildtbane/dyrehave)
I hjortevildtoversigten fra 2002 angives antallet til at være 5337 på fri vildtbane og
2200 i dyrehaver.
• Hvor korrekt tror du det tal er?
• Har du en ide om en usikkerhed på det tal?
• Hvad vil du tro at den årlige tilvækst er?
• Hvor stor en procentdel af efterårsbestanden nedlægges?
Andet:
• Kender du til andre oplysninger, der kan vise en evt. spredning eller aktuel bestand?
• Har dåvildt brunstpladser? (Lek polygoni)
• Hvordan ser de ud?
• Er de placeret bestemte steder?
• Flyttes de rundt fra år til år?
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• Kan de have indflydelse på spredningen?
• Hvor langt vandrer dåvildt fra et evt. udsætningsområde, eller fra deres kerneområde?
• Kender du til bestande hvor antallet af dyr er kendt, og hvor afskydningsantallet
også kendes? (Eller nedlæggelsesprocenten)
• Hvad er en normal afskydningsprocent, og hvad er den på landsplan af efterårsbestanden?
• Præcis navn og adresse, og beskæftigelse
• Må jeg ringe eller mail’e hvis der opstår uklarheder eller flere spørgsmål?
Sekundære spørgsmål:
• Hvor mange ”ender” har en stanghjort (4-7), halvskuffel (8-14) og en fuldskuffel
(15-29)
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Interview med Robert Vestergaard Olsen

Interview med Robert Vestergaard Olsen.
Indledende samtale:
Præsentation af mig selv og hvad jeg laver.
Fortæl
• Hvad interviewet handler om.
• Hvad det skal bruges til.
• Hvor længe det varer.
• Hvorfor jeg har kontaktet ham.
Start: 6:50
Spredning:
Nedlæggelseskortene fra 2002 og 1997 viser at dåvildtet nedlægges nogenlunde de
samme steder, men der er nogle forskelle, f.eks. i Midtjylland, på Djursland, og i Nordjylland.
• Hvad er årsagen til det? (hvis der ikke bliver svaret på nedenstående spørgsmål,
stilles de)
”Der flere bestande, som opstår kortvarigt efter hjorteudslip fra dyrehaver, og
derefter bortskydes så de.”
”Derfor kan de være der en kort periode, det gælder f.eks. den der er lige her
hvor vi sidder nu (Klosterheden) her var en 4-5 dyr åbenbart i 97, og det samme
gjaldt nede i Thy, og dem har de gjort hvad de kunne for at skyde, og det er
lykkedes. De optræder ikke i 2002, og det er en af de væsentlige årsager når det
gælder dåvildtet. Tror jeg uden at jeg kan analysere alle dem her, ..for ellers er
mange af dåvildtbestandene ganske stabile” (9:15)
• Nogen af de bestande der er fra 97 der ikke er der i 2002, det er fordi de er skudt
væk?(gentagelse af tidligere spørgsmål) (10:40)
”Ja, det er det.”
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• Er der etableret nye bestande, på markeringer, der ikke var der i 1997?
”Ja der er jo Samsø f.eks., der jo det hele dernede omkring Vorbasse der blomstrer
vældigt op, og det er også min fornemmelse at bestanden på Djursland breder sig
meget, der er kommet en ny hernede på det midterste Nordsjælland, mellem
Frederikssund og København, der er kommet en ny bestand, og sådan er det flere
steder.”(10:00)
• Hvis ja, hvor stammer dyrene fra? (Udslip eller fra eksisterende bestande)
”Der er næsten i alle tilfælde. Hvis det ikke er direkte udsætning, som på samsø,
så er det udslip fra hjortefarme. Altså den i Nordsjælland kunne godt være en
udvandring fra Gribskov, og det er klart på Djursland er der også en bestand der
kunne spredes ud fra. Men de nordjyske de stammer jo alt sammmen fra... der
var jo ikke nogen bestand, så alt det der nord fra Limfjorden det er jo dyrehave
eller hjortefarm udslip, nej det passer ikke, der er jo de hvide dyr på Børglum
Kloster, men ellers så er det.”
• Eller er det gamle bestande der ikke tidligere er optegnet?
• Er nogle af bestandene fra 1997 væk?
• Er det gældende for alle punkterne i landet? (punkter er lokaliteter)
”Ja. . . ., jeg forstår måske ikke helt prikkerne på sjælland for de burde ligge oveni
hinanden for det er de samme bestande helt sikkert. Og du ser det også på Fyn
og Langeland de bør ligge ovenpå hinanden. ”
Der er flere punkter i oversigten fra 2002 (47) end i 1997 (37).
• Hvorfor det?
• Er det fordi bestanden har spredt sig?
”Der er kommet mange nye bestande” 16:56
• Eller er det pga. metoden hvor du finder lokaliteterne?
• Hvis der er sket en spredning, hvad er så årsagen til det?
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”Det er fordi der er kommet udslip”, ”og nogen steder er jægerne gået sammen,
og sagt ladet være og skyde dem”, ”andre steder har man bare.. de skal væk”
17:48
Der er områder hvor der er mindre forskydninger i placeringen af punkterne, f.eks. på
Djursland.
• Hvad betyder det?
”Det er tegnefejl” (Kommentar: Der er så en gennemgang af forskellige steder,
hvor der er tegnefejl eller hvor der er med sikkerhed er gamle bestande, og i 97
er der flere der er slået sammen pga. kortet er det samme som kron- og sikavildt
er på. 13:00)
• Betyder det at bestanden har spredt eller flyttet sig? (kontrolspørgsmål)
”Nej”
• Er det pga. usikkerhed når punkterne afsættes? ”Der er ingen præcision i det”
, ”Der er betydelige tegnefejl” , ”Ja”
Bestand:
Der er sket en stigning i afskydningen og bestanden (1980; 1900 dyr, 1997; 4100 dyr,
2002; 3400 dyr).
• Hvad er årsagen til den stigning?
? ”den jagtlige værdi er kommet i højere kurs” ”Der er kommet et ønske om at
have dyrene” For dåvildtet har der været føde nok” (så skovrejsning og grønne
marker hjælper, men er ikke afgørende) ” Det store hjortevildt behersker vi i den
grad med riflen, at det er det der det afgørende, om vi skyder det væk eller vi
ikke gør”
• Det er en holdningsændring?
”Jeg tror det er en holdningsændring”
• Ved du hvor bestanden er øget, på den fri vildtbane eller under hegn?
”Det er helt klart at det er blevet mange flere dyr på den fri vildtbane, det er mest
markant i Jylland”, ”Det er både og”, ”Det er helt sikkert at der er kommet flere
dyr på den fri vildtbane”
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• Hvor sikkert ved du det?
• Er den øgede afskydning koncentreret til de samme geografiske områder?
”Det er generelt”
• Har du et bud på hvor stor bestanden er nu?
”Det skulle ikke undre mig om den vokser med 10% om året” (Kommentar: med
ref. til bestande i hjortevildtoversigten 2002.)
Kommentarer fra interviewede:
Når vi får analyseret de tal (fra spørgeskemaundersøgelsen og afskydning fra VUS),
som du selv har været med til, så stemmer de ganske godt overens, modsat kronvildtet,
hvor der ikke er den gode overensstemmelse, så er det nuancer der er imellem det jeg
har opgjort i 2002 og det der ligner en rimelig afskydning. Det ser fornuftigt ud.”,
”Så er der en harmoni mellem det faktiske afskydningstal på den fri vildtbane og det
der (bestanden fra Hjortevildtoversigten), der er ikke væsentlige afvigelser” ”jeg har på
fornemmelsen af at man har mere styr på dem” (Kommentar: dåvildtbestanden) ”for
dåvildtet er det lidt mere nøgternt” (Kommentar: om opgivelserne til ham) 35:00
Andet:
• Hvordan finder du bestandene? (Er kort nævnt i artiklen fra 2002)
”jeg har overtaget en adresseliste fra min forgænger.. og så alle dem jeg skriver
til beder jeg om at oplyse mig om nye bestande de har kendskab til, og jeg skriver
til vildtkonsulenterne, og beder dem om at oplyse hvis de kender til nye bestande”
ca. 42:00
• Hvad er dine muligheder for at finde nye bestande? (Kommentar: Se ovenfor)
• Kender du til andre oplysninger, der kan vise en evt. spredning eller aktuel bestand?
”nej”
• Må jeg ringe eller mail’e hvis der opstår uklarheder eller flere spørgsmål?
Sekundære spørgsmål:
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• Hvornår kom den første oversigt over dåvildt?
”1992”
• Hvor mange ”ender” har en stanghjort (4-7), halvskuffel (8-14) og en fuldskuffel
(15-29)
”Det tror jeg ikke du kan”
• Hvor langt vandrer dåvildt fra et evt. udsætningsområde, eller fra deres kerneområde?
”Generelt mindre end kronvildt”
Svar fra Robert Vestergård:
70 kontakter til kronvildt og det dobbelte, når det er alle tre hjortearter. 5:41
Opsummering: Snakker med 3 kategorier af folk, Ejeren eller stedfortræderen, vildtkonsulenten, og i mindre grad jagtlejeren, da de har en forretningsforbindelse med ejeren,
selvom de ofte har en god fornemmelse af bestanden
Uddrag fra Interview:
”Dåvildtet går ikke så langt som kronvildtet (ex . Gribskov, hvor de ikke har flyttet
sig fra” 20:00)
”Ny bestand v. Tisvilde og Smørum” 21:58
”Det er nede omkring Vorbasse, det går stærkt nu” (Kommentar: om dåvildtbestanden (prikken fra jagtbladene))
Fra 45 til ???
Interview m. Robert Vestergaard Olsen med opfølgende spørgsmål.
I hjortevildtoversigten fra 2002 angives antallet til at være 5337 på fri vildtbane og
2200 i dyrehaver.
• Hvor korrekt tror du det tal er?
”hvis jeg stemmer den af med VUS, så er det nok snarest pil opad, 10 %, men
det er nok lidt forsigtigt, men jeg tror det ligger under 20% fejl”
• Har du en ide om en usikkerhed på det tal?
• Hvad vil du tro at den årlige tilvækst er?
• Hvor stor en procentdel af efterårsbestanden nedlægges?
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Andet:
• Kender du til andre oplysninger, der kan vise en evt. spredning eller aktuel bestand?
• Har dåvildt brunstpladser? (Lek polygoni)
• Hvordan ser de ud?
” de graver nogle gruber i jorden” ”som jeg kender det på Livø, der driver de
mere rundt end som de bare står sådan på et sted, men de har gerne et sted hvor
de graver sådan en grube, som hjorten holder til ved”
• Er de placeret bestemte steder?
• Flyttes de rundt fra år til år?
• Kan de have indflydelse på spredningen?
”det har jo negativ indflydelse på spredningen på den måde at hvis der ikke er
flere voksne hjorte i brunst så er det slet ikke sikkert at dåerne bliver beslået”,
”Det har den indflydelse på spredningen, at hvis der optræder en lille gruppe dyr,
hvor der kun er en enkel lille ung hjort, så er der, i modsætning til kronvildtet,
ingen garanti for at dåerne bliver beslået”, ”Dåvildt findes jo også i mange små
dyrehaver, der har jeg aldrig hørt om at det skulle være et problem”, ” I klit
plantagerne hvor jeg var, var der aldrig egentlige brunstpladser”, ”det tvivler jeg
på”
Kommentarer fra interviewede:
På Livø satte han dåvildt ud med 2 hjorte, den ene døde, og der kom kun kalv fra
ca. halvdelen af dåerne, da de så fik en ekstra hjort, så kom der gang i det
”Jeg mener at dåvildtet er yderst nøjsomt” (Kommentar: mht. jordens bonitet)
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Interview med Lars Erlandsen Bruun

Interview med Lars Erlandsen Bruun
Indledende samtale:
Præsentation af mig selv og hvad jeg laver.
Fortæl
• Hvad interviewet handler om.
• Hvad det skal bruges til.
• Hvor længe det varer.
• Hvorfor jeg har kontaktet ham.
Spredning:
Robert Vestergårds Hjortevildtoversigterne fra 2002 og 1997 viser at dåvildtet optræder nogenlunde de samme steder, men der er nogle steder, (f.eks. i Midtjylland, på
Djursland, og i Nordjylland.) hvor der er bestande fra 97, der ikke optræder i 2002, og
omvendt er der bestande i 2002, der ikke er der i 97.
• Hvad er årsagen til det? (hvis der ikke bliver svaret på nedenstående spørgsmål,
stilles de)
• ”Der er jo nogle kerneområder med noget oprindeligt fritgående dåvildt, det er
der ikke helt alle steder, der kommer jo en vis udvandring fra, som kan etablere
nogle bestande, og der er også sket her, men ellers så er noget af det andet er
udslip fra hjortefarme, og det med at de pludselig optræder og forsvinder igen det
kan jo være afskydningen, at de ikke for fornødne ro til at etablere sig.. at der et
for hårdt jagttryk på dem, men det er mit indtryk at det er ved at vende lidt, det
får lidt mere fred og ro til at etablere sig, specielt hvis der er nogle lodsejere som
går foran” (Kommentar: Lokalt)
• Er nogle af bestandene fra 1997 væk?
• Hvis ja, hvordan?
• Er der etableret nye bestande, der ikke var der i 1997?
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• Hvis ja, hvad er årsagen til det? (Udslip eller fra eksisterende bestande)
”Udvandring eller baseret på udslip, det har vi i hvert fald herovre, hvor der er
udslip, som får lov til at opbygge en ordentlig bestand”
• Hvad er den primære årsag udslip eller udvandring?
”Det er en kombination”
• Når der optræder en bestand, hvor der tilsyneladende ikke er en bestand i nærheden, kunne det så ikke tænkes at det er fra udslip?
”Jo, helt sikkert”
• Er det dit indtryk at dåvildtet har spredt sig i DK fra 1980 til nu?
”ja, det har det også i Jylland”
• Hvad er årsagen til det? (Kommentar: Blanding af udslip og udvandring)
• Er der etableret nye bestande?
• Hvad er årsagen til det?
• Har der været bestande der er forsvundet igen?
Bestand:
Der er sket en stigning i afskydningen og bestanden (1980; 1900 dyr, 1997; 4100
dyr, 2002; 3400 dyr). (VUS)
• Hvad er årsagen til den stigning?
”Der står flere af dem”
• Ved du hvor bestanden er øget, på den fri vildtbane eller under hegn?
”det skyldes den større bestand på den fri vildtbane”
• Hvor sikkert ved du det?
• Er den øgede afskydning koncentreret til de samme geografiske områder?
• Har du et bud på hvor stor bestanden er nu? (Fri vildtbane/dyrehave)
”nej, det har jeg ikke, det kan være svært nok regionalt”
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• Står de i de samme områder eller er det nye områder?
”det er også nye områder”
I hjortevildtoversigten fra 2002 angives antallet til at være 5337 på fri vildtbane og
2200 i dyrehaver.
• Hvor korrekt tror du det tal er?
”Jeg tror tallet er højere”, ”den er givet for lavt”, ”det er ikke mange steder der
bliver skudt over 25% af bestanden”, ”hvis bestanden skal holdes status quo, så
skal der skydes knap 30% hvert år” (Kommentar: Efterårsbestand, afhængig af
hvilke dyr der skydes)
• Har du en ide om en usikkerhed på det tal?
• Hvad vil du tro at den årlige tilvækst er?
• Hvor stor en procentdel af efterårsbestanden nedlægges?
Andet:
• Kender du til andre oplysninger, der kan vise en evt. spredning eller aktuel bestand?
• Har dåvildt brunstpladser? (Lek polygoni)
• Hvordan ser de ud?
”Det kan være meget varieret”, ”De er meget fleksible”, ”Jeg har set meget
forskellige steder”
• Er de placeret bestemte steder?
• Flyttes de rundt fra år til år?
• Kan de have indflydelse på spredningen?
• Hvor langt vandrer dåvildt fra et evt. udsætningsområde, eller fra deres kerneområde?
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”det kan jeg ikke svare dig på, det har jeg ikke nogen fornemmelse af, men reelt
kræver de ikke, i modsætning til kronvildt, så kræver de ikke store sammenhængende rolige skovområder, de er gode til at indpasse sig til meget varieret
småskove og sådan nogen ting, de har ikke de samme krav som kronvildtet”, ”de
vandrer meget rundt, de er ikke sådan bestemt knyttet til et bestemt område, de
formår at vandrer en del, mit bud kunne være de kan godt flytte sig 20 km fra
et udslipssted. . . det er bare et bud”, ”de lader sig ikke så nemt forstyrre som
kronvildt gør”, ”Jeg tror bestemt ikke de vandrer så langt som kronvildt”
• Kender du til bestande hvor antallet af dyr er kendt, og hvor afskydningsantallet
også kendes? (Eller nedlæggelsesprocenten)
• Hvad er en normal afskydningsprocent, og hvad er den på landsplan af efterårsbestanden?
”jeg tror ikke det er ret mange steder man får skudt over 25% af bestanden. . . .
Det afhænger af hvad køn og alder man skyder på, det kan variere, og dermed
påvirke tilvæksten/produktionspotentialet. . . . Men hvis du ser, at man skal holde
i status quo så snakker vi omkring de her knap 30 % af efterårsbestanden, og
hvis man ser på hvor meget bestanden er steget, så indikerer det at man ikke får
skudt op til de knap de 30% (28-29%), også fordi jagttrykket ligger traditionelt
på hjortene, som bare er et individ man tager ud, det er ikke så mange steder
man skyder så hårdt på kalvene og dåerne, og det er derfor at mit bud er at man
formentlig ikke får skudt mere 20% af bestanden hvert år”, ”så skal du måske
gange med en faktor 5”
• Præcis navn og adresse, og beskæftigelse
• Må jeg ringe eller mail’e hvis der opstår uklarheder eller flere spørgsmål?
Sekundære spørgsmål:
• Hvor mange ”ender” har en stanghjort (4-7), halvskuffel (8-14) og en fuldskuffel
(15-29)
”Det kan man ikke sige noget om”
Andet
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”Der er ved at komme en lidt anden holdning til det, at det får roen” (Kommentar:
Til at etablere sig)
”i forhold til kronvildt er det mere tolerant terrænmæssigt”
”det står på magre jorder i Sønderjylland”
”der kan godt stå flere hjorte et sted”
”brunstarenaer”
”På trods af et utroligt stort jagttryk på Langeland, så har de formået at rykke ud
i nogle yderområder”
”Andelen af hjorte har en betydning for spredning og andelen af kalve”
”Dåvildtet har en sen kalvesætning i forhold til de andre hjorte vi har, så har
beslåningstidspunktet det betyder noget, der er det væsentligt at der er tilstrækkeligt
intensitet på brunstpladsen, dvs. der er nogle hjorte der fylder noget, det er med til
at få dåerne ordentlig i brunst og give dem en beslåning, og hvis de ikke bliver beslået
første gang de er i brunst, så går de over i 26 dage mener jeg det er, og så kan de
så blive beslået en lille måneds tid senere, men det betyder så en senere kalvesætning, og så får de først kalvene sidst på sommeren, og så får de ikke nødvendigvis
nok kropsvægt og størrelse til at komme ordentligt igennem vinteren, og derfor betyder
beslåningstidspunktet noget, og der betyder de store hjorte der kan være med til det”
”Der er forskellige opfattelser af hvad en halvskuffel og fuldskuffel er”, ”som regel
siger man større end en håndsbredde, så er det en fuldskuffel”
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Interview med John Carlsen

Interview John Carlsen
Indledende samtale:
Præsentation af mig selv og hvad jeg laver.
Fortæl
• Hvad interviewet handler om.
• Hvad det skal bruges til.
• Hvor længe det varer.
• Hvorfor jeg har kontaktet ham.
Spredning:
• Har du nogen viden om dåvildtet har spredt sig fra 1980 til nu?
”...så har der været tilløb til siden 1980 enkelte dyr 2, 3, 4 dyr der har optrådt i
en kortere periode, men det er aldrig blevet til noget” (Kommentar: Lokalt), ”Jeg
tror ikke de nogen steder har fået lov til at etablere sig”, ”De bliver skudt”, ”Den
eneste grund til at vi har den bestand vi har her vest for Vorbasse, det skyldes
helt klart at man kunne blive enige om, lodsejerne imellem, ikke at skyde dem.”
• Er der etableret nye bestande?
• Hvis ja, hvor stammer dyrene fra?
• Har der været bestande , der er forsvundet igen?
• Hvad er årsagen til det?
Bestand:
Der er sket en stigning i afskydningen og bestanden (1980; 1900 dyr, 1997; 4100
dyr, 2002; 3400 dyr.
• Hvad er årsagen til den stigning?
”det er udslip” (18:00)
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• Ved du hvor bestanden er øget, på den fri vildtbane eller under hegn?
• Hvor sikkert ved du det?
• Så de er skudt på den fri vildtbane og ikke under hegn?
”ja, det tror jeg”
• Er den øgede afskydning koncentreret til de samme geografiske områder?
”det ved jeg ikke”
• Har du et bud på hvor stor bestanden er nu?
”nej”
I hjortevildtoversigten fra 2002 angives antallet til at være 5337.
• Hvor korrekt tror du det tal er?
”50%”, ”jeg ved det ikke”
• Har du en ide om en usikkerhed på det tal?
Andet
• Kender du til andre oplysninger, der kan vise en evt. spredning eller aktuel bestand?
• Må jeg ringe eller mail’e hvis der opstår uklarheder eller flere spørgsmål?
Sekundære spørgsmål:
• Hvor langt vandrer dåvildt fra et evt. udsætningsområde, eller fra deres kerneområde?
• Har dåvildt brunstpladser? (Lek polygoni)
”Det er deres normale adfærd”
• Hvordan ser de ud?
• Er de placeret bestemte steder?

H INTERVIEW MED JOHN CARLSEN

85

• Flyttes de rundt fra år til år?
• Kan de have indflydelse på spredningen?
”ja”, ”for at du få etableret en bestand der bliver varig så tror jeg du skal have
nogle forhold der tiltaler dem rent fysisk”, ”De går i princippet til de samme
pladser”
• Kender du til bestande hvor antallet af dyr er kendt, og hvor afskydningsantallet
også kendes?
• Hvor mange ”ender” har en stanghjort (4-7), halvskuffel (8-14) og en fuldskuffel
(15-29)
”Det ved jeg ikke”
• Præcis navn og adresse, og beskæftigelse
Andet:
”De går indenfor et par km2”
”De går ikke langt og finder et nyt kerneområde?”
”Tilsyneladende ikke”
”De har græsset et nobilis kultur helt ned”
”de er mere permanente”
”De har nogle bestemte krav til et område”
• Det er jægers adfærd der er afgørende?
”ja”
Opsummerede kommentarer fra interviewede:
Deres kerne område er noget åbent land, med noget skov omkring.
Der er en totalfredning af dyrene omkring Vorbasse lige nu.
Spredning kommer primært fra udslip og udsætning.
Skovrejsning og grønne marker har haft betydning den øgede bestand af alle hjortearterne.
Nået til 25:00
Slutter 36
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Interview med Torben Christiansen

Interview med Torben Christensen
Indledende samtale:
Præsentation af mig selv og hvad jeg laver.
Fortæl
• Hvad interviewet handler om.
• Hvad det skal bruges til.
• Hvor længe det varer.
• Hvorfor jeg har kontaktet ham.
Spredning:
Robert Vestergårds Hjortevildtoversigterne fra 2002 og 1997 viser at dåvildtet optræder nogenlunde de samme steder, men der er nogle steder, (f.eks. i Midtjylland, på
Djursland, og i Nordjylland.) hvor der er bestande fra 97, der ikke optræder i 2002, og
omvendt er der bestande i 2002, der ikke er der i 97.
• Hvad er årsagen til det? (hvis der ikke bliver svaret på nedenstående spørgsmål,
stilles de).
”Nej, det kan jeg ikke godt udtale mig om”, ”i 80’erne dukkede der en farlig
masse hjortefarm op, på nogle høje forventninger om økonomisk afkast, og jeg
tror da de opdage at forventningerne ikke rigtig blev indfriet, så er de der farme
mere eller mindre blevet glemt, og mange steder er hegnene klippet i stykker eller
gået i stykker, og det kan forklare at der i en kort periode er skudt noget et eller
andet bestemt sted”, ”Jeg har haft kontakt til hjortefarms ejere hvis hegn er blevet
klippet i stykker ved regulært hærværk”
• Er nogle af bestandene fra 1997 væk?
• Hvis ja, hvordan?
• Er der etableret nye bestande, der ikke var der i 1997?
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• Hvis ja, hvad er årsagen til det? (Udslip eller fra eksisterende bestande)
”jeg tror at der i høj grad er tale om udslip”, ”et gæt ville være at det nok er en
væsentlig del der stammer fra udslip”
• Er det dit indtryk at dåvildtet har spredt sig i DK fra 1980 til nu?
”Ja, men jeg tror der er 2 faktorer man skal se på når man ser på hvad der
sker, den ene er at de bliver flyttet rundt af mennesker, og der sker udslip eller
direkte udsætninger i egne hvor de ikke har levet før, og en anden faktor der har
betydning i den tidsperiode, og det er en større bevidsthed om at jagten har en
herlighedsværdi og at det er fint at have dåvildt at gå på jagt på, og hvis man har
nogle dyr som kan danne en lille bestand, så kan man godt på en egn gå sammen
om og sikre at der kommer en bestand ud af det”
• Hvad er årsagen til det?
• Er der etableret nye bestande?
• Hvad er årsagen til det?
• Har der været bestande der er forsvundet igen?
Bestand: Der er sket en stigning i afskydningen og bestanden (1980; 1900 dyr, 1997;
4100 dyr, 2002; 3400 dyr). (VUS)
• Hvad er årsagen til den stigning?
”jamen, jeg tror det er en større bevidsthed om at en dåvildtbestand er en værdi,
og hvis man forvalter ordentligt, så får man større glæde ud af sin værdi, det tror
jeg der er en langt større bevidsthed om, jeg har haft kontakter til mange enkelt
personer og sammenslutninger af personer om hvordan man bedst forvalter en
bestand, og forsøgt at give dem råd, og alle de steder er det jo tegn på at de har
noget de gerne vil fremme og passe på, så jeg tror det er en bevidsthed at det er
en værdi, der den væsentligste faktor til at der bliver flere af dem.”
• Ved du hvor bestanden er øget, på den fri vildtbane eller under hegn?
”jeg tror der er rigtig mange hegn der blev oprettet i midt 80’erne, da man
snakkede hjortefarme, og mange af dem er blevet stående, og brugt som små dyrehaver, og jeg tror stadigvæk det er sådan at der er mennesker der opretter små
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hegn med hjortevildt fordi det har en stor herlighedsværdi”, ”Bedre forvaltning af
de eksisterende bestande på de samme områder” (Kommentar: både dyrehaver
og fri vildtbane)
• Hvor sikkert ved du det?
• Er den øgede afskydning koncentreret til de samme geografiske områder?
• Har du et bud på hvor stor bestanden er nu? (Fri vildtbane/dyrehave)
”En då får ca. 0,8 kalv pr. voksen individ, og hvis der bliver skudt omkring 4000
om året, så kan du regne tilbage til hvor stor den er for at kaste den mængde af
sig der bliver skudt” (Kommentar: forudsætter stabil bestand),”hvis indrapporteringen er sandfærdig, og hvis en bestand er i balance, så kan man nogenlunde
regne sig til udgangspunktet, fordi vi også nogenlunde hvor mange voksne store
handyr der er i en bestand, det er jo ikke ret mange, så hoveddelen af en bestand
vil altid være hundyr og kalve, når de lever frit som de gør og er udsat for jagt.”
I hjortevildtoversigten fra 2002 angives antallet til at være 5337 på fri vildtbane og
2200 i dyrehaver.
• Hvor korrekt tror du det tal er?
• Har du en ide om en usikkerhed på det tal?
• Hvad vil du tro at den årlige tilvækst er?
• Hvor stor en procentdel af efterårsbestanden nedlægges?
(Kommentar: I Jægersborg nedlagde de 1569/423 *100%, og de nedlægger vel
hele tilgangen?)
• Hvad tror du den er på landsplan?
”den kan nok være lige så stor, fordi vi har et relativt højt antal handyr, meget
højere end på den fri vildtbane, og der for tror jeg egentlig godt, der skal du regne
sommerbestand igen, at man kan skyde en højere procentdel på fri vildtbane”
• Når jeg bruger 25-30% så er det ikke helt forkert?
”det er meget sandsynligt”
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Andet:
• Kender du til andre oplysninger, der kan vise en evt. spredning eller aktuel bestand?
• Har dåvildt brunstpladser? (Lek polygoni)
• Hvordan ser de ud?
• Er de placeret bestemte steder?
”ja, det tror jeg”
• Flyttes de rundt fra år til år?
”i dyrehaven gør de det det samme sted, så længe nogen kan huske”
• Kan de have indflydelse på spredningen?
”en klar og sikker brunstplads vil givetvis befordre, at de er der”, ” I Gribskov,
der er større i areal, og med mindre bestandstæthed, der gemmer de sig, der er
flere pladser, i modsætning til Jægersborg
”jeg tror at skjul/ikke skjul er en meget væsentlig faktor”
”Men noget af det der gør hjortevildtet stedbundne, det er at de får deres kalv,
at de har et hjemmeområde hvor de kender terrænet, har gode føde og skjule
muligheder, og det er nok en mere væsentlig faktor en brunstpladsen er”
”her i dyrehaven har vi alle de hjorte der skal til at lave brunsten så klar og
intenst i sin rytme , som den bliver, og hvis du har bestande andre steder med
modne gamle hjorte i tilpas antal, så vil du også se et klart brunstmønster, og jo
yngre og færre hjortene bliver, jo mere diffust brunst mønster er der.”
”og jeg har oplevet her at vi har solgt helt unge spidshjorte, til kunder der vil have
dem til at brunste, og ikke fået rigtig kalve ud af det eller fået kalve dryssende
hele næste sommer fordi brunsten ikke er foregået indenfor den tidsperiode den
helst skal, og derfor ligger der en meget kraftig dobbeltvirkning i energien imellem
kønnene, altså uden nogle handyr til at invitere til brunsten, der kommer brunsten
ikke til at forløbe tidsmæssigt korrekt og klar nok”
”jeg har flere gange hørt om nyetablerede bestande, at de kommer med kalve på
alle mulige skøre tider af året, selv om efteråret, men det kan du jo tage som et
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udtryk for at strukturen i flokken ikke er på plads, så det er meget sandsynligt at
de har store problemer indtil de får etableret sig”
• Hvor langt vandrer dåvildt fra et evt. udsætningsområde, eller fra deres kerneområde?
”det er svært at svare på”, ”jeg har ikke nogen erfaring for det”, ”de er mere
hjemstavnsbundne end kronvildt er”
• Kender du til bestande hvor antallet af dyr er kendt, og hvor afskydningsantallet
også kendes? (Eller nedlæggelsesprocenten)
• Hvad er en normal afskydningsprocent, og hvad er den på landsplan af efterårsbestanden?
• Præcis navn og adresse, og beskæftigelse
• Må jeg ringe eller mail’e hvis der opstår uklarheder eller flere spørgsmål?
Sekundære spørgsmål:
• Hvor mange ”ender” har en stanghjort (4-7), halvskuffel (8-14) og en fuldskuffel
(15-29)
1 år = spidshjort (”det er den reelt også altid”), 2 år =stanghjort, 3 år = halvskuffel (”vil blive kaldt store fuldskufler af rigtig mange jægere”), fuldskuffel= en hjort
der bærer sit 4. gevir.
”der er det en mere sikker indikator at bruge kropsvægten” (Kommentar om
korrelationen mellem ende og skuffel hjortegrupperne)
Andet:
”dåvildtet vandrer ikke når så meget som kronvildtet”
• Så jægerne er en væsentlig regulerende faktor mht. til bestanden, og spredningen
af dåvildt?
”Jeg tror de er den eneste egentlige faktor af betydning for hvor vi har dåvildt”
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Interview med Erik Petersen

Interview Erik Petersen
Indledende samtale:
Præsentation af mig selv og hvad jeg laver.
Fortæl
• Hvad interviewet handler om.
• Hvad det skal bruges til.
• Hvor længe det varer.
• Hvorfor jeg har kontaktet ham.
Spredning:
Robert Vestergårds Hjortevildtoversigterne fra 2002 og 1997 viser at dåvildtet optræder nogenlunde de samme steder, men der er nogle steder, (f.eks. i Midtjylland, på
Djursland, og i Nordjylland.) hvor der er bestande fra 97, der ikke optræder i 2002, og
omvendt er der bestande i 2002, der ikke er der i 97.
• Hvad er årsagen til det? (hvis der ikke bliver svaret på nedenstående spørgsmål,
stilles de)
”Der er en del hjortefarme i Danmark, og der er en del udslip engang imellem,
specielt når der er storme” ”så kommer der dåvildt ud” (Kommentar: Der er 157
registrerede hjortefarme i DK, og så er der dem der ikke er registrerede, hvis der
er under 5 dyr)
• Er nogle af bestandene fra 1997 væk?
”skudt væk”, ”orienteringsløb og andre aktiviteter, kan jage dem væk.”, ”hvis
de ikke har fået fred til kalvesætning så flytter de igen”, ”der er utrolige mange
faktorer”, ”mangel på søle bad, omlægning af skovbrug, store fødekilder kan være
hegnet væk, det kan være landbruget omkring”, ”men forstyrrelse er i hvert fald
en faktor”
• Hvis ja, hvordan?
• Er der etableret nye bestande, der ikke var der i 1997?
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• Hvis ja, hvad er årsagen til det? (Udslip eller fra eksisterende bestande)
”bevidst eller ubevidst” (se bla), ”måske har man ikke været opmærksom på
dyrene tidligere, når så jagten bliver udlejet, så kommer der nogle jægere der
ved havde det er for nogle dyr, eller og måske har man ikke været opmærksom
på hvad det er for nogle dyr.
”Da jagt er blevet mere værd har bestande måske ikke været indberettet tidligere,
men det bliver de nu (Kommentar: Gælder nok ikke for hjortevildtoversigten?
Han (Erik Petersen) mener det også gælder hjortevildtoversigten)
• Er det dit indtryk at dåvildtet har spredt sig i DK fra 1980 til nu?
”ja”
• Hvad er årsagen til det?
”der er nogle lodsejere der har givet dem fred og ro, og ladet være med at skyde
dem til at formere sig”
• Er der etableret nye bestande?
• Hvad er årsagen til det?
• Har der været bestande der er forsvundet igen?
Bestand:
Der er sket en stigning i afskydningen og bestanden (1980; 1900 dyr, 1997; 4100
dyr, 2002; 3400 dyr). (VUS)
• Hvad er årsagen til den stigning?
• Det er ikke fordi der er kommet flere dyr i DK?
”det vil jeg stille spørgsmålstegn ved” 10:00
• Ved du hvor bestanden er øget, på den fri vildtbane eller under hegn?
• Hvor sikkert ved du det?
• Er den øgede afskydning koncentreret til de samme geografiske områder?
”Det ved jeg ikke”

J INTERVIEW MED ERIK PETERSEN

93

• Har du et bud på hvor stor bestanden er nu? (Fri vildtbane/dyrehave)
”nej, men den er større end tidligere”, ”skovfolk har indset der er flere penge i
dyr end træer”
I hjortevildtoversigten fra 2002 angives antallet til at være 5337 på fri vildtbane og
2200 i dyrehaver.
• Hvor korrekt tror du det tal er?
Jeg tror godt man kan lægge et par tusind oveni, men det er et skøn”
• Har du en ide om en usikkerhed på det tal?
• Hvad vil du tro at den årlige tilvækst er?
• Hvor stor en procentdel af efterårsbestanden nedlægges?
10 % andre steder 100/1000% mere end det der bliver produceret” (Kommentar:
På Djursland, af det der bliver produceret.)
Andet:
• Kender du til andre oplysninger, der kan vise en evt. spredning eller aktuel bestand?
• Har dåvildt brunstpladser? (Lek polygoni)
• Hvordan ser de ud?
”de bruger geviret og drejer rundt i jorden, og laver brunstmærker ligesom bukken
der skraber, så bruger dåhjorten geviret og så græsset pløjes op, og så elsker de
at finde en lergrube hvor der står lidt sjapvand.”
• Er de placeret bestemte steder?
”de kan godt lide at se langt, de elsker at ligge højt hvis de kan finde en brunstplads
oppe på en bakketop, hvad de næsten altid kan, fordi det er de gode til, så ligger
de højt og kan kigge langt og holde sig sikre.”, ”så åben løvskov på et bakke, det
er lige dåvildtet”
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• Flyttes de rundt fra år til år?
”hvis der er sådan de ikke bliver skudt eller forstyrret så beholder de deres brunstpladser”
• Kan de have indflydelse på spredningen?
”Det er det skal til for at få dem til at sprede sig ud i landskabet er at brunstjagten
skal væk fordi så bliver de ikke skudt under spredningen, for lige nøjagtigt i den
tid hvor der er brunst er de spredt allermest”, ”der er hjortene ude at finde deres
dåer”, ”Hvis hjorten bliver skudt væk, vil dåerne finde en anden hjort”
• Hvor langt vandrer dåvildt fra et evt. udsætningsområde, eller fra deres kerneområde?
”vi har skudt to med øremærker fra en hjortefarm, der ligger 30 km væk”, ”Det er
ikke unormalt”, ”spredning er også meget forårsaget af jagt hvis de bliver skubbet
væk”, ”kronvildtet kan gå 30 km på en nat, det vil dåvildtet sjældent gøre”
• Kender du til bestande hvor antallet af dyr er kendt, og hvor afskydningsantallet
også kendes? (Eller nedlæggelsesprocenten)
• Hvad er en normal afskydningsprocent, og hvad er den på landsplan af efterårsbestanden?
• Præcis navn og adresse, og beskæftigelse
(Kommentar: Han er kursusleder)
• Må jeg ringe eller mail’e hvis der opstår uklarheder eller flere spørgsmål?
Sekundære spørgsmål::
• Hvor mange ”ender” har en stanghjort (4-7), halvskuffel (8-14) og en fuldskuffel
(15-29)
”Nej, det er diffust”
Andet:
”Hele miseren er at vi har brunstjagt i DK, hvor vi skyder de bedste hjorte når de
har samlet en masse hunner.”
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• Det lyder som om at den vigtigste faktor for spredning og bestanden er jægernes
adfærd?
”Ja, helt sikkert, og nummer 2 er turisternes adfærd og nummer 3 er biotoper,
fordi biotoper i Danmark er ideelt dåvildtland, Danmark er super til det fordi det
er et landbrugsland, og det elsker de store vidder. Oprindeligt er det er slettedyr,
men i dan mark er de blevet til et skovdyr fordi vi ikke giver dem fred i det åbne
land, men hvis de fik lov til det ville de ligge på markerne og tygge drøv, så alle
kunne få glæde af dem hver dag”
”Som 5 årig er det en fuldskuffel, når den er under 5 er det en halvskuffel til 2 år,
år og nedefter er det en stang, og det første år som kalv er det en spidshjort.”
”Man kan se på adamsæblet og halsen hvor gammel en hjort er”
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Interview med Klaus Sloth

Interview Klaus Sloth
Indledende samtale:
Præsentation af mig selv og hvad jeg laver.
Fortæl
• Hvad interviewet handler om.
• Hvad det skal bruges til.
• Hvor længe det varer.
• Hvorfor jeg har kontaktet ham.
Spredning:
Robert Vestergårds Hjortevildtoversigterne fra 2002 og 1997 viser at dåvildtet optræder nogenlunde de samme steder, men der er nogle steder, (f.eks. i Midtjylland, på
Djursland, og i Nordjylland.) hvor der er bestande fra 97, der ikke optræder i 2002, og
omvendt er der bestande i 2002, der ikke er der i 97.
• Hvad er årsagen til det? (hvis der ikke bliver svaret på nedenstående spørgsmål,
stilles de)
”Nogen af bestandene stammer fra udslip, vil jeg tro, som så bliver bortskudt
relativt kort tid efter” ”Nogen af de andre det er måske nogen der har fået fodfæste
fordi man fundet fælles fodslag om at holde hånd over dem”(Kommentar: Om den
lokale bestand v. Frøslev/Bommerlund) ”noget stammer fra udslip, det er der
ingen tvivl om, og så er der også noget der går den anden vej fra den etablerede
bestand i Frøslev/Bommerlund, som vandrer væk, og stiller sig rundt omkring.”
• Så der er et overskud fra en eksisterende bestand, der udvandrer og laver en
naturspredning ?
Ja, det er der ingen tvivl om.
• Er nogle af bestandene fra 1997 væk?
• Hvis ja, hvordan?
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• Er der etableret nye bestande, der ikke var der i 1997?
• Hvis ja, hvad er årsagen til det? (Udslip eller fra eksisterende bestande)
• Er det dit indtryk at dåvildtet har spredt sig i DK fra 1980 til nu?
”I hvert fald i det sønderjyske der er ingen tvivl om at der har været en stærk
stigning... og det er begge dele”( Kommentar: på spørgsmålet om det både er
bestand og spredning)
• Hvad er årsagen til det?
• Er der etableret nye bestande?
• Hvad er årsagen til det?
• Har der været bestande der er forsvundet igen?
• Hvad er den regulerende faktor for udbredelsen?
”Det er jægerne, det er der ingen tvivl om”
Bestand:
Der er sket en stigning i afskydningen og bestanden (1980; 1900 dyr, 1997; 4100
dyr, 2002; 3400 dyr). (VUS)
• Hvad er årsagen til den stigning?
”Jeg er sikker på at det er fordi jægerne ikke for en værd pris ikke skal nedlægge
dem i starten, og så når de har haft is i maven i nogle år så er der et overskud
de kan høste af, og det er det man kan se i VUS”, ”jægernes tilbageholdenhed
lønner sig på sigt, der er mere at skyde af ”
• Ved du hvor bestanden er øget, på den fri vildtbane eller under hegn?
”Der den fri vildtbane, der er jeg sikker på”
• Hvor sikkert ved du det?
• Er den øgede afskydning koncentreret til de samme geografiske områder?
• Har du et bud på hvor stor bestanden er nu? (Fri vildtbane/dyrehave)
”Det tør jeg ikke sige”
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I hjortevildtoversigten fra 2002 angives antallet til at være 5337 på fri vildtbane og
2200 i dyrehaver.
• Hvor korrekt tror du det tal er?
”Jeg tror ikke der er overdrevet, jeg tror det er underdrevet”, ”Det at opgøre
vildtbestanden er svært”, ”Man skal betragte det som et minimumstal” ,”der er i
hvert fald flere dyr”
• Har du en ide om en usikkerhed på det tal?
• Hvad vil du tro at den årlige tilvækst er?
”0,6/0,7 af smaldyr og hinder”, ”ligesom kronvildt”
• Hvor stor en procentdel af efterårsbestanden nedlægges?
”meget lille del” (Kommentar: Lokalt)
”den største del er til handyrsiden”(Interviewedes kommentar)
Andet:
• Kender du til andre oplysninger, der kan vise en evt. spredning eller aktuel bestand?
• Har dåvildt brunstpladser? (Lek polygoni)
• Hvordan ser de ud?
”Det er meget varieret”, ”det ser ikke ud til at der er en rød tråd i det”, ”Der
varierer gevaldigt”, ”fra vildtager til skov”
• Er de placeret bestemte steder?
”Det er meget varieret”
• Flyttes de rundt fra år til år?
”Vi har brunstpladser i skoven, og det er de samme steder år efter år”
• Kan de have indflydelse på spredningen?
”Jeg tror ikke de ikke etablerer sig et sted fordi de ikke lige kan finde en egnet
brunstplads... jeg tror det snarer at det er fordi de bliver nedlagt”
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• Hvor langt vandrer dåvildt fra et evt. udsætningsområde, eller fra deres kerneområde?
”de er meget stationære”, ”Der står de meget fast”,”5-10 km.. de går ikke meget
længere ad gangen”
• Kender du til bestande hvor antallet af dyr er kendt, og hvor afskydningsantallet
også kendes (Eller nedlæggelsesprocenten)?
• Hvad er en normal afskydningsprocent, og hvad er den på landsplan af efterårsbestanden?
• Præcis navn og adresse, og beskæftigelse
• Må jeg ringe eller mail’e hvis der opstår uklarheder eller flere spørgsmål?
Sekundære spørgsmål:
• Hvor mange ”ender” har en stanghjort (4-7), halvskuffel (8-14) og en fuldskuffel
(15-29)
”nej”, ”nogen steder siger man at er der en håndsbredde er det en halvskuffel, og
er der mere er det en fuldskuffel.”
Interviewedes kommentarer:
”Vi har fået en del dåvildt rundtomkring efter stormen i 1999, og det vil jeg tro er
nogle hegn der er blevet væltet, og så har de så stillet sig nogle steder hvor dem der er
jagtberettiget har holdt hånden over dem, det er mit bedste bud”
”Der er ses småbestande i småskovene omkring den etablerede bestand i Frøslev/Bommerlund, og det er kun er spørgsmål om tid før de etablerer sig.”
”Udslip er den væsentligste årsag til nye bestande”
”De kommer ikke så meget omkring”
”vi ser mange dåvildt i småskovene”
”dåvildt laver begrænset skade” i forhold til kronvildt
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Statistik på middelvægte

Statistik på opbrækket middelvægt for voksne dådyr på fri vildtbane og i dyrehaver.

Figur 29: Udskrift fra statistikprogrammet Spss, ved udførelse af Levene’s test for varianshomogenitet og uparret t-test.

Statistik på opbrækket middelvægt for ungdyr på fri vildtbane og i dyrehaver.

Figur 30: Udskrift fra statistikprogrammet Spss, ved udførelse af Levene’s test for varianshomogenitet og uparret t-test.

L STATISTIK PÅ MIDDELVÆGTE
Statistik for opbrækket middelvægt for kalve på fri vildtbane og i dyrehaver.

Figur 31: Udskrift fra statistikprogrammet Spss, ved udførelse af Levene’s test for varianshomogenitet, uparret t-test og Mann-Whitney test.
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Tests for forskellige opbrækkede middelvægte af voksne hanner i jagtsæsonens
måneder og forskel mellem opbrækkede middelvægte i november og december.

Figur 32: Udskrift fra statistikprogrammet Spss, ved udførelse af Kruskall-Wallis test
for ens middelværdi, og Mann-Whitney test for forskel mellem to middelværdier.
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Tjek af dyrehaver

Figur 33: Tjek af om der er dyrehaver i alle kvadrater med dådyr angivet som nedlagt
i dyrehaver.
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