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 Sammenfatning: Danske krondyrbestandes demografiske sammensætning har indtil nu ikke været 
systematisk kortlagt. På grundlag af aldersfordelingen af nedlagte, påkørte og 
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2012/13), blev disse to bestandes køns- og alderssammensætning beskrevet. 
Endvidere blev en på Oksbøl udviklet aldersbestemmelsesmetode, baseret på 
tandslid testet og kalibreret i forhold til aldersbestemmelsesmetoder baseret på 
antallet af vækstlinjer i tandsnit. Ud fra andelen af diegivende hinder i 
Djurslandbestanden (mål for andelen af hinder med kalv), blev bestanden beregnet 
til at kunne fordobles for hvert 4 år i fravær af jagt. Begge bestande var dog stabile, 
hvilket indikerer at afskydningen modsvarede fødselsraten. På Djursland, hvor 
afskydningen ikke koordineres mellem grundejere, men hvor 1-årige handyr 
(spidshjorte) er særfredet for at øge andelen af voksne hanner i bestanden, 
overlevede 1 ud af 100 hjortekalve til deres 8 års fødselsdag.  Uden særfredningen af 
1-årige handyr, anslås antallet af handyr i Djurslandbestanden over denne alder at 
ville være omtrent 20 % lavere end observeret. På Oksbøl, hvor Naturstyrelsen 
forvaltede afskydningen med henblik på opretholdelse af en stor andel fuldvoksne 
hjorte i bestanden, overlevede 3 af 100 hjortekalve til 8-årsalderen. 
Modelberegninger viste, at en lavere afskydning af unge handyr, ville kunne flerdoble 
antallet af fuldvoksne hjorte i bestanden såvel som i jagtudbyttet i begge bestande. 
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Sammendrag 

Den jagtlige forvaltning af danske krondyrbestande er genstand for stadige 
diskussioner. For at give et bedre fagligt grundlag for den jagtlige forvalt-
ning af danske krondyrbestande blev bestandsforholdene kortlagt i to dan-
ske krondyrbestande, som er genstand for forskellig type forvaltningsmæs-
sig praksis: Bestanden på Oksbøl (1985/86-2012/13), som hovedsageligt for-
valtes af én grundejer (Naturstyrelsen – Blåvandshuk) efter en på forhånd 
defineret afskydningsnøgle, som bl.a. er møntet på at tilgodese en høj repræ-
sentation af kapitalhjorte (> 10 år) i bestanden, og bestanden(e) på Djursland 
(2008/9-2012/13), hvor adskillige større og mindre grundejere afskyder den 
samme bestand uden væsentlig koordination eller restriktioner ud over jagt-
loven og en lokal særfredning af 1-årige hjorte (”spidshjortefredningen”).  

Den foreliggende rapports analytiske opgave bestod dels i at kvalitetssikre 
de på Oksbøl anvendte aldersbestemmelsesmetoder baseret på tandslid, dels 
at rekonstruere de to bestandes demografiske sammensætning på basis af 
nedlagte, påkørte og dødfundne dyr. Ud fra disse data blev bestandenes be-
standsdynamik modelleret og sammenlignet med teoretiske forvaltnings-
scenarier. I kommissoriet indgik endvidere en beregning af den bestands-
mæssige effekt af fredningen af 1-årige hjorte på Djursland. I mangel af et re-
ferencemateriale fra før denne fredning blev indført, lod denne effekt sig 
dog kun indirekte beregne. Siden information om slagtevægte og sprossean-
tal også var tilgængelig, er disses sammenhænge med alder, bestandstæthed 
og nedlæggelsesdato også analyseret.  

Undersøgelsens resultater er som følger: 

1. I et referencemateriale på 37 individer med kendt alder (mærket som 
kalve eller 1-årige), kunne de enkelte dyrs alder uden systematiske fejl-
kilder og med en høj grad af forklaret variation (R2 = 97 %) estimeres vha. 
antallet af vækstlinjer i tandmateriale, om end med en usikkerhed på ± 2 
år for det enkelte individ. Overordnet set betyder dette, at aldersbestem-
melse vha. tandsnit må betegnes som en anvendelig og objektiv metode 
til aldersbestemmelser af danske krondyr. 

2. Alder estimeret for 15 krondyr fra Oksbøl baseret på den lokalt udvikle-
de aldersbestemmelsesmetode baseret på tandslid viste en høj grad af 
overensstemmelse og alder estimeret vha. vækstlinjer i tandsnit (R2 = 92 
%). Aldersestimater baseret på antal vækstlinjer i tandsnit var dog gen-
nemgående 49,5 % højere end aldersestimater baseret på tandslid. Et dyr, 
som ud fra tandslid var blevet vurderet til 10 år, blev således i gennem-
snit vurderet til at være 15 år gammel vha. tandsnitmetoden. Demografi-
ske modeller for bestanden på Oksbøl baseret på aldersfordelinger ved 
død estimeret ud fra den oprindelige, ukorrigerede tandslidsvurdering 
(”metode 1”) og den korrigerede tandslidsvurdering ud fra tandsnit 
(”metode 2”) indikerede, at den korrigerede aldersfordeling var den mest 
retvisende af de to fordelinger.  

3. Bestandsundersøgelsen på Oksbøl var baseret på aldersbestemmelser af 
kæber fra 4278 hundyr og 2896 handyr, døde i perioden mellem 1990/91 
og 2012/13. Hundyr havde en årlig dødelighed (regnet fra jagttidens be-
gyndelse og aldersbestemmelsesmetode 2) på 33 % for kalv og 15-20 % 
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for alle ældre årsklasser. Dette svarede til en vinter/forårsbestand bestå-
ende af ca. 19 % 1-årige, 13 % 2-årige, 11 % 3-årige og 55 % 4- årige eller 
ældre. For handyr var den årlige dødelighed 45 % for kalv, ca. 35 % for 1-
3-årige og ca. 20 % for alle ældre aldersklasser. Dette svarede til en vin-
ter/forårsbestand bestående af ca. 26 % 1-årige, 17 % 2-årige, 11 % 3-
årige, 26 % 4-7 årige og 21 % 8-årige eller ældre handyr. Disse tal svarer 
til, at der ved brunstens begyndelse var 2,6 hinder (kønsmodne hundyr) 
for hver hjort (kønsmodent handyr) over 2 år og 5,7 hinder for hver hjort 
over 5 år. 

4. Bestandsundersøgelsen på Djursland var baseret på aldersbestemmelser 
af kæber fra 895 hundyr, 622 handyr og 74 uden kønsangivelse (primært 
kalve) døde i perioden 2008/09 til 2012/13. Dette svarer til ca. halvdelen 
af det antal krondyr, der ifølge jagtstatistikken blev nedlagt i dette områ-
de. Hundyr havde en beregnet årlig dødelighed på 23 % for kalv, 20 % 
som 1-7 årige, og 34 % efter det 8. leveår. Dette gav en aldersfordeling for 
hundyr (kalve fraregnet) bestående af 22 % 1-årige, 18 % 2-årige, 15 % 3-
årige og 45 % 4- årige eller ældre hundyr. Handyr havde en beregnet år-
lig dødelighed på 24 % for kalv, 4 % for 1-årige, 26 % for 2-årige og ca. 50 
% for 3-7 årige. En tilsyneladende lavere dødelighed efter det 8. år (ca. 24 
%) skyldes muligvis undslupne fangenskabsdyr med høj alder. Den al-
dersspecifikke overlevelse for handyr resulterede i en beregnet vin-
ter/forårsbestand af handyr bestående af 29 % 1-årige, 28 % 2-årige, 21 % 
3-årige, 11 % 4- årige og 11 % 5-årige eller ældre. Disse tal svarer til, at 
der ved brunstens begyndelse var 1,8 hinder for hver hjort over 2 år og 
8,1 hinder for hver hjort over 5 år. 

5.  Effekten af spidshjortefredningen på alderssammensætningen for han-
dyr lod sig ikke teste direkte pga. mangel på referencemateriale, men 
kunne anslås til differencen i årlig dødelighed mellem 1-årige og kalve og 
2-årige, som var ca. 20 procentpoints. Fredningen af 1-årige handyr har 
derfor formentligt betydet 20 % flere individer i hver årsklasse ældre end 
1 år, og dermed samlet set 20 % flere handyr i bestanden over denne al-
der. 

6. Slagtevægten for handyr øgedes med alderen frem til det 5. fyldte år på 
Djursland og ca. det 10. fyldte år på Oksbøl. For hundyrs vedkommende 
øgedes slagtevægten ikke væsentligt efter det 3. fyldte år. Hundyr på 
Djursland vejede 12 % mere end hundyr fra Oksbøl. Vægtdata for voksne 
handyr var ikke sammenlignelige mellem de to bestande pga. metodiske 
forskelle. Slagtevægten for kalve (begge køn) steg med 6-7 kg i løbet af de 
første to måneder af jagtsæsonen. Slagtevægten af handyr faldt i løbet af 
den samme periode pga. brunst. Inden for Oksbølbestanden vejede kalve 
8-9 % mindre i de år, hvor bestandstætheden var højest. Den tilsvarende 
vægtforskel for 1- og 2-årige handyr var 12 % mellem de årgange, som 
voksede op under de højeste og laveste bestandstætheder.  

7. Antallet af gevirsprosser steg frem til 8-15 årsalderen, hvor det gennem-
snitlige antal lå på ca. 11 sprosser, men med betydelig individuel variati-
on. I begge bestande havde 2/3 af alle handyr mindst 10 sprosser som 5-
årige og 80-90 % havde mindst 10 sprosser som 8-årige. Andelen af han-
dyr med mindst 14 sprosser nåede et maksimum i 12-15 års-alderen på 
ca. 25 % af alle individer. 
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8. I begge bestande blev der samlet set rapporteret flere hundyr end handyr 
blandt de voksne dyr (Djursland: 60 % hundyr, Oksbøl: 58 % hundyr), 
selv om kønssammensætningen for nedlagte kalve begge steder var tæt 
på 50:50. På Oksbøl, varierede hun:han-forholdet blandt dyr beregnet 
født i et givet år fra 50:50 under de laveste bestandstætheder i fødselsåret 
til 65:35 for de fødselsårgange, hvor bestanden var tættest. Da dette for-
hold ikke i samme grad afspejlede sig i kønssammensætningen for ned-
lagte kalve, forklares overvægten af hundyr i årgange med høj bestands-
tæthed ved, at flere handyr end hundyr udvandrede fra området, når be-
standen var tæt og knapheden på føde højere. På Djursland formodes 
overvægten af hundyr i materialet dels at afspejle en jagtlig indsats for at 
reducere andelen af hundyr i bestanden i undersøgelsesperioden, dels en 
lavere rapporteringsfrekvens af handyr end for hundyr. 

9. Hinder fra Djursland havde en samlet drægtighedsprocent på 88, dæk-
kende over 64 % for smaldyr (fyldt 1 år) og 91 % for ældre dyr. Andelen 
af diegivende hinder (dvs. dyr med kalv) var ved efterårets begyndelse 
på 79 %, dækkende over 57 % for 2-årige og 82 % for ældre hinder. 

10. Ud fra den estimerede aldersspecifikke overlevelse i hver af de to be-
stande og andel hinder med kalv (estimater fra Djursland) blev den årlige 
bestandsvækst beregnet til at være henholdsvis 2 % og 0 % (λ = 1,02 og 
1,00) på Oksbøl og Djursland. Da bestanden på Oksbøl efter alt at dømme 
var stabil i perioden 1990-2012, kan den modellerede positive vækstrate 
tyde på, at frugtbarheden var en smule lavere på Oksbøl end på Djurs-
land, hvorfra input-data for reproduktionen var hentet. En modelleret 
vækstrate på 0 % (stabil bestand) for Djursland tyder på, at den årlige til-
vækst i jagtudbytte på 13 % (λ = 1,14) i perioden 2006/07-12/13 afspejle-
de en stigning i jagtintensitet med henblik på at stoppe bestandens til-
vækst snarere end et udtryk for, at bestanden voksede med denne ha-
stighed. På basis af reproduktionsdata fra Djursland blev totalfredede 
krondyrbestandes vækstrate beregnet til at være ca. 19 % (λ = 1,21), sva-
rende til en fordoblingstid på knap 4 år. Der gives beregninger for be-
standes vækstrate under forskellige kombinationer af årlig kalve- og 
hindoverlevelse, givet kalvesætningen er den samme som på Djursland. 

11. De afdækkede bestandsmønstre for Oksbøl og Djursland diskuteres i 
forhold til fem hyppigt fremførte (men delvist modsatrettede) bestands-
forvaltningsmål: (i) maksimering af nedlagte dyr i forhold til bestandens 
størrelse, (ii) maksimering af antallet af nedlagte fuldvoksne hjorte i for-
hold til bestandens størrelse, (iii) sikring af en høj andel fuldvoksne hjorte 
i bestanden, (iv) ”bæredygtig udnyttelse” og (v) en tilstræbt ”naturlig” 
demografisk sammensætning. 

12. I forhold til maksimering af antallet af dyr nedlagt per år i forhold til vin-
terbestandens størrelse gav Oksbøl- og Djurslandmodellen sammenligne-
lige udbytter (32-37 dyr årligt per 100 dyr i vinterbestanden), svarende til 
55-60 % af det maksimalt mulige, hvis bestanden blev afskudt med hen-
blik på at maksimere antallet af nedlagte dyr (62 afskudte/100 dyr), om-
trent det samme antal, som hvis bestanden havde en tilstræbt naturlig 
demografisk fordeling (34 afskudte/100 dyr), og det dobbelte af det, der 
ville kunne tages ud af en bestand, som blev afskudt med henblik på op-
timering af antallet af handyr over 8 år i jagtudbyttet (19 afskudte/100 
dyr). 
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13. Afskydningsmønstret på Djursland resulterede i, at der for hver 100 dyr i 
forårsbestanden årligt blev afskudt 0,4 hjorte over 8 år eller 4 % af det te-
oretisk mulige antal (8,7 hjorte over 8 år per 100 dyr per år), der kunne 
afskydes, hvis bestanden blev forvaltet med henblik på maksimering af 
antal høstede handyr over 8 år, 15 % af antallet i en bestand med en til-
stræbt naturligt demografisk aldersfordeling (2,6 per 100 dyr per år) og 
en tredjedel af antallet i Oksbølbestanden (1,2 per 100 dyr per år) eller en 
bestand afskudt med henblik på maksimering af kødproduktion (1,1 per 
100 dyr per år). Uden fredningen af 1-årige handyr ville udbyttet af gam-
le handyr på Djursland formodes at være blevet reduceret med 20 % i 
forhold til den gældende fordeling. Ud over at give et sub-optimalt jagt-
ligt udbytte må den meget lave gennemsnitslevealder for handyr på 
Djursland i et evolutionært perspektiv formodes at føre til selektion for 
tidligere kønsmodenhed og mindre kropstørrelse.  

14. Selv om afskydningsmønstret på Oksbøl resulterede i væsentligt flere 
gamle handyr i bestanden såvel som i jagtudbyttet sammenlignet med 
Djurslandbestanden, vil disse tal kunne fordobles, hvis afskydningen 
omlægges mod at opnå en tilstræbt ”naturlig” demografisk fordeling, ka-
rakteriseret ved en relativt lavere afskydning af dyr mellem 2 og 8 år og 
højere afskydning før og efter denne alder. 

15. Hvis man ønsker at øge andelen af gamle handyr i bestanden og i 
jagtudbyttet, vil det mest effektive tiltag være at frede alle handyr mel-
lem 1-årsalderen og den alder/størrelse, som ønskes fremmet i bestanden 
og i jagtudbyttet.  
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Summary 

In Denmark, red deer (Cervus elaphus) are legal quarry (subject to no quotas) 
throughout the hunting season (1 September – 31 January) for anyone hold-
ing a valid license to hunt on their own land (more than 1 hectare) or on 
rented ground (larger than 5 hectares). As a consequence, in most parts of 
Denmark, multiple land owners and hunters on rented ground compete for 
the same individuals without any overall plan or coordination of the culling 
of local populations. The disadvantages of such a lack of management (for 
instance, the apparent deficit of mature stags because of high hunting pres-
sure before reaching maturity) have been debated for decades.  To contrib-
ute factual information to this debate, the demographic composition of two 
Danish red deer populations with contrasting land owner structure and 
hunting regimes were analysed and compared, from Djursland (hunting 
seasons 2008/9-2012/13) and Oksbøl red deer reserve (1985/86-2012/13). 
Djursland (1417 km2, the easternmost tip of Jutland) represents a ‘typical’ 
Danish landscape, comprising multiple owners of small or larger estates 
each of which run their own hunting practices. In this area, 1-year old males 
were protected in an effort to increase the proportion of mature stags in the 
population. During a five-year period, hunters on Djursland voluntarily de-
livered jaws from hunted red deer for age determination and morphometric 
information. The population on the Oksbøl red deer reserve (163 km2, south 
western Jutland) is managed by the Danish Nature Agency, with the aim of 
maintaining a stable red deer population with a high proportion of mature 
stags through a deliberate harvesting policy. On Oksbøl, the age of all har-
vested and deer found dead had been estimated on the basis of teeth wear 
(although the validity of this locally developed age estimation method had 
never been tested on independent data).  

The aims of this analysis were (i) to test and calibrate the wear-based age es-
timation method used on Oksbøl against independent data, (ii) to describe 
the demographic composition of the two populations from age at death dis-
tributions, and (iii) to establish population models from this information. 
Since data was also available on the number of points on antlers, weight, 
pregnancy and lactation rates, relationships between these variables and 
age, population density and date were also calculated. 

In summary, the results are as follows: 

1. From a reference material of 37 individuals of known age (marked before 
2 years old), true age correlated closely (R2 = 97%) and accurately  (no bi-
as) with age estimated from the number of incremental lines in teeth ce-
mentum layers (‘method 1’), although with a precision of ±2 years for any 
given individual. Age estimation based on dentin layers can thus be con-
sidered as a reliable method to estimate age of Danish red deer. 

2. Age estimated from tooth wear in 15 red deer from Oksbøl correlated 
closely with age estimated from dental lines (R2 = 92 %). However, the 
age estimated from the number of dentin lines was on average 49.5 % 
higher (p< 0.0001) than that estimated from tooth wear, suggesting that 
the locally developed wear based age determination method systemati-
cally underestimated the age of dead red deer. A deer estimated to be 10 
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years old on the basis of the tooth wear method would, on average, be es-
timated to be 15 years old from counts of dentin lines.  

3. The demographic composition of the Oksbøl population was constructed 
based on life tables established from 4278 aged females and 2896 males 
which died  between 1990/91 and 2012/13. Females had an estimated 
annual mortality (based on adjusted age distribution from method 2 cal-
culated at the start of the hunting season) of 33% as calves and 15-20% for 
all older age classes. This was equivalent to a spring population of fe-
males which consisted of 19% yearlings/calves from the preceding sum-
mer, 13% 2-year olds, 11% 3-year olds and 55% 4+ year olds. Males had 
an estimated annual mortality of 45% for calves, 35% for 1-3 year olds, 
and 20% for stags from 4 years of age, equivalent to an male age compo-
sition of 26% yearlings, 17% 2-years olds, 11% 3-years olds, 26% 4-7 year 
olds and 21% of 8 years of age or older. At the start of the rutting season, 
the population consisted of 2.6 hinds (i.e. females aged 1½ years old or 
older) for every stag aged 2½ years or more and 5.7 hinds for every stag 
aged 5½ year or more. 

4. The demographic composition of the Djursland population was con-
structed based on life tables established from 895 aged females and 622 
males which died between 2008/09 and 2012/13. Seventy-four unsexed 
calves where assumed to represent an even sex distribution and were di-
vided equally within the male and female life tables. Females had an es-
timated annual mortality (calculated from the start of the hunting season) 
of 23% as calves and 20% as 1-7 year olds, and 34 of 8 years of age or old-
er. This was equivalent to a spring female population of 22% year-
lings/calves from the preceding summer, 18% 2-year olds, 15% 3-year 
olds and 45% 4+ year olds. Males had an estimated annual mortality of 
24% for calves, 4% for yearlings, 26% for 2-year olds, and about 50% for 
3-7 years of age. An apparent reduction in annual mortality after 8 years 
of age (24%) may be an artefact caused by a few old stags escaped from 
captivity. The estimated age distribution of males in spring thus consist-
ed of 29% yearlings, 28% 2-year olds, 21% 3-year olds, 11% 4 year olds 
and 11% of 5 years of age or older. At the start of the rutting season, the 
population consisted of 1.8 hinds for every stag aged 2½ year or more, 
and 8.1 hinds for every stag aged 5½ year or more. 

5. The population effect of protecting 1-year old males from hunting on 
Djursland could not be estimated rigorously because of the lack of refer-
ence material (because protection was implemented throughout the sam-
pling period) but could be cautiously estimated as a difference in mortali-
ty between yearlings and calves and 2-year old stags of about 20%. Ac-
cordingly, without the protection of yearling males from hunting, the 
number of all older age groups of males would probably be 20% lower 
than observed. 

6. Male body weight increased with age until the 5th year on Djursland and 
10th year at Oksbøl. In both populations, female body weights increased 
with age until their 3rd year. Females from Djursland weighed on average 
12% more than females from Oksbøl (methodological differences pre-
cluded comparisons of stags between populations). In both populations, 
calf weights increased by 6-7 kg for both sexes during the first 2 months 
of the hunting season. During the same period the weight of adult stags 
decreased because of rutting activities. Calves from the Oksbøl popula-
tion weighed 8-9% less in those years (mid 1990s) when population den-
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sity peaked at almost twice the size as in the 1980s and after 2000. In 1- 
and 2-year old males, there was a 12% difference in body weight between 
cohorts born during the highest and lowest population densities. 

7. The number of antler points increased until 8-15 years of age, reaching an 
average of 11 but with considerable (±3) individual variation. In both 
populations 2/3 of all males had at least 10 points at 5 years of age and 
80-90% had at least 10 points at 8 years of age. The proportion of stags 
with 14 points or more peaked at c.25% during 12-15 years of age. 

8. In both population more females than males were reported amongst the 
grown individuals (Djursland: 60% females, Oksbøl: 58% females) even 
though the sex ratio amongst calves was close to unity. In Oksbøl, the 
female: male ratio varied from 50:50 for individuals from cohorts born 
during lowest population densities to 65:35 for cohorts born during 
greatest densities. Since the sex-ratio of (dead) calves did not vary signifi-
cantly as a function of population density, the female biases sex ratio of 
adults is likely to reflect increased emigration of stags under dense popu-
lation conditions. On Djursland, the apparent female-biased sex ratio in 
the population may be the result of a campaign aimed at ceasing the 
growth of the population by targeting hinds and/or lower reporting fre-
quencies for stags than for hinds. 

9. Data on pregnancy and lactation rates were available from Djursland on-
ly. Here, 88% of all hinds were pregnant, divided between 64% amongst 
1-year old and 91% of older hinds. At the start of the hunting season 79% 
of all hinds were lactating (i.e. being with calf), based on 57% of the 2-old 
and 82% of older hinds. 

10. On the basis of estimated age specific mortalities for each population and 
observed fecundity on Djursland (extrapolated to Oksbøl), population 
growth rates were estimated to be λ=1.02 at Oksbøl and 1.00 at Djurs-
land. Since the population at Oksbøl remained about the same from the 
1980ies to 2012/13, the predicted positive growth rate for the Oksbøl 
population might be the result of the substituted fecundity rates in the 
model (taken from the Djursland population) exceeding the true rates of 
the Oksbøl population. A population model incorporating a fecundity 
rate estimated from Djursland and no hunting mortality (99% annual 
survival until 8th years of age, 80% annual survival after that age), pre-
dicted an annual population growth rate of λ=1.21, which is equal to a 
doubling of the population size in four years. Estimates are given for 
population growth rates under different combinations of female age spe-
cific annual survival. 

11. The estimated population patterns for the Oksbøl and Djursland popula-
tions are discussed in relation to five dominant (but partly opposing) 
population objectives to: (i) maximise the number of harvested individu-
als relative to the population size (‘game ranch model’), (ii)  maximise the 
number of harvested mature stags relative to the size of the population 
(‘trophy model’), (iii) maintain a ‘high’ proportion of mature stags in the 
living population, (iv) attain a ‘sustainable’ harvesting (several defini-
tions), and (v) sustain an intended ‘natural’ demographic composition. 

12. In terms of number of harvested individuals relative to the size of the 
winter population, the populations at Oksbøl and Djursland resulted in a 
yield of 37 and 32 harvested individuals/ 100 individuals in the winter 
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population. This was 55-60% of the maximum possible number of har-
vested individuals in a population managed for that purpose (game 
ranch model: 62/100), about the same number as harvested in a popula-
tion managed to maintain an intended natural demographic composition 
(34/100) and half the number harvested in a population managed to 
maximize the number of harvested stags of at least 8 years of age. 

13. On Djursland, 0.4 mature stags (defined as at least 8 years of age) were 
harvested per 100 individuals in the spring population. This constitutes 
4% of the harvest from a population managed to maximize the harvest of 
mature stags (trophy model: 8.7/100), 15% of the harvest from a popula-
tion with an intended natural demographic composition (2.6/100) and 
one third the number of mature stags harvested at Oksbøl (1.2/100) or in 
a population managed in order to optimize meat harvest (game ranch 
model). Without protection of 1-year old males, the yield of mature stags 
would probably have been 20% lower than observed. In addition to 
providing hunters with a very low yield of mature stags, in an evolution-
ary perspective, the low average longevity of stags on Djursland creates a 
real risk of selecting for earlier maturity and smaller body size. 

14. Even though the harvest policy on Oksbøl resulted in a three times high-
er harvest of mature stags relative to the population size than on Djurs-
land and a less biased ratio between the numbers of hinds and mature 
stags, a change in age-specific culling towards a higher harvest of calves 
and individuals older than 8 years compared to present would double 
the harvest of mature stags as well as their proportion of the live popula-
tion.  This would also be in line with the general mortality pattern ob-
served in naturally regulated ungulate populations elsewhere.  

15. If managers aim to increase the number of mature stags in the population 
as well as in the overall hunting yield, the most efficient tool would be to 
protect all immature stags from hunting until they have reached the re-
quired size for harvest and mating.   
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1 Baggrund og formål 

De danske krondyrbestande er i fremgang. Hvor der tilbage i 1970’erne kun 
eksisterede få og relativt isolerede bestande i Øst, Midt og Vestjylland, har 
krondyrene nu også spredt sig til store dele af det øvrige Jylland. Dertil 
kommer mindre bestande på Sjælland med oprindelse i undslupne og udsat-
te dyr (Noer m.fl. 2009). Siden 1990 er der sket over en tredobling af det årli-
ge jagtudbytte (Figur 1). Den samlede danske forårsbestand i 2013 blev på 
basis af grundejerinterviews anslået til at ligge på omkring 21.000 dyr 
(Flinterup 2013). 

 
I Danmark er jagt på krondyr i udgangspunktet alene reguleret af en generel 
jagttid samt de i lovgivningen angivne mindstekrav til arealstørrelse for jag-
tens udøvelse (1 ha for grundejers egen jagt, 5 ha for lejet jagt). Dette bety-
der, at adskillige grundejere deles om jagtrettet til de samme dyr. Dermed 
opstår let en konkurrencesituation, hvor ”alle” prøver at nedlægge de sam-
me attraktive dyr (typisk kønsmodne handyr, i det følgende refereret til som 
”hjorte”) uden nogen overordnet plan for eller koordination af hvorledes be-
standen skal afskydes.  

De danske krondyrbestandes demografiske sammensætning har – før denne 
undersøgelse – ikke været systematisk undersøgt siden 1960’erne (Jensen 
1967) og har aldrig været genstand for egentlige bestandsmæssige beregnin-
ger i forhold til mulige forvaltningsmålsætninger. Det har dog længe været 
kendt viden, at fuldt udvoksede hjorte (kønsmodne handyr) udgør en meget 
lille andel af bestandene pga. af høj jagtrelateret dødelighed i de tidlige leve-
år. Fra et jagtlig, rekreativt og biologisk synspunkt er dette blevet anført som 
problem (Naturstyrelsen 2001). Præcis viden om danske krondyrbestandes 
sammensætning har imidlertid ikke været tilgængelig til at kvalificere den 
forvaltningsmæssige debat yderligere. 

Den nationale hjortevildtgruppe – nedsat af Vildtforvaltningsrådet – valgte i 
2004 at udgive ”De etiske regler for kronvildtjagt” som supplement til selve 
lovgivningen (Naturstyrelsen 2004), og der blev nedsat regionale hjorte-

Figur 1. De årlige jagtudbytter af krondyr i Danmark 1993/94 – 2012/13 ifølge den officielle vildtudbyttestatistik. 
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vildtgrupper, som bl.a. fik til formål at vejlede om – og udbrede kendskabet 
til - de etiske regler for kronvildtjagt.   

Den regionale hjortevildtgruppe for Djursland valgte i 2007 at ansøge Vildt-
forvaltningsrådet om en treårig forsøgsfredning af spidshjorte. Formålet 
med fredningen var at undersøge, om der kunne sikres en ”bedre” køns- og 
aldersfordeling i bestanden, herunder skabes større rekruttering til gruppen 
af ældre handyr. Ansøgningen blev imødekommet, og fredningen blev sene-
re forlænget med yderligere 3 år. 

På denne baggrund iværksatte Aarhus Universitet, Institut for Biosci-
ence/DCE på foranledning af Naturstyrelsen et femårigt projekt omkring 
bæredygtig forvaltning af krondyr. Projektet skulle tage udgangspunkt i 
forvaltningsmodellen med spidshjortefredning på Djursland og forvalt-
ningsmodellen som benyttes på Oksbøl kronvildtreservat. Oksbøl kronvildt-
reservat (163 km2) er relativt særegent efter danske forhold fordi bestanden 
forvaltes af én primær grundejer (Staten: Forsvaret og Naturstyrelsen Blå-
vandshuk) med det overordnede formål at bibeholde en stabil bestand med 
en ”stor” andel fuldvoksne hjorte.  

I forbindelse med projektet foretages en beskrivelse af bestandsdynamikken 
i de to bestande med henblik på en evaluering af konsekvenserne af de to 
forskellige forvaltningsmodeller for den demografiske sammensætning, 
herunder især andelen af fuldvoksne hjorte. Projektet havde sin opstart fra 
og med jagtsæsonen 2008/09 og sluttede med jagtsæsonen 2012/13. Det skal 
bemærkes, at projektet dermed startede et år efter spidshjortefredningen var 
indført, og at denne fredning derfor var i effekt under hele projektets løbe-
tid. Da der - bortset fra rene jagtudbyttetal - ikke forefindes detaljerede data 
for nedlagte krondyr på Djursland før fredningens indførelse, er det alene 
muligt at redegøre for hvordan bestanden har udviklet sig igennem 5 år med 
en gældende spidshjortefredning, og altså ikke for hvordan bestandens 
sammensætning var før fredningens indførelse. 

Projektet blev styret af en styregruppe bestående af: 

Sandor Hestbæk Markus, Naturstyrelsen Kronjylland 
Ole Daugaard Petersen, Naturstyrelsen Blåvandshuk 
Mads Flinterup, Danmarks Jægerforbund 
Lars Kaiser, Den regionale hjortevildtgruppe Djursland 
Lars Haugaard, Aarhus Universitet, Institut for Bioscience/DCE - Kalø. 
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2 Materialer og metoder 

2.1 Djursland 
Til brug for projektet blev der i fem jagtsæsoner, fra sæsonen 2008/09 til sæ-
sonen 2012/13, indsamlet kæber fra krondyr nedlagt i Syd- og Norddjurs 
kommuner. 

De deltagende jægere blev samtidig bedt om at udfylde et skema med op-
lysninger om det enkelte dyr, herunder køn, dato for nedlæggelse, lokalitet 
for nedlæggelse, vægt, trofæstørrelse for nedlagte handyr (sprosseantal) 
samt drægtighedsstatus (mælk/foster) for nedlagte hundyr (Appendiks 1). 
Alle oplysninger blev behandlet anonymt. 

Igennem de fem jagtsæsoner blev der i alt indsamlet 1601 kæber. Heraf kun-
ne alder fastsættes for 1597 individer, enten på baggrund af tandudvikling 
(<2år) eller efterfølgende tandsnitning. Det indleverede materiale svarede til 
omkring 50 % af den pågældende jagtsæsons samlede udbytte af krondyr i 
Syd- og Norddjurs kommuner ifølge den officielle vildtudbyttestatistik 
(Figur 2). 

 
For at belyse mulige forskelle i lokal afskydning blev Djursland inddelt i otte 
delområder (Figur 3). Det indkomne materiale blev endvidere kategoriseret 
som stammede fra en større ejendom/revir/gods eller fra en mindre ejen-
dom/revir. Opdelingen blev foretaget på baggrund af det lokalkendskab, 
som de enkelte medlemmer af projektets styregruppe besad i relation til 
ejendomsforhold, reviropdeling m.m. 

Krondyr under 2 år kunne aldersbestemmes ud fra tandudviklingen alene. 
På kæber fra individer, som var over 2 år dvs. fuldt tandsæt med blivende 
tænder – blev fortænder (I1 og I2) udtaget til tandsnitning. Oparbejdelse af 
tandsnit samt tolkning/læsning af disse blev foretaget af Norsk Institut for 
Naturforskning (NINA), som i gennem en lang årrække har benyttet denne 
metode til rutinemæssig overvågning af de norske krondyrbestande. 

Figur 2.  Det årlige antal kæber 
indleveret og antal krondyr ned-
lagt i Syd- og Norddjurs kommu-
ner ifølge Vildtudbyttestatikken 
(korrigeret for manglende indbe-
retninger) i undersøgelsesperio-
den. 
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Figur 3. Rumlig fordeling af de krondyr, der blev modtaget kæber fra på Djursland i perioden 2008/09-2012/13, samt de otte 
delområder (1-8), som materialet blev inddelt i. 
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2.2 Oksbøl 
Naturstyrelsen, Blåvandshuk har det overordnede ansvar for en af Dan-
marks største krondyrbestande i Oksbøl kronvildtreservat (163 km2). Der er 
ført detaljeret protokol over nedlagte og dødfundne krondyr siden 1985. I 
samme periode har der på enhedens arealer været ført en afskydningspolitik 
ud fra ønsket om at opretholde en sund, stabil bestand med en stor andel af 
”gamle” handyr (Appendiks 2). Til brug for denne analyse er anvendt data 
for i alt 8595 krondyr med kendt køn, slagtevægt og vurderet alder. Alderen 
blev bestemt uden usikkerhed for dyr under 2 år ud fra disse dyrs størrelse 
og tandsættets udvikling. Dyr over 2 år, som havde fuldt udviklet blivende 
tandsæt, blev aldersvurderet ud fra tandslid. Denne subjektive aldersbe-
stemmelsesmetode (i det følgende benævnt ”metode 1” eller ”M1”), er i for-
bindelse med dette projekt blevet kalibreret i forhold til en mere objektiv al-
dersbestemmelsesmetode, baseret på tandsnit (”metode 2” eller ”M2”). 

2.3 Afprøvning og verifikation af tandsnitsmetoden til brug 
for aldersbestemmelse 

2.3.1 Regressionsanalyse alder/vurderet alder 

Aldersbestemmelse af pattedyr ud fra aflejringer i den dentale cement i bli-
vende tænder er en metode, som har fundet anvendelse gennem mange år 
(Azorit m.fl. 2004, Godawa 1989, Grue 1979). Ikke mindst i Norge har NINA 
gennem mange år benyttet denne metode i relation til overvågning af både 
elg- og krondyrbestande. De afsatte lag, som reflekterer årstidsvariation, ty-
pisk sommer og vinter, varierer dog i tydelighed afhængig af de lokale for-
skelle mellem årstider. For at verificere, at metoden også kan anvendes til 
aldersbestemmelse af krondyr under danske forhold, blev der indsamlet ma-
teriale fra krondyr med kendt alder, og fortænder fra disse individer blev ef-
terfølgende sendt til tandsnitning og tolkning hos NINA.  

Til afprøvning/verifikation af tandsnitsmetoden blev primært benyttet hi-
storisk materiale af dyr med kendt alder fra Oksbøl. Dette drejede sig om 
dyr, som i 1970’erne og en årrække frem blev mærket (fundet som nysatte 
kalve eller fanget i fælder) før 2-årsalderen. Når disse ID-mærkede dyr efter-
følgende blev genmeldt (nedlagt under jagt eller dødfundet) kunne deres 
alder derfor fastsættes uden usikkerhed. Dette materiale opbevares i dag på 
Zoologisk Museum i København, hvorfra tandprøverne blev udtaget. 

Ud over materialet fra Oksbøl er der også i projektets løbetid indsamlet og 
benyttet materiale fra krondyr med kendt alder (alle handyr) fra Jægersborg 
Dyrehave samt dyrehaven på St. Frederikslund gods. 

Akkuratessen (systematisk afvigelse) fra den ”sande” middelværdi) og præ-
cisionen (usikkerheden på bestemmelsen af den enkelte prøve) af alderen 
estimeret ud fra tandsnit blev estimeret vha. simpel lineær regression med 
den estimerede alder som afhængig variabel og den kendte alder som uaf-
hængig variabel. Denne sammenhæng blev både modelleret som en ret linje 
med en fikseret skæring med y-aksen gennem 0 (svarende til at man altid 
uden usikkerhed vil kunne bestemme alderen på en kalv).  Akkuratessen 
blev testet og kvantificeret i forhold til, om regressionslinjens hældningsko-
efficient var forskellig fra 1 (y=x): Jo tættere linjens hældning var på 1, jo 
bedre overensstemmelse var der mellem den gennemsnitlige aldersbestem-
melse for de to metoder. Præcisionen på metoden i almindelighed blev dels 
kvantificeret som størrelsen af den forklarede variation i estimeret alder ud 
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fra den reelle alder (determinationskoefficienten, R2), dels ud fra bredden af 
95 % konfidensintervallet omkring regressionslinjens hældning.  

2.3.2  Kalibrering af subjektiv aldersbestemmelse af krondyr fra Oksbøl 
baseret på tandslid i forhold til aldersbestemmelser ved tandsnit 

Graden af overensstemmelse mellem den oprindelige ”Oksbølmetode” for 
aldersvurdering ud fra tandslid (metode 1) og alder estimeret ud fra tand-
snit, blev foretaget på grundlag af 15 kæber fra dyr indsendt til tandsnitning 
ved NINA i 1995. Den analytiske metode var identisk med metoden beskre-
vet i afsnit 2.3.1. Da denne kalibrering viste, at alderen bestemt vha. tandsnit 
i gennemsnit var 49,5 % højere end alderen vurderet ud fra tandslid, blev 
den oprindeligt angivne alder for dyr ældre end 2 år opjusteret tilsvarende 
(metode 2).  

2.4 Demografisk model for Oksbøl og Djursland 

2.4.1 Beregning af aldersspecifik overlevelse ud fra aldersfordelinger 
ved død 

Bestandenes demografiske sammensætning og aldersspecifikke dødelighed 
blev estimeret ud fra fordelingerne af alder ved død, ud fra hvilket man 
kunne opstille såkaldte livstabeller (eng: ”life table”). Validiteten af en sådan 
analyse beror dog på en række betingelser, som skal være overholdt: Alders-
fordelingen på de dyr, der indgår i analysen (dyr nedlagt under jagt, påkørt 
eller fundet som faldvildt), skal repræsentere aldersfordelingen for bestan-
den som helhed, og der må ikke forekomme en netto ud- eller indvandring 
for nogle aldersgrupper (Caughley 1977). For såkaldte statiske livstabeller, 
der opgøres på tværs af årgange (se nedenfor) gælder endvidere at bestan-
den skal have en stabil alderssammensætning og vækstraten skal være 0 el-
ler i det mindste kendt (Caughley 1977). I hvilken grad disse forbehold kan 
vurderes som overholdt, behandles indgående i kapitel 6 (Diskussion). Her 
skal derfor kun knyttes nogle få bemærkninger til forklaring af det generelle 
metodevalg: 

Når man ser bort fra de første levemåneder, vil langt hovedparten af alle 
dødsfald hos danske krondyr være forårsaget af mennesker (primært jagt, 
med trafik som sekundær dødsårsag). Såfremt alle køns- og aldersgrupper 
rapporteres til statistikken med lige stor sandsynlighed, kan den første anta-
gelse derfor i udgangspunktet forventes at holde stik. Da de dyr, der fødes 
ind i bestanden, først dukker op fra og med 6-måneders alderen (første jagt-
sæson), indgår den kalvedødelighed, der måtte finde sted mellem fødsel og 
jagttidens begyndelse, ikke i analyserne.  

Den klassiske, og fra et analytisk synspunkt ideelle, livstabel er en såkaldt 
”kohorte-livstabel”, som består af en aldersfordeling ved død for hver eneste 
årgang (kohorte). Selv om man ikke kender det totale antal dyr i en kohorte 
fra starten, vil dette antal kunne rekonstrueres ud fra antallet af dødsfald af 
dyr, der kan føres tilbage til at være blevet født i et givent år. Det svarer til, 
at man beregnede antallet af danskere født i år 1900 ud fra opgørelser af an-
tallet af begravelser af personer angivet at være født dette år: En sådan 
fremgangsmåde kræver, at man venter til (så at sige) alle personer fra år-
gangen er døde, og at der ikke har været væsentlig netto ud- eller indvan-
dringer i populationen. Hvis man har en fuldstændig aldersfordeling ved 
død, kan man beregne kohortens samlede størrelse som det samlede antal 
døde, og antallet af individer i live ved en given alder (ax) som antal af døde 
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efter denne alder. Heraf følger også, at antallet af individer, der er live i den 
første aldersklasse (a0), er det samme som kohortens størrelse.  

Andelen af individer, som er i live ved en given alder (lx), svarende til over-
levelsesraten frem til denne alder, kan beregnes som ax/a0. Da lx er et for-
holdstal (ratio), er det ikke et krav, at en populations hele kohorte nødven-
digvis skal indgå i analysen; det er tilstrækkeligt at de registrerede dødsfald 
er repræsentative for bestandens sande alderssammensætning ved død. For 
at bruge sammenligningen med humane populationer svarer det til, at en 
overlevelsesanalyse over danskere født i år 1900 kunne baseres på et repræ-
sentativt antal bisættelser, som udgjorde en konstant andel af antallet af bi-
sættelser i perioden 1900-2010.  

Andelen af individer, der overlever fra aldersklasse (år) til det næste, dvs. 
den årlige overlevelse ved en given alder (Sx), kan ud fra kohortelivstabellen 
beregnes som lx+1/lx eller ax+1/ax. Tilsvarende kan den årlige dødelighed for 
aldersklassen x (qx) beregnes som qx =1-Sx eller som antallet af individer med 
alderen x, der dør (jagt, trafik, faldvildt), divideret med antallet af individer 
registreret i den pågældende aldersklasse, dvs. qx = (ax-ax+1)/ax = (lx-lx+1)/lx.  

Den levende bestands (kønsspecifikke) alderssammensætning beregnes ud 
fra de enkelte aldersklassers andel af den samlede alderspyramide, idet den 
enkelte kønsspecifikke aldersklasses andel af bestanden med samme køn (px) 
er defineret som: 

 = ∑ ∝ = ∑ ∝	   

Opstilling af kohorte-livstabel for Oksbølmaterialet 
Da en kohortelivstabel kræver at man kender den samlede aldersfordeling 
ved død, skal indsamlingsperioden for en given årgang fødte dyr nødven-
digvis strække sig længere end de ældste dyrs levetid. Men en maksimal 
estimeret levetid på ca. 22 år (ikke-korrigeret alder for det ældste dyr fra 
Oksbøl), vil en kohortelivstabel for krondyr i princippet kun kunne etableres 
for årgange af krondyr født 20-30 år før det sidste indsamlingsår. For Oks-
bølmaterialets vedkommende (dyr nedlagt 1975/76-2012/13) vil det dreje 
sig om dyr estimeret til at være født 1985-1992. Da en så lang ”spærretid” vil 
reducere det statistiske materiale betragteligt, kan man af pragmatiske årsa-
ger vælge at basere sin analyse på en knapt så lang maksimal indsamlings-
periode og dermed acceptere, at ikke alle dyr når at blive registreret som 
døde. Dette vil dog introducere en fejlkilde i materialet, som vil være pro-
portional med andelen af udeladte dyr død ved høj alder, idet den reelle 
dødelighed for en given årgang vil være qx = (ax-ax+1)/ax(1+p) = (lx-
lx+1)/lx(1+p), hvor p er andelen af overlevende, ikke-rapporterede dyr i år-
gangen pga. for tidligt afsluttet registrering. Eller med andre ord: den reelle 
overlevelse, vil blive overestimeret med en faktor svarende til p/lx. Heraf 
følger, at den systematiske overestimering af aldersspecifik dødelighed som 
følge af den manglende ”hale” af overlevende dyr i kohortelivstabellen vil 
være mest udtalt for de ældste aldersgrupper, hvor lx er lavest. Hvis man fx 
vælger at analysere overlevelse ud fra en kohortelivstabel, hvor de ældste 10 
% af dyrene stadig lever og derfor ikke indgår i tabellen, vil den aldersspeci-
fikke dødelighed i det første år, hvor alle dyr indgår (ax = a0, lx=1) blive over-
estimeret med 10 %. For en senere aldersklasse, hvor halvdelen af dyrene er 
tilbage (lx=0,5), vil dødsraten blive overestimeret med 20 %. I en endnu høje-
re aldersklasse, hvor kun 10 % af individerne er tilbage i stikprøven, vil den 
beregnede dødelighed være 100 % for høj, da der reelt er dobbelt så mange 



20 

dyr i denne aldersklasse, hvorfra dyr kan dø end den indsamlede aldersfor-
deling giver indtryk af. Der findes ingen endegyldig analytisk løsning til 
ovennævnte problem. Derfor valgtes den pragmatiske løsning at estimere ef-
terårsbestandens aldersstruktur ud fra tilbagedaterede fødselsår (oprindelig 
såvel som korrigeret aldersvurderingsmetode) frem til 2006, dvs. baseret på 
dyr døde i de efterfølgende 7 jagtsæsoner (til og med 2012/13), hvor langt 
hovedparten af dyrene ville nå at afgå ved døden og fejlkilden derfor være 
begrænset. Da disse aldersfordelinger blev vurderet som værende rimelig 
stabile efter 1990, blev de efterfølgende analyser af aldersspecifik dødelighed 
baseret på en statisk livstabel (se senere) beregnet ud fra dyr, der døde i pe-
rioden 1990/91-2012/13. 

Opstilling af statiske livstabeller 
Hvis registreringsperioden for alder ved død er væsentligt kortere end de 
ældste dyrs levetid, er det ikke muligt at opstille kohortelivstabeller for de 
enkelte årgange.  Dette er i høj grad tilfældet for Djursland-materialet, hvor 
indsamlingen kun strakte sig over 5 år (2008-13), men gælder også i nogen 
grad for Oksbølmaterialet.  

Som alternativ til en kohortelivstabel kan man i stedet etablere en tabel over 
aldersfordelingen ved død, der går på tværs af de forskellige årgange, en så-
kaldt ”statisk” livstabel. Hvis en bestand er stabil, dvs. hvis antallet af ny-
fødte og den aldersspecifikke overlevelse er konstant fra år til år, vil en sta-
tisk livstabel ikke kunne skelnes fra en kohortelivstabel, og vil kunne analy-
seres på samme måde. I vilde bestande vil der i realiteten altid være variati-
on i fødsels- og dødsrater fra år til år, ligesom bestande kan være i frem- el-
ler tilbagegang over en længere årrække. Af samme grund er analyse og 
tolkning af statiske livstabeller forbundet med en række forbehold, som skal 
overholdes eller korrigeres for. Hvis en bestand fx er i vækst eller tilbage-
gang, bør man korrigere for bestandens vækstrate for ikke at få misvisende 
overlevelsesestimater (Caughley 1977). Med disse forbehold vil statiske livs-
tabeller kunne opstilles for Oksbølmaterialet såvel som Djurslandmaterialet 
(Caughley 1977: metode 5).  

Opstilling af statisk livstabel for Oksbølmaterialet 
Selvom det var muligt at etablere en kohortelivstabel for hovedparten af 
Oksbølmaterialet, vil hovedparten af analysen ikke desto mindre være base-
ret på en statisk livstabel, fordi det med en statisk livstabel er muligt at ind-
drage det samlede statistiske materiale i analysen. Desuden lader en syste-
matisk korrektion af levealder og dermed årlig overlevelse sig lettere gen-
nemføre i en statisk livstabel.     

Oksbølmaterialet dækker over en periode kendetegnet ved en bestands-
vækst fra 1980’erne til sidst i 1990’erne, som blev efterfulgt af en bestands-
nedgang på grund af øget afskydning af hinder. Da bestanden havde om-
trent den samme størrelse ved indsamlingsperiodens start og afslutning, kan 
man derfor godt forsvare at konstruere en statisk livstabel for dyr døde mel-
lem 1990/91 og 2012/13. Denne statiske livstabel vil afspejle den gennem-
snitlige aldersfordeling og køns- og aldersspecifikke overlevelse i den mel-
lemliggende periode, hvor afskydningspolitikken var relativt konsekvent og 
stabil (Appendiks 2). 

For hvert køn blev der opstillet livstabeller baseret på fordelinger af den op-
rindeligt vurderede alder såvel som korrigerede livstabeller baseret på en 
opjustering af alle aldre over det 1. fyldte år med 49,5 % (se afsnit 2.3.2). Al-
derskorrektionen komplicerede analyserne betydeligt, fordi multiplikation 
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af en korrektionsfaktor (b=1,495) og et heltal (den oprindeligt vurderede al-
der, x), som dernæst skal rundes af til nærmeste heltal (den korrigerede al-
der, x’), vil bevirke, at hver 3. årskategori da ikke optræder i den korrigerede 
livstabel: Alderen på dyr der oprindeligt var bestemt til 2 år, opjusteres såle-
des til 3 år, 3-årige til 4-årige år, 4-årige til 6-årige, 5-årige til 7-årige osv. Føl-
gelig kom den korrigerede og udstrakte aldersfordeling til at mangle dyr 
angivet døde som 2-, 5-, 8-, 11-, 14-, 17-, 20-, 23-, 26-, 29- og 32-årige. I en kor-
rigeret livstabel vil det derfor fremstå, som at der er 0 % dødelighed mellem 
det 1. og det 2. fyldte leveår, det 4. og det 5., det 7. og 8. osv.  Da den årlige 
dødelighed naturligvis er meget jævnere fordelt mellem årsklasser, blev de 
aldersspecifikke dødsrater i stedet beregnet på grundlag af de oprindeligt 
vurderede aldersklasser. Til en korrigeret livstabel blev disse aldersklasser 
så opskrevet, så de svarede til den korrigerede aldersfordeling (dvs. den op-
rindelige aldersklasse ”2. år” vil repræsentere aldersklasserne 2. og 3. år, den 
oprindelige aldersklasse ”4. år” vil repræsentere aldersklassen ”5. år”, osv.). 
Den korrigerede årlige overlevelsesrate for de forskellige aldersklasser i den 
korrigerede aldersfordeling, som var blevet forlænget med en faktor b 
(=1,495), blev derefter beregnet som: 

=  

Hvilket svarer til, at den korrigerede dødsrate for den korrigerede alders-
klasse var: 

= 1 − 1 −  

En korrigeret aldersfordeling kunne derefter konstrueres ud fra at: =	 ′ × ′ × ′ × … ′ × ′   

Fra denne korrigerede overlevelsesfordeling kunne den korrigerede livsta-
bels øvrige parametre udledes på normal vis (Appendiks 3,  

Appendiks 4). 

Opstilling af statisk livstabel for Djurslandmaterialet 
For Djurslandmaterialets vedkommende må bestandens levebetingelser an-
tages værende nogenlunde konstant gennem hele indsamlingsperioden. Da 
”spidshjortefredningen” stod ved magt gennem hele indsamlingsperioden, 
er der ingen speciel grund til at formode, at den køns- og aldersspecifikke 
dødelighed skulle være specielt variabel fra år til år. De grundlæggende an-
tagelser bag etablering af en statisk livstabel skulle derfor være opfyldt for 
Djurslandmaterialet, når der ses bort fra, at bestanden formodedes at være i 
vækst gennem hele perioden.  

I forbindelse med opstilling af livstabeller for hvert køn blev 74 kalve, som 
der ikke fandtes oplysninger på om køn formodet at repræsentere lige man-
ge hun- og handyr. Følgelig, blev 37 kalve tilføjet til livstabellerne for hvert 
køn. 

Ifølge den officielle vildtudbyttestatistik voksede jagtudbyttet af krondyr på 
Djursland med r = 12,9 % (λ = 1,138) årligt (95 % konfidensinterval: 7,6-20 %, 
r2 = 0,88, Figur 4) fra 2006 til 2012.  I det omfang ændringer i jagtudbyttet 
kan tages som udtryk for ændringer i bestandens størrelse, betyder dette, at 
Djurslandsbestanden voksede tilsvarende i denne periode.  
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Da en voksende bestand vil indeholde en større andel unge dyr, pga. vok-
sende fødselsårgange, er man ved beregning af overlevelsesrater såvel som 
stabil aldersstruktur nødt til at korrigere livstabellen for denne formodede, 
årlige bestandsstigning. Dette gøres jf. Caughley (1977) som: 

 l’x = lxλx = lx1,138x  eller   l’x = lxerx = lxe0,129x   

Af ovenstående udtryk følger også, at en aldersklasses korrigerede overle-
velsesrate kan beregnes som s’x = λlx+1/lx. Da overlevelsesraten i en stabil be-
stand (λ=1) vil være sx = lx+1/lx, kan den korrigerede overlevelsesrate bereg-
nes som s’x = λsx, og den korrigerede dødsrate som q’x = 1 – λ (1-qx).  

En korrigeret livstabel kan efterfølgende etableres direkte på basis af de 
umiddelbart korrigerede værdier af lx (”l’x”) ( 

Appendiks 5, Appendiks 6) eller ved at beregne disse værdier som:  =	 ′ × ′ × ′ × … ′ × ′ . Sidstnævnte metode har den fordel, 
at den kan baseres på den statistisk simplest mulige tilstrækkelige model 
over aldersspecifik variation i overlevelse (se afsnit 2.5). Da korrektionen for 
bestandens gennemsnitlige vækstrate er approksimativ, vil metoden kunne 
resultere i at dødsrater, som er lavere end λ (fx tilfældet for 1-årige handyr), 
efter korrektion vil optræde som værende negative. Dette (biologisk umuli-
ge) resultat skyldes givetvis, at bestanden i virkeligheden ikke voksede nær 
så hurtigt som stigningen i jagtudbyttet foreskrev, om overhovedet. I tilfæl-
de af negative q’x-værdier blev disse i de efterfølgende beregninger sat til 0 
(svarende til 100 % årlig overlevelse). 

 

 

Figur 4. Sammenhængen mellem jagtudbytte af krondyr på Djursland og årstal for jagt-
sæsonens begyndelse, 2006-2012. Den tykke linje angiver regressionslinjen mellem det 
logaritmetransformerede antal krondyr nedlagt per år og årstal, de tynde linjer angiver 
usikkerheden omkring bestemmelsen af den rette linje, og de tynde stiplede linjer angiver 
usikkerheden for det enkelte år. Den rette linjes hældning (=0,1289) svarer til den årlige 
tilvækst i jagtudbyttet (r), forstået således at tilvæksten i jagtudbyttet over en årrække på 
e0,1289t, hvor t = antal år og e = 2,7182. Vækstraten kan også udtrykkes som den faktor, 
som bestanden ændrer sig med per år, λ = er = e0,1289 = 1,138. 
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2.5 Valg af statistiske model for aldersspecifik overlevelse og 
deraf udledte generelle livstabeller 

Som alle andre stikprøvebaserede fordelinger udviser livstabeller tilfældig 
variation i overlevelse mellem aldersklasser. Især for de ældste aldersklas-
ser, der af naturlige grunde indeholder få individer og dødsfald, er estime-
ring af dødsrater forbundet med stor statistisk usikkerhed. Fra et analytisk 
perspektiv er det derfor hensigtsmæssigt at få verificeret, hvilke aldersklas-
ser der udviser forskellig, og hvilke der udviser ens dødelighed. Dette gøres 
ved at finde den statistiske model som bedst beskriver den aldersspecifikke 
dødelighed med færrest muligt klasseinddelinger.  

På grundlag af de etablerede livstabeller (ikke-korrigerede data) blev varia-
tionen i aldersspecifik overlevelse modelleret som antallet af dødsfald i for-
hold til antal individer per aldersklasse (qx = [ax - ax+1]/ax) vha. logistisk re-
gression. Da det var åbenbart, at han- og hundyr havde forskellig overlevel-
se, blev kønnene analyseret separat.   

Følgende otte alternative modeller med forskellige aldersinddelinger blev 
evalueret:  

Ingen forskel mellem aldersklassers overlevelse 
kalv, 1-årig, 2+ år 
kalv, 1-årig, 2-årig, 3+ år 
kalv, 1-årig, 2-årig, 3-årig, 4+ år 
kalv, 1-årig, 2-årig, 3-4 år, 5-7 år, 8+ år 
kalv, 1-årig, 2-årig, 3-4 år, 5-7 år, 8-13 år, 14+ år  
kalv, 1-årig, 2-årig, 3-årig, 4-årig, 5-7 år, 8+ år 
kalv, 1-årig, 2-årig, 3-årig, 4-årig, 5-7 år, 8-13 år, 14+ år. 

Den statistisk simplest mulige tilstrækkelige model, som bedst beskrev vari-
ationen i aldersspecifik dødelighed med så få parametre som muligt), blev 
valgt på grundlag af Akaikes Information kriterium korrigeret for stikprøve-
størrelse (AICc). Ud fra forskelle i modellernes AICc-værdier beregnes Aka-
ikes-”vægte”, som er et udtryk for, hvor sandsynligt det er, at den enkelte 
model bedst beskriver variationen i datamaterialet i forhold til de øvrige syv 
modeller, som blev evalueret (Burnham m. fl. 2011).  

Analyserne blev foretaget på de ikke-korrigerede aldersfordelinger. De af 
modellerne prædikterede aldersklassespecifikke dødsrater blev efterfølgen-
de suppleret med korrigerede dødsrater afledt i forhold til den kalibrerede 
aldersfordeling på Oksbøl (”Metode 2”) og den mulige bestandsvækst på 
Djursland.  

2.6 Analyse af variation i kønssammensætning og gennem-
snitsalder for nedlagte dyr i forhold til delbestand, kerne-
områder og ejendomsstørrelse 

For at undersøge for lokale forskelle i bestandssammensætning eller afskyd-
ningsmønster, blev der i Djurslandmaterialet undersøgt for variation i (i) 
kønssammensætning og (iii) gennemsnitsalder for dyr > 1 år i forhold til (a) 
geografisk lokalområde (Figur 3) og (b) om materialet var indsendt fra en 
større ejendom/konsortium med eget jagtvæsen eller fra mindre ejendom-
me. Kun dyr nedlagt under jagt indgik i denne analyse. 
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Analyse (i) blev udført som logistisk regression (LOGISTIC procedure i SAS 
9.4) med kønskategori som binære responsvariable. Analyse (ii) blev udført 
som generaliseret lineær model (GLIMMIX procedure i SAS 9.4) med en log-
link-funktion af de nedlagte dyrs alder – 2 år (dvs. et 2-årigt dyr, som var det 
yngste, der indgik i analysen, blev i udgangspunktet regnet som 0-årig i sin 
tilværelse som voksen dyr) og en Poissonfordelt residualstruktur. Ved at 
regne de voksne dyrs alder ud i forhold til 2-årsalderen modelleres den for-
ventede levetid (L) i år for voksne dyr i et givet område eller landskabstype. 
Fra L, kunne den årlige, landskabsspecifikke overlevelse afledes som: S = 
exp( -ln[2]/L).  

2.7 Analyser af nedlagte dyrs slagtevægt, sprosseantal og 
drægtighed 

Da det indkomne materiale også indeholdt informationer om nedlagte dyrs 
slagtevægt, antal sprosser på gevirer og drægtighed (kun Djursland), blev 
anledningen benyttet til også at kvantificere samt undersøge for variation i 
disse mål. For at opnå et så standardiseret statistisk materiale som muligt 
blev disse analyser alene udført på dyr nedlagt under regulær jagt. Ligeledes 
blev observationer frasorteret, hvis der var den mindste tvivl om præcisio-
nen eller validiteten af de registrerede oplysninger. 

2.7.1 Slagtevægt 

I materialet fandtes nøjagtig information om slagtevægte fra Oksbøl (99 % af 
alle dyr) såvel som Djursland (77 % af alle dyr). Med slagtevægt forstås op-
brækket vægt, dvs. dyrets vægt uden indvolde men med hoved og skind. Et 
dyrs slagtevægt er et kombineret udtryk for et dyrs størrelse og dets kondi-
tion (”huld”).  

Dato-korrigerede slagtevægte blev estimeret som kvadratiske eller kubiske 
funktioner (2. eller 3. ordens polynomier). Da den sæsonmæssige vægtvaria-
tion gennemgående var beskeden inden for de enkelte køns- og aldersgrup-
per (R2 < 6 %), og datoer for afskydning formodes at være næsten ens fra år 
til år, blev der ikke korrigeret for dato-effekter i analyser af vægtvariation 
mellem aldersgrupper, år eller distrikter. 

2.7.2 Drægtigheds- og kalveprocent  

Fra Djursland forelå oplysninger om drægtighedsstatus for 387 hinder og 
diegivning (sikker indikator på at en hind havde kalv) for 428. Drægtigheds- 
og diegivningsprocenten blev modelleret vha. logistisk regression (LOGI-
STIC procedure i SAS 9.4). Ud over at teste/kvantificere drægtigheds- og 
diegivningsprocent som funktion af alder blev der også testet for forskelle 
mellem delbestande, samt for diegivningsprocentens vedkommende også 
dato. På basis af den bedste statistiske model kunne andelen af hundyr med 
kalv ved jagttidens begyndelse estimeres som andelen af diegivende hundyr 
på dette tidspunkt.  

For Oksbølmaterialet kunne andelen af voksne hundyr med kalv kun bereg-
nes indirekte ud fra forholdet mellem kalve og hinder i de opstillede kohor-
telivstabeller. Et sådant estimat er dog baseret på de samme grundantagel-
ser, som knytter sig til andre livstabelanalyser (fx at der ikke er netto-
emigration eller immigration til bestanden, at alderen er korrekt bestemt 
osv.), og er derfor forbundet med en række forbehold (se senere).  
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2.7.3 Sprosseantal som funktion af alder 

I det omfang en krondyrbestand skal forvaltes med henblik på optimering af 
andelen af ”store hjorte” i bestanden og i jagtudbyttet, er det vigtigt at vide, 
hvor mange år handyr er om at opnå den ønskede størrelse. Fra Oksbøl så-
vel som Djursland forelå en komplet opgørelse over antallet af gevirsprosser 
på handyrenes gevirer. Da antallet af sprosser dels er en trofæparameter i sig 
selv, dels i et vist omfang er positivt korreleret med gevirets vægt, kan 
sprosseantallet bruges som et rimeligt udtryk for trofæets ”kvalitet”.  

Vha. en kovariansanalyse, som tog højde for ”tilfældig”, lokal variation 
(MIXED procedure i SAS 9.4), blev antallet af sprosser fra og med 2-
årsalderen modelleret som en polynomial funktion af alder og kropsvægt 
med lokalområde som tilfældig virkning.  

Andelen af hjorte med mindst 10 eller 14 sprosser som funktion af alder blev 
modelleret vha. logistisk regression (LOGISTIC procedure i SAS 9.4). 

2.8 Estimering af bestandenes vækstrate ud fra en  
demografisk sammensætning  

Bestandenes vækstrate blev beregnet ved hjælp af parameterværdier for al-
dersspecifik overlevelse og frugtbarhed for hundyr. Da der biologisk set er 
rigeligt med handyr i de danske krondyrbestande til at sikre befrugtning af 
hundyr, blev disse beregninger alene foretaget for hundyrandelen af bestan-
den. Analyserne var baseret på simple Leslie-matricer i programmet ULM 
(”Unified Life Models”) ver. 4.5 (Legendre 2002). Parametre for den årlige 
overlevelse var taget fra de statistisk simplest tilstrækkelige modeller for 
overlevelse. Frugtbarheden var baseret på den estimerede andel af diegi-
vende hinder ved jagtidens begyndelse på Djursland.  

Ud over at estimere bestandenes årlige vækstrater under de forskellige de-
mografiske scenarier blev modellerne også benyttet til at identificere årlige 
vækstrater for forskellige kombinationer af kalve- og hundyrdødelighed.     

2.9 Vurdering af effekt af spidshjortefredningens indvirkning 
på bestandens køns- og alderssammensætning på  
Djursland 

I kommissoriet for undersøgelsen indgik et ønske om en analyse af effekten 
af ”spidshjortefredningen” på aldersfordelingen af handyr. Al den stund da-
tamaterialet alene bestod af dyr nedlagt efter at særfredningen for 1-årige 
handyr blev indført, var det ikke muligt at teste dette spørgsmål direkte ved 
at sammenligne aldersfordelingen før og efter fredningens indførelse. I ste-
det blev den årlige overlevelse af 2-årige og kalve benyttet som reference-
grundlag. Hvis det antages, at 1-årige handyr uden fredning ville have en 
årlig dødelighed svarende til dødelighed for kalve og 2-årige, kan effekten af 
fredning estimeres som differencen i årlig dødelighed mellem 1-årige og dis-
se grupper.  
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3 Resultater 

3.1 Aldersbestemmelse af krondyr ud fra tandsnit 

3.1.1 Alder bestemt fra tandsnit sammenlignet med kendt alder 

Krondyrs alder bestemt vha. tandsnit stemte overordnet set fint overens 
med dyrenes kendte alder (Figur 5), idet regressionslinjens hældningskoeffi-
cient ikke afveg statistisk signifikant fra 1 (t36 = 0,50, P = 0,62). Denne gen-
nemsnitlige overensstemmelse mellem den faktiske og den estimerede alder 
dækker dog over, at den estimerede alder for det enkelte dyr fra og med det 
4. fyldte år undertiden blev estimeret for højt eller for lavt i forhold til dyrets 
rigtige alder (Figur 5).   

 

3.1.2 Alder anslået ud fra tandslid sammenlignet med alder bestemt 
ved tandsnit 

Aldersbestemmelser af 15 krondyr fra Oksbøl baseret på tandsnit og anslået 
ud fra tandslid var tæt korreleret, med en forklaret variation på 98 % (Figur 
6). Regressionslinjens hældning (b = 1,495, SE = 0,060) var imidlertid signifi-
kant forskellig fra 1 (t14 = 13,3, P < 0,0001), hvilket indikerer, at aldersbe-
dømmelsen foretaget ud fra tandslid i gennemsnit var sat for lavt i forhold 
til bedømmelsen ud fra tandsnit. Da det tidligere er blevet påvist (afsnit 
3.1.1), at tandsnitmetoden i gennemsnit rammer rigtigt, hvad angår alders-
bestemmelse, vil dyr fra Oksbøl, hvis alder oprindeligt er blevet vurderet ud 
fra tandslidmetoden, kunne aldersbestemmes til den oprindeligt vurderede 
alder multipliceret med 1,495.  

Figur 5. Alder estimeret ud fra 
tandsnit plottet mod kendt alder 
for 37 krondyr fra tre danske 
bestande. Den tykke linje angiver 
regressionslinjen af den estime-
rede sammenhæng mellem alder 
bestemt ved tandsnit og dyrets 
faktiske alder med skæring i 
punktet 0,0. De tynde linjer angi-
ver 95 %-sikkerhedsgrænser for 
bestemmelsen af den rette linje. 
Dyr til og med det 2. fyldte år kan 
aldersbestemmes uden usikker-
hed ud fra sammensætningen af 
mælketænder og blivende tæn-
der. 
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3.2 Aldersfordeling og overlevelse beregnet ud fra  
livstabeller 

3.2.1 Køns- og aldersfordeling af dyr fra Oksbøl 

Der forelå oplysninger om i alt 8595 stykker nedlagte eller dødfundne kron-
dyr fra Oksbøl fra de 27 jagtsæsoner 1985/86-2012/13 svarende til i gennem-
snit 179 hundyr og 127 handyr per år (Tabel 1, Appendiks 3,  

Appendiks 4). Den rå aldersfordeling for dette samlede materiale var tyde-
ligvis mere langstrakt for hundyr end for handyr, idet hundyr i gennemsnit 
levede til deres 2,5 fyldte leveår mod 1,5 år for hanner (Figur 7). 

Mens antallet af nedlagte hundyr varierede i løbet af perioden (Figur 8a) 
med en top 1996-2004, var antallet af nedlagte og dødfundne handyr relativt 
stabilt over perioden (Figur 8b).  

Afhængigt af aldersbestemmelsesmetode brugt til at tilbagedatere fødselsår 
ud fra dødsår i kohortelivstabellerne steg den samlede efterårsbestand af 
hundyr (kalve inkl.) fra 300/500 dyr i 1985 (estimeret ud fra henholdsvis al-
dersbestemmelsesmetode 1 og 2) til 1000/1100 dyr omkring 1999 for derefter 
at falde til omkring 600 dyr efter 2005. Efterårsbestanden af handyr lå med 
begge aldersbestemmelsesmetoder relativt stabilt på 250-350 dyr gennem he-
le perioden. (Figur 9). 

Som naturlig følge af de opjusterede aldre ved død, resulterede aldersbe-
stemmelsesmetode 2 i relativt højere estimerede bestandsstørrelser og en 
større andel ældre dyr i bestanden (Figur 10). For begge aldersbestemmel-
sesmetoder var alderssammensætningen for hundyr relativt stabil efter 1990. 
For handyrenes vedkommende øgede andelen af dyr ældre end 8 år frem til 
år 2000 for at stabilisere sig derefter (Figur 10).  

Afhængig af aldersbestemmelsesmetode varierede antallet af kalve født i de 
enkelte år fra 260-295 i 1985 til 368-410 i 1997 for at falde til 209-259 i 2006 
(Figur 9). For aldersbestemmelsesmetode 1 lå det estimerede antal af kalve 
per hind (hundyr fra og med 2 år, som er den tidligste alder, de kan sætte 
kalv) over det biologisk mulige (mere end 1 kalv per hind) frem til 1993. For 
kohortelivstabeller beregnet ud fra aldersbestemmelsesmetode 2, lå antallet 

Figur 6. Sammenhængen mel-
lem alder på krondyr fra Oksbøl 
estimeret henholdsvis ud fra 
tandslid og vækstlinjer i tandsnit. 
De sorte linjer angiver regressi-
onslinjen med skæring i (0,0) og 
95 % sikkerhedsgrænserne om-
kring bestemmelsen af denne. 
Den brune linje (y=x) angiver en 
perfekt overensstemmelse mel-
lem aldre bestemt ved de to 
forskellige metoder. 
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af kalve per hind ”kun” over det biologisk mulige frem til 1986 (Figur 11). 
Alt andet lige peger dette i retning af, at livstabeller rekonstrueret efter den 
korrigerede aldersbestemmelsesmetode giver det mest retvisende billede af 
bestandssammensætningen på Oksbøl. Den – biologisk set – for høje 
kalv:hind-ratio i første halvdel af 1980’erne tyder endvidere på, at data-
grundlaget er fejlbehæftet i denne periode. Dette kan skyldes at et højt antal 
hundyr nedlagt uden aldersangivelse i denne periode (Tabel 1, Appendiks 
3) sandsynligvis har været voksne hinder.  

 

Tabel 1. Antal nedlagte og dødfundne dyr fra Oksbøl i jagtsæsonerne 1985/86-2012/13, fordelt på køn og alder (K=kalv, 

S=smaldyr: 1. fyldte leveår, U=ungdyr: 2. fyldte leveår, G=gamle dyr: 3.+. fyldte leveår, ? = ikke oplyst). 

Sæson Hundyr Handyr ? Samlet 

  

K S U G ? total  K S U G ? total  K  K S U G ? total

% 

kalv

1985 59 1 76 50 186 51 37 19 3 0 110 0 110 38 95 53 0 296 37

1986 69 1 53 33 0 156 65 44 25 9 0 143 0 134 45 78 42 0 299 45

1987 63 16 32 28 4 143 71 30 24 7 0 132 0 134 46 56 35 4 275 49

1988 56 16 5 4 46 127 79 40 10 12 1 141 0 135 56 15 16 47 269 50

1989 49 13 5 39 2 108 61 28 3 22 0 114 0 110 41 8 61 2 222 50

1990 49 16 11 32 0 108 48 32 9 20 0 109 0 97 48 20 52 0 217 45

1991 64 13 14 31 0 122 57 28 7 23 0 115 0 121 41 21 54 0 237 51

1992 76 12 8 33 0 129 70 31 6 19 0 126 0 146 43 14 52 0 255 57

1993 56 17 7 22 0 102 42 32 10 15 0 99 0 98 49 17 37 0 201 49

1994 72 13 10 40 0 135 62 28 9 17 0 116 0 134 41 19 57 0 251 53

1995 86 19 12 47 0 164 70 29 9 27 0 135 0 156 48 21 74 0 299 52

1996 86 22 17 94 0 219 50 32 12 22 0 116 0 136 54 29 116 0 335 41

1997 77 19 25 88 0 209 76 19 20 15 0 130 0 153 38 45 103 0 339 45

1998 76 35 27 100 0 238 70 32 13 24 0 139 0 146 67 40 124 0 377 39

1999 68 40 45 92 3 248 69 22 18 17 2 126 0 137 62 63 109 5 376 36

2000 71 47 43 107 1 269 65 26 20 15 0 126 0 136 73 63 122 1 395 34

2001 51 42 36 98 0 227 49 24 17 16 1 106 1 101 66 53 114 1 335 30

2002 62 47 47 116 0 272 80 38 24 20 0 162 0 142 85 71 136 0 434 33

2003 63 40 43 101 0 247 55 33 17 17 0 122 0 118 73 60 118 0 369 32

2004 60 40 39 128 3 270 72 31 17 15 0 135 2 134 71 56 143 3 407 33

2005 70 40 25 76 0 211 51 33 22 14 0 120 3 124 73 47 90 0 334 37

2006 51 36 22 54 1 164 57 36 18 15 1 126 0 108 72 40 69 2 291 37

2007 29 15 19 47 0 110 32 34 14 34 0 114 2 63 49 33 81 0 226 28

2008 28 20 17 44 1 110 34 24 15 25 0 98 0 62 44 32 69 1 208 30

2009 51 26 17 53 0 147 47 44 14 22 1 127 4 102 70 31 75 1 279 37

2010 67 30 29 70 0 196 61 58 16 24 0 159 1 129 88 45 94 0 356 36

2011 37 28 20 66 1 152 65 40 20 22 3 147 2 104 68 40 88 4 304 34

2012 63 45 27 112 1 248 69 57 20 14 0 160 1 133 102 47 126 1 409 33

Antal 1709 709 731 1805 63 5017 1678 942 428 505 9 3553 16 3403 1651 1159 2310 72 8595 40

procent 34 14 15 36 1,3 100 47 27 12 14 0,3 100 40 19 13 27 1,0
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Figur 7. Aldersfordelinger base-
ret på oprindeligt vurderet alder 
ud fra tandslid (metode 1) af alle 
krondyr døde på Oksbøl 1985/86-
2012/13 (Appendiks 3,  
Appendiks 4), delt på køn. (a) 
Fordeling af alder ved død (ax). 
(b) Andel af dyr der overlevede til 
en given alder (lx). (c) De enkelte 
aldersklassers andel af den stå-
ende efterårsbestand før jagt 
(beregnet for hvert køn). Af grafi-
ske hensyn vises kun aldersfor-
delinger til og med det 15. fyldte 
år, da mindre end 1 % af dyrene 
var i live efter denne alder. 
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Figur 8. Antal krondyr registreret døde på Oksbøl i jagtsæsonerne 1985/86-2012/13 delt på aldersklasser ud fra den oprindeligt 
anvendte aldersbestemmelsesmetode (M1). 
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Figur 9. Køns- og aldersspecifik størrelse af krondyrbestanden på Oksbøl ved jagttidens begyndelse, estimeret ud fra tilbage-
datering til dyrenes fødselsår ud fra vurderet alder i dødsåret. De øverste figurer viser estimater baseret på den oprindelige 
aldersbestemmelsesmetode baseret på tandslid (metode 1). De nederste figurer er baseret på estimater, hvor de oprindeligt 
vurderede aldre er opjusteret med 49,5 % for dyr ældre end deres 2. fyldte år (metode 2). Da bestandsestimaterne er baseret 
på dyr med vurderet alder døde til og med jagtsæsonen 2012/13, vil bestandsestimaterne hen i mod slutningen af perioden i 
stigende grad være under det reelle bestandstal, fordi dyr i live efter jagtsæsonen 2012/13 ikke indgår i beregningerne. Af 
samme grund er estimater for de sidste 6 år udeladt. 
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Figur 10. Alderssammensætning af den estimerede efterårsbestand blandt hun- og handyr på Oksbøl 1985-2006 baseret på 
tilbagedateret fødselsår for dyr registreret som døde 1985/86-2012/13 (Figur 9). De øverste figurer er baseret på den oprindeli-
ge aldersvurdering ud fra tandslid (M1), mens de nederste kurver repræsenterer aldersfordelinger baseret på justerede alders-
vurderinger efter kalibrering med aldersvurderinger foretaget vha. tandsnit (M2). 
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3.2.2 Køns- og aldersfordeling af dyr fra Djursland 

Djurslandmaterialet bestod af i alt 1591 dyr fordelt på 895 hundyr, 622 han-
dyr og 74 uden opgivelse af køn (heraf 74 kalve) (Tabel 2, Appendiks 5, 
Appendiks 6) registreret døde fra jagtsæsonen 2008/9 til 2012/13. 

Som forventet for en jagtfredet årsklasse indeholdt materialet meget få han-
dyr døde i deres 2. leveår (”spidshjorte”). Af de 20 1-årige handyr i materia-
let, var 6 trafikdræbt og 14 nedlagt under jagt. Dette svarede til en årlig dø-
delighed for denne gruppe på 4 % (20/465; Appendiks 6). De fleste handyr 
døde i deres 3-5 leveår (Figur 12a). En statisk livstabel baseret på den obser-
verede fordeling af alder ved død viste, at halvdelen af alle dyr (begge køn) 
levede til deres 3. fyldte år. Ved 6-års-alderen var 33 % hundyr og 6 % han-
dyr fortsat i live. (Figur 12b). Det svarede til, at blandt hundyrene udgjorde 
dyr over 6 år 19 % af den samlede efterårsbestand (kalve medregnet) og 25 
% af de voksne dyr (kalve fraregnet) (Figur 12c).  For handyrenes vedkom-
mende udgjorde individer over 6 år 4 % af den samlede efterårsbestand 
(kalve medregnet) og 6 % af alle voksne (kalve fraregnet) (Figur 12c).  

Figur 11. Antal kalve per hind (hundyr fra og med det 2. fyldte år) i efterårsbestanden, beregnet ud fra kohortelivstabeller base-
ret på to forskellige aldersbestemmelsesmetoder for dyr døde i jagtsæsonerne 1985/86-2012/13. Aldersbestemmelsesmetode 1 
er den oprindelige metode til vurdering af alder ved død på basis af tandslid. Aldersbestemmelsesmetode 2 er en kalibreret 
version af metode 1, hvor den oprindeligt vurderede alder er opjusteret med 49,5 %. Det farvede felt angiver biologisk urealistisk 
høje kalv:hind-ratioer, som må antages at skyldes fejl i datagrundlaget (krondyr føder maksimalt én kalv om året). 

Tabel 2. Oversigt over alder ved død for krondyr indrapporteret fra Djursland i jagtsæsonerne 2008/09-2012/13. Af de i alt 1597 

observationer, indgik 1591 i livstabelanalyserne som observationer, hvor køn såvel som den præcise alder var bestemt. 

  Hundyr Handyr Ikke kønsbestemt Alle 

Sæson kalv 1-år 2-år 3+år totalt  kalv 1-år 2-år 3+år totalt  kalv 1-år 2-år 3+år totalt  Totalt

2008/09 24 19 7 50 100 16 2 15 50 83 14 0 0 0 14 197

2009/10 40 24 24 77 165 52 3 24 67 146 12 0 0 0 12 323

2010/11 60 34 20 102 216 25 4 22 59 110 24 1 0 2 27 353

2011/12 37 26 24 110 197 22 2 24 62 110 23 1 0 0 24 331

2012/13 53 36 20 109 218 42 9 32 90 173 1 0 0 1 2 393

Totalt 214 139 95 448 896 157 20 117 328 622 74 2 0 3 79 1597

Relativt 24 % 16 % 11 % 50 % 100 %  25 % 3 % 19 % 53 % 100 %  94 % 3 % 0 % 4 % 100 %  
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Ifølge en livstabel korrigeret for en årlig bestandsvækst på 13,8 % (Figur 13, 
Appendiks 5, Appendiks 6), levede 75 % af handyrene og 71 % af hundyrene 
til deres 3. fyldte år, og 14 % og 50 % til deres 6. fyldte leveår (Figur 13a). Den-
ne overlevelsesfordeling svarer til, at hvis bestanden havde været stabil, ville 
dyr over 6 år udgøre 36 % (kalve medregnet) og 42 % (kalve fraregnet) af alle 
hundyr i efteråret (Figur 13b). For handyr ville dyr over 6 år udgøre 9 % (kal-
ve medregnet) og 12 % (kalve fraregnet) af efterårsbestanden (Figur 13b).  

 

Figur 12. Observeret aldersforde-
ling af alle krondyr indmeldt som 
døde på Djursland, i 2008/09-
2012/13 (Appendiks 5, Appen-
diks 6). (a) procentvis fordeling 
af alder ved død (fyldte leveår). 
(b) Procentvis andel af dyrene, 
som når en given alder (lx). (c) De 
enkelte aldersklassers procentvi-
se andel af efterårsbestanden 
inden jagt (beregnet for hvert køn 
for sig). Estimaterne er baseret 
på den observerede aldersforde-
ling af nedlagte dyr og en anta-
gelse om, at bestanden var stabil. 
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3.2.3 Aldersspecifik dødelighed og bestandssammensætning på  
Oksbøl og Djursland 

For overskuelighedens skyld, refereres i det følgende primært til de alders-
kalibrerede estimater for Oksbølbestanden (M2) og de ikke-korrigerede 
estimater (r=0) for Djurslandbestanden, da disse to estimeringsmetoder må 
formodes at ligge tættest op ad de respektive ”sande” aldersfordelinger. For 
fuldstændighedens skyld er estimater fra de alternative modeller (M1-
baseret livstabel for Oksbøl, livstabel korrigeret for λ = 1,138 på Djursland) 
præsenteret sideløbende i figurer og tabeller.  

Aldersspecifik dødelighed 
Rent statistisk kunne den aldersspecifikke variation i dødelighed for begge 
køn i begge bestande bedst beskrives vha. modeller med 4-7 aldersklasser. 
Af disse kom en modeltype med 6 aldersklasser (forskellig overlevelse for 
kalv, 1-årig, 2-årig, 3-4-årig, 5-7 årig og ≥8 årige: Tabel 3) ud som den bedst 
forklarende for 3 ud af 4 livstabeller (hundyr på Oksbøl og begge køn på 
Djursland), og havde også høj grad af støtte i livstabellen for handyr på 
Oksbøl. Følgelig lægges denne aldersinddeling til grund for alle sammenlig-
ninger af køns- og aldersspecifik overlevelse og heraf afledte modelbereg-
ninger i resten af rapporten. 

 

Figur 13. Aldersfordeling af 
krondyr på Djursland, beregnet 
ud fra observeret aldersfordeling 
ved død, 2008/09-2012/13 (Figur 
12), justeret i forhold til en mulig 
årlig bestandsvækst på λ=1,138 
(Appendiks 5, Appendiks 6), 
svarende til den årlige stigning i 
jagtudbyttet 2006/07-2012/13. a) 
Procentvis andel af dyrene, som 
overlever til en given alder (lx). (b) 
De enkelte aldersklassers pro-
centvise andel af efterårsbestan-
den (inden jagt) i tilfælde af en 
stabil bestand (beregnet for hvert 
køn for sig). Pga. korrektionen 
stiger andelen af overlevende 
handyr fra det 1. til det 2. leveår, 
hvilket naturligvis ikke er biolo-
gisk muligt. 
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Den estimerede årlige kalvedødelighed var 1/3 lavere på Djursland end på 
Oksbøl (23 vs. 33 %: Figur 14). I begge bestande lå den årlige dødelighed for 
voksne hundyr omkring 20 %, stigende mod ca. 30 % efter det 8. leveår 
(Figur 14). Følgelig var alderssammensætningen for hundyr relativt ens for 
de to bestande (Figur 15).  Dødeligheden for handyr faldt generelt med alde-
ren på Oksbøl, mens den steg på Djursland. På Djursland var dødeligheden 
for 1-årige handyr som forventet tæt på 0 (4 %), for at stige til omkring 50 % 
per år efter 3-årsalderen. Står data til troende, faldt dødeligheden for handyr 
på Djursland igen efter det 8. leveår (Figur 14). Som resultat heraf bestod 
Oksbølbestanden af væsentligt flere gamle dyr end tilfældet var på Djurs-
land. På Oksbøl var 38 % af alle handyr (kalve fraregnet) således fyldt 5 år 
og 21 % var fyldt 8 år mod 11 og 2 % på Djursland (Figur 15). Regnet i al-
dersfordeling ved død levede 29 og 17 % af alle handyr på Oksbøl til de var 
henholdsvis 5 og 8 år gamle mod 13 og 1 % på Djursland (Figur 16).  

 

Tabel 3. Akaikes-vægte, som angiver den relative sandsynlighed for, at modellerne A-H er bedst til at diskriminere den alders-

specifikke dødelighed for hundyr og handyr på henholdsvis Oksbøl (1990/21-2012/13; aldersbestemmelsesmetode 1) og Djurs-

land (2008/09-2012/13). k = antal parametre estimeret i de forskellige modeller (jo flere parametre, jo mere kompleks model). 

Model E er gennemgående den ”bedste” model til at beskrive aldersspecifik variation i dødelighed hos hundyr og er sammen 

med model C også bedst til at beskrive variationen i aldersspecifik dødelighed hos handyr. 

  
 

Oksbøl (M1) Djursland 

Model k Hundyr Handyr Hundyr Handyr 

A (ens dødelighed i alle aldre) 1 0,0 0,0 0,0 0,0 

B (kalv, 1-år, 2+ år) 3 0,0 0,0 0,0 0,0 

C (kalv, 1-år, 2-år, 3+ år) 4 0,0 46 0,0 39 

D (kalv, 1-år, 2-år, 3-år, 4+ år) 5 0,0 26 0,0 5 

E (kalv, 1-årig, 2-årig, 3-4 år, 5-7 år, 8+ år) 6 61 20 63 51 

F (kalv, 1-årig, 2-årig, 3-4 år, 5-7 år, 8-13 år, 14+ år) 7 28 6 14 3 

G (kalv, 1-årig, 2-årig, 3-årig, 4-årig, 5-7 år, 8+ år) 7 8 2 20 3 

H (kalv, 1-årig, 2-årig, 3-årig, 4-årig, 5-7 år, 8-13 år, 14+ år) 8 3 0,3 3 0,1 
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Figur 14. Årlige dødsrater (qx) med 95 %-sikkerhedssintervaller for køns- og aldersklasser af krondyr fra (A) Oksbøl og (B) 
Djursland, estimeret ved hjælp af logistisk regression ud fra statiske livstabeller. For Oksbøl er estimaterne baseret på den 
oprindelige metode til aldersbestemmelse baseret på tandslid (M1) og efter kalibrering med tandsnit (M2), hvor alderen ved død 
opjusteres med 49,5 % (mest troværdige estimat). For Djursland angives estimater baseret på antagelse om, at bestanden var 
stabil (mest troværdige estimat) eller en årlig bestandsvækst på r=0,129/λ=1,138 (korrigeret dødsrate, q’x = 1 – λ[1-qx]) svaren-
de til den årlige stigning i jagtudbyttet 2006/07-2012/13 (mindre plausibelt scenarie idet korrektionen resulterer i negativ døde-
lighed for 1-årige handyr). 
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Figur 15. Alderssammensætning af efterårsbestand fra Oksbøl og Djursland, delt på køn og med og uden kalve. Fordelingerne 
er beregnet ud fra de aldersspecifikke dødeligheder i Figur 14. For Oksbøl er givet estimater baseret på to forskellige aldersbe-
stemmelsesmetoder (M1: oprindelig aldersbestemmelsesmetode, M2: kalibreret aldersbestemmelsesmetode, hvor alder er 
opjusteret med 49,5 %). For Djursland er der givet estimater baseret på den observerede aldersfordeling ved død (obs) og en 
korrigeret aldersfordeling, som tager højde for bestandens vækst. 
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3.2.4 Rumlig variation i levealder for voksne krondyr på Djursland 

Den gennemsnitlige alder for dyr over 1 år varierede signifikant mellem 
delområder på Djursland (Figur 3) for handyr (F1,410 = 2,62, P < 0,0001; Figur 
17), men ikke for hundyr (F1,517 = 1,94, P = 0,062; Figur 17). Gennemsnitsal-
deren for handyr var højest i område 3 (Ryomgaard-Fjeld-Pindstrup), hvor 
2-årige handyr i gennemsnit kunne forventes at leve yderligere 2,1 år (sva-
rende til en årlig dødelighed på 28 % efter det 2. leveår), mens de i område 5 
(Ramten) i gennemsnit kunne forventes at leve yderligere 0,9 år (svarende til 
54 % årlig dødelighed efter det 2. leveår) (Figur 17). Gennemsnitsalderen va-
rierede ikke mellem ”store” og ”små” ejendomme (begge køn: P > 0,1). 

 

Figur 16. Alderssammensætning ved død for krondyr fra Oksbøl og Djursland, delt på køn, med og uden kalve. Fordelingerne 
er beregnet ud fra estimater for aldersspecifikke dødeligheder vist i Figur 14. For Oksbøl er givet estimater baseret på to for-
skellige aldersbestemmelsesmetoder (M1: oprindelig aldersbestemmelsesmetode, M2: kalibreret aldersbestemmelsesmetode, 
hvor alder er opjusteret med 49,5 %). For Djursland er der givet estimater baseret på den observerede aldersfordeling ved død 
(obs) og en korrigeret aldersfordeling i tilfælde af, at bestanden voksede i takt med stigningen i jagtudbyttet 2006/07-2012/13 
(årlig vækstrate på r = 0,129 eller λ=1,138). 
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3.3 Sammenhæng mellem sprosseantal og alder 
På Oksbøl såvel som på Djursland øgedes det gennemsnitlige antal sprosser 
fra 6 i 3-årsalderen til 10 i 5-års-alderen (Figur 18). Disse gennemsnitstal 
dækkede i begge bestande over en individuel variation på ca. ± 3 sprosser i 
forhold til gennemsnittet (95 % af alle dyr lå inden for dette interval). På 
Djursland så antallet af sprosser ud til at stabilisere sig omkring et gennem-
snit på 10 ved 5-6-års alderen, mens det på Oksbøl så ud til at ske omkring 
10/15-års-alderen (afhængig af aldersbestemmelsesmetode) med et gennem-
snitligt maksimum på ca. 12 sprosser (Figur 18).  

 

 

Figur 17. Gennemsnitlig levetid i 
år (95 %-sikkerhedsgrænser) 
efter det 2. leveår for krondyr i de 
8 delområder (jf. Figur 3) på 
Djursland, 2008/09-2012/13. 

Figur 18. Antal sprosser på handyr plottet som funktion af alder for (a) Oksbøl 1985-2012 og (b) Djursland 2008-2012 (Tabel 
4). Fuldt optrukne linjer viser det gennemsnitlige antal sprosser for en given alder, mens de stiplede linjer angiver intervallet 
inden for hvilket 95 % af alle observationer ligger. Alder på hjorte fra Oksbøl (delfigur a) er angivet for henholdsvis aldersbe-
stemmelsesmetode 1 og 2 (en værdi på ”10/15” angiver, at alderen er estimeret til 10 år med metode 1 og 15 år med metode 2).
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Da det statistiske materiale tynder hurtigt ud for dyr over 10 år, skal variati-
oner i sprosseantal efter denne alder tolkes med stor varsomhed. Ud fra en 
ren visuel analyse af de estimerede funktioner og deres sikkerhedsgrænser, 
er der dog intet, der tyder på, at det gennemsnitlige sprosseantal øgede 
nævneværdigt efter det 10. fyldte år (Figur 18).  

Angivet i andel af hjortene som opnåede et minimum antal sprosser, havde 
ca. 65 % af alle handyr i begge bestande mindst 10 sprosser som 5-årige og 
80-90 % som 8-årige. I begge bestande nåede andelen af handyr med 14 
sprosser et maksimum på ca. 25 % i 10-15-årsalderen (Figur 19, Tabel 4).  

 

 

3.4 Vægt og størrelse 
Krondyr i alle aldre opnåede gennemgående højere slagtevægte på Djurs-
land end på Oksbøl (Figur 20). Voksne hundyr på Djursland vejede i gen-
nemsnit 9 kg eller 12 % mere end hundyr fra Oksbøl (Figur 20). 

Figur 19. Andelen af handyr med 
mindst 10 eller 14 sprosser som 
funktioner af alder på henholdsvis 
Djursland og Oksbøl, modelleret 
vha. logistisk regression (Tabel 
4). Tal i parentes under x-aksen 
angiver alderen på dyr fra Oks-
bøl, hvis den korrigerede alders-
bestemmelsesmetode (metode 2) 
lægges til grund for aldersbe-
stemmelsen. 

Tabel 4. Statistiske modeller for gevirstørrelse, udtrykt i antal sprosser som funktion af handyrenes alder fra og med 2. fyldte år 

(alder på Oksbøl er angivet efter metode 1). Middelantal sprosser er modelleret som en generel lineær model (prædiktion = 

middelantal sprosser til en given alder).  Andelen af handyr med minimum 10 og 14 sprosser er modelleret vha. logistisk regres-

sion (prædiktion = logit-transformeret andel af handyr med minimum 10 eller 14 sprosser ved en given alder). 

    Djursland Oksbøl 

Middelantal B SE t424 P 
 

B SE t853 P 

konstant 2,244 0,765 2,93 0,0036 2,045 0,291 7,04 <0,0001 

Alder i år 3,239 0,459 7,05 <0,0001 2,406 0,161 14,9 <0,0001 

Alder i år2 -0,400 0,078 -5,14 <0,0001 -0,165 0,022 -7,34 <0,0001 

Alder i år3 0,016 0,004 4,43 <0,0001 0,003 0,001 3,51 0,0005 

Minimumsantal B SE χ2
1 P 

 
B SE χ2

1 P 

Mindst 10: konstant -4,114 0,506 66,18 <0,0001 -6,822 0,429 252,62 <0,0001 

Alder i år 1,376 0,199 47,60 <0,0001 2,018 0,143 198,55 <0,0001 

Alder i år2 -0,077 0,016 22,57 <0,0001 -0,087 0,008 121,02 <0,0001 

Mindst14: konstant -5,364 0,608 77,91 <0,0001 -11,622 1,909 37,06 <0,0001 

Alder i år 0,413 0,100 16,91 <0,0001 2,010 0,443 20,59 <0,0001 

Alder i år2 - - (2,28)1 (0,13)1 -0,094 0,025 14,75 0,0001 
1Statistisk signifikans af 2-ordensled, hvis det inkluderes i modellen. 
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Slagtevægte for voksne handyr er ikke umiddelbart sammenlignelige, da 
disse på Oksbøl blev vejet uden hoved (Appendiks 2). Handyr på Djursland 
så dog ud til at nå slutvægten tidligere (4-års-alder) end dyr fra Oksbøl, som 
først toppede som 7-årige. I begge bestande nåede hundyr deres maksimale 
vægt fra og med 4-5-årsalderen, men var meget nær denne allerede som 2-
årige (Figur 20).  

 
På Oksbøl, varierede slagtevægten inden for køn og aldersgrupper fra år til år 
og – i mindre grad – mellem de forskellige delområder. Fra oktober til decem-
ber øgedes slagtevægten for kalve af begge køn med 6-7 kg, hvorefter den fla-
dede ud (Figur 21). Voksne handyr (fra og med 4-årsalderen) faldt i vægt gen-
nem hele jagtperioden, mens hundyr i gennemsnit øgede i vægt fra oktober til 
december, for siden at tabe i vægt (Figur 21, Appendiks 7). Omtrent det sam-
me årstidsmønster gjorde sig gældende på Djursland (Figur 22). 

Oksbølmaterialets omfang muliggjorde også en analyse af betydningen af 
variation i bestandstæthed på dyrenes slagtevægt. Efter der var korrigeret 
for effekter af køn, alder, dato, samt ”tilfældig” variation mellem år og del-
områder, havde bestandstætheden i fødselsåret en statistisk signifikant ne-
gativ effekt på slagtevægten op til og med 2-årsalderen (Figur 23, Appen-
diks 7). Den negative ”tæthedsafhængige” effekt på kropsvægt hos ungdyr 
var til stede i begge køn, men kom kraftigst til udtryk hos handyr, hvor ef-
fekten var størst i 1- og 2-års-alderen: I den alder vejede handyr født, da be-
standen var størst, 12 % mindre end dyr født, da bestandstætheden var la-
vest. For kalve var den tilsvarende forskel 9 % for handyrkalve og 8 % for 
hundyrkalve (Figur 23).  

Figur 20.  Gennemsnitlig slagte-
vægt for aldersklasser af nedlag-
te hundyr og handyr fra Oksbøl 
(1985/86-2012/13) og Djursland 
(2008/09-2012/13) med angivelse 
af 95 %-sikkerhedsinterval om-
kring gennemsnittet. Aldersklas-
seangivelser i parentes angiver 
alderen på dyr fra Oksbøl, hvis 
den oprindeligt bestemte alder 
(metode 1) opjusteres med 49,5 
% efter kalibrering med alder 
bestemt vha. tandsnit (metode 2). 
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Figur 21. Gennemsnitlig slagtevægt for forskellige køns- og aldersklasser (aldersbestemmelsesmetode 1) af krondyr nedlagt på 
Oksbøl 1985-2012 som kvadratiske funktioner af dato. De tynde linjer angiver grænser for 95 % -sikkerhedsintervallet for re-
gressionslinjerne og indregner ”tilfældig” variation mellem år og geografiske områder inden for Oksbølområdet (Appendiks 7). 
Statistisk signifikans af de estimerede sammenhænge: *: p < 0,05; **: p < 0,01; ***: p < 0,001; ****: p < 0,0001. 

Figur 22.  Gennemsnitlige slag-
tevægte for krondyr nedlagt på 
Djursland 2008/9-2012/13 som 
kvadratiske funktioner af dato. De 
tynde linjer angiver grænser for 
95 % -sikkerhedsintervallet for 
regressionslinjerne og indregner 
”tilfældig” variation mellem år 
(Error! Not a valid result for tab-
le.). Statistisk signifikans af de 
estimerede sammenhænge: *: p 
< 0,05; **: p < 0,01; ***: p < 
0,001. 
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3.5 Kønssammensætning 

3.5.1 Kønssammensætning for dyr nedlagt som kalve 

Af de i alt 445 kalve fra Djursland forelå der oplysninger om køn for 371 (83 
%). Hindkalve udgjorde 58 % af de kønsbestemte (95 %-sikkerhedsinterval: 
53-63 %) og 48 % af samtlige kalve (95 %-sikkerhedsinterval: 43-53 %) (Tabel 
5). Forholdet mellem hind- og hjortekalve varierede signifikant mellem de 5 
jagtsæsoner (F4,340= 3,83; P = 0,0047), men ikke mellem de 8 delområder (F7,340= 
1,63; P = 0,12). Forholdet mellem hindkalve og hjortekalve + kalve med 
ukendt køn varierede signifikant mellem de 5 jagtsæsoner (F4,410= 2,69; P = 
0,031), såvel som mellem de 8 delområder (F1,410= 5,32; P < 0,0001) (Figur 24). 
Andelen af hinder blandt de indrapporterede kalve varierede ikke mellem 
små og store ejendomme, uanset opgørelsesmetode (p > 0,2). 

Til sammenligning var hind-andelen af de 3393 kalve nedlagt på Oksbøl, 
1985-2012, på 50,5 % (95 %-sikkerhedsinterval: 48,8-52,1 %), og denne andel 
var stabil på tværs af år (F27,3365 = 1,40, P = 0,084). 

 

 

 

 

Figur 23.  Gennemsnitlige slagtevægte per 1. november for forskellige køns- og aldersklasser af krondyr nedlagt på Oksbøl 
1985/86-2012/13 som funktioner af den estimerede bestandstæthed (angivet som det estimerede antal kalve, 1-årige og 2-årige 
før jagtsæsonens begyndelse) det år, dyrene blev født. De tynde linjer angiver grænser for 95 %-sikkerhedsintervallet for re-
gressionslinjerne tager også hensyn til ”tilfældig” variation mellem år og geografiske områder inden for Oksbølområdet 
(Appendiks 7). Statistisk signifikans: *: p < 0,05; **: p < 0,01; ***: p < 0,001. 
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3.5.2 Kønssammensætning for dyr nedlagt som voksne 

De 1105 voksne dyr fra Djursland talte 662 hundyr, 439 handyr og 5 med 
ukendt køn. Dette svarer til en andel af hundyr i det indrapporterede mate-
riale på 60 % (95 %-sikkerhedsinterval: 57-63 %). Hunadelen varierede be-
tragteligt mellem de otte geografiske delområder (Figur 25a, F7,1092 = 16,68, P 
< 0,0001) og var dobbelt så høj for dyr indsendt fra store ejendomme sam-
menlignet med mindre ejendomme (Figur 25b, F1,1092 = 108,4, P < 0,0001). 
Hundyr-andelen varierede derimod ikke mellem de 5 år (F4,1092 = 1,64, P = 
0,16). 

Af de 4668 voksne krondyr nedlagt på Oksbøl, 1985/86-2012/13, var 58,0 % 
hundyr (95 %-sikkerhedsinterval: 51,3-64,5 % når den ”tilfældige” år-år-
variation var indregnet: z = 2,99, P = 0,003). Andelen af hundyr i det samlede 
jagtudbytte (n=8061) fra Oksbøl var på 56,1 % (95 %-sikkerhedsinterval: 
52,9-59,3 %; når år-år-variation i dødsåret var indregnet: z = 3,20, P = 0,0014).  

Tabel 5. Kønsfordeling af kalve nedlagt på Djursland i jagtsæsonerne 2008/9-2012/13. 

  andel hindkalve 

Jagtsæson Han Hun Ukendt køn I alt af alle af kønsbestemte 

2008/09 24 16 14 54 44 % 60 % 

2009/10 40 52 12 104 38 % 43 % 

2010/11 60 25 24 109 55 % 71 % 

2011/12 37 22 23 82 45 % 63 % 

2012/13 53 42 1 96 55 % 56 % 

I alt 214 157 74 445 48 % 58 % 

Figur 24. Andel (med 95 %-
konfidensgrænser) af nedlagte 
kalve på Djursland i jagtsæso-
nerne 2008/9-212/13, der var 
hindkalve, delt på områder (Figur 
3). Estimaterne stammer fra 
statistiske modeller som samtidigt 
tager højde for år-år-variation og 
forskelle mellem ”store” og ”små” 
ejendomme. 
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3.5.3 Beregnet kønssammensætning for kohorter født under forskellige 
bestandstætheder på Oksbøl 

Hvis man beregner den formodede kønssammensætning af kalve ved at tilba-
gedatere fødselsåret for dyr i en hvilken som helst alder i de efterfølgende år, 
toppede andelen af hundyr blandt krondyr på Oksbøl for årgange født mel-
lem 1996 og 2001 (Figur 26): Over 60 % af alle dyr estimeret til at være født i 
disse år var således af hunkøn. Til sammenligning afveg andelen af hundyr 
født før 1990 og efter 2007 ikke statistisk signifikant fra 50 % (Figur 26).  

 

  

Figur 25. Andel hundyr blandt nedlagte krondyr på 1 år og derover på Djursland, 2008/09-2012/13, delt på (a) delområde og (b) 
ejendomsstørrelse. 95 %-sikkerhedsgrænser er angivet omkring estimaterne. De horisontale referencelinjer angiver en lige 
kønsfordeling. 

Figur 26. Andel hundyr blandt 
krondyr døde på Oksbøl 1985/86-
2012/13, opdelt på estimeret 
fødselsår. De vertikale barrer 
angiver 95 %-sikkerhedsgrænser. 
Da tallene er baseret på dyr døde 
til og med jagtsæsonen 2012/13, 
vil estimater for de 3 seneste år 
(2010-12) kun være baseret 
henholdsvis på de yngste 3, 2 og 
1 årsklasser. Den stiplede refe-
rencelinje angiver en lige køns-
fordeling. 
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En nærmere analyse viste, at denne variation i kønssammensætning kunne 
forklares ud fra bestandstætheden i fødselsåret (Figur 27; F1,24,66 = 48,01, P < 
0,0001), idet andelen af hundyr fra en given årgang steg fra 50 % ved de la-
veste bestandstætheder til 65 % ved de højeste. Introduktion af bestandsstør-
relse i fødselsåret som systematisk effekt reducerede samtidig den statistiske 
signifikans af den ”tilfældige” variationskomponent af fødselsår (fra z = 
2,93, P = 0,0034 til z = 1,56, P = 0,12).  Til sammenligning var kønssammen-
sætningen for nedlagte kalve kun i ringe grad korreleret med bestandstæt-
heden i fødselsåret (F1, 25,53 = 3,34, P = 0,080; Figur 27). 

 

3.6 Drægtighedsprocenter og diegivningsprocenter på  
Djursland 

Af 386 hinder fra og med 1-års-alderen nedlagt på Djursland 2008/9-
2012/13 med opgivelse af drægtighedsstatus, var 88 % angivet som drægtige 
(95 %-sikkerhedsinterval: 84-91 %). Disse gennemsnitstal dækkede over, at 
1-årige havde en lavere drægtighedsprocent (64 %) end 2-årige (91 %) og 
ældre dyr (93 %) (F2,383 = 18,1, P < 0,0001; Figur 28). Drægtighedsprocenten 
var ikke statistisk signifikant afhængig af dato (F1,358 = 2,02, P = 0,16) eller 
delområde (F7,366 = 1,87, P = 0,073), men var en anelse højere på dyr indrap-
porteret fra større ejendomme end fra mindre ejendomme (F1,382 = 5,88, P = 
0,016; Figur 28). 

Figur 27. Andel hundyr af kron-
dyr nedlagt på Oksbøl 1985/86-
2011/12, som funktion af estime-
ret bestandsstørrelse (antal 0-, 1- 
og 2-årige) i fødselsåret. Regres-
sionslinjerne (95 %-sikkerheds-
intervaller angivet) som repræ-
senterer henholdsvis alle dyr med 
en estimeret fødselsdato og kalve 
født i samme sæson, som de blev 
nedlagt, er beregnet under hen-
syntagen til ”tilfældig” år-år-
variation i kønsratio. 

Figur 28. Andel hundyr af for-
skellig alder fra Djursland angivet 
som drægtige (95%-
sikkerhedsintervaller). 
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Af 428 hinder fra Djursland med oplysninger om diegivningsstatus, var de 
280 diegivende, svarende til 65 % (95 %-sikkerhedsinterval: 61-70 %). Ande-
len af diegivende hinder var ens for de 8 delområder (F7,379 = 0,81, P = 0,58), 
men lavere for 2-årige end for ældre hinder (F1,393 = 22,5, P < 0001) og aftog 
med kalenderdato (F1,393 = 5,19, P = 0,023, Figur 29). Efter korrektion for dato 
var 79 % af alle nedlagte hinder diegivende ved jagtsæsonens begyndelse, 
svarende til 57 % af de 2-årige og 82 % af de ældre hinder (Figur 29). 

 

 

Figur 29. Andel diegivende hinder (hundyr over 2 år) på Djursland som funktion af alder og dato. Tynde linjer angiver 95 % -
sikkerhedszoner omkring regressionslinjerne. (a) Det samlede estimat for alle hinder. (b) Estimat differentieret på 2-årige og 
ældre hinder. 
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4 Modellering af bestandsvækst 

Matrixmodeller baseret på de statistisk simplest tilstrækkelige modeller for 
aldersspecifik overlevelse for hundyr (Figur 14) på Oksbøl og Djursland, og 
en aldersspecifik frugtbarhed svarende til 50 % af andelen af diegivende 
hundyr på Djursland ved jagtsæsonens start (svarende til en lige kønsratio 
for fødte kalve) (Figur 29) forudsagde, at bestanden på Oksbøl ville aftage 
med 5 % årligt, hvis den havde en aldersfordeling for hundyr estimeret vha. 
af aldersbestemmelsesmetode 1, og vokse med 2 % årligt, hvis den havde en 
aldersfordeling baseret på aldersbestemmelsesmetode 2 (Tabel 6). For at 
opnå en stabil bestand med en aldersfordeling for hundyr estimeret hen-
holdsvis vha. af metode 1 og 2 skulle (hind)kalveoverlevelsen være på 92 % 
og 58 % mod 67 % estimeret ud fra bestandens aldersfordeling. Med den ak-
tuelt estimerede hindkalveoverlevelse på 67 % skulle ældre hundyr have en 
gennemsnitlig årlig overlevelse på 80 % for at holde bestanden stabil. 

Matrixmodellen forudsagde, at bestanden på Djursland med en aldersstruk-
tur som beskrevet vha. den u-korrigerede livstabel var så godt som stabil 
(Tabel 6), mens livstabellen korrigeret for en mulig bestandsstigning på 14 
% årlig forudsagde en årlig bestandsvækst på knap 12 %. 

 
I Figur 30 er angivet isokliner for krondyrbestandes årlige vækstrater som 
funktion af den årlige kalvedødelighed og den årlige dødelighed for voksne 
dyr (smaldyr og ældre hinder under et) givet en aldersspecifik frugtbarhed 
som beskrevet ovenfor. I Figur 31 vises vækstrate-isokliner for kombinatio-
ner af den samme årlige overlevelse for kalv og smalhind i forhold til ældre 
hinder. 

Med udgangspunkt i den estimerede aldersspecifikke frugtbarhed er det og-
så muligt at estimere den maksimale vækstrate for en dansk krondyrbestand 
uden jagtlig regulering. Hvis man til et sådant ikke-jagt-scenarie antager en 

Tabel 6. Krondyrbestandes vækstrater forudsagt vha. Leslie matrix modeller ud fra den årlige aldersspecifikke overlevelse for 

hinder estimeret ud fra statiske livstabeller og en aldersspecifikke frugtbarhed på 0,57 kalve ved jagtsæsonens begyndelse for 

2-årige og 0,82 for ældre hinder som estimeret fra Djursland (Figur 29) og en primær kønsratio på 50 % hinder. Inputværdier for 

bestandenes aldersspecifikke overlevelse (Sårsklasse: tal i parentes angiver årsklasser for Oksbøl M2; Figur 14) er givet for Oks-

bøl beregnet vha. to forskellige aldersbestemmelsesmetoder, M1 og M2) og for Djursland under antagelse af, at bestanden var 

stabil (observerede aldersfordeling) og korrigeret for en mulig årlig bestandsstigning på 14 % udtrykt i jagtudbyttet. Ud fra disse 

input-parametre beregnes bestandenes årlige vækstrate (λ). Ved at holde alle andre demografiske parametre konstante er der 

desuden angivet den nødvendige overlevelse for kalve og voksne hinder over 2 år for at holde bestanden stabil (λ=1). 

  Oksbøl (M1) Oksbøl (M2) 

Djursland 

(observeret) 

Djursland 

(korr for λ = 1,138) 

Input: S0 0,67 0,67 0,77 0,88 

Input: S1 0,77 0,77 0,80 0,91 

Input: S2 0,75 0,75 0,82 0,94 

Input: S3-4 (3-5) 0,70 0,70 0,76 0,86 

Input: S5-7 (6-9) 0,78 0,78 0,80 0,91 

Input: S8+ (10) 0,70 0,70 0,66 0,75 

Bestandens årlige vækstrate (λ) 0,949 1,020 1,003 1,117 

Kalveoverlevelse (S0) ved λ=1 0,92 0,58 0,76 0,41 

Hindoverlevelse (Sa) ved λ=1 0,80 0,80 0,77 0,75 
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årlig overlevelse på 99 % fra det 1. til det 8. leveår, og en 80 % årlig overle-
velse fra og med det 8. fyldte år, vil bestanden med den estimerede alders-
specifikke kalveproduktion for Djursland have en årlig vækstrate på r=19 % 
(λ = 1,21), svarende til en fordoblingstid på knap 4 år.  

 

   

 

   

Figur 30. Isokliner for krondyrbe-
standes årlige vækstrate som 
funktion af overlevelsen af kalv 
fra 1. september til det følgende 
år (S0) og den årlige overlevel-
sesrate for hinder fra og med det 
1. fyldte år (Sa), hvis 57 % af alle 
2-årige hinder og 82 % af alle 
ældre hinder har kalv ved jagt-
sæsonens begyndelse. Den med 
rødt fremhævede isoklin angiver 
en årlig vækstrate på λ=1, dvs. 
en stabil bestand. 

Figur 31. Isokliner for krondyrbe-
standes årlige vækstrater som 
funktioner af den samme årlige 
overlevelse af kalv (fra 1. sep-
tember til det følgende år og 
smalhind (fra det 1. til det andet 
fyldte leveår) og ældre hinder fra 
det 2. fyldte leveår, hvis 57 % af 
alle 2-årige hinder og 82 % af alle 
ældre hinder har kalv ved jagt-
sæsonens begyndelse. Den med 
rødt udhævede isoklin angiver en 
årlig vækstrate på λ=1, dvs. en 
stabil bestand. 
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5 Diskussion 

5.1 Aldersbestemmelse af danske krondyr ud fra tandsnit og 
tandslid 

Krondyrs alder kan bestemmes eksakt til og med det 1. fyldte år ud fra til-
stedeværelsen af mælketænder. Fra og med det 2. fyldte år, hvor tandsættet 
er fuldt udviklet, kan alderen kun bestemmes omtrentlig ud fra sliddet på 
tyggefladerne (Brown & Chapman 1991) eller ud fra antallet af årringe i 
tandsnit (Azorit m. fl. 2004, Grue 1979, Mitchell 1967).  

Kalibrering i forhold til dyr med kendt alder viste, at aldersbestemmelse 
vha. tandsnit gav en gennemsnitlig retvisende aldersbestemmelse med høj 
statistisk forklaringsgrad. Aldersbestemmelse vha. tandsnit kan derfor be-
tegnes som en objektiv og troværdig metode, hvis man ønsker at monitere 
danske krondyrbestandes alderssammensætning. Metoden var dog ikke 
præcis i den forstand, at aldersbestemmelsen for det enkelte dyr var forbun-
det med en usikkerhed på +/- 2 år.  

Den på Oksbøl anvendte metode til at aldersbestemme krondyr ud fra tand-
sliddet har den åbenbare fordel at den er hurtig, billig og lavteknologisk. 
Den høje korrelationsgrad mellem alder bestemt ved tandsnit og alder esti-
meret ud fra slid tyder da også på en nøje overensstemmelse mellem dyre-
nes alder og tændernes slid. Tandslidsmetoden lider dog af den åbenbare 
mangel, at den er mindre objektiv, samt at graden af tandslid kan variere sy-
stematisk mellem bestande med forskelligt fødegrundlag, lige som nedslid-
ningsraten inden for en bestand vil kunne være korreleret med bestandstæt-
hed og fødekonkurrence (Veiberg m.fl. 2007). Endeligt er det muligt, at for-
skellige dele af bestanden (fx hundyr og handyr) pga. forskelle i adfærd og 
energibehov slider deres tænder ned med forskellig hastighed (Van Deelen 
m.fl. 2000). Alle disse forhold bidrager hver for sig med elementer af usik-
kerhed omkring slidmetodens generelle troværdighed, ikke mindst hvis den 
forsøges overført til andre bestande med anden kostsammensætning. 

I det konkrete tilfælde blev der fundet systematisk uoverensstemmelse mel-
lem aldre estimeret ud fra tandslid og tandsnit, idet tandsnitsmetoden i gen-
nemsnit estimerede ød dyrene til at være 50 % ældre end tandslidsmetoden. 

To forhold taler for, at den oprindelige, ikke-kalibrerede aldersvurderings-
metode på Oksbøl (”metode 1”) underestimerede dyrenes faktiske alder. For 
det første var tandsnitsmetoden tidligere blevet testet til at give akkurate al-
dersbestemmelser (det var desværre ikke mulig at lave en tilsvarende analy-
se i forhold til dyr med kendt alder for tandslidsmetoden). For det andet vi-
ste bestandsmodelleringer, at hvis bestanden af hundyr på Oksbøl havde en 
aldersfordeling som forudsagt ud fra den oprindelige aldersvurderingsme-
tode, skulle den i givet fald være gået tilbage med 5 % om året over en 22-
årig periode svarende til en samlet bestandsreduktion på 68 %. Til sammen-
ligning forudsagde en bestandsmodel baseret på den kalibrerede aldersfor-
deling (”metode 2”) en årlig bestandsvækst på 2 %, hvilket må betegnes som 
værende inden for den analytiske fejlmargin, når man tager i betragtning at 
kalveproduktionen på Oksbøl pga. det relativt ringere fødegrundlag meget 
vel var lavere end forudsat i bestandsmodellen. For at bringe Oksbølbestan-
dens vækstrate ned på 0 ved den ved metode 2 beskrevne hundyroverlevel-
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se, skulle kalveprocenten reduceres til fx 40 % og 73 % for 2-årige og ældre 
hinder eller 67 % for alle hinder. 

Selv om det i den konkrete analyse af alderssammensætningen på Oksbøl 
var muligt at korrigere den formentligt fejlagtige lave aldersfordeling, siger 
det sig selv, at som analytisk grundlag er en fra starten korrekt aldersforde-
ling langt at foretrække frem for en rekonstrueret fordeling baseret på mere 
eller mindre antagelsesfunderede korrektioner.  

5.2 Alderssammensætning og aldersspecifik overlevelse 

5.2.1 Mulige fejlkilder ved brug af livstabeller til estimering af  
demografisk sammensætning og bestandsdynamik 

Som tidligere redegjort for er estimater af bestandes aldersspecifikke overle-
velse på grundlag af livstabeller etableret ud fra alder ved død sårbare over 
for ændringer i bestandsstørrelse såvel som uoverensstemmelser mellem 
den ”sande” aldersfordeling ved død i bestanden og den aldersfordeling, 
der er repræsenteret i den stikprøve som livstabellen etableres ud fra 
(Caughley 1977). Da stort set alle krondyr i Danmark dør ved jagt (sekun-
dært påkørsler), må de foreliggende livstabeller baseret på alder ved død an-
tages at opfylde disse grundbetingelser.  

For Djurslandsbestandens vedkommende er det et åbent spørgsmål, om be-
standen var stabil eller i vækst i løbet af undersøgelsesperioden. Normalt vil 
man benytte ændringer i jagtudbyttet som indikator for ændringer i bestan-
dens størrelse. Det er dog stærkt tvivlsomt, om bestanden virkeligt voksede 
med 14 % årligt som indikeret af stigningen i jagtudbyttet da der i samme 
periode som undersøgelsen pågik, blev ført en kampagne for at øge den ge-
nerelle afskydning af hundyr og kalve med henblik på at stoppe bestands-
væksten (Mads Flinterup, pers. kommunikation). Da beregningerne viste, at 
Djurslandbestanden helt uden afskydning maksimalt kan vokse med 20 % 
årlig, er det usandsynligt at bestanden voksede med 14 % i en situation, hvor 
afskydningen blev forsøgt øget for at begrænse væksten. Overvægten af 
hundyr i det indleverede materiale kunne også tyde på, at afskydningskam-
pagnen havde en reel bestandsmæssig effekt. Der er også flere analytiske in-
dikationer på at en livstabel-korrektion for en årlig bestandsvækst på 14 % 
var alt for høj. En korrektion af dette omfang resulterede således i , at visse 
korrigerede overlevelsesrater blev negative. Desuden prædikterede en be-
standsmodel baseret på den ikke-korrigerede livstabel, at bestanden rent 
faktisk var så godt som stabil. Da det imidlertid ikke kan definitivt afvises, at 
bestanden fortsat var i vækst, er bestandsberegninger også præsenteret for et 
14 % årlig vækstrate-scenarie.  Bestandens sande aldersspecifikke overlevel-
sesparametre vil med sikkerhed ligge inden for disse to scenarier. 

I begge bestande nedlagdes samlet set væsentligt flere hundyr end handyr, 
hvorimod kønsratioen blandt nedlagte kalve var tæt på 1:1, hvis man anta-
ger at hovedparten af de ikke-kønsbestemte kalve reelt var af hunkøn. Dette 
mønster kan enten være udtryk for, at der generelt fødtes flere hundyrkalve 
end handyrkalve (Kruuk m.fl. 1999), men at der blev nedlagt lige mange 
hjortekalve og hindkalve (dvs. at hjortekalvene havde højere dødelighed), el-
ler at en større andel af handyr end af hundyr som voksne ”forsvandt” ud af 
regnskabet ved ikke at blive registeret, når de døde. Det sidste vil være til-
fældet, hvis handyr i er mere tilbøjelige til at udvandre fra bestanden 
(Clutton-Brock & Lonergan 1994, Clutton-Brock m.fl. 1997, Kruuk m.fl. 
1999). For Oksbølbestandens vedkommende er en øget udvandring af han-
dyr den mest sandsynlige forklaring på den skæve kønsfordeling blandt 
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voksne, idet handyr generelt er mere tilbøjelige til at udvandre fra deres fø-
deområde end hundyr (Milner-Gulland m.fl. 2004). Pga. sin høje bestands-
tæthed sammenlignet med de omkringliggende områder må Oksbøl Kron-
dyr Reservat derfor formodes at afgive flere emigranter end det modtager af 
immigranter fra naborevirerne, hvilket især vil gøre sig gældende for han-
dyr. Det forhold, at andelen af hundyr i en given fødselsårgang var positivt 
korreleret med bestandens størrelse i fødselsåret, er også helt i tråd med det 
generelle forhold, at hanner er relativt mere tilbøjelige til at udvandre ved 
stigende bestandstæthed og ressourceknaphed end hunner (Milner-Gulland 
m.fl. 2004).  

Sammenlignet med Oksbøl er Djursland et væsentligt større og mere geogra-
fisk afgrænset område, hvilket alt andet lige skulle vanskeliggøre den sam-
me grad af ind- og udvandring som i Oksbøl. Overvægten af hundyr i Djurs-
landmaterialet lader sig derfor vanskeligere forklare som en netto-
udvandring af handyr. Overvægten af hundyr kan være et resultat af den 
ovenfor omtalte afskydningskampagne, som netop var rettet mod voksne 
hundyr. Det er også muligt at handyr i lavere grad en hundyr blev rapporte-
ret til undersøgelsen efter at være blevet nedlagt. En mulig forklaring kan 
være, at indrapporteringsprocenten af dyr kan tænkes at være omvendt 
proportional med antallet af dyr der nedlægges på en ejendom. Da ”mindre” 
ejendomme tilsyneladende nedlagde en større andel handyr end ”store” 
ejendomme, vil en lavere rapporteringsgrad fra denne type ejendomme føre 
til en generelt lavere rapporteringsprocent for handyr sammenlignet med 
hundyr.  

Uanset om en større andel af de voksne dyr sammenlignet med kalve for-
svinder ud af alder-ved-død-statistikken gennem udvandring eller under-
rapportering, bliver resultatet, at den årlige overlevelse underestimeres i al-
derspyramiden. Den præcise størrelse af denne fejlkilde er umulig at estime-
re uden data på aldersspecifik rapporteringssandsynlighed af dyr født i ind-
samlingsområdet. Fordelt over den samlede aldersfordeling kan der måske 
være tale om op til et par procentpoint i årlig overlevelse per aldersklasse, 
dvs. næppe noget der rykker de overordnede konklusioner væsentligt.  

Det skal afslutningsvist nævnes, at netto-indvandring af dyr fra bestemte al-
dersklasser også vil kunne være en systematisk fejlkilde, som i givet fald vil 
føre til, at overlevelsen overestimeres. Dette vil fx kunne være tilfældet, hvis 
der i registreringsområdet udsættes eller undslipper gamle handyr, som i 
udgangspunktet forekommer i meget lille antal i bestanden. Selv et lille antal 
undslupne eller udsatte handyr med høj alder, vil således kunne forklare 
den tilsyneladende, men statistisk signifikante stigning i overlevelse for 
handyr ældre end 8 år på Djursland, idet kun 13 individer opnåede denne 
alder. Hvis blot et enkelt dyr slap ind i bestanden som fx 14-årig for straks 
efter at blive nedlagt, ville den således optræde i datasættet som havende 
overleveret 14 jagtsæsoner, heraf 5 efter det fyldte 8. år. 

5.2.2 Aldersfordelinger og overlevelse relateret til jagttryk 

Al den stund, at jagt er ansvarlig for hoveparten af dødeligheden i alle dan-
ske krondyrbestande, vil alle alders- og kønsspecifikke overlevelsesrater af-
spejle det tilsvarende jagttryk på de pågældende køns- og aldersgrupper. 
Geografisk variation i disse parametre må følgelig tilskrives forskelle i al-
ders- og kønsspecifik jagttryk. Mens aldersfordelingsmønstrene på Oksbøl 
kan relateres til en relativt klart defineret afskydningspolitik håndhævet på 
bestandsniveau (”forvaltning”), må aldersmønstret på Djursland formodes 



54 

at afspejle det bestandsmæssige resultat af en typisk revirbaseret afskydning 
uden overordnet koordination eller måltal for afskydningen (”jagtlig præda-
tion”).  

Ikke overraskende havde de to bestande meget forskellige alders- og overle-
velsesfordelinger for handyr. Der var også en væsentlig forskel i kalvedøde-
lighed, mens den årlige overlevelse for hundyr var nogenlunde sammenlig-
nelig. Inden for Djursland kunne der endvidere konstateres en betydelig va-
riation i aldersfordeling for voksne handyr mellem de otte delområder, hvil-
ket givetvist afspejler lokale forskelle i jagttryk på handyr. 

Den årlige overlevelse for handyr i de to bestande adskilte sig ved at den på 
Djursland var højest i de to første leveår (80-96 %) for derefter at falde til 
omkring 50 % efter det 4. leveår, mens den årige overlevelse på Oksbøl steg 
med alderen. Som det vil blive vist nedenfor (afsnit 5.4), havde denne forskel 
i aldersspecifik dødelighed markant indflydelse på bestandenes sammen-
sætning og udbytte.  

5.3 Slagtevægt og drægtighed 
Med forbehold for forskelle i vejemetoder opnåede dyr af begge køn efter alt 
at dømme højere slagtevægte på Djursland end i Oksbøl. Dette tyder over-
ordnet set på et generelt dårligere fødegrundlag for dyrene fra Oksbøl sam-
menlignet med dyrene fra Djursland; en forskel som i øvrigt også gjorde sig 
gældende i 1950’erne og 1960’erne (Jensen 1967). Uanset aldersbestemmel-
sesmetode så handyr på Oksbøl også ud til at være flere år om at nå deres 
maksimale vægt sammenlignet med Djursland. Endelig var der i Oksbøl en 
negativ sammenhæng mellem slagtevægtene hos især yngre dyr og hos 
handyr og bestandens tæthed. Den negative sammenhæng mellem vægt og 
bestandstæthed i Oksbøl viser, at det ringere fødegrundlag i denne bestand i 
delvist var et resultat af intraspecik fødekonkurrence. Dette mønster er i 
fuldstændig overensstemmelse med klassiske populationsundersøgelser af 
krondyrbestande, som også viser en klar sammenhæng mellem fødegrund-
lag, bestandstæthed, kropsstørrelse og slagtevægt (Clutton-Brock m.fl. 1982, 
Lowe 1972, Mysterud m.fl. 2001).  

I sin yderste konsekvens har nedsat hundyr-kondition indflydelse på be-
standens reproduktionsrate i form af nedsat drægtighedsprocent, senere 
fødselstidspunkter, lavere kalvevægte og deraf følgende lavere kalveoverle-
velse (Clutton-Brock m.fl. 1987a, 1987b). Om det ringere fødegrundlag og 
kondition hos krondyr i Oksbøl også manifisterede sig i form af en relativt 
lavere realiseret frugtbarhed, målt som andel af hundyr med kalv ved jagt-
sæsonens start, lader sig ikke besvare ud fra det foreliggende materiale, hvor 
data på diegivende hundyr kun forelå fra Djursland. Det forhold, at Oksbøl-
bestanden ifølge modelberegninger ud fra bestandens aldersspecifikke dø-
delighed for hind og den samme kalveproduktion, som på Djursland skulle 
vokse med 2 % om året (hvor den reelt var stabil), kunne tyde på, at den rea-
liserede kalvesætning (antal kalve per hind ved jagtsæsonens begyndelse = 
antal kalve født per hind multipliceret med overlevelsen fra fødselstids-
punkt til jagtsæsonens begyndelse) var en del lavere på Oksbøl end på 
Djursland. 

5.4 Bestandsforvaltningsscenarier  
Effektiv bestandsforvaltning bygger på en klart defineret og praktisk reali-
serbar målsætning om, hvad det er, man præcist ønsker at optimere (Sinclair 
m.fl. 2006). Siden dødelighed hos danske krondyr næsten udelukkende kan 
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henføres til afskydning, er det teknisk set relativt simpelt at forvalte danske 
krondyrbestandes størrelse, køns- og alderssammensætning gennem en mål-
rettet afskydning af køns- og aldersklasser. Udfordringen består med andre 
ord alene i først at definere, hvilke målsætninger en bestand skal forvaltes 
efter, og dernæst at administrere den tilstræbte politik i praksis.  

I det følgende beskrives først, hvorledes afskydningen ideelt set skal tilrette-
lægges med henblik på optimering af forskellige bestandsmæssige ønsker, 
ikke mindst ønsket om at øge andelen af ældre handyr. Dernæst diskuteres, i 
hvilken grad disse bestandsmæssige ønsker understøttes af afskydnings-
mønstret på henholdsvis Oksbøl og Djursland (med og uden spidshjorte-
fredning). Hvorledes man (staten, private interessenter) på lokal, regional el-
ler national skala i givet fald måtte blive enige om, efter hvilke principper 
krondyrbestande skal forvaltes, og hvorledes en vedtaget afskydningsmodel 
skal organiseres i praksis, ligger uden for denne rapports rammer. 

Som jagtobjekt, naturelement og skadevolder på samme tid er de danske 
krondyrbestande genstand for forskelligartede interesser, som er forbundet 
med tildels modsatrettede forvaltningsmæssige ønsker. Krondyrbestande 
kan derfor forvaltes efter forskellige principper, alt efter hvilke bestands-
mæssige interesser der vægtes højest. For at nå dertil, er det nødvendigt at få 
konkretiseret de ofte noget vage termer, der anvendes i forbindelse med 
fremsættelse af forvaltningsønsker (fx ”bæredygtig jagtig forvaltning”, 
”sund bestand”, ”naturlig aldersfordeling”, ”naturlig kønsfordeling” osv.) 
til specifikt, målbare biologiske størrelser.  

Sådanne konkrete (målbare) optimeringsønsker (som ikke alle lader sig rea-
lisere samtidigt) kunne være: 

i. Det højest mulige udtag af dyr eller kød 
ii. Flest mulige store trofæer 

iii. En høj andel gamle handyr i bestanden 
iv. Sikring af bestandens langsigtede levedygtighed (herunder genetisk) 
v. En ”naturlig” demografisk sammensætning 

vi. Minimering af skader (afgrøde, skov, trafik) 
vii. Et bestemt niveau af afgræsning af naturarealer. 

Uanset hvilke målsætninger man for en given bestand måtte ønske at frem-
me, skal man i forbindelse med tilrettelæggelsen af sin afskydning tage stil-
ling til følgende bestandsspørgsmål: 

1) Hvor stor ønskes bestanden at være? 
2) Hvilken demografisk sammensætning skal bestanden have? 

a. Hvilket forhold ønskes mellem antallet af hundyr og handyr? 
b. Hvilken aldersfordeling tilstræbes inden for hvert køn? 

Det første spørgsmål centrerer sig om at finde den rette balance mellem øn-
sket om at få en så stor bestand som muligt (hvilket vil fremme formålene i-
iv) på den ene side og ønsket om at reducere ulemperne ved disse dyr på 
den anden side (formålene vi-vii). Eller sagt med andre ord: den optimale 
bestandstæthed i forhold til et områdes fødekapacitet og de deraf afledte 
ulemper i form af skader, overgræsning og reduceret kondition. Reelt vil 
man ofte ikke kende den eksakte bestandsstørrelse, men måske ønske at ju-
stere bestanden op eller ned i forhold til det (ukendte) antal man har i for-
hold til en vurdering af de nedlagte dyrs kondition (indikatorer på fødebe-
grænsning) og de skader, bestanden evt. forårsager. I det omfang kalvepro-
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duktionen per hundyr på Djursland kan overføres til andre landsdele, vil 
man regulere en bestands vækstrate ved at sammensætte den procentuelle 
afskydning på kalv og hundyr som vist i Figur 30 og Figur 31.  Hvis man lo-
kalt skulle ønske at øge eller etablere en bestand over så kort tid som mulig, 
viser beregningerne, at det er principielt muligt at få en bestand til at vokse 
til dobbelt størrelse inden for 4 år, hvis man i denne periode helt freder hin-
der og hindkalve. 

Når en bestands størrelse er besluttet, vil det næste spørgsmål dreje sig om, 
hvilken demografisk sammensætning bestanden ønskes at have med henblik 
på optimering af den eller de ønskede bestandsformål (i-v). For at illustrere 
den teoretisk mulige spændvidde i demografiske forvaltningsscenarier gives 
i det følgende nogle eksempler på, hvilke bestandsscenarier der er princi-
pielt mulige, afhængig af hvad man måtte ønske at optimere i en bestand. 
Det skal understreges, at der er tale om rent teoretiske beregninger med ud-
gangspunkt i demografiske modeller. Beregningerne tager således ikke hen-
syn til diverse praktiske udfordringer med korrekt udvælgelse og afskyd-
ning af individer samt ud- og indvandring af dyr til naboarealer med anden 
afskydningspraksis. De skal derfor i højere grad betragtes som forvalt-
ningsmæssige rettesnore end som mål, der 100 % opfyldelige i praksis. 

1. Det højest mulige udtag af dyr eller kød (”Hjortefarmsmodellen”) 
Hvis man for en given bestandsstørrelse ønsker at optimere bestandens 
kødproduktion eller det totale antal dyr der nedlægges, vil det være hen-
sigtsmæssigt med en så høj andel af voksne hundyr som muligt, da de pro-
ducerer kalve, som kan høstes inden vinteren, hvor levestedets bæreevne er 
mindst. I givet fald skal man minimere andelen af køns- og aldersklasser, 
der ikke producerer kalve. I praksis vil det sige andelen af handyr. En sim-
pel demografisk model (Figur 30) tilsiger, at den optimale løsning for at op-
nå dette mål vil være at afskyde 60-65 % af alle hindkalve, mod til gengæld 
kun at nedlægge ældre hundyr i det omfang, de viser tegn på reduceret 
frugtbarhed. Da handyr i en sådan ”hjortefarmsmodel” ikke tjener andet 
formål end at skulle befrugte hinderne, skal deres andel af bestanden blot 
være tilstrækkelig høj til at sikre befrugtning. Hvor få kønsmodne handyr, 
der behøves per kønsmodent hundyr, uden at det går ud over kalvesætnin-
gen, er omdiskuteret (se nedenfor), men anses at ligge et sted mellem 1:10 og 
1:20, afhængig af bestandens absolutte tæthed (Mysterud m.fl. 2002). For at 
opnå en hjort:hind-ratio på 1:10 kan man nøjes med at lade én hjortekalv 
overleve for hver 10 hindkalve. I en bestand, hvor der fødes lige mange hjor-
te- og hindkalve, og hvor man afskyder 60 % af hindkalvene, vil dette svare 
til, at man principielt kan nedlægge 96 % af alle hjortekalve (1- [40 % overle-
vende hindkalve/10 hindkalve per hjortekalv]), såfremt voksne handyr har 
samme overlevelse som voksne hinder.  

I Tabel 7 er givet et regneeksempel på en bestand forvaltet med henblik på 
maksimering af antallet af nedlagte dyr per år. Heraf fremgår, at det i en så-
dan bestand, som primært består af hinder gennem massiv afskydning af 
hjortekalve principielt vil være muligt at høste 62 dyr årligt for hver 100 dyr 
i forårsbestanden. Som ”sidegevinst” kan man ved at høste handyr som ”ud-
fases” efter deres 8. år eller 1-3 ynglesæsoner på toppen, opnå et udbytte på 
omtrent 1 gammel handyr per 100 dyr per år. 

2. Flest mulige store trofæer (”trofæmodel”) 
Hvis man ønsker at optimere høsten af store trofæer, vil den optimale be-
standsmæssige løsning være at skåne unge handyr, indtil de har opnået den 
ønskede trofæstørrelse, for derefter at tage dem ud til jagt (Buckland m.fl. 
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1996). I en stabil bestand vil den optimale alder for udtag til jagt kunne be-
regnes som den maksimale værdi af forholdet mellem trofæets værdi (po-
ints, indtægt) og dyrets kumulerede energiforbrug i vintersæsonerne, indtil 
det kan høstes. Hvis man eksempelvis i gennemsnit tager handyr ud til jagt 
som 8-årige (dvs. i det 9. påbegyndte leveår), hvor dyrene er fuldt udvokse-
de vægtmæssigt og trofæmæssigt, vil hvert ”høstklare” handyr have belastet 
bestandens levegrundlag gennem 8 foregående vintersæsoner (i forbindelse 
med denne meget forsimplede beregning tages der ikke højde for, at det år-
lige energiforbrug på grund af dyrenes vækst stiger i de første leveår). Hvis 
man ud fra en profitberegning skulle komme frem til, at handyr opnår deres 
økonomisk optimale alder som jagtobjekt som 6-årige, vil denne årsklasse i 
en stabil bestand maksimalt kunne udgøre 1/6 af vinterbestanden af handyr, 
hvilket kun vil kunne lade sig gøre, hvis alle handyr nedlægges efter deres 6. 
leveår, yngre aldersklasser har en overlevelse på nær 100 %, og der hvert år 
fødes præcis det antal handyrkalve, som der tages ud som 6-årige. I forhold 
til bestandens kønssammensætning vil det betyde, at hundyr kun skal udgø-
re så stor en del af bestanden, at de producerer det fornødne antal handyr-
kalve, der skal vokse sig store nok til, at de kan tages ud til trofæjagt. I en 
bestand, hvor 80 % af alle voksne hundyr har kalv ved jagtsæsonens begyn-
delse, og halvdelen af alle kalve er af hankøn, vil det svare til, at der for 
hvert 6-årigt handyr behøver at være 1/(0,8*0,5) = 2,5 hundyr i den kalve-
sættende alder. Dette vil føre til en handyr:hundyr-ratio for kønsmodne dyr 
i brunstsæsonen (handyr fra og med deres 2. fyldte leveår, hundyr fra og 
med deres 1. fyldte leveår) på 5:2,5= 2. Som det var tilfældet under ”hjorte-
farmsmodellen”, vil man for at vedligeholde en konstant hundyr-bestand 
skulle lade 35-40 % af de fødte hundyrkalve overleve, hvilket vil svare til ca. 
0,16 overlevende hundyrkalv per hundyr. Dette vil svare til, at 5-årige han-
dyr (som skal høstes den efterfølgende jagtsæson) rent numerisk vil kunne 
udgøre op imod 1/9 af vinterbestanden, som totalt set ville bestå af 2,06 
handyr for hvert hundyr. 

Skulle man ønske først at høste alle handyr efter deres 10. fyldte leveår, ville 
regnestykket under de samme forudsætninger tilsige, at forholdet mellem 
kønsmodne handyr og hundyr skulle være 3,1:1, og at den ældste alders-
klasse for handyr skulle udgøre 1/13-del af den samlede vinterbestand. 

I Tabel 7 er givet et regneeksempel på en bestand forvaltet med henblik på 
maksimering af udtaget af antallet af nedlagte handyr på mindst 8 år ved at 
skåne alle handyr frem til denne alder. En sådan afskydningsmodel vil, teo-
retisk set, give et bestandsmæssigt afkast på 8-9 kapitalhandyr årligt for hver 
100 dyr i forårsbestanden og 19 dyr årligt totalt set. 

Fordi handyrs vækst og trofæudvikling er mere afhængig af gode fødebe-
tingelser end hundyrs vækst og frugtbarhed, fordi hinder er mere tilbøjelige 
til at føde kalve af hunkøn under situationer med fødebegrænsning, og fordi 
handyr er mere tilbøjelige end hunner til at udvandre fra områder med fø-
deknaphed, anbefales bestande, som forvaltes med henblik på trofæproduk-
tion, generelt holdt på lavere tætheder i forhold til den økologiske bæreevne 
end bestande forvaltet med henblik på kødproduktion (Clutton-Brock & 
Lonergan 1994, Clutton-Brock m.fl. 2002, Kruuk m.fl. 1999). 

3. En høj andel gamle handyr i bestanden 
Ønsket om en høj/højere andel af gamle handyr i den stående bestand er 
beslægtet med ønsket om at høste flere store trofæer og bruges måske un-
dertiden synonymt eller forveksles med dette. Den optimale strategi for at 
maksimere andelen af gamle handyr i den stående bestand adskiller sig dog 
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fra den optimale strategi for maksimering af trofæer (se ovenfor). Mens man 
ved trofæ-optimeringsstrategi gør bedst i at ”hæve gevinsten” og nedlægge 
dyret, når det har nået den ønskede størrelse, så bør man tvært imod lade de 
store handyr leve videre, efter de har nået en fuldt udvokset alder, hvis man 
ønsker så stor en repræsentation af disse i bestanden som muligt. Hvor stor 
en andel ”store” handyr ønskes at skulle udgøre af den samlede bestand, er 
naturligvis en smagssag. Som det fremgår af scenarieberegningerne for en 
trofæ-optimeringsmodel med udtag af dyr i 8-årsalderen (Tabel 7), er det 
gennem fredning af unge handyr fuldt muligt at opnå bestande, hvor ho-
vedparten af dyrene består af fuldvoksne handyr.  

4. Sikring af bestandens langsigtede levedygtighed (herunder genetisk) 
I debatter om dansk krondyrforvaltning fremsættes undertiden en bekym-
ring for, om den praktiserede afskydning, herunder det høje jagttryk på 
handyr, er ”bæredygtigt”. Da ”bæredygtig udnyttelse” kan defineres for-
skelligt, er det vigtigt at gøre sig klart, hvilken definition der lægges til 
grund for en diskussion om hvorvidt jagten kan betragtes som bæredygtig:  

Hvis man med bæredygtighedsprincippet forudsætter, at en bestand skal ved-
blive at være selvreproducerende og i øvrigt være robust mod uddøen, vil en be-
stand være bæredygtigt forvaltet, hvis den er stabil eller i fremgang, og dens 
størrelse tilsiger, at den ikke vil uddø. Ifølge denne definition, varr den jagt-
lige udnyttelse af Djurslandbestanden bæredygtigt al den stund den var sta-
bil eller i fremgang og talter over tusind dyr. Bestandsudviklingen på Djurs-
land, og resten af Danmark som helhed, ser dermed ud til at følge den gene-
relle trend i den industrialiserede verden, hvor traditionel jagt, som for det 
meste er trofæorienteret, ikke begrænser krondyrbestandenes tilvækst 
(Milner m.fl. 2006).  

Da ”bæredygtig jagt” også kan omfatte en diskussion af, hvorvidt afskydnin-
gen på ejendomsniveau er i balance med den enkelte ejendoms bestandsgrundlag og 
bæreevne, skal det for en god ordens skyld anføres, at denne problemstilling 
ikke lader sig belyse i den foreliggende analyse, der ikke forholder sig til de 
totale afskydningstal per ejendom i forhold til disses bestandsandel eller bæ-
reevne. Som vist i en tidligere analyse af den rumlige variation i jagtudbyttet 
af krondyr i Jylland (Sunde m.fl. 2008) hersker der dog næppe nogen tvivl 
om, at forekomsten og tætheden af krondyr i mange områder fortsat ligger 
væsentligt under det niveau, som fødegrundlaget tilsiger, fordi der lokalt 
høstes flere dyr, end der fødes, hvorved der opstår lokale ”dræn” af bestan-
den.   

I bæredygtighedsdiskussioner fremhæves undertiden en bekymring for, om en 
for høj afskydning af handyr og dermed afledte skæve kønsratio blandt voksne dyr 
kan være et problem for kalvesætningen, idet hundyr i forbindelse med deres 
parringsvalg kan få problemer med at finde egnede handyr. Mangel på han-
ner vil kunne medføre forsinket parring med deraf følgende senere kalve-
sætning, og sin yderste konsekvens faldende drægtighedsrater (Sæther m.fl. 
2003). Teoretiske såvel som empiriske undersøgelser af bestande af polyga-
me hovdyr udsat for kraftig trofæjagt tyder på, at det er tilstrækkeligt med 
ét handyr for hver 10-20 hundyr for at sikre rettidig befrugtning af alle hun-
dyr og deraf følgende rekruttering (Mysterud m.fl. 2002). Den præcise, kriti-
ske tærskelværdi for den lavest mulige andel af kønsmodne hanner i be-
standen uden negative konsekvenser for bestandens formering afhænger 
dog af en række forudsætninger, som er vanskelige at forudsige i naturen 
(Milner m.fl. 2007, Mysterud m.fl. 2002).  
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Den gældende afskydningsmæssige praksis på Oksbøl og Djursland resulte-
rede i en kønssammensætning på 1,8-2,6 kønsmodne hundyr for hvert han-
dyr over 2 år, og 6-8 kønsmodne hundyr for hvert handyr over 5 år (Tabel 
7). Dette må betragtes som liggende på den sikre side i forhold til, hvad der 
kræves for at sikre befrugtning, og på niveau med kønsfordelingen i kron-
dyrbestande i andre lande (Buckland m.fl. 1996, Clutton-Brock m.fl. 1982, 
Clutton-Brock & Lonergan 1994). Drægtighedstallene fra Djursland tyder da 
heller ikke på at tilgang af handyr var en begrænsende faktor for hindernes 
reproduktionsevne. 

Endelig kan ”bæredygtig jagt” også betinge, at den jagtlige udnyttelse ikke må 
ændre bestandens grundliggende genetiske egenskaber. I den forbindelse fremfø-
res især bekymringen for at trofæjagt fører til, at det ikke længere er de 
”stærkeste” dyr der fører deres arvemateriale videre. Ifølge evolutionær teo-
ri vil forhøjet dødelighed gennem udvælgelse af dyr med specielle karakter-
træk, føre til ændringer af bestandens egenskaber over generationer, såfremt 
disse egenskaber ellers er arvelige. I hvilken grad trofæjagt i praksis fører til 
genetisk betingede ændringer af bestandes fysiognomi afhænger dog både 
af det jagtlige udvælgelsespres, karaktertrækkets grad af arvelighed og styr-
ken af modsatrettede selektive kræfter (fx konkurrence mellem hanner for 
parringer, der fortsat vil favorisere de største dyr). Der findes eksempler på 
at trofæjagt har ført til evolutionært mindskede trofæstørrelser fx hos tyk-
hornsfår (Ovis canadensis) (Coltman m.fl. 2003, Festa-Bianchet m.fl. 2014). 
Omvendt er der for krondyrs vedkommende ikke nogen markant arvelig – 
og dermed selektiv - komponent i gevirstørrelser, som primært er bestemt 
ud fra de til enhver tid gældende fødeforhold (Clements m.fl. 2010, Kruuk 
m.fl. 2002, Rivrud m.fl. 2013). Heraf følger, at jægerselektion på dyr med sto-
re gevirer, isoleret set, ikke nødvendigvis fører til evolutionært betingede 
reduktioner i bestandes gevirstørrelser.  

En potentielt mere betydende men overset selektionsfaktor er den reducere-
de levealder for handyr generelt. Rent evolutionært vil en markant reduceret 
levealder i forhold til den alder, hvor den reproduktive succes er højest, føre 
til selektion for tidligere kønsmodenhed på bekostning af vækst og størrelse 
(Allendorf & Hard 2009, Harris m.fl. 2002, Proaktor m.fl. 2007). For krondyrs 
vedkommende vil et højt generelt jagttryk på handyr over tid kunne føre til 
tidligere kønsmodenhed og mindre krops- og gevirstørrelse, fordi de han-
dyr, hvis reproduktive investering topper tidligt i livet og ved en relativt la-
vere slutvægt, leverer flere gener videre til næste generation end de handyr, 
der har som livshistoriestrategi at toppe reproduktionsmæssigt senere i livet 
ved en større kropsstørrelse. Evolutionære modeller tyder således på at et 
generelt højt jagttryk på voksne dyr er mere betydende for evolutionært be-
tingede karakterændringer i livshistorie end selektiv jagt inden for alders-
grupper (Proaktor m.fl. 2007).  

Da evolutionære ændringer sker over mange generationer, er det vanskeligt 
at påvise selektion inden for nutidige dataserier. Danske og svenske hanner 
af krondyr opnåede større skelet- og gevirmål fra forhistorisk tid og frem til 
middelalderen sammenlignet med dyr fra det 20’ende århundrede (Ahlén 
1965). Om dette afspejler forskelle i gennemsnitsalder, fødeforhold eller er et 
resultat af selektion for tidligere kønsmodenhed og mindre kropstørrelse, 
har dog ikke været undersøgt.   

5. En ”naturlig” demografisk sammensætning 
Ofte fremsættes ønsket om at krondyrbestandes demografiske sammensæt-
ning bør være så ”naturlig” som mulig. Dette må tolkes som den demografi-
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ske fordeling, der findes i bestande som primært reguleres af naturlige fak-
torer, dvs. fødegrundlag, klima og naturlige fjender. Ud over at være natur-
etisk begrundet vil en ”naturlig” demografisk sammensætning, per definiti-
on, også være en strategi til at sikre at bestandes livshistorieegenskaber ikke 
ændres markant gennem jagtlig selektion for tidligere kønsmodenhed og la-
vere krops- og gevirstørrelse (se ovenfor).  

Princippet om en ”naturlig” demografisk sammensætning er forbundet med 
det praktiske problem, at det ikke er helt entydigt, hvorledes en naturlig 
demografisk fordeling vil tage sig ud, siden de fleste nutidige krondyrbe-
stande er under en eller anden form for menneskelig bestandsregulerende 
indflydelse. Overordnet set vil bestande af større pattedyr dog typisk udvise 
aldersfordelinger karakteriseret af en høj dødelighed blandt unge individer, 
en relativt lavere dødelighed for voksne dyr i deres ”bedste” alder, efterfulgt 
af en støt stigende dødelighed med stigende alder, (Caughley 1966, Deevey 
1947, Sibly m.fl. 1997), et overordnet mønster som også synes at gælde kron-
dyr (Clutton-Brock m.fl. 1982, Coughenour & Singer 1996, Lowe 1969).  

En afskydningspolitik, der sigter på primært at fjerne kalve og dyr > 10 år 
med en nogenlunde ligelig kønsfordeling eller svag overvægt af hundyr, vil 
derfor i det store hele efterligne det køns- og aldersspecifikke dødeligheds-
mønster, man skulle forvente at finde i en bestand der reguleres af sult, syg-
domme og rovdyr.  

I Tabel 7 er givet et regneeksempel på en bestand afskudt med henblik på 
opnåelse af en køns- og aldersspecifik dødelighed, som man kunne forvente 
i en naturligt reguleret krondyrbestand, dvs. med høj dødelighed i de første 
leveår og efter det 10. leveår, med en smule højere dødelighed hos hanner 
end hos hunner. Fra en udnyttelsessynsvinkel udgør en sådan forvaltnings-
model et kompromis mellem en ”hjortefarms-” og en ”trofæoptimeringsmo-
del”, idet det vil resultere i et årligt afkast på ca. 34 dyr og 2-3 gamle handyr 
per 100 dyr i vinterbestanden.  

Bestandsmønstrene på Oksbøl og Djursland sammenlignet med de teoreti-
ske forvaltningsmodeller  
Hvis man sammenligner bestandsmønstrene i de to undersøgte bestande 
med de opstillede ”ideale” bestandsscenarier (Tabel 7), vil man kunne se, at 
begge bestande giver omtrent det samme udbytte i form af det årlige antal 
afskudte dyr per 100 dyr i forårsbestanden (32-37 stk.). Dette antal udgør 
knapt 2/3 af det teoretisk mulige udtag (”hjortefarmsmodellen”), omtrent 
det samme som en bestand forvaltet med henblik på opnåelse af en naturlig 
demografisk fordeling, og 50 % mere end for bestande forvaltet med henblik 
på maksimering af antal høstede handyr over 8 år.  

Målt i antal høstede handyr over 8 år, andelen af 8+-årige handyr i bestan-
den, og forholdet mellem antal hundyr og antal gamle handyr, kommer 
”Oksbølmodellen” væsentligt bedre ud end ”Djurslandmodellen”, om end 
begge modeller ligger langt fra de teoretisk mulige maksimalværdier. Oks-
bølmodellen resulterer således i et 7 gange lavere antal høstede handyr over 
8 år end ”trofæmodelen”, mens Djurslandmodellen med og uden fredning af 
1-årige handyr resulterer i henholdsvis 24 og 29 gange færre handyr høstet 
efter deres 8. fyldte år end det teoretisk mulige (Tabel 7). I forhold til en be-
stand med en tilstræbt naturlig demografisk fordeling, resulterer Oksbøl-
modellen og de to Djurslandmodeller i et afkast på 46 %, 15 % og 12 % hø-
stede handyr over 8 år. I det store hele matchede Oksbølmodellen ”hjorte-
farmsmodellen” med henblik på antallet af høstede handyr over 8. år og for-



61 

holdet mellem fuldvoksne handyr og hundyr i brunstsæsonen. Djursland-
modellen resulterer i ca. en tredjedel så mange høstede handyr over 8 år som 
en ”hjortefarms”-bestand forvaltet med henblik på optimering af det mak-
simale udtag af dyr. 

 

5.5 Konklusion og afsluttende bemærkninger 
Med denne rapport foreligger den første systematiske bestandsundersøgelse 
af danske krondyrbestande siden 1967 (Jensen 1967), og den første be-
standsdynamiske beregning foretaget på grundlag af disses demografiske 
sammensætning. Hvis man sammenligner resultaterne fra denne undersø-

Tabel 7. Forvaltningsscenarier for krondyrbestande beregnet ud fra, at 57 % af alle 2-årige og 82 % af alle ældre hundyr har 

kalv ved jagtsæsonens begyndelse, og der fødes lige mange kalve af han- og hunkøn. Den årlige dødelighed per aldersgruppe 

er sat til 1 % for aldersgrupper, der ikke er genstand for jagt (Modellernes resultat ændres ikke nævneværdigt, hvis baggrunds-

dødeligheden uden jagt sættes til 1 eller 4 % per år). De tre ”teoretiske” bestandsscenarier (maksimalt høstudtag af dyr, maksi-

malt høstudtag af handyr på mindst 8 år og en tilstræbt naturlig køns- og alderssammensætning) tager udgangspunkt i stabile 

bestande (fødsel af hunkalve opvejer udtag af hundyr), mens de tre virkelige scenarier (Oksbøl og Djursland med og uden 

spidshjortefredning) afspejler den fra bestandene estimerede køns- og aldersklassespecifikke dødelighed (Figur 14). 

  Forvaltningsscenarier 

  

Maks. høst-

udtag  

Maks. høst 

af handyr 

≥8 år  

”Naturlig” 

sammensæt-

ning  Oksbøl  Djursland  

Djursland 

uden spids-

hjortefredn. 

    Han Hun Han hun han hun Han hun han hun han hun 

Input: Procentvis årlig dødelighed 

kalv (1. leveår) 96 70 1 70 50 50 47 33 24 23 24 23 

1-årige (2. leveår) 1 1 1 1 18 15 36 16 4 20 24 20 

2-4-årige (3-5 leveår) 1 1 1 1 15 12 30 19 35 20 35 20 

5-7-årige (6-8. leveår) 1 1 1 1 15 12 18 19 52 20 52 20 

8-14-årige (9-15. leveår) 20 35 90 35 27 25 16 19 24 34 24 34 

15+ år (f.o.m 16. leveår) 70 35 90 35 35 30 16 20 19 34 19 34 

                   

Procentvis aldersfordeling ved død (tallene summerer op til 100 inden for hvert køn/kolonne): 

kalv (1. leveår) 96 70 1 70 50 50 47 33 24 23 24 23 

1-årige (2. leveår) 0,0 0,3 1,0 0,3 9 8 19 11 3,3 16 18 16 

2-4-årige (3-5 levår) 0,1 0,9 2,9 0,9 16 14 22 26 53 30 42 30 

5-7-årige (6-8. leveår) 0,1 0,9 2,8 0,9 10 9 5 14 18 15 14 15 

8+-årige (f.o.m. 9. leveår) 4 28 92 28 15 20 6 16 2,2 16 1,8 16 

                   

Procentvis andel af vinter/forårsbestand (tallene summerer op til 100 inden for hver bestand): 

kalv (1. leveår) 1 9 9 3 9 9 10 12 12 12 13 13 

1-årige (2. leveår) 1 9 9 3 7 7 6 10 12 10 10 11 

2-4-årige (3-5 levår) 4 27 27 8 15 17 10 21 16 19 13 21 

5-7-årige (6-8. leveår) 3 26 26 8 9 12 4 11 3 10 2,3 11 

8+-årige (f.o.m. 9. leveår) 4 16 1 5 7 9 5 11 1,1 5 0,9 5 

                   

Antal hundyr per handyr ≥ 2 år 7,4 0,4 1,4 2,6 1,8 2,3 

Antal hundyr per handyr ≥ 5 år 10,6 0,7 2,6 5,7 8,1 10 

Antal hundyr per handyr ≥ 8 år 19 2,8 5,8 11 40 51 

Årligt antal 8+ års-handyr høstet 

/100 dyr(1) 
1,1 

 
8,7 

 
2,6 

 
1,2 

 
0,4 

 
0,3 

Årligt antal dyr høstet /100 dyr(1) 62 19 34 37 32 34 

Årlig vækstrate (λ) 1,00 1,00 1,00 1,02 1,00 1,00 
1) Regnet i forhold til vinter/forårsbestand 
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gelse med resultaterne fra dengang (Jensen 1967), er det slående, hvor ens 
bestands-, reproduktions- og vækstmønstrene synes at være i de tidsmæs-
sigt meget adskilte undersøgelser. Dette tyder på, at de bestandsøkologiske 
grundfaktorer (fødegrundlag og dødelighed) for de danske krondyrbestan-
des demografi og bestandsdynamik grundliggende har været uforandret 
gennem det seneste halve århundrede, trods en mangedobling af bestanden 
i mellemtiden.  

På basis af de estimerede demografiske fordelinger har vi forsøgt at beregne, 
hvor hensigtsmæssigt det praktiserede afskydningsmønster i de to bestande 
kan betragtes at være ud fra forskellige forvaltningsmæssige målsætninger. 
Den overordnede konklusion må her blive, at afskydningsmønstret på Oks-
bøl (Oksbølmodellen) på så at sige alle evaluerede bestandsparametre udvi-
ser bedre overensstemmelse med alle de teoretiske optimeringsmodeller end 
afskydningsmønstret på Djursland (Djurslandmodellen). En bestand, som 
afskydes med henblik på opnåelse af en tilstræbt naturlig demografisk for-
deling (dvs. med den højeste dødelighed i de tidlige og sene livstadier), vil 
dog give omtrent lige så stort kødudbytte som Oksbølmodellen, samtidigt 
med at den vil resultere i væsentligt flere gamle handyr i bestanden såvel 
som i jagtudbyttet. Uanset prioriteringsrækkefølge af bestandsmål må af-
skydningsmønstret på Oksbøl betegnes som mindre hensigtsmæssigt end en 
afskydning med henblik på opnåelse af en tilstræbt naturlig demografisk 
fordeling. 

Af alle de evaluerede modeller kom afskydningsmønstret på Djursland ud 
som den uden sammenligning mindst hensigtsmæssige. Dette illustreres 
bedst ved at det beregnede høstafkast af handyr over 8 år er lavere på Djurs-
land end det, man vil opnå i en bestand forvaltet med henblik på at maksi-
mere udtaget af dyr. Fra et udnyttelsesperspektiv udgør bestandsudnyttel-
sesmønstret på Djursland et klassisk eksempel på at alle interessenter taber i 
et system, hvor en fælles ressource (i dette tilfælde krondyrbestande delt af 
flere grundejere) udnyttes i åben og ureguleret konkurrence (Hardin 1968). 
Dertil kommer, at det meget lave antal handyr, der overlever til den fra na-
turens side optimale alder for reproduktion, indebærer en reel risiko for se-
lektion for tidligere kønsmodenhed for hanner. Dette vil i givet fald føre til 
stadigt mindre handyr over de kommende generationer af genetiske årsager.  

Beregningerne viser også, at fredningen af 1-årige handyr på Djursland har 
en positiv effekt på bestandens demografiske sammensætning, i form af 20 
% flere gamle handyr i bestanden og jagtudbyttet, svarende til de 20 pro-
centpoints estimerede øgning i overlevelse for denne aldersgruppe.  

Som det tydeligt fremgår af de teoretiske bestandsscenarier brugt som refe-
rencegrundlag, vil den mest rationelle løsning til at forøge andelen af fuld-
voksne handyr i bestanden og i jagtudtaget være at frede alle handyr under 
den tilstræbte minimumsalder. Til gengæld behøves i givet fald ingen restrik-
tioner i form af kvoter og lignende for dyr, som har nået ”høstklar” alder.  

Rent forvaltningsmæssigt vil en ”mindstemålsordning” have den fordel, at 
den vil kunne gennemføres inden for den eksisterende jagtlov (ingen kvoter), 
samtidigt med, at den vil være fordelingsmæssig retfærdig, idet alle der ned-
lægger et lovligt handyr, da samtidigt er sikker på også at få en ”stor” hjort. 
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Appendiks 1 

Følgeskema udsendt til leverandører af kæber fra Djursland 2089/09-
2012/13. 
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Appendiks 2  

Beskydningsregler, kvoter og rutiner for opgørelse af slagtevægte i Oksbøl 
Kronvildtreservat. Teksten er gengivet ordret som den blev modtaget fra 
Naturstyrelsen - Blåvandshuk 

 

 
Perioden 1990 – 1996 
 
Den samlede årlige kvote ligger konstant omkring 300 dyr. Kvoterne fordeles på ca. 11 delarealer i reser-
vatet. Der tilstræbes en fordeling i afskydning af hjort:hind:kalv på 1:1:2. Halvdelen af de nedlagte hjorte 
skal være dårlige spidshjorte. I perioden 1. september til 19. oktober må der på hvert delareal nedlægges 
1 hjort samt svage spidshjorte og kalve. 
 
Perioden 1997 – 1999 
 
Der indføres ny, kvotemæssig definition på hjorte fordelt på tre kategorier: Stor hjort er ulige 10-ender eller 
større, lille hjort (½ år) er 6-ender eller mindre. Spidshjort. 
 
Perioden 2000 – 2013 
 
Den samlede kvote øges, fx 345 dyr i 2000, 375 i 2001 og 2002, 445 i 2003 og 2004, 433 i 2005. 
 
Fra og med 2000 ændres den kvotemæssige definition af stor hjort til: Ældre hjort: Lige 12-endere eller 
større. 
 
Fra og med 2005 er der kvotemæssigt kun 2 kategorier hjorte: Ældre hjorte: lige 12-ender eller større + 
Ung hjort: 6-ender eller mindre. Den årlige kvote på hjorte er typisk: 22 ældre hjorte og 85 unge hjorte. 
 
Vedr. vægte 
 
Opbrækket vægt. Hinder og kalv med hoved, hjorte uden. Op til og med 2008 er for alle dyr fratrukket 1 kg 
for fugt i hårlaget.  Fra og med 2009 er dyrene vejet med elektronisk vægt, og vægtene er rundet ned til 
nærmeste hele kilo. 
 
Fra og med 2009 er vægtene med forløb afskåret ved ”knæled”. 
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Appendiks 3  

Fordeling af hundyr af krondyr nedlagt eller dødfundet i Oksbøl kronvildtreservat i jagtsæsonerne 1985/86-2012/13, delt på alder vurderet ud fra tandsammensæt-
ning (0-1 år) eller tandslid (2+ år) som opgjort vha. den oprindelige aldersbestemmelsesmetode (metode 1). På grundlag af aldersfordelingen ved død 1990/91-
2012/13 er der opstillet en statisk livstabel bestående af følgende parametre: ax = antal dyr i live til alderen x, lx = andel af dyr i live til alderen x, qx = dødsrate fra 
alderen x til alderen x+1 (qx = 1 – lx+1/lx), px = andelen af den levende bestand (inden for hvert køn), som udgøres af aldersklassen x (beregnet før og efter jagttiden). 
En forsimplet livstabel beregnet ud fra den simplest mulige statistiske model for aldersspecifik overlevelse er også angivet. Nederst vises en korrigeret livstabel ba-
seret på en korrigeret aldersspecifik overlevelse beregnet ud fra, at dyr fra og med det 2. fyldte år i gennemsnit var 49,5 % ældre end oprindeligt fastslået (aldersbe-
stemmelsesmetode 2).  

  Hundyr: Vurderet alder fyldte år (aldersbestemmelsesmetode 1) 
 

 

Sæson  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Total ? 

1985 59 1 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136 0 

1986 69 1 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123 4 

1987 63 15 32 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 46 

1988 56 16 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 2 

1989 49 13 5 10 9 6 5 2 3 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 0 

1990 49 16 11 9 13 1 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 0 

1991 65 13 14 10 11 2 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122 0 

1992 77 12 8 12 5 9 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129 0 

1993 56 17 7 12 5 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 0 

1994 72 13 10 17 9 5 4 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135 0 

1995 86 19 12 15 9 6 3 0 4 1 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164 0 

1996 86 22 17 24 14 11 13 9 4 8 6 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 219 0 

1997 77 18 25 29 17 10 13 1 5 5 2 0 4 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 209 0 

1998 76 35 27 31 14 13 14 3 6 1 6 2 6 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 238 3 

1999 68 40 45 24 14 7 14 6 5 2 11 0 7 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 245 1 

2000 71 47 43 39 22 10 7 5 4 1 10 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 268 0 

2001 51 42 36 25 20 11 11 5 4 10 8 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 227 0 

2002 63 47 47 31 23 11 8 11 14 1 7 0 4 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 272 0 

2003 63 40 43 26 22 18 5 7 6 1 6 0 6 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 247 3 

2004 60 40 40 44 25 10 10 8 8 5 9 0 4 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 267 0 

2005 70 40 25 28 13 7 4 2 11 4 3 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 211 1 

2006 51 36 22 18 14 0 8 2 3 1 2 0 1 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 163 0 
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2007 29 15 19 15 10 6 2 2 3 2 4 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 110 1 

2008 28 20 17 12 14 4 6 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 0 

2009 51 25 17 18 9 8 3 2 2 2 1 0 3 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 145 0 

2010 67 30 29 16 17 6 5 2 6 1 6 3 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 194 1 

2011 37 28 20 14 14 10 7 2 5 1 2 1 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 149 1 

2012 63 44 27 25 21 15 13 5 12 5 5 0 3 0 4 0 0 0 2 0 1 0 0 245 0 

Sum ’85-12 1712 705 732 504 345 191 169 84 112 53 106 9 65 4 19 10 5 1 7 0 3 1 1 4838 79 

Sum ’90-12 1416 659 561 494 335 184 163 81 109 53 101 9 63 3 19 10 5 1 7 0 3 1 1 4278 11 

 
 

Statisk livstabel (1990/91-2012/13) beregnet ud fra aldersfordeling (aldersbestemmelsesmetode 1):   

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
 

 

ax 4278 2862 2203 1642 1148 813 629 466 385 276 223 122 113 50 47 28 18 13 12 5 5 2 1  

lx (%) 100 67 51 38 27 19 15 11 9,0 6,5 5,2 2,9 2,6 1,2 1,1 0,7 0,4 0,3 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0   

Sx (%) 67 77 75 70 71 77 74 83 72 81 55 93 44 94 60 64 72 92 42 100 40 50 0  

qx (%) 33 23 25 30 29 23 26 17 28 19 45 7 56 6 40 36 28 8 58 0 60 50 100   

px (før jagt) (%) 28 19 14 11 7,5 5,3 4,1 3,0 2,5 1,8 1,5 0,8 0,7 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0   

px (efter jagt)(%) 26 20 15 10 7,3 5,7 4,2 3,5 2,5 2,0 1,1 1,0 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

 

Statisk livstabel beregnet ud fra aldersspecifik overlevelse (simplest tilstrækkelige statistiske model) ved aldersbestemmelsesmetode 1: 

 

lx (%) 100 67 52 38 27 19 15 11 8,9 6,2 4,4 3,1 2,2 1,5 1,1 0,8 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1   

Sx (%) 67 77 75 70 70 78 78 78 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70  

px (før jagt) (%) 28 19 14 11 7,5 5,3 4,1 3,2 2,5 1,7 1,2 0,9 0,6 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0  

px (efter jagt)(%) 26 20 15 10 7,3 5,7 4,4 3,4 2,4 1,7 1,2 0,8 0,6 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0   

 

Statisk livstabel beregnet ud fra korrigeret overlevelse (aldersbestemmelsesmetode 2): 
 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ≥22   

l’x’ (%) 100 67 56 46 37 29 23 19 17 14 12 10 8,6 6,9 5,6 4,5 3,6 2,9 2,3 1,9 1,5 1,2 1,0   

s’x’ (%) 67 84 82 79 79 79 85 85 85 85 85 85 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80   

p’x’(før jagt) (%) 21 14 12 10 7,8 6,1 4,9 4,1 3,5 3,0 2,5 2,2 1,8 1,5 1,2 0,9 0,8 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3 0,9   

p’x’(efter jagt)(%) 18 15 12 10 7,8 6,2 5,2 4,5 3,8 3,2 2,7 2,3 1,9 1,5 1,2 1,0 0,8 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3 0,9   
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Fordeling af handyr af krondyr nedlagt eller dødfundet i Oksbøl kronvildtreservat i jagtsæsonerne 1985/86-2012/13, delt på alder vurderet ud fra tandsammensæt-
ning (0-1 år) eller tandslid (2+ år) som opgjort vha. den oprindelige aldersbestemmelsesmetode (metode 1). På grundlag af aldersfordelingen ved død 1990/91-
2012/13 er der opstillet en statisk livstabel bestående af følgende parametre: ax = antal dyr i live til alderen x, lx = andel af dyr i live til alderen x, qx = dødsrate fra 
alderen x til alderen x+1 (qx = 1 –  lx+1/lx), px = andelen af den levende bestand (inden for hvert køn), som udgøres af aldersklassen x (beregnet før og efter jagttiden). 
En forsimplet livstabel beregnet ud fra den simplest mulige statistiske model for aldersspecifik overlevelse er også angivet. Nederst vises en korrigeret livstabel ba-
seret på en korrigeret aldersspecifik overlevelse beregnet ud fra, at dyr fra og med det 2. fyldte år i gennemsnit var 49,5 % ældre end oprindeligt fastslået (aldersbe-
stemmelsesmetode 2). 

  Handyr: vurderet alder (fyldte år) 

Sæson 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 Total ? 

1985 51 36 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 0 

1986 65 44 25 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136 0 

1987 71 30 24 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126 0 

1988 80 39 10 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134 1 

1989 61 28 3 7 6 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 0 

1990 48 32 9 6 6 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 0 

1991 58 28 7 9 6 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 0 

1992 70 31 6 7 7 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126 0 

1993 42 32 10 4 7 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 0 

1994 62 28 9 4 4 3 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 0 

1995 70 29 9 11 5 5 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133 0 

1996 50 32 12 12 6 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 0 

1997 76 19 20 3 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 0 

1998 70 32 13 10 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139 0 

1999 69 22 18 8 3 3 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 126 2 

2000 65 26 20 6 4 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126 0 

2001 49 24 17 4 4 0 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 1 

2002 80 38 24 4 4 4 2 2 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 162 0 

2003 55 33 17 1 6 4 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 122 0 

2004 72 30 18 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 134 0 

2005 51 33 22 4 0 1 1 2 2 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 120 0 

2006 57 36 18 8 1 1 0 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 126 1 
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2007 32 34 14 14 3 1 2 2 2 2 0 1 3 2 0 0 1 1 0 0 114 0 

2008 34 24 15 6 2 6 3 1 1 1 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 98 0 

2009 47 44 14 2 1 1 0 1 2 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 2 120 1 

2010 61 58 16 4 6 1 2 0 2 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 1 155 0 

2011 66 40 20 3 0 3 0 4 3 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 145 3 

2012 69 57 20 2 0 1 1 2 2 0 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 159 0 

Sum ’85-12 1681 939 429 144 101 66 37 30 20 9 17 5 13 4 5 3 3 1 2 3 3512 9 

Sum ’90-12 1353 762 348 134 92 64 32 26 20 9 17 5 13 4 5 3 3 1 2 3 2896 8 

Statisk livstabel (1990/91-2012/13) beregnet ud fra aldersfordeling (aldersbestemmelsesmetode 1): 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20   

ax 2896 1543 781 433 299 207 143 111 85 65 56 39 34 21 17 12 9 6 5 3  

lx (%) 100 53 27 15 10 7,1 4,9 3,8 2,9 2,2 1,9 1,3 1,2 0,7 0,6 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1  

Sx (%) 53 51 55 69 69 69 78 77 76 86 70 87 62 81 71 75 67 83 60 0  

qx (%) 47 49 45 31 31 31 22 23 24 14 30 13 38 19 29 25 33 17 40 100  

px(fj) (%) 28 15 7,5 4,2 2,9 2,0 1,4 1,1 0,8 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0   

px(ej)(%) 21 10 5,8 4,0 2,8 1,9 1,5 1,1 0,9 0,7 0,5 0,5 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0   

                       

Statisk livstabel beregnet ud fra aldersspecifik overlevelse (simplest tilstrækkelige statistiske model) ved aldersbestemmelsesmetode 1: 

lx (%) 100 53 27 15 10 7 5 4 2,8 2,2 1,6 1,2 0,9 0,7 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1   

Sx (%) 53 51 55 69 69 74 74 74 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76   

qx (%) 47 49 45 31 31 26 26 26 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24   

px (før jagt) (%) 28 15 8 4 2,9 2,0 1,5 1,1 0,8 0,6 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0   

px (efter jagt)(%) 21 10 6 4 2,8 2,0 1,5 1,1 0,8 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0   

                       

Statisk livstabel beregnet ud fra korrigeret overlevelse (aldersbestemmelsesmetode 2): 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 ≥20   

l’x’ (%) 100 53 34 23 18 14 11 9,0 7,4 6,1 5,0 4,1 3,4 2,9 2,4 2,0 1,7 1,4 1,2 1,0   

s’x’ (%) 53 64 67 78 78 78 82 82 82 82 82 82 84 84 84 84 84 84 84 84  

p’x’(før jagt) (%) 33,1 17,7 11,2 7,6 5,9 4,6 3,6 3,0 2,5 2,0 1,7 1,4 1,1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 1,8    

p’x’(efter jagt)(%) 26,4 16,8 11,3 8,8 6,9 5,4 4,5 3,7 3,0 2,5 2,0 1,7 1,4 1,2 1,0 0,8 0,7 0,6 0,5 2,3   
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Aldersfordeling af hundyr indrapporteret fra Djursland i jagtsæsonerne 2008/09-2012/13. Aldersfordelingen er korrigeret ved at tilføre halvdelen af 74 de kalve, der 
ikke var kønsbestemt til fordelingen af hundyr, således at det korrigerede antal hindkalve bliver 214+37 = 251. Aldersfordelingen ved død summeret over hele peri-
oden danner grundlag for opstilling af en statisk livstabel bestående af følgende parametre: ax = antal dyr i live til alderen x, lx = andel af dyr i live til alderen x 
(ax/a0), qx = dødsrate fra alderen x til alderen x+1 (qx = 1 – (lx+1/lx), SE(qx) = (qx[1-qx]/[ax-1])0,5, px = andelen af den levende bestand, som udgøres af aldersklassen x (un-
der forudsætning af at bestandens alderssammensætning er stabil: er beregnet henholdsvis før og efter jagtiden). Fra den statiske livstabel er også afledt en ”korrige-
ret” livstabel, som tager højde for en mulig årlig bestandsvækst på 14 %: a’x = ax(1,138)x (afrundet til nærmeste heltal), l’x = (a’x/a0). 

Aldersklasse (fyldte år) 

Sæson 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 sum 

2008/09 24 19 7 16 9 3 5 3 4 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 100 

2009/10 40 24 24 22 13 8 6 4 9 2 4 3 1 0 1 2 0 1 0 0 164 

2010/11 60 34 20 23 12 13 15 8 6 7 8 3 3 2 1 1 0 0 0 0 216 

2011/12 37 26 24 29 15 9 8 12 12 9 8 4 1 1 2 0 0 0 0 0 197 

2012/13 53 36 20 27 21 11 15 10 7 6 5 1 3 1 1 0 0 0 0 1 218 

I alt 214 139 95 117 70 44 49 37 38 26 28 13 11 4 5 3 0 1 0 1 895 

I alt (korrigeret) 251 139 95 117 70 44 49 37 38 26 28 13 11 4 5 3 0 1 0 1 932 

Statisk livstabel: 

ax  932 681 542 447 330 260 216 167 130 92 66 38 25 14 10 5 2 2 1 1 

lx (%) 100 73 58 48 35 28 23 18 14 10 7 4 3 2 1 1 0 0 0 0 

qx (%) 27 20 18 26 21 17 23 22 29 28 42 34 44 29 50 60 0 50 0 100 

SE(qx)  1 2 2 2 2 2 3 3 4 5 6 8 10 - - - - - - - 

px(før jagt) (%) 24 17 14 11 8 7 5 4 3 2 2 1 0,6 0,4 0,3 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 

px(efter jagt) (%) 22 18 15 11 9 7 6 4 3 2 1 1 0,5 0,3 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 

Statisk livstabel korrigeret for mulig årlig bestandsvækst på 13,8 %: 

a’x 932 775 702 659 553 496 469 413 366 294 240 158 118 75 61 35 16 18 10 9 

l’x (%) 100 83 75 71 59 53 50 44 39 32 26 17 13 8 7 4 1,7 1,9 1,1 1,0 

q’x (%) 24 18 15 23 19 15 20 19 26 25 37 30 39 25 44 53 0 44 0 88 

p’x(før jagt) (%) 15 12 11 10 9 8 7 6 6 5 4 2,5 1,8 1,2 1,0 0,5 0,3 0,3 0,2 0,1 

p’x(efter jagt) (%) 14 13 12 10 9 9 8 7 5 4 3 2,2 1,4 1,1 0,6 0,3 0,3 0,2 0,2 0,0 
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Aldersfordeling for handyr indleveret fra Djursland i jagtsæsonerne 2008/09-2012/13. Aldersfordelingen er korrigeret ved at tilføre halvdelen af 74 de kalve der 
ikke var kønsbestemt til fordelingen af handyr, således at det korrigerede antal handyrkalve bliver 157+37 = 194. Aldersfordelingen ved død summeret over hele 
perioden danner grundlag for opstilling af en statisk livstabel bestående af følgende parametre: ax = antal dyr i live til alderen x, lx = andel af dyr i live til alderen x 
(ax/a0), qx = dødsrate fra alderen x til alderen x+1 (qx = 1 – (lx+1/lx), SE(qx) = (qx[1-qx]/[ax-1])0,5, px = andelen af den levende bestand, som udgøres af aldersklassen x (un-
der forudsætning af at bestandens alderssammensætning er stabil: er beregnet henholdsvis før og efter jagtiden). Fra den statiske livstabel er afledt en ”korrigeret” 
livstabel, som tager højde for en antaget årlig bestandsvækst på 13,8%: a’x = ax(1,062)x (afrundet til nærmeste heltal),  l’x = (a’x’/a0). (Negative dødsrater i den korrige-
rede livstabel er matematiske artefakter afledt af den anvendte korrektionsmetode) 

  Aldersklasse (fyldte år)   

Sæson 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 sum 

2008/09 16 2 15 23 12 6 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 

2009/10 52 3 24 38 15 7 1 2 0 0 2 0 0 1 0 0 1 146 

2010/11 25 4 22 29 21 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 

2011/12 22 2 24 28 16 10 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 110 

2012/13 42 9 32 40 22 15 6 4 1 0 0 1 0 1 0 0 0 173 

I alt 157 20 117 158 86 42 21 13 1 1 2 1 0 2 0 0 1 622 

I alt (korrigeret) 194 20 117 158 86 42 21 13 1 1 2 1 0 2 0 0 1 659 

Statisk livstabel: 

ax  659 465 445 328 170 84 42 21 8 7 6 4 3 3 1 1 1 

lx (%) 100 71 68 50 26 13 6 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

Mx (%) 29 4 26 48 51 50 50 62 13 14 33 25 0 67 0 0 100 

SE(Mx)  2 1 2 3 4 5 8 11 

px(før jagt) (%) 29 21 20 15 8 3,7 1,9 0,9 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 

px(efter jagt) (%) 29 28 21 11 5 2,6 1,3 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 

Statisk livstabel korrigeret for årlig bestandsvækst på 13,8 %: 

a’x 659 529 576 483 285 160 91 52 23 22 22 17 14 16 6 7 8 

l’x (%) 100 80 87 73 43 24 14 8 3 3 3,3 2,6 2 2 1 1 1,2 

q’x (%) 20 -9 16 41 44 43 43 56 4 0 23 18 -14 63 -17 -14 100 

p’x(før jagt) (%) 22 18 19 16 10 5 3 2 0,8 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5 0,2 0,2 0,3 

p’x(efter jagt) (%) 23 25 21 12 7 4 2 1,0 1,0 1,0 0,7 0,6 0,7 0,3 0,3 0,3 0,0   
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Statistiske modeller til beskrivelse af variation i slagtevægt (kg) for krondyr på Oksbøl 1985/86-2012/13 opdelt på køn og alder (kategorisering efter den oprindelige 
aldersbestemmelsesmetode [M1]: dyr bestemt til at være 2 år eller ældre kan derfor i virkeligheden være 1½ gang ældre i gennemsnit end her angivet). Estimaterne 
er baseret på en såkaldt ”mixed model”, hvor effekter af jagtsæson og delområde inden for Oksbøl er inkluderet som tilfældige virkninger i det omfang de lod sig 
estimere (covarians og SE er angivet). Den statistiske signifikans af de forskellige variables partielle effekter er beregnet på basis af t=b/SE(b);  *: p < 0,05, **: p < 0,01, 
***: p < 0,001, ****: p < 0,0001. Alderen for alle dyr estimeret til at være ældre end 10 år er sat til 10 år. 

    kalv 1-år 2 år 3 år 4+ år 

    b SE(b) df b SE(b) df b SE(b) df b SE(b) df b SE(b) df 

Hundyr konstant 17,25 3,348 274 58,04 5,714 447 56,83 6,623 413 55,93 6,692 349 30,45 5,635 1064 

dato fra 1/8 (d) 0,327 0,044 1624 **** -0,023 0,082 689 0,173 0,093 581 0,214 0,094 479 * 0,528 0,068 1104 * 

d2 -0,001 0,000 1622 **** 0,000 0,000 689 -0,001 0,000 582 * -0,001 0,000 478 * -0,002 0,000 1105 * 

Antal 0-2 årige i fødselsår -0,007 0,003 24,6 * -0,004 0,004 20,9 -0,010 0,004 21,8 * -0,006 0,004 19,8 -0,001 0,002 117 

Alder 2,177 0,921 1103 * 

alder2 -0,146 0,066 1102 * 

jagtsæson (cov.) 2,77 0,98 
 

** 3,63 1,53 
 

** 4,62 1,91 
 

** 4,25 1,94 
 

* 0,66 0,65 
 

delområde  (cov.) 1,91 1,15 
 

* 6,23 2,97 
 

* 1,85 1,11 
 

* 6,84 3,97 
 

* 4,86 2,56 
 

* 

Handyr konstant 24,46 3,307 356 68,67 4,235 90,2 103,6 8,459 77 94,74 13,41 81,1 72,08 14,031 251 

dato fra 1/8 (d) 0,292 0,045 1586 **** 0,070 0,046 865 -0,172 0,099 355 0,100 0,155 125 -0,199 0,073 258 * 

d2 -0,001 0,000 1590 **** 0,000 0,000 866 0,000 0,000 355 -0,001 0,001 125 0,000 0,000 258 

Antal 0-2 årige i fødselsår -0,010 0,003 24,2 ** -0,019 0,005 26,8 *** -0,024 0,010 24,1 * -0,023 0,015 26,6 -0,013 0,011 121 

Alder 16,036 3,799 263 * 

alder2 -1,102 0,272 261 * 

jagtsæson (cov.) 2,09 0,80 
 

** 7,67 2,74 
 

** 27,45 10,10 
 

** 42,96 19,16 
 

* 27,79 15,02 
 

* 

delområde  (cov.) 1,31 0,75 
 

* 17,66 8,59 
 

* 15,41 8,82 
 

* 9,05 8,02 
  

0,00 - 
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Statistiske modeller til beskrivelse af variation i slagtevægt (kg) for krondyr 
på Djursland 2007/8-2012/13 delt på køn og alder (1-årige og 2-årige dyr 
udeladt pga. lav stikprøvestørrelse). Effekter (covarians) af jagtsæson og 
delområde inden for Djursland er inkluderet som tilfældige virkninger i 
modellerne i det omfang de lod sig estimere. Den statistiske signifikans af de 
forskellige variables partielle effekter er beregnet på basis af t=b/SE(b);  *: p 
< 0,05, **: p < 0,01, ***: p < 0,001, ****: p < 0,0001. Alderen for alle dyr estime-
ret til at være ældre end 10 år er sat til 10 år. 

 

 

 

      Hundyr Handyr 

b SE(b) df Sign. b SE(b) df Sign. 

kalve konstant 20,45 6,83 150 22,87 7,467 111  

dato fra 1/8 (d) 0,301 0,119 151 * 0,286 0,125 116 * 

d2 -0,0012 0,0005 151 * -0,0010 0,0005 117 * 

jagtsæson (cov.) 1,19 2,21 0,28 1,19  

delområde  (cov.) 0,00 - 3,36 3,19  

b SE(b) df Sign. b SE(b) df Sign. 

3+ år konstant 65,99 6,110 322 84,18 11,559 176  

dato fra 1/8 (d) 0,031 0,083 336 -0,253 0,077 178 ** 

d2 0,000 0,000 335 0,001 0,000 178 * 

alder 3,057 1,199 331 * 19,808 4,348 178 **** 

alder2 -0,163 0,093 330 -1,449 0,399 178 *** 

jagtsæson (cov.) 2,25 2,25 0,00 - . 

delområde  (cov.) 5,76 4,64 12,95 13,07  
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BÆREDYGTIG KRONDYRFORVALTNING
Populationsbiologiske analyser af krondyrbestandene på 
Oksbøl og Djursland med reference til jagtlig forvaltning 

Danske krondyrbestandes demografi ske sammensætning 
har indtil nu ikke været systematisk kortlagt. På grundlag 
af aldersfordelingen af nedlagte, påkørte og dødfundne 
krondyr på Djursland (2008/09-2012/13) og Oksbøl 
(1985/1986-2012/13), blev disse to bestandes køns- og 
alderssammensætning beskrevet. Endvidere blev en på 
Oksbøl udviklet aldersbestemmelsesmetode, baseret på 
tandslid testet og kalibreret i forhold til aldersbestemmel-
sesmetoder baseret på antallet af vækstlinjer i tandsnit. 
Ud fra andelen af diegivende hinder i Djurslandbestanden 
(mål for andelen af hinder med kalv), blev bestanden 
beregnet til at kunne fordobles for hvert 4 år i fravær af 
jagt. Begge bestande var dog stabile, hvilket indikerer at 
afskydningen modsvarede fødselsraten. På Djursland, hvor 
afskydningen ikke koordineres mellem grundejere, men 
hvor 1-årige handyr (spidshjorte) er særfredet for at øge 
andelen af voksne hanner i bestanden, overlevede 1 ud af 
100 hjortekalve til deres 8 års fødselsdag.  Uden særfred-
ningen af 1-årige handyr, anslås antallet af handyr i Djurs-
landbestanden over denne alder at ville være omtrent 
20 % lavere end observeret. På Oksbøl, hvor Naturstyrelsen 
forvaltede afskydningen med henblik på opretholdelse af 
en stor andel fuldvoksne hjorte i bestanden, overlevede 3 
af 100 hjortekalve til 8-årsalderen. Modelberegninger viste, 
at en lavere afskydning af unge handyr, ville kunne fl er-
doble antallet af fuldvoksne hjorte i bestanden såvel som 
i jagtudbyttet i begge bestande. Den forvaltningsmæssigt 
simpleste måde at opnå dette på, vil være at totalfrede 
hjorte, som endnu ikke har opnået den ønskede krops- 
eller gevirstørrelse.
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