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Baggrund og formål 
Genintroduktion af Eghjort i Danmark er besluttet af det danske Folketing og Naturstyrelsen er ansvarlig og 
udførende myndighed herfor.  
 
Eghjorten er optaget på Annex II under EF´s Habitat Direktiv. Arten var ved projektets start uddød i 
Danmark og det sidste danske fund med belæg (dokumentation) var fra 1952. Omkring Østersøen er der et 
hul i udbredelsen af Eghjort mellem de tyske og polske bestande og udbredelsen i det sydlige Sverige, hvor 
billens habitater er i tilbagegang. Formålet med genudsætning i Danmark er at bidrage til at genskabe en 
mere kontinuert udbredelse af eghjort i Nordeuropa, samt at genetablere eghjorten som en del af den 
danske fauna.  
 
Eghjorten kan tjene som ambassadør for en større bevågenhed og øget debat omkring de naturværdier og 
sjældne arter der er tilknyttet og helt afhængige af lysåbne løvskove med store mængder lysstillet dødt 
ved. Den lysåbne skovstruktur som eghjorten og en lang række andre arter, er afhængig af er en del af den 
danske kultur- og naturarv, som i dag er tæt på at være glemt og i de fleste tilfælde er forsvundet fra 
landskabet. Genudsætningen af eghjort kan dermed medvirke til at der bliver tænkt nye tanker og gået nye 
veje i drift og pleje af løvskove og enkeltstående veterantræer til gavn for sjældne insekter, svampe osv. I 
forbindelse med udsætningen opstod der en stor interesse i medierne omkring arten og den skov den lever 
i. 
 
Amphi Consult har for Naturstyrelsen i 2012 udarbejdet en rapport med anbefalinger til hvordan en 

genudsætning af eghjort kunne foregå (Genudsætning af Eghjort, Lucanus cervus, i Danmark, 2012: Iversen, 

L.; Thomsen, P.F.; Damm, N.). Rapporten tog udgangspunkt i en vurdering af seks mulige 

udsætningslokaliteter, som var udvalgt af Naturstyrelsen.  

 
I februar 2013 udliciterede Naturstyrelsen genudsætning af eghjort i et EU-udbud. Amphi Consult vandt 
udbudet. Opgaven var at genudsætte eghjort i sommeren 2013 baseret på de anbefalinger der blev givet i 
ovennævnte rapport.  
 
Projektgruppe 
Udsætning af eghjort i Danmark er udført af biologerne Niels Damm, Lars Iversen og Marzenna Rasmussen 
fra Amphi Consult, april til oktober 2013. Arbejdet har fra planlægningsfasen løbende været diskuteret med 
entomologer fra Storbritannien, Sverige, Polen og Tyskland. 
 
Udarbejdelse af myndighedsansøgning og indsamling af eghjorte i Polen er udført af Amphi Consult i nært 
samarbejde med Jacek Hilszczanski (biolog/entomolog). På samme måde er ansøgninger og indsamling af 
eghjorte i tre tyske delstater udført i nært samarbejde med Jan Stegner, Thomas Martschei og Werner 
Melchau (biologer/entomologer). 
 
Ansøgning til de svenske myndigheder blev i 2012 udarbejdet af Naturstyrelsen, og indsamlingen af eghjorte 
blev udført af Jonas Hedin (biolog/entomolog) fra Kalmar Län. 
 
Det forberedende arbejde, optimering af habitater og metoder ved indsamling og udsætning er drøftet med 
projektets faglige følgegruppe bestående af Palle Jørum (Entomologisk Forening) og Philip Francis Thomsen 
(Københavns Universitet).  
 
Arbejdet er udført i dialog og samarbejde med Naturstyrelsen Hovedstaden og medarbejdere i Jægersborg 
Dyrehave.  
 



Udvælgelse af donorlokaliteter 
Det betragtes som et afgørende kriterie at eghjortens levesteder på eventuelle donorlokaliteter i høj grad 
ligner eller er i overensstemmelse med habitater for de tidligere danske bestande af eghjort. Det 
forudsættes også at være meget væsentligt at eghjorten indsamles fra lokaliteter som i skovstruktur og 
klima har ligheder med det danske udsætningssted.   
 
Genkoloniseringen af eghjort i Nordeuropa efter den seneste istid skete ud fra enkelte overlevende 
sydeuropæiske refugier. Eghjort bestande i vore nabolande har dermed samme indvandringshistorie. Dette 
må formodes at være en væsentlig årsag til at den genetiske forskel mellem Nordeuropæiske bestande er 
rimelig lille (pers. komm., Arno Thomaes). I det nordøstlige Tyskland, vestlige Polen og sydlige Sverige har 
eghjortens habitater stor lighed med de tidligere danske lokaliteter. Ud fra overvejelser omkring genetik og 
habitater vurderes det at kunne retfærdiggøres at genudsætte eghjort fra nabolandene Sverige, Tyskland 
og Polen og således skabe en blandingsbestand i Danmark. 
 
Det vides ikke hvilket af de tre nabolande, der rummer de nærmest beslægtede bestande, med de uddøde 
danske bestande. Det vides heller ikke hvilket af de tre nabolande der har de bedst tilpasningsdygtige 
bestande til habitat og klima i Jægersborg Dyrehave. Ved udsætning fra tre lande gives et bredere 
fundament for opbygning af en stærk bestand, end hvis kun ét land/område var valgt som donorlokalitet. 
Desuden var det på forhånd klart at indsamling i tre lande ville give mulighed for at udsætte et større antal 
individer end hvis kun ét land var valgt. Dette er et væsentligt aspekt eftersom udsætning kun var forudset 
til at finde sted i 2013. Det samlede indsamlingsområde i det østlige Tyskland og vestlige Polen var historisk 
set indeholdt i Tyskland til og med 1945, og det antages at eghjorten tilbage i tiden da skovene var græsset 
må have levet i struktur af sammenhængende metapopulationer imellem de to donorlande.  
 
I Storbritannien og det sydlige Europa lever eghjorten i andre habitater end i det nordlige Europa. Derfor er 
det besluttet ikke at basere en dansk genudsætning på eghjorte fra disse områder.  
 
IUCN har vurderet eghjort som nær truet. Arten antages at være i tilbagegang over store dele af dens 
udbredelsesområde i Europa og rapporteres som værende sårbar eller truet i 12 europæiske lande (Harvey 
et al. 2011). Særligt i den nordlige del af udbredelsesområdet er arten i tilbagegang, grundet 
habitatødelæggelser. Derfor er det påkrævet at forsøge at øge udbredelsesområdet for arten. 
 
 
Ansøgning om dispensationer til indsamling i Sverige, Tyskland og Polen 
Projektet blev igangsat d. 5. april 2013. Den første opgave var at forberede ansøgninger om dispensation til 
indsamling af voksne biller fra Polen og tre tyske delstater: Brandenburg, Sachsen-Anhalt og Sachsen. Fra 
de tyske delstater blev der også ansøgt om dispensation til indsamling af larver. Ansøgning om dispensation 
til indsamling af voksne biller og larver fra Sverige var indsendt i 2012. Ansøgningerne blev udarbejdet 
sammen med lokale specialister i de tre lande/delstater og blev afsendt fra Naturstyrelsen både på 
donorlandets sprog samt dansk. Efter afsendelse af ansøgningerne til de nationale myndigheder, blev der i 
alle tre lande fulgt op med møder og mundtlige henvendelser for at fremskynde/facilitere processen 
omkring opnåelse af dispensationer. Det lykkedes at opnå alle ansøgte dispensationer i tide inden de første 
eghjorte kom frem i de tre lande. 
 
Udsætningssted: Jægersborg Dyrehave 
Genudsætning af eghjort blev udført på én lokalitet: Jægersborg Dyrehave, nord for København, Habitat 
område (SCI) nr. DK002X338. Jægersborg Dyrehave blev i Iversen et al. (2012) valgt som det klart bedst 
egnede ud af de seks vurderede lokaliteter til en genudsætning af eghjorten.  
 
Jægersborg Dyrehave passer rigtigt godt til Eghjortens habitatkrav ved tilstedeværelse af: 



 Store områder med lysåben ege- og bøgeskov 

 Store områder med både liggende og stående dødt ved af eg og bøg 

 Stort antal gamle levende ege- og bøgetræer med stammediameter >75 cm 

 Kommende generationer af dødt ved af eg og bøg 

 Spredningsmuligheder til andre skove 
 
Jægersborg Dyrehave har siden Kong Frederik den 3. i 1669 besluttede at indhegne skoven, været 
kontinuert under græsning fra kronhjorte og dåhjorte. De græssende hjorte har skabt et mosaiklandskab 

med åbne græssletter adskilt af løvskove med forskellige aldre. I alt er der omkring 
240 ha ege- og bøge skov med en høj tæthed at træer over 300 år gamle. 
 
 
 
 

 
 
 

 
Eghjorten har tidligere levet i Jægersborg Dyrehave, men uddøde omkring år 1900.  Årsagen til at eghjorten 
uddøde er ikke kendt, men formodes at skyldes den tids praksis med fjernelse af alt dødt ved i Dyrehaven. 
Idealbilledet var et åbent parklandskab uden ”rod” bestående af døde grene, stammer og træstubbe på 
jorden. Da eghjortens larvestadie er omkring 5 år har arten brug for stor kontinuitet i dens levested og vil 
lide stor skade hvis dødt ved af store dimensioner jævnligt fjernes. Mangel på egnede ynglesteder/ 
levesteder for larvestadiet kan således meget vel have ført til at eghjorten uddøde i Jægersborg Dyrehave. 
Dette understøttes af at arter som Ampedus cinnabarinus, Ampedus rufipennis, and Ampedus praeustus, 
som alle lever knyttet til hvidmuld i dødt ved forsvandt fra Jægersborg Dyrehave i den samme periode.  
 
De seneste 20 år er dødt ved i form af stubbe, stammer og væltede træer ikke længere fjernet i Dyrehaven, 
og der er gradvist opbygget en stor pulje af både stående og liggende dødt ege- og bøgetræ. En del af dette 
er holdt lysstillet i kraft af det græssende hjortevildt, men alligevel beliggende rimeligt i læ af levende træer. 
I kraft af den historiske og nuværende drift er der en række områder i Jægersborg Dyrehave, som til fulde 
opfylder eghjortens habitatkrav. Det blev vurderet at årsagen til at eghjorten uddøde er elimineret og at 
Dyrehaven er velegnet til en succesfuld genudsætning af eghjort.  
 
I Jægersborg Dyrehave forekommer en række sjældne biller, som ofte findes på eghjortens levesteder, 
herunder f.eks.: Ampedus cardinalis, Ampedus hjorti, Allecula rhenana, Strictoleptura scutellata, Ischnodes 
sanguinicollis og Prionus coriarius. 
 
Udvælgelse af delområder til udsætning 
Der er udvalgt fire delområder til udsætning af eghjort i Jægersborg Dyrehave (figur 2).  

 Stampeskoven 

 Egedal 

 Ulvedalene 

 Rævesot 
Stampeskoven, udgør 40 ha og er en gammel ege- og bøgeskov beliggende umiddelbart nord for 
Dyrehaven. Stampeskoven rummer en stor tæthed af døde og levende veteran egetræer og de gamle træer 
var indtil efteråret 2012 helt overskygget af yngre opvækst af bøg og ahorn. I vinteren 2012/2013, blev en 
del af de skyggende yngre træer fældet og fjernet fra skoven til sikring af lys til nogle af de gamle træer, der 
stadig er levende og sikring af lys til noget af det døde ved på skovbunden.  

Figur 1: Jægersborg Dyrehave ligger nord 
for København. 



Miljøministeren har besluttet at inkludere Stampeskoven i Dyrehaven i forbindelse med genudsætning af 
eghjort.  
 
 

 
Figur 2: Placering af de fem volierer til udsætning af eghjorte.1 & 2: Stampeskoven, 3: Egedal, 4: 
Ulvedalene, 5: Rævesot.  
 



Egedal er en forholdsvis smal gammel egeskov på en vestvendt skråning imellem højstammet bøgeskov. 
Delområdet rummer en meget høj tæthed af gamle veteranege, hvoraf en del er døde, liggende og 
stående. Delområdet har tidligere været helt overskygget af ung opvækst af primært bøg og birk, men er 
lysnet kraftigt. Der er en stor pulje af dødt bøgeved fra de fældede træer. Størstedelen af dette nyligt 
skabte døde ved har dog ikke jordkontakt, som er nødvendigt for eghjorten. 
 
Ulvedalene er et lysåbent skovlandskab med helt åbne partier oggrupper af veterantræer og dødt ved, både 
liggende og stående. Det er vurderet som et af de bedste steder i Jægersborg Dyrehave til udsætning af 
eghjort ud fra de meget store mængder lysstillet dødt ved, der samtidig ligger delvist i læ. 
 
Rævesot er frahegnet og udlagt til opvækst af ny skov, men rummer meget store, liggende bøgestammer og 
en række gamle bøgetræer, der er på vej til at dø. Delområdet har gode levesteder i den nuværende 
situation og der vil ske en fortsat tilførsel af dødt ved i store mængder i de kommende år. Der er endvidere 
store mængder lysstillet dødt ved umiddelbart omkring Rævesot. Den solide indhegning omkring Rævesot 
betyder at Dyrehavens gæster ikke kommer ind i delområdet og udsætning af eghjort var derfor forudset at 
kunne foregå uforstyrret i dette delområde. 
 
 
Forberedelse og opbygning af volierer 
I hvert af de fire delområder blev gamle højstubbe med liggende afbrækkede stammer af eg eller bøg 
udvalgt til lokale udsætningssteder beskyttet mod prædatorer af en voliere bygget henover stub og 
stamme. 
 
Inden overbygning med den beskyttende voliere blev udsætningsstederne optimeret som eghjort 
levesteder ved at sikre at de gamle liggende stammer havde fuld jordkontakt på hele undersiden. Ved siden 
af de liggende stammer blev der skabt ekstra levesteder ved delvist at nedgrave kævler og dele af stammer 
af trøsket eg og bøg. På den måde blev den tilgængelige overflade af egnede levesteder for larverne 
maksimeret inden for hver enkelt voliere. 
 

 
Figur 3: Udvidelse af levesteder for eghjort ved delvis nedgravning af gamle kævler af eg. Levestedet blev til 
slut dækket med delvist komposteret flis af eg og bøg samt flis af gammelt, delvist frønnet egetræ. 
 



 
Figur 4: Udvidelse af levesteder for eghjort ved delvis nedgravning af gamle kævler og stykker af stammer af 
bøg og eg. Levestederne blev til slut dækket med jord/delvist komposteret flis af eg og bøg. 
 
 
 
 

  
Figur 5: Ved siden af og i mellem to liggende stammer blev der delvist nedgravet stykker af frønnede 
stammer af eg og bøg og dækket med delvist komposteret flis af eg og bøg. 
 
 
 



  

 
Figur 6: Konstruktion af volierer med træskelet. Træskelettet blev overtrukket med fintmasket fiskenet, og 
for neden blev der monteret en plastkant til at forhindre eghjortene i at komme i forbindelse med nettet. 
Fiskenettet blev fastgjort i en lille rende, som blev dækket med jord. 
 
 
 
 
 
 



 
Figur 7: Færdig voliere. 
 

 
Figur 8: Skovarbejder Lars Højgaard (højre) og elev David Nygaard (venstre) var en stor hjælp ved arbejdet 
med optimering af habitater for eghjort i Dyrehaven. Der blev brugt vognfulde af flis af eg og bøg til 
eghjortenes levesteder. 
 



Indsamling af eghjorte 
Voksne eghjorte er indsamlet på en række lokaliteter i Sverige, Tyskland og Polen (figur 9). Larver af 
eghjorte er indsamlet på lokaliteter i Sverige og Tyskland, men ikke i Polen. 
 

 
Figur 9 Indsamling af eghjorte i Sverige (Öland), Tyskland (Delstaterne: Brandenburg og Sachsen Anhalt) 
samt Polen (Regionerne: Lubuskie, Dolnośląskie og Wielkopolska). 
 
Voksne eghjorte er indsamlet på tre lokaliteter på Öland, Sverige.  
 

  
Figur 10: Eghjortlokalitet på Öland. 



 

 
Figur 11: Eghjortlokalitet på Öland i form af efterladt brændestak. 
 
I Tyskland er eghjorte indsamlet fra 1 område i Brandenburg og 5 områder i Sachsen-Anhalt.  
 
Brandenburg 
Natura2000 område „Pinnower Läuche und Tauersche Eichen“ (DE 4052-301) ligger i den østlige del af 
Brandenburg nær den polsk-tyske grænse. Naturreservatet Tauersche Eichen udgør knap 50 ha og 
indeholder gamle ege med en formodet større bestand af eghjort.  
 
Sachsen-Anhalt 
I Sachsen-Anhalt er der eftersøgt eghjort på en række lokaliteter i flg. områder: 

 Letzlinger Heide  

 Biederitz 

 Stecklenberg 

 Nedlitz 

 Zigelrodaer Buntsandsteinplateau 
 
De fleste lokaliteter var beliggende udenfor, men nær Natura2000 områder, udpeget for eghjort.  



 
Figur 12: Lysstillede gamle ege og efterladte egestubbe er levesteder for eghjort. 
 

 
Figur 13: Indtryk af skove ved Stecklenberg (venstre) og Zigelrodaer Buntsandsteinplateau (højre). 
 

  
Figur 14: Både eghjort og eremit blev fundet i en gammel frugtplantage i Sachsen-Anhalt.  
 



 
Figur 15: Eftersøgning af eghjort på en af mange gamle store ege i skovene i Zigelrodaer 
Buntsandsteinplateau i Sachsen-Anhalt. 
 



Sachsen 
Natura2000 området: „Laubwälder der Dahlener Heide“ (SCI 4543-302) ligger i den østlige del af Sachsen i 
Landkreis Nordsachsen. Langt størstedelen af området er dækket skov og indeholder store bøgeskove, men 
også mindre ege og -avnbøge skove. Løvskovene i Dahlener Heide vurderes som en af de stærkeste eghjort 
bestande i Sachsen. 
 

 
Figur 16: Indtryk af skov ved Dahlener Heide. Foto: Jan Stegner. 
 
 



 
Figur 19: Eghjort han øverst og hun nederst ved saftflåd på et gammelt egetræ ved Nedlitz, Sachsen-Anhalt. 
Foto: Jan Stegner. 
 

 
Eghjort han og hun i parring ved Stecklenberg, Sachsen-Anhalt. Foto: Jan Stegner. 



Eghorte er indsamlet fra 3 områder i regionerne Lubuskie, Dolnośląskie og Wielkopolska i det vestlige 
Polen.  
 

  
Figur 17: Alléer af gamle ege, samt gamle fritstående ege i landsbyer, Polen. Foto Marzenna Rasmussen. 
 

  
Figur 18: Egeskov med bunddække af blåbær i det vestlige Polen. Foto Marzenna Rasmussen. 



Indsamling af larver 
Der blev indsamlet og udsat i alt 180 larver af eghjort rimeligt jævnt fordelt mellem størrelsesklasserne. Fra 
Öland var der dispensation til at indsamle 100 larver, hvilket næsten blev opnået, i det 86 larver blev sat ud.  
 
Fra Tyskland var der givet dispensation til at samle larver ind i alle tre delstater, men det var kun muligt at 
fremskaffe larver fra Brandenburg og Sachsen-Anhalt. I Sachsen havde den statslige myndighed givet et 
vilkår i dispensationen om at der på indsamlingslokaliteten indledningsvis med lytteudstyr skulle 
gennemføres en registrering af hvilke stubbe, der var koloniseret af eghjortlarver. Efterfølgende kunne der 
graves larver frem fra 5 % af de koloniserede stubbe. Metoden var ikke afprøvet i felten da dispensationen 
blev givet. Eghjortlarver kan frembringe karakteristiske lyde (stridulation) ved at gnide udvækster på deres 
bagerste og mellemste ben mod hinanden. I Sachsen-Anhalt blev der som forsøg anbragt lytteudstyr 
omkring en stub, hvor det ved udgravning var påvist at der var en del larver af eghjort. Der blev ikke 
opfanget lyde fra larverne. Efterfølgende blev det forsøgt om der kunne opfanges lyde fra larver under 
mere kontrollerede forhold. Tre larver blev opbevaret i en plastbeholder med substrat fra deres levested. I 
løbet af to måneder blev der kun to gange registreret lyde fra larverne og begge gange kun i få sekunder. 
Resultaterne viste at det ikke er realistisk at detektere kolonisation af eghjort larver omkring stubbe med 
lytteudstyr. Der findes således pt kun én måde, at grave, hvilket dog i Sachsen ikke var tilladt uden 
forudgående viden om artens præcise udbredelse. Indsamlingen af larver måtte derfor opgives i Sachsen. 
 

 
Figur 19: Afprøvning af om akustisk detektion af larver omkring gamle egestubbe er muligt. 
 



I Brandenburg blev der fundet larver i Tauersche Eichen, men pga. omfattende forudgående fouragering af 
vildsvin omkring stubbene, var der kun få larver at finde omkring hver stub. Derfor kunne dispensationen 
ikke udfyldes fuldt ud. 
 
I Sachsen - Anhalt blev der indsamlet larver i tre områder. Sammenfaldende med at dispensationerne blev 
givet og feltarbejdet startede opstod der katastrofesituation i Sachsen-Anhalt fordi floden Elbe 
oversvømmede store lavtliggende landområder efter mange ugers kraftig regn. To af de områder, hvor der 
var givet dispensation til indsamling af eghjorte blev oversvømmet. Oversvømmelserne gjorde de to 
områder utilgængelige. Som kompensation for de utilgængelige lokaliteter blev der ansøgt om, og opnået, 
en ekstra dispensation til at inddrage et område ved navn Nedlitz.  
I Tyskland var resultatet en indsamling af 94 larver i forhold til dispensation til indsamling af 160 larver. 
 
Tabel1: Indsamling af larver af eghjort i Sverige og Tyskland sammenholdt med dispensationer. 

Nationalitet Lokalitet Indsamling Dispensation 

Sverige  Öland 86 100 

Brandenburg, DE  Tauersche Eichen 34 40 

Sachsen-Anhalt, DE Letzlinger Heide 20 20 

  Biederitz 0 20 

  Nedlitz  20 20 

  Ziegelrodaer Buntsandsteinplateau 20 20 

Sachsen, DE Dahlener Heide 

0 40 

I alt   180 260 

 

  
Figur 20: Lysåben egeskov i Sachsen-Anhalt hvor eghjort larver er indsamlet omkring gamle egestubbe 
(højre). Egestub, halvt udgravet i søgning efter eghjort larver. 
 



 
Figur 21: På mange af lokaliteterne i alle tre tyske delstater var jorden omkring gamle egestubbe 
gennemrodet af vildsvin i søgen efter føde. Insektlarver, orme osv. i det øverste jordlag bliver spist af 
vildsvinene. Vildsvin anses i Tyskland for at være en af de alvorligste trusler mod eghjort.  
 
 
 

  
Figur 22: På Öland var undersiden af en efterladt egekævle levested for eghjortlarver. Nærbillede af 
underside af egekævle med eghjort larve i grænselaget mellem jord og trøsket træ. 
 
 



 
Figur 23: Efterladt brændestak på græsmark på Öland var levested for eghjort larver. Underside af 
brændestykke med eghjortlarve siddende i det trøskede ved (venstre). Eghjortlarver i jorden under løftet 
brændestykke på Öland. 
 

 
Figur 24: Eghjortlarver fra Öland. 
 



Udsætning af larver 
Alle larver af eghjort er udsat i Ulvedalene omkring gamle, meget store højstubbe af eg eller bøg. 
Stubbenes grad af henfald svarer til de forhold larverne har levet under på indsamlingssteder. Alle 
udsætningsstubbe er helt lysstillede til sikring af optimale forhold. Der er ikke bygget volierer op omkring 
stubbene. 
 
Indledningsvis blev jorden gravet væk omkring stubbene og bunden dækket af et 5 cm tykt lag af passende 
substrat. Herefter blev der lagt larver helt inde ved stubben, sammen med trøskede rodstykker fra 
indsamlingsstubben. Larverne blev dækket af et omkring 10 cm tykt lag substrat og flere larver lagt ud her 
ovenpå. Til slut blev det øverste lag larver dækket af 10 cm substrat og græstørvene lagt på igen. 
 
 

 
Figur 25: Gammel egehøjstub udvalgt til levested for eghjort larver.  
 



 
Figur 26: Larverne er udsat underjordisk helt inde ved det døde bløde ved og lagt i et egnet substrat. 
 

 
Figur 27: En af de største indsamlede larver af eghjort. 
 
 



Udsætning af voksne biller 
Det lykkedes på nær én enkelt svensk eghjort at indsamle det mulige antal eghjorte i de tre lande. I alt 72 
hunner og 40 hanner lig 112 biller blev sat ud i de fem volierer. Billerne fra de tre lande blev ikke blandet, 
men udsat i forskellige volierer. I Stampeskoven blev de svenske og polske biller sat ud i henholdsvis voliere 
nr. 1 og 2. De tyske biller blev sat ud i de tre øvrige volierer. I Egedal kom biller fra Brandenburg ud i voliere 
nr. 3, i Rævesot kom biller fra Sachsen-Anhalt ud i voliere nr. 5 og i Ulvedalene blev der lavet en blandet 
udsætning af biller fra de to tyske delstater.  
 
Tabel 2: Udsætning af voksne eghjorte fra Sverige, Polen og Tyskland sammenholdt med dispensationer. 

   
Udsætning Dispensation 

Voliere Lokalitet Nationalitet Hunner Hanner sum Hunner Hanner sum 

1 Stampeskoven Sverige 9 5 14 10 5 15 

2 Stampeskoven Polen 18 6 24 18 6 24 

3 Egedal Brandenburg, DE 14 8 22 20 10 30 

4 Ulvedal 
Brandenburg, DE 4 4 8       

Sachsen-Anhalt, DE 5 4 9       

5 Rævesot Sachsen-Anhalt, DE 22 13 35     44 

I alt 72 40 112     113 

 
 
I de første uger efter udsætning af eghjorte blev billerne og voliererne tilset og fodret hver anden dag. 
Eghjortenes aktivitet og antal synlige dyr blev noteret. I 2-3 uger efter udsætning af biller var der stor 
aktivitet i voliererne og mange hanner blev set fremme. Hunnerne levede mere skjult, og gemte sig ofte 
f.eks. under flis og frugt. Der blev set mange parringer og også observeret en del huller omkring stubbe og 
nedgravede kævler som tegn på at hunner var kommet op igen efter at have lagt æg under jorden.  
 

 
Figur 28: Eghjortene blev fodret med ferskner og meloner for at forlænge deres levetid i voliererne.  
 
 



 
Figur 29: Eghjort hun spiser af melon mens hun bevogtes af han (ovenpå). 
 
Billerne blev fodret med ferskner og meloner for at øge deres levetid og dermed øge chancen for 
succesfulde parringer og æglægninger. Fodringen gav også billerne en række små mødesteder i voliererne 
hvor det ofte blev iagttaget at en spisende hun havde en han over sig. 
 
Under indsamlingen af biller i de tre lande og efterfølgende ved hvert besøg ved voliererne er der 
indsamlet døde biller til senere genetiske undersøgelser.  
 
 
Forslag til optimering af habitater i Stampeskoven og Egedal  
I Stampeskoven og Egedal, volierer nr. 1, 2 og 3, vurderes der at være behov for pleje af skoven for at 
optimere mængde og kvalitet af levesteder for de fremtidige generationer af eghjort. 
 
I Stampeskoven foreslås det at lysstille eksisterende gammelt dødt ved i skovbunden på en række steder. 
Punkterne er udvalgt så de tilsammen danner en tæt spredningsvej mellem de to volierer i Stampeskoven. 
Når der i 2018 kommer eghjorte frem fra levestederne under voliererne er det hensigten at eghjortene 
indenfor mindre end hundrede meter kan finde andre meget velegnede levesteder. 
 
 
 
 
 



I Egedal er der en meget stor mængde gammelt dødt egetræ. En stor del af det døde ved er delvist skygget 
af høj bøgeskov mod øst og vest. Det foreslås at skabe kiler ind i bøgeskoven, der vil kunne give lys til 
træruinerne i den østlige og vestlige yderkant af Egedal. I Egedal foreslås det at fælde birketræer, samt i et 
mindre omfang skære fældede bøgestammer fri af hinanden, således at nogle af dem vil få jordkontakt og 
dermed kunne blive til fremtidige eghjort levesteder. 
 

  
Figur 30: Gammel egeskov i Egedal. 
 
 
Påvirkning fra besøgende i Dyrehaven 
Fire ud af de fem volierer blev åbnet af besøgende i Dyrehaven og efterladt åbnet, således at eghjorte 
kunne slippe ud. Den eneste voliere der ikke blev åbnet var voliere nr. 5 i Rævesot, der lå i en indhegning. 
Rævesot var netop udvalgt for at have en voliere uden risiko for påvirkning fra publikum.  
 
Det blev i starten af projektet overvejet om det var bedst at bygge et dyrehavehegn omkring voliererne for 
at holde dem adskilt fra den minoritetsgruppe blandt publikum, der ikke kan nøjes med at se på dyrene 
udefra. Dette blev dog ikke realiseret. 
 
Der blev i en af voliererne fundet en eghjort, der var trampet ihjel af gæster og fundet to eghjorte udenfor 
voliererne. Den ene var dræbt af en prædator, men den anden var levende og kunne sættes tilbage i 
volieren. Det vides ikke hvor mange voksne biller der uset er gået tabt pga. publikum, men det vurderes at 
være en mindre del af de udsatte dyr. Hvis billerne var sat ud uden volierer ville der helt sikkert være gået 
langt flere biller tabt inden de havde nået at lægge æg pga. prædation. 
 
Det er meget positivt at der har været så stor interesse fra Dyrehavens gæster omkring udsætningen af 
eghjort. Så samlet set har publikums påvirkning været positiv. Man kan dog overveje ved en gentaget 
udsætning om voliererne kan beskyttes bedre mod Dyrehavens gæster. 
  



 
Figur 31: Eghjort fundet død umiddelbart udenfor nettet til voliere. Eghjorten er sandsynligvis dræbt af en 
fugl efter at være kravlet ud af volieren gennem et åbentstående net. 
 
 
Forslag til fremtidig overvågning 
Eghjort bør fremover overvåges i på udsætningsstederne i Jægersborg Dyrehave. I Ulvedalene, hvor der er 
sat larver ud i forskellige størrelser, kan eghjort registreres allerede sommeren 2014, mens der først kan 
ventes voksne eghjorte ved voliererne i 2017-2019, afhængig af udviklingstid for larverne.  
 
Det foreslås at udsætningsstederne besøges på udvalgte lune, stille aftener fra midt i maj til sidst i august i 
tidsrummet fra kl. 20-23. Rækkefølgen af hvornår volierene besøges bør varieres således at alle steder 
besøges først og sidst på aftenen over overvågningsperioden. Fund af eghjorte registreres med et gps punkt 
og hvis muligt mærkes billerne med et individuelt mærke. Døde dyr noteres og indsamles med henblik på 
genetisk analyse. Der bør ledes omkring 30 min. pr udsætningssted. 
 


