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Baggrund
Dette notat er udarbejdet for Miljøstyrelsen i henhold til den gode bestilling
af 31. oktober 2017. Vildtforvaltningsrådet har anmodet den Nationale Hjortevildtgruppe om et udkast til en plan til forvaltning af dåvildt i Danmark,
som skal sikre at følgende overordnede målsætninger for en forvaltningsplan
opfyldes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Flere ældre hjorte i bestande
Bedre køns- og aldersfordeling
Færre skader på mark og i skov
Bedre geografisk spredning af dåvildt
Sikre etisk jagtudøvelse
Bedre mulighed for at opleve dåvildt.

På baggrund af de opsatte målsætninger, har den Nationale Hjortevildtgruppe ønsket en faglig vurdering af følgende:
1) ”Dåvildtets geografiske spredning i Danmark (regionsvis bestandsestimering og eventuelt bud på regionsvis tilvækst de seneste 5-10 år).”
2) ”Regionsvis afskydning og ud fra "udvidet vildtudbytteindberetning" give
en oversigt over køns- og aldersfordelingen af dyr som nedlægges (regionsvis).”
3) ”Estimering af køns og aldersfordeling - heriblandt bud på andelen af "ældre hjorte" (skal det være i den samlede bestand eller på regionsniveau,
som de andre oplysninger?).”
Nærværende notat fra DCE forholder sig specifikt til de tre ovenstående faglige
spørgsmål, og ikke til de overordnede målsætninger for en forvaltningsplan.

Anvendt data
Dette notat bygger på data i den Danske Vildtudbyttestatistik og bestandsopgørelser fra de regionale hjortevildtgrupper. Vildtudbyttestatistikken er baseret på jægernes personlige indberetninger om nedlagt vildt i de enkelte jagtsæsoner, som for dådyrets vedkommende rækker tilbage til 1941. Siden 2006
er vildtudbyttet blevet indberettet på kommuner. Det indberettede udbytte
omfatter dåvildt nedlagt i hegninger/dyrehaver. Samlet udgør andelen af
disse 1,5% af udbyttet siden 2007, og varierer fra 0,8% i region Syddanmark
til 2,9% i region Hovedstaden.
Siden 2007 har det været muligt at indberette supplerende oplysninger for
nedlagt dåvildt, hvilket har omfattet type (dåhjort, då og kalv), alder (under
1 år, 1 år og 2+ år) og køn (han og hun). Der gøres opmærksom på, at vildtudbyttedata for sæsonen 2016/17 er foreløbige tal, da sidste frist for indberetning principielt er 30. marts 2018.
Da vildtudbyttet kun beskriver antallet af nedlagte dådyr, kan dette datasæt
kun i begrænset omfang anvendes som en indikator for bestandsudviklingen
for dåvildt regionalt og nationalt. En mere præcis opgørelse af bestandsstørrelser og vurdering af bestandsændringer kræver optællinger på et mere lokalt niveau, som ikke er påvirket af forskellige afskydningspolitikker og lokale fredninger. – I Danmark har de regionale hjortevildtgrupper, via lokalt
forankrede hjortevildtlaug, gennemført årlige regionale bestandsvurderinger.
Disse registreringer er efterfølgende samlet i årlige hjortevildtoversigter (Flinterup 2014, 2015, 2016, 2017), som siden 2012 er indsamlet på en nogenlunde
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sammenlignelig basis (Flinterup pers. kom.). Disse bestandsopgørelser inddrages i dette notat, da de giver et mindre upræcist billede af bestandsstørrelser og udvikling end data fra vildtudbyttestatistikken. Hjortevildtoversigten
er baseret på en geografisk opdeling som har taget hensyn til kendte kerneområder for dåvildt og til regional forvaltning. Denne opdeling er ikke sammenfaldende med den kommunale opdeling som vildtudbyttet er baseret på.
Dette forhold betyder, at der ikke kan foretages direkte sammenligninger på
regionalt eller lokalt plan. I nærværende notat er analyserne på vildtudbyttedata grupperet på de fem administrative regioner Hovedstaden, Sjælland,
Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland.
Der er foretaget en enkelt korrektion i data fra hjortevildtoversigten. For området Syd- og Vestsjælland foreligger der ingen bestandsvurdering for 2015.
Et estimat for dåvildtbestanden 2015 er derfor sat som gennemsnittet af bestandsstørrelserne i 2014 (3.000 dyr) og 2016 (5450 dyr), hvilket resulterer i en
estimeret bestand i 2015 på 4.225 dyr i dette område.

Besvarelse
1. Dåvildtets geografiske spredning i Danmark (regionsvis bestandsestimering og eventuelt bud på regionsvis tilvækst de seneste 5-10 år)

1.1 Forekomst og bestandsudvikling
Der foreligger ingen nationale opgørelser af den danske bestand af dåvildt.
Hjortevildtoversigten viser at den samlede bestand af dåvildt i Danmark er steget fra ca. 16.600 dyr i 2012 til 29.700 dyr i 2017. Fordeling mellem de regionale
hjortevildtområder viser entydigt, at Fyn inkl. Langeland har den største bestand af dåvildt i Danmark, med over 8.000 dyr i 2017. Efter Fyn kommer Sydog Vestsjælland med en vurderet bestand på ca. 5.500 dyr, efterfulgt af Nordjylland og Vestjylland med en vurderet bestand i 2017 på 3.000 til 4.000 dyr. I
alle øvrige ’hjortevildt-områder’ er dådyrbestandene under 2.000 dyr, herunder
Bornholm med den laveste bestandsstørrelse på omkring 200-250 dyr.
I figur 1 vises den vurderede bestandsudvikling for dåvildt i de regionale forvaltningsområder for hjortevildt 2012-2017. Ses der bort fra forskellene i bestandsstørrelser, er det overordnede billede af bestandsudviklingen, at fra
2012 til 2014 har de regionale bestande været relativt stabile eller vist en svag
fremgang. Fra 2014 og frem til 2017 er der registreret mere markante fremgange på Fyn, i Syd- og Vestsjælland, og i Nord- og Vestjylland. De øvrige
områder har vist en fortsat svag fremgang, på nær for Lolland-Falster, hvor
der de seneste år er registreret lidt færre dyr end i starten af perioden
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Dåvildtbestand ‐ Regionale hjorteområder
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Figur 1. Bestanden af dåvildt i Danmark 2012-2017 fordelt på regionale forvaltningsområder, som optælles under de regionale
hjortevildtgrupper. Data fra Hjortevildtoversigten (Flinterup 2012-2017).

1.2 Bestandstilvækst
Baseret på de årlige bestandsvurderinger i hjortevildtoversigten, viser beregning af den gennemsnitlige årlige bestandstilvækst for perioden 2012-2017 en
positiv udvikling i alle områder på nær Lolland-Falster (Tabel 1). De højeste
vækstrater ses i Nord- og Vestjylland og i Syd- og Vestsjælland, samt på Bornholm. På landsplan har den gennemsnitlige årlige bestandsvækst været på
12,3 % siden 2012.
Den årlige ændring i afskydningen af dåvildt i de danske regioner 2007-2016
viser tilsvarende, at der skydes et stigende antal dyr, med en gennemsnitlig
årlig stigning på mellem 3,7 % og 13,5 % i regionerne, og med en årlig stigning
på landsplan på 8,8 % (Tabel 2). For at kunne sammenligne bestandsvæksten
med ændringen i afskydningen viser Tabel 1 og 2 tilsvarende ændringerne i
disse for perioden 2012-2016. For denne periode er der en årlig bestandsvækst
på 15,6 %, mens der ses en årlig stigning i afskydningen på 6,1 %.
Sammenholdes hjortevildtbestanden med den rapporterede afskydning for
perioden 2012-2016 (jf. Figur 2), fremgår det, at andelen af nedlagte dådyr i
Danmark er faldet fra at udgøre 44,6 % af bestanden i 2012 til at udgøre 36,1
% i 2016. Den registrerede stigning i afskydningen har dermed ikke fulgt med
den registrerede stigning i bestanden i samme periode. Det kan ikke vurderes,
om dette skyldes at bestandsstigningerne primært forekommer i kerneområder, hvor der ikke er sket væsentlige ændringer i frivillige afskydningspolitikker, eller om regionalt indførte begrænsninger (lovbetinget) har begrænset
afskydningen.
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Tabel 1. Den beregnede årlige vækst (%) i bestanden af dåvildt for de regionale hjortevildtområder. Data fra den danske Hjortevildtoversigt. Den årlige bestandsvækst er beregnet for perioderne 2012-2017 og 2012-2016 (se tekst).
Hjortevildtregion
Nordjylland

Årlig vækst

Årlig vækst

2012-2017

2012-2016

20,8

26,7

Himmerland

8,8

11,1

Vestjylland

20,3

26,0

Midtjylland

10,0

12,7

Djursland

8,6

10,8

Sydjylland

12,2

15,4

Sønderjylland

14,6

18,6

Fyn

6,3

7,9

Syd- og Vestsjælland

29,4

38,1

Nordsjælland

6,6

8,3

Lolland-Falster

-0,2

-0,3

Bornholm

28,2

36,4

Total

12,3

15,6

Tabel 2. Den årlige ændring i % i antallet af nedlagt dåvildt indberettet til vildtudbyttestatistikken vist for perioderne 2007-2016 og 2012-2016 (se tekst)
Region

Årlig vækst 2007-2016

Årlig vækst 2012-2016

3,7

8,5

Hovedstaden
Midtjylland

7,9

0,8

Nordjylland

13,5

9,4

Sjælland

6,4

3,6

Syddanmark

12,0

6,5

Total

8,8

6,1

2. Regionsvis afskydning og oversigt over køns- og aldersfordelingen af
dyr som nedlægges, samt estimering af andelen af ”ældre” hjorte

2.1 Udbyttet af dåvildt i Danmark
Dåvildt i Danmark har i mere end 30 år haft en generel jagttid; for dåhjorte
perioden 1. september til 31. januar og for då og kalv perioden 1. oktober til
31. januar, hvilket stadig er gældende. Før 1990 har der været indført særfredninger af dåvildt i enkelte kommuner og amter, men i perioden 1990 til 2007,
har der kun været indført særlige bestemmelser for afskydning af dåvildt på
Langeland. Fra og med 2007 er der indført særfredninger og jagttidstilpasninger i mange områder, hvoraf mange er blevet tilpasset /ændret i forbindelse
med de tilbagevendende jagttidsrevisioner (jf. Appendiks 1).
Antallet af nedlagt dåvildt indberettet til den danske vildtudbyttestatistik siden 1941 er vist i Figur 2. Afskydningen frem til midten af 80’erne har været
stabil med 1.000 til 2.000 stykker dåvildt nedlagt årligt, mens udviklingen siden har vist en accelererende stigning til 9.425 indberettet for jagtsæsonen
2016/17 (foreløbig tal). Et faldt i det indberettede udbytte i år 2000 (se Figur
2) skyldes en ændring i indberetningsproceduren og en upræcis korrektion
for manglende indberetninger i perioden 1985-1999 (jf. Asferg 1996, Asferg &
Lindhard 2003).
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Den regionsvise afskydning af dåvildt er vist i Figur 3. En detaljeret oversigt
på de 98 danske kommuner for de seneste jagtsæsoner kan ses på hjemmesiden fauna.au.dk, hvor der også kan genereres kort og søjlediagrammer for
dåvildtudbyttet for alle amter (frem til 2005) og kommuner (2006-2016).

Figur 2. Det totale indberettede vildtudbytte af dåvildt i Danmark i perioden 1941-2016. Data for 2016 er et foreløbigt tal. Antallet på y-aksen angives i 1.000 (4k = 4.000).

Figur. 3. Udbyttet af dåvildt indberettet til den danske vildtudbyttestatistik for jagtsæsonerne
2007/08 til 2016/17 fordelt på de
fem administrative regioner.
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2.2. Køns- og aldersfordeling i udbyttet
Der foreligger indberetninger med oplysninger om køn og alder for dåvildt
tilbage fra 2007, omfattende 15.689 dyr. Frem til 2011 udgjorde andelen, der
blev indberettet med detaljerede oplysninger under 8% af det totale årlige udbytte. I 2012 og 2013 steg andelen til 20-25%, men har siden 2014 ligget stabilt
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på 43-45% af det samlede udbytte. Den stigende udvikling er sket i alle regioner på nær i region Hovedstaden, hvor andelen med detaljerede oplysninger
i de sidste år, har ligget væsentlig lavere (<20%) end i de øvrige regioner.
Den gennemsnitlige fordeling af udbyttet på dåhjort, då og kalv for perioden
2007-2016 ligger, bortset fra region Hovedstaden, meget stabilt, med 36-40% dåhjorte, 26-36% dåer og 27-35% kalve. I region Hovedstaden afskydes der i gennemsnit færre dåhjorte (29%) og flere dåer (40%), mens andelen af kalve udgør
31%. Vurderes fordelingen mellem hjorte, dåer og kalve år for år (Figur 4), er
der en tendens til at afskydningen af hjorte generelt har været svagt faldende
gennem perioden. Denne tendens ses mest tydeligt i region Midtjylland.
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Figur 4. Den procentvise fordeling af dåhjort, då og kalv for dåvildt nedlagt i de fem administrative regioner i Danmark, indberettet til den danske vildtudbyttestatistik 2007-2016.
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2.3 Aldersfordeling på dåhjorte
Ud af 5.844 nedlagte dådyr indberettet som dåhjort, foreligger der oplysninger om alder på 4.685 dyr. Aldersfordelingen omfatter kategorierne 1 år og 2+
år. Hjorte med en alder på 1 år omfatter primært dåspidshjort, mens kategorien 2+ år omfatter stanghjort, halvskuffel og helskuffel. Med muligheden for
kun at aldersopdele dåhjorte i vildtudbyttet på 1 år og 2+ år, giver materialet
ikke mulighed for en mere detaljeret aldersanalyse og en nærmere vurdering
af ’andelen af ældre’ hjorte.
Dåspidshjort har i gennemsnit udgjort 35,2% (N=1.650) af aldersbestemte dåhjorte nedlagt på landsplan for perioden 2007-2016, mens ældre hjorte har udgjort 64,8% (N=3.035). Andelen af dåspidshjorte i de enkelte regioner for perioden 2012-2016, hvor data er sammenligneligt, viser at spidshjorte i gennemsnit udgør 54,4% af aldersbestemte hjorte i region Nordjylland, 39,7% i region
Hovedstaden, og mellem 31,5% og 34,8% i de øvrige regioner.
Vurderes aldersfordeling i de enkelte regioner år for år (Figur 5), ses der for
region Hovedstaden, Sjælland og Nordjylland ikke en entydig udvikling. For
region Midtjylland og Syddanmark ses dog en tendens til at andelen af dåspidshjorte har været svagt stigende siden 2008 (se Figur 5).

2.4 Kønsfordeling på kalve
Ud af 5.155 dådyr indberettet som kalve på landsplan for perioden 2007-2016,
er der kønsbestemmelse af 3.298 dyr. Af disse er 1.461 (44,3%) hanner og 1.837
(55,7%) hunner. Vurderes kønsfordelingen for de enkelte regioner for perioden 2012-2016, ligger andelen af hunner lavere (41-42%) i region Sjælland og
region Syddanmark end i de øvrige regioner, hvor kønsfordelingen stort set
er 50% hanner og 50% hunner (48-50% hanner).
Der er ikke nogen entydig tendens til ændringer i kønsfordelingen af kalve i
de enkelte regioner i den undersøgte periode (Figur 6). I region Nordjylland
er der de senere år skudt et svagt faldende andel han-kalve, men for de øvrige
regioner kan der ikke erkendes en tendens til en retningsbestemt udvikling.
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Figur 5. Aldersfordelingen af dåhjorte nedlagt i de fem administrative regioner i Danmark, og indberettet til den danske vildtudbyttestatistik 2007-2016. Aldersklasse ’1 år’ omfatter dåspidshjort og aldersklassen ’2+ år’ omfatter stanghjort, halvskuffel og
fuldskuffel. År med mindre end 15 dyr er ikke medtaget.
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Figur 6. Kønsfordelingen af kalve nedlagt i de fem administrative regioner i Danmark, og indberettet til den danske vildtudbyttestatistik 2007-2016. År med mindre end 15 dyr er ikke medtaget.

Opsummerende konklusioner
Der findes ingen nationale overvågningsprogrammer, som moniterer den
danske bestand af dåvildt. Der foregår tilsvarende ingen målrettede undersøgelser af dåvildtbestandens populationsdynamik, bestandsstruktur, adfærd,
fødeøkologi eller lignende. – Derimod er den danske dådyrbestand gennem
mange år blevet registreret/vurderet på frivillig basis i regi af de regionale
hjortevildtgrupper og hjortelaug, som organisatorisk er samlet i den Nationale Hjortevildtgruppe. Det indsamlede materiale er løbende offentliggjort i
årlige hjortevildtoversigter, og har de seneste år dækket omkring 95 lokale
bestande af dåvildt. Hjortevildtoversigten udgør dermed den mest detaljerede opgørelse af den danske dåvildtbestand. Med optællinger og bestandsvurderinger udført relativt systematisk siden 2012, giver oversigten også mulighed for at registrere ændringer i bestanden i denne periode.
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Hjortevildtoversigten viser entydig, at dåvildtbestanden i Danmark er steget
markant siden 2014. Fremgangen har været større i nogle områder og mindre
i andre, og sandsynligvis stabil i et enkelt område (se Figur 1). Summeret over
de regionale områder er den samlede danske bestand steget fra knap 17.000
dyr i 2012 til knap 30.000 dyr i 2017, hvilket giver en årlig tilvækst på 12,3%
Vildtudbyttet af dåvildt i Danmark har tilsvarende vist en stigning i afskydningen, og udbyttetallene siden 2012 korrelerer med bestandsstørrelsen (korrelationskoefficient 0,96), med en stigning fra 7.432 dyr i 2012 til 9.425 dyr i
2016. Afskydningen af dåvildt er i gennemsnit steget med 8,8% siden 2007, og
med 6,1% siden 2012. – Med forbehold for usikkerheder knyttet til vildtudbyttestatistikken før 2012, vurderes det, at 6,1% sandsynligvis er det mest korrekte tal for den årlige stigning i afskydningen.
I dette notat præsenteres der, ud over det samlede regionale vildtudbyttet,
resultater af de mere detaljerede oplysninger, som jægerne siden 2007 har haft
mulighed for at indberette sammen med deres udbytte. Der skal gøres opmærksom på, at indberetningerne også omfatter dyr nedlagt ved regulering
og under hegn/dyrehaver, hvilket dog kun udgør en meget lille andel af det
samlede udbytte (gennemsnit for alle år 1,5%).
Vildtudbyttet af dåvildt er ligeledes påvirket af en række lokale fredninger,
som ikke nødvendigvis følger de gældende kommunegrænser, men er områder, der overlapper flere kommuner eller dækker delområder af kommuner.
Der er ligeledes indført lokalfredninger på en række større øer.
Før 2007 var der kun indført en lokal fredning af dåvildt på Langeland i lovbekendtgørelsen om jagttider. Fra og med jagtsæsonen 2007/08 blev der indført lokale fredninger i 13 af de 25 ’forvaltningsområder’ der traditionelt har
haft tilknyttet særlige lokale jagttider (jf jagttidsbekendtgørelser og appendiks
1). Ved jagttidsrevisionen i 2011 blev der foretaget justeringer i 5 af de 25 de
lokale ’forvaltningsområder’, ved jagttidsrevisionen i 2014 justeret i 19, og i
2017 justeret i 11 af de 25 områder. De indførte justeringer af lokale jagttider
dækker over meget forskellige tilpasninger, omfattende fredning såvel som
udvidelse og indskrænkning af jagttiden på dåhjorte, då og/eller kalv. For
hjorte har justeringerne omfattet dåspidshjort og hjorte større end spidshjort.
I Appendiks 1 gives en oversigt over lokale jagttider og jagtfredninger for dåvildt i Danmark. Som det fremgår er den jagtlige forvaltning af dåvildt i Danmark meget kompleks, specielt med hensyn til den grundlæggende forskel
imellem de forvaltningsområder der anvendes i lovbekendtgørelserne og den
kommuneopdelte indberetning af vildtudbyttet.
Der er kun mulighed for at indberette alder på nedlagte dåhjorte som værende
1 år og 2+ år. Det er derfor på baggrund af vildtudbyttestatistikken ikke muligt
at komme med en vurdering af andelen af ’ældre hjorte’ der nedlægges i Danmark. På baggrund af forskelle i tandsættet, kan hjortevildt klassificeres som
enten 1 årig dyr eller ældre (2+ år). For aldersklasser over det andet leveår vil
en præcis aldersbestemmelse kræve at der foretages egentlige tandsnit, da sikker aldersbestemmelse ikke kan ske ud fra gevirstørrelse, som vil være påvirket
af faktorer såsom levestedets bonitet, fødeudbud, genetik og bestandsstørrelse.
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Appendiks 1
Oversigt over lokale jagtfredninger (÷) og aktuelle jagttider indført ved jagttidsændringer i 2004, 2007, 2011, 2014 og 2017 (Kilder: ’Bekendtgørelse om jagttid for visse
pattedyr og fugle’ nr. 152, 886, 1404, 442 og 882). Den generelle jagttid for dåvildt i Danmark er 1.september til 31. januar for dåhjort og 1. oktober til 31. januar for då
og kalv. De anvendte områder svarer til områder defineret i ovennævnte bekendtgørelser.
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