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På vej mod en dansk krondyrforvaltning (Cervus elaphus): 
Hvad mangler vi at vide, og hvad mangler vi at gøre?

Sunde P & Haugaard L 2014. Flora og Fauna 120 (3+4): 96-101

Peter Sunde 1& Lars Haugaard 1

Sustainable management of red deer in Denmark: what do we need to know and 
what do we need to do? 
In Denmark, red deer (Cervus elaphus) are legal quarry (not subject to quotas) for 
anyone holding a valid license to hunt on their own land (more than 1 hectare), or 
on rented ground (larger than 5 hectares). This leads to the ‘tragedy of the commons’ 
syndrome where multiple land owners and hunters on rented ground compete for the 
same individuals without any overall plan or coordination of the culling. We outlines 
three harvest models aimed for (i) maximising the number of individuals harvested, 
(ii) maximising the number of (mature) stags harvested after 8 years of age, or (iii) 
obtaining a ‘natural’ demographic composition. We compared the harvest outcome 
and demographic composition of these theoretical models with two Danish red deer 
populations with contrasting land owner structure and hunting regimes (Djursland 
and Oksbøl). Djursland (hunting seasons 2008/9-2012/13) represents a ‘typical’ Dan-
ish 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. The population on 
Oksbøl (1985/86-2012/13) is managed by the Danish Nature Agency, with the aim of 
maintaining a stable red deer population with a high proportion of mature stags. We 
demonstrate that the harvest pattern on Djursland (with an annual mortality of 50% 
of 2-7 year old stags wherefore less than 1 % of male calves survive until 8 years of age) 
result in far fewer mature stags in the population and lower harvest output than any 
of the three theoretical harvest models. To some degree the same was the case for the 
Oksbøl population. We argue that the most efficient strategy to increase the number of 
mature stags in the population and harvest yield would be to protect immature stags 
and allow free hunt on those that have reached the targeted body or trophy size. In ad-
dition to securing all stag hunters an attractive trophy, a minimum-size threshold for 
hunted stags would also prevent selection for earlier maturity and smaller body size.

Keywords: Age-of-death distribution, Cervus elaphus, culling, harvest, life table, man-
agement, population model, red deer, selection, tragedy of the commons, trophy

Danmarks største landpattedyr, krondyret 
(Cervus elaphus), er særegent blandt de 
jagtbare pattedyr ved at færdes over be-
tragtelige arealer. Inden for et enkelt år kan 
hinder således nemt færdes over områder 
med en udstrækning af 50 km2, hjortene 
typisk endnu mere. Hvis de føler sig truet, 
fx i forbindelse med jagt, kan de nemt 
flytte sig 10 km eller mere på en enkelt nat 
(Sunde et al. 2009). Denne mobilitet er dels 
et resultat af, at et dyr på 80-200 kg behøver 
et stort område for dække sit fødebehov, 
dels at krondyret fra naturens side er tilpas-
set en halvnomadisk tilværelse i væsentligt 
”større” landskaber end nutidens stærkt 
fragmenterede og udnyttede danske kultur-
landskab. 

Forvaltningsmæssigt betyder krondyrets 
store arealkrav, at mange grundejere ofte 

”deles” om de samme individer. I fravær af 
fælles regler for hvorledes bestanden skal 
udnyttes og af hvem, fører dette til, at alle i 
princippet konkurrerer om at nedlægge de 
samme attraktive dyr (især hjorte). Resul-
tatet er bl.a., at meget få handyr overlever 
til den alder, hvor de fra naturens side ville 
toppe rent reproduktionsmæssigt, nemlig 
som 8-12-årige. Dermed kommer bestan-
den til at indeholde langt færre fuldvoksne 
hjorte end det der er naturligt, og kun få 
jægere oplever at nedlægge en. 

Der synes at være generel enighed om, at 
andelen af gamle hjorte i danske krondyr-
bestande er uhensigtsmæssig lav, og at et 
for højt jagttryk på handyr bærer skylden 
for dette. Men i hvilken grad er den lave 
andel fuldvoksne handyr et problem, og 
hvilken anden demografisk sammensæt-

ning ønsker man i givet fald at tilstræbe? 
Besvarelse af disse spørgsmål kræver, at 
man faktisk kender bestandens demografi-
ske sammensætning. Dernæst at man kan 
definere alternative bestandsscenarier, som 
vi kan holde det observerede mønster op i 
mod og tilrette afskydningen efter. 

I det følgende vil vi opridse tre teoretiske 
forvaltningsscenarier defineret ud fra 
optimering af tre forskellige bestandsmål-
sætninger: (1) maksimering af antallet af 
nedlagte dyr, (2) maksimering af antallet 
af fuldvoksne hjorte høstet per år og en (3) 
tilstræbt ”naturlig” demografisk sammen-
sætning. Vi vil dernæst sammenligne den 
demografiske sammensætning af to danske 
krondyrbestande med disse teoretiske 
afskydningsmodeller i forhold til (i) antal 
nedlagte dyr per år, (ii) antal fuldvoksne 
hjorte nedlagt per år og (iii) forholdet mel-
lem antallet af hinder og hjorte i brunstti-
den. Den ene bestand er karakteriseret ved 
at være forvaltet af en enkelt dominerende 
grundejer (Oksbøl krondyrreservat: Na-
turstyrelsen), som har ført den samme af-
skydningspolitik gennem 25 år. Den anden 
bestand (Djursland), repræsenterer den 
”typiske” danske situation, hvor bestanden 
er delt mellem mange små og store grund-
ejere, som i udgangspunktet ikke aftaler 
bindende målsætninger eller afskydnings-
politik, med undtagelse af en forsøgspe-
riode med lokal fredning af 1-årige handyr, 
den såkaldte ”spidshjortefredning”. 

Denne artikel bygger på en omfattende 
analyse af bestandsforholdene i disse to be-
stande ud fra køns- og aldersfordelingerne 
af nedlagte og dødfundne dyr i (Sunde and 
Haugaard 2014). Vi henviser til nævnte 
rapport for de nærmere analytiske detaljer 
vedrørende aldersbestemmelse og bereg-
ning af årlig overlevelse, aldersfordelinger 
m.v. I det følgende vil vi holde os til, hvilke 
overordnede biologiske og forvaltnings-
mæssige perspektiver vi kan uddrage af 
undersøgelsens resultater ved at sammen-
holde de fundne bestandsmønstre med de 
teoretiske forvaltningsmodeller.

1 Institut for Bioscience, Kalø, Aarhus Universitet, Grenåvej 14, 8410 Rønde. E-mail: psu@bios.au.dk



120(3+4) Side 97

F O R e D R A g

Blandet, dagaktiv rudel fra Vestjylland (øverst). Foto: Brian Kjølhede Jensen. Kronvildt er produktiv i høj alder. Denne 16-årige hind havde 
haft kalv i sæsonen og var drægtig (nederst). Foto: Mads Flinterup.
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Figur 1. Demografisk sammensætning for krondyrbestanden på Djursland estimeret ud fra alderssammensætningen af krondyr indmeldt 
som døde i jagtsæsonern, 2008/09-2012/13. (a) Fordeling af alder ved død. (b) Procentvis andel af han- og hundyr, som overlever til en 
given alder. (c) De enkelte aldersklassers procentvise andel af den stående efterårsbestand (inden jagt). I livstabelsberegningerne blev kal-
vene uden kønsbestemmelse antaget at tælle lige mange han- og hundyr.

Demographic composition of the red deer population on Djursland estimated from static life tables based on distributions of age-of-death in 
the hunting seasons 2008/09-212/13. (a) Age-of-death distribution of females (‘Hundyr’), males (‘Handyr’) and unsexed individuals (‘Ukendt 
køn’: assumed to represent equal numbers of males and females). (b) Percentage survival until a given age class (years). (c) Percentage age di-
stribution (sums up to 100% for each sex) in autumn before the hunting season starts.

Hvad ønsker vi at opnå: Teoretiske for-
valtningsmodeller
Krondyrbestandes vækstrate, køns- og al-
derssammensætning er bestemt af det gen-
nemsnitlige antal han- og hunkalve, som de 
voksne hundyr (hinder) producerer om året 
(hinder får maksimalt én kalv om året), og 
den køns-og aldersspecifikke overlevelse. 
Frugtbarheden såvel som overlevelsen er 
positivt korreleret med fødetilgangen, hvil-
ket betyder, at jo flere dyr der skal deles om 

det samme fødegrundlag, des lavere frugt-
barhed og overlevelse (Clutton-Brock et al. 
1982; Lowe 1969). I så henseende udgør 
krondyret et klassisk eksempel på ”tætheds-
afhængig bestandsregulering”. I praksis vil 
næsten ingen krondyrbestande dog være 
reguleret alene af fødetilgangen, men også 
af dødelighed påført af naturlige fjender 
(prædation) og mennesker (jagt), som vil 
holde bestandstætheden et godt stykke un-
der den af fødetilgangen fastsatte bæreevne. 

Selv om antallet af krondyr, der dræbes i 
trafikken kan synes højt, viste analyserne 
fra Djursland at den årlige dødelighed pga. 
af trafikdrab var lavere end 1 %, hvilket i 
praksis ikke har nogen bestandsmæssig 
betydning. 

Med det antal kalve, som hinder på Djurs-
land producerer om året (0,79 kalv per 
hind ved jagtsæsonens begyndelse), vil 
bestanden vokse med ca. 19 % per år uden 
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jagt (Sunde & Haugaard 2014). For at holde 
bestanden stabil på det nuværende niveau, 
skal dette bestandsoverskud høstes.

Ud over at en bestand fra et udnyttelses-
mæssigt synspunkt er mest ”produktiv”, 
når den ligger et pænt stykke under den 
økologiske bæreevne (Sinclair et al. 2006), 
vil de negative følgevirkninger af krondyrs 
fødesøgning i form af skader på afgrø-
der og bevoksning betyde, at forvaltede 
krondyrbestande reelt altid vil være langt 
mindre end det, der ville være fødemæssigt 
muligt. Forvaltning af krondyrbestandes 
størrelse i forhold til den økologiske og 
økonomiske bæreevne er en diskussion 
for sig. I det følgende vil vi alene fokusere 
på, hvilken demografisk sammensætning, 
der er mest optimal ud fra et biologisk og 
forvaltningsmæssigt synspunkt. Det skal 
pointeres, at de teoretiske modeller vi i det 
følgende foreslår, skal betragtes som ideelle 
i den forstand at de tager udgangspunkt i, 
hvad der vil være teoretisk muligt såfremt 
man kan afskyde bestanden præcist, som 
man ønsker. I vilde bestande er en så præcis 
afskydning naturligvis ikke mulig i praksis 
pga. upræcise bestandsoverblik og oftest 
begrænsede muligheder for at genkende 
og udtage de ønskede dyr. De teoretiske 
modeller skal derfor i højere grad betragtes 
som forvaltningsmæssige pejlemærker, end 
mål der vil kunne opfyldes 100 %. 
I forbindelse med jagtlig bestandsforvalt-
ning vil der kunne være et ønske om i for-
hold til bestandens størrelse at få det højest 
mulige udbytte i form af (1) nedlagte dyr 
eller produceret kød (”hjortefarmsmodel”) 
eller (2) flest mulige ”store” trofæer (opgjort 
i trofæpoints eller indtægt: ”trofæmodel”). 
Det første opnås ved at lade bestanden 
bestå af så mange voksne hinder som mu-

ligt, som hver producerer en kalv, der kan 
høstes hvert efterår. Dette opnår man ved at 
nedlægge stort set alle hjortekalve og 2/3 af 
alle hindkalve mod til gengengæld at spare 
resten som avlsdyr. en sådan bestand vil 
bestå af 10-20 hinder for hver fuldvoksen 
hjort og give et årligt ”afkast” for hver 100 
dyr i forårsbestanden på ca. 62 dyr totalt, 
hvoraf 1 vil være en fuldvoksen hjort på 
over 8 år (Tabel 1). Vil man derimod mak-
simere høsten af fuldvoksne hjorte (trofæ-
modellen), skal man skåne alle handyr ind-
til den ønskede alder (fx 8 år), hvorefter de 
alle kan forsøges høstet. Afskydningsmøn-
stret for hinder er identisk med mønstret 
i hjortefarmsmodellen; de udgør blot en 
meget mindre andel af bestanden, fordi alle 
hjortekalve skånes.  en sådan trofæmodel 
vil give et årligt afkast på 19 høstede dyr per 
100 dyr i forårsbestanden, heraf 8-9 hjorte 
på mindst 8 år (Tabel 1).  

Alternativt til disse to afkastfokuserede høst-
modeller kan man også ønske, at krondyrbe-
stande skal have en ”naturlig” demografisk 
sammensætning. Da den demografiske 
sammensætning også i ikke-manipulerede 
bestande kan variere efter, om dødelighed 
og reproduktion primært er styret af fø-
debegrænsning eller af prædation, kan en 
”naturlig” demografisk sammensætning ikke 
defineres entydigt. Helt overordnet gælder 
dog for pattedyrbestande, at den naturlige 
dødelighed er højest tidligst og senest i livet 
(Caughley 1966). Desuden har hanner gen-
nem hele livet typisk en smule højere døde-
lighed end hunner (Lowe 1969). Hvis man ud 
fra disse tommelfingerregler rekonstruerer 
et aldersspecifikt dødelighedsmønster, som 
resulterer i en stabil bestand (her gives et 
eksempel), vil man kunne få en bestand be-
stående af omtrent dobbelt så mange hundyr 

som handyr, som vil give et årligt høstafkast 
på 32 dyr, heraf 2-3 fuldvoksne hjorte pr. 100 
dyr i forårsbestanden (Tabel 1).

Demografisk sammensætning og høstaf-
kast af krondyrbestandene på Djursland 
og Oksbøl

Aldersfordelingen ved død på Djursland 
(2008/09-2012/13) og den deraf afledte 
alderssammensætning (Figur 1, Tabel 1) 
viste, at handyrene hurtigt forsvandt ud af 
bestanden efter 3-årsalderen pga. en årlig 
dødelighed på 50 % (Figur 2). Kun én ud 
af hver 100 hjortekalve nåede at fylde 8 år, 
og handyr over 8 år udgjorde kun ca. 1 % af 
forårsbestanden. Til sammenligning havde 
hundyr en relativt konstant årlig dødelig-
hed på omkring 20 % frem til 8-årsalderen, 
hvorefter den steg til ca. 30 % (Figur 2). I 
forhold til kønssammensætningen i brunst-
tiden betyder dette, at bestanden indehol-
der 40 hinder for hvert handyr på mindst 
8 år (Tabel 1). Da selv fuldvoksne handyr 
i naturen under optimale forhold næppe 
kan bedække meget mere end 20 hinder 
i en sæson (Mysterud et al. 2002), må det 
nødvendigvis betyde, at mindst halvdelen 
af hinderne må lade sig bedække af yngre 
hjorte. 

Målt i høstudbytte gav ”Djurslandmodel-
len” 32 nedlagte dyr om året for hver 100 
dyr i forårsbestanden heraf 0,4 hjorte over 8 
år. Uden spidshjortfredningen ville udbyt-
tet være henholdsvis 34 og 0,3. eller sagt 
med andre ord: Jægerne på Djursland ned-
lagde langt færre gamle hjorte i forhold til 
bestandens størrelse, end de ville have gjort 
med hvilken som helst af de tre teoretiske 
afskydningsmodeller inklusive hjortefarms-
modellen (Tabel 1). 

F O R e D R A g

Figur 2. Den årlige dødelighed (med 95 % 
konfidensgrænser) for forskellige køns- og 
aldersklasser af krondyr på Djursland, esti-
meret ud fra en statisk livstabel for alder ved 
død 2008/09-2012/13 (Fig. 1) og en antagelse 
om, at bestanden var stabil (r = 0). 
Annual mortality (with 95% confidence li-
mits) of different sex- and age classes of red 
deer on Djursland, estimated from a static life 
table constructed from age-of-death 2008/09-
2012/13 (Fig. 1) and an assumption of a stable 
population (r=0). Kalv = calf, 1-årig (yearling) 
etc. Yearling males (protected from hunting) 
had an estimated annual mortality of 4 % of 
which more than 2/3 were due to accidental 
shootings because of resemblance with calves.
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Tabel 1. Forvaltningsscenarier for krondyrbestande beregnet ud fra, at 57 % af alle 2-årige og 82 % af alle ældre hinder har kalv ved jagtsæsonens begyn-
delse (data fra Djurslandbestanden), og disse har en lige kønsfordeling. Den årlige dødelighed per aldersgruppe er sat til 1 % for aldersgrupper, der ikke er 
genstand for jagt. De tre ”teoretiske” bestandsscenarier (maksimalt høstudtag af dyr, maksimalt høstudtag af hjorte 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 to virkelige scenarier (Oks-
bøl og Djursland) afspejler de konkrete bestandes køns- og aldersklassespecifikke dødelighed estimeret ud fra den demografiske fordeling af nedlagte dyr. 
effekten af ”spidshjortfredningen” er sat til en forskel i aldersspecifik dødelighed fra 4 til 24 % svarende til dødelighed for hjortekalve.

Management scenarios for red deer populations estimated from age specific annual mortality rates (‘procentvis årlig dødelighed’), a calving rate at the start 
of the hunting season on 57% and 82% of all 2-year old and 3+ year old hinds (data from the Djursland population) and an assumption of an equal calf sex 
ratio. Non-harvested age groups are assumed to suffer 1 % annual mortality (models with an annual ‘background’ mortality at 4% produce much similar 
results). The theoretical population management scenarios (maximum yield of harvested individuals [Maks. høstudtag], maximum yield of stags of minimum 
8 years of age [Maks høst af hjorte ≥ 8 år], a ‘natural’ demographic composition [“Naturlig sammensætning”]) are based on stable populations (number of 
females born balances number of females died: λ =1), whereas the two real scenarios (Oksbøl and Djursland) reflects the observed age and sex specific morta-
lity rates as estimated from life tables. The population effect of removing the local hunting protection of 1-year old males on Djursland (‘Djursland uden spids-
hjortfredn.’) is calculated on the basis of an assumed increase in mortality of 1-year old from 4% (observed) to 24 % (equalling the annual male calf mortality).

Forvaltningsscenarier Management scenarios

Maks. høstudtag
Maks. høst af 
hjorte ≥8 år

”Naturlig” sam-
mensætning Oksbøl Djursland

Djursland uden 
spidshjortefredn.

     ♂♂ ♀♀  ♂♂ ♀♀  ♂♂ ♀♀  ♂♂ ♀♀  ♂♂ ♀♀  ♂♂ ♀♀

Input: Procentvis årlig dødelighed (Percentage annual mortality of age classes):

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 (tallenene summerer op til 100 % for hvert køn inden for hver bestand):
Percentage age distribution at death (the numbers sum up to 100% for each sex within each population):

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 (tallenene summerer op til 100 % for hver bestand):
Percentage age distribution of the standing population in late winter/spring after the hunting season (numbers sum up to 100% for each population)  

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 hind per hjort > 2 år - Hinds 
per stag > 2 yr 7,4 0,4 1,4 2,6 1,8 2,3

Antal hind per hjort > 5 år - Hinds 
per stag > 5 yr 10,6 0,7 2,6 5,7 8,1 10

Antal hind per hjort > 8 år - Hinds 
per stag > 8 yr 19 2,8 5,8 11 40 51
Årligt antal 8+ års-hjort høstet 
/100 dyr(1) 
- 8+ yr old stags harvested year-
ly/100 ind(1). 

1,1 8,7 2,6 1,2 0,4 0,3

Årligt antal dyr høstet /100 dyr(1) 

- Individuals harvested yearly/100 
ind(1).

62 19 34 37 32 34

Årlig vækstrate – Annual growth 
rate (l) 1,00 1,00 1,00 1,022 1,00 1,00

1) Regnet i forhold til vinter/forårsbestand  - Relative to the population in spring/after the hunting season 
2) Oksbølbestanden var reelt stabil over perioden, men har måske haft lavere gennemsnitlig frugtbarhed end på Djursland, hvorfra input-parametre for frugtbarhed er taget. 

en for højt sat frugtbarhed vil resultere i, at bestanden i modellen vil vokse mere, end den gør i virkeligheden. – In reality the Oksbøl population was stable, 1990/91 -2012/13. 
It is therefore likely that the real calf production (and population growth rate) was lower than specified in the model that is based fecundity data from the Djursland population 
(deer from Djursland reached higher carcass weights than deer from Oksbøl, which indicate better feeding conditions on Djursland than on Oksbøl). 
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Oksbølmodellen resulterede i tre gange så 
mange gamle hjorte i bestanden og jagtud-
byttet som Djurslandmodellen og en smule 
højere antal nedlagte dyr totalt. Oksbøl-
modellen gav dermed et højere jagtudbytte 
og sikrede en højere andel gamle hjorte i 
bestanden end Djurslandmodellen (Tabel 
1). Der var dog stadigt plads for forbedring, 
idet en bestand med en tilstræbt natulig 
demografisk sammensætning ville give stort 
set det samme totale jagtudbytte, men dob-
belt så mange gamle hjorte som på Oksbøl 
(Tabel 1). 

Store hjorte til alle nu og i al fremtid: Et 
forvaltningsforslag
De demografiske beregninger viser med al 
tydelighed, at det jagtlige udnyttelsesmøn-
ster på Djursland giver et langt mindre ud-
bytte af gamle hjorte, end hvad der er faktisk 
muligt, og også væsentligt færre gamle hjor-
te end en ren ”hjortefarmsmodel” som ellers 
er tilrettelagt på at skulle maksimere antallet 
af nedlagte dyr total. Den meget korte leve-
alder for hjorte indebærer endvidere en reel 
risiko for jagtlig selektion for tidlig køns-
modenhed og mindre kropsvægt for handyr 
(Mysterud 2011). Selv om Oksbølmodellen 
kommer relativt bedre ud på disse parame-
tre, kan også den optimeres gennem en an-
derledes aldersmæssig afskydning. Det lave 
udbytte af gamle hjorte kan forklares ved, 
at den højeste årlige dødelighed i øjeblikket 
finder sted i den alder, hvor hjortene er halv-
voksne (”mellemhjorte”), dvs. 2-6 år gamle. 
Dermed høstes disse dyr, inden de er ”høst-
modne” (fra et udnyttelsessynspunkt) og 
fuldvoksne (fra et økologisk og evolutionært 
synspunkt), samtidigt med at de gennem de 
2-5 år, de lever, optager væsentligt mere af 
den økologiske bæreevne end en kalv, der 
nedlægges inden sin første vinter. 

Den rationelle løsning på dette problem vil 
være at skåne alle mellemdyr, indtil de er 
”høstklare”. Rent forvaltningsmæssigt kan 
dette løses inden for den gældende jagtlov-
givning gennem totalfredning af handyr 
fra deres andet leveår (spidshjorte), til de 
har nået den ønskede størrelse. Fordelen 
ved denne model er, at ingen grundejer 
pålægges nogen form for kvotemæssige 
restriktioner: Den dag en stor nok hjort 

kommer forbi, må den nedlægges. Da det 
undertiden har vist sig vanskeligt på Djurs-
land med sikkerhed at skelne spidshjorte 
fra kalve, kan en pragmatisk løsning være, 
at tillade fri afskydning af kalv og spidshjort 
og frede mellemhjorte. 

Præcist hvilken alder/størrelse, der skal 
gælde som mindstemål, hvilke felttegn (stør-
relse, manke, gevir) der skal bruges som 
kriterium, samt hvorledes en fredning skal 
håndhæves (herunder hvorledes overtrædel-
ser skal sanktioneres), er et praktisk forvalt-
ningsmæssigt spørgsmål. en simpel måde 
at holde styr på, hvad der nedlægges, kunne 
dog være, at gøre det pligtigt at indberette 
alle nedlagte krondyr med opgivelse af køn, 
alder, vægt, georeference og dokumentati-
onsfoto inden for fx. 24 timer.  Hvis man går 
så vidt som at gøre det pligtigt at indsende 
kæber til aldersbestemmelse, som man gør 
det i Norge, vil man endvidere kunne følge 
de enkelte bestandes demografiske sam-
mensætning løbende.  For yderligere at 
maksimere andelen af hinder, der beslås af 
fuldvoksne hjorte, kan man endvidere over-
veje at udsætte starten af jagttiden for hjorte 
fra 1. september til 1. oktober, dvs. efter det 
meste af brunsten er overstået.

Afsluttende bemærkning 
Udnyttelsesmønstret for handyrandelen af 
krondyrbestanden på Djursland er et ek-
sempel på ”tragedy of commons”-syndro-
met, hvor alle konkurrerer om at udnytte en 
fælles ressource uden overordnet plan eller 
regler for, hvordan dette bedst kan gøres i 
praksis (Hardin 1968). Resultatet bliver, at 
alle taber, fordi ressourcen udnyttes inef-
fektivt. 

Ægte forvaltning kræver både, at der er 
udstukket et tydeligt mål for, hvad man 
ønsker at opnå (fx de tre alternative teore-
tiske forvaltningsmodeller, man kan ønske 
at tilstræbe), viden om, hvorvidt målet er 
opfyldt (viden om bestandens demogra-
fiske sammensætning og udbytte), samt 
forvaltningsmæssige håndtag (her: afskyd-
ningsregler), som kan bringe bestanden i 
den ønskede retning (Sinclair et al. 2006). 
Vi håber, dette input kan bane vejen for en 
mere konstruktiv diskussion af (1) hvilke 

grundlæggende kriterier, man lokalt og re-
gionalt vil basere sin afskydning af krondyr 
på, (2) en forståelse af det nyttige i at fore-
tage basal registrering af krondyrbestandes 
demografiske sammensætning og frugtbar-
hed gennem simple undersøgelser af ned-
lagte dyr, samt (3) det hensigtsmæssige i at 
indføre simple restriktioner på afskydning 
af de køns- og aldersgrupper, som alle har 
en fælles interesse i at skåne. 
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