
Hjortevildtjagtens 10 bud: 

1. Afpas afskydningen til terrænets bæreevne og i dialog med naboerne. 

2. Skyd mindst én kalv for hvert nedlagt voksent dyr. 

3. Overhold den frivillige fredning.   

4. Skyd ikke diegivende hundyr i oktober. 

5. Afhold max 4 fællesjagter pr. jagtsæson på et givet areal, med mindst 3 ugers 

interval. 

6. Afhold ikke selskabsjagter i vildtets brunstperiode. 

7. Træn på skydebanen ikke på jagt, skyd kun til vildt i situationer, du mestrer på 

skydebanen. 

8. Har du skudt til hjortevildt, der ikke ligger synlig forendt, så skyd ikke til mere vildt i 

samme retning fra samme post. 

9. Planlæg ikke jagt efter naboens jagter, hvis det ikke er aftalt indbyrdes. 

10. Brug de legitimerede schweisshundeførere. 
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Dåvildt – en vildtart i fremgang 

Dåvildtets biologi: 

Hannen, som hos dådyr kaldes hjorten, måler i skulderhøjde 90-95 cm og vejer fra 50-

100 kg. Hunnen, dåen, måler i skulderhøjde 80-85 cm og vejer omkring 45 kg. 

I sommerperioden er dådyret, både på ryggen og siderne rødbrun med talrige hvide 

pletter, mens bugen er gullig eller hvid. På ryggen og ned over halen er der en bred 

sort stribe. Spejlet, som er det stykke af bagenden, der omgiver halen, er hvidt med 

sort kant omkring. I vinterpelsen er dådyret gråbrunt, og der er ingen hvide pletter. Der 

kan forekomme både sorte og hvide dyr. 

Kun hjorten udvikler et gevir, som bliver større jo ældre hannen bliver. Den øverste del 

af geviret er skovleformet. I det tidlige forår knækker geviret af og et nyt begynder 

hurtigt at vokse frem. Geviret er dækket af et tyndt lag hud, (basten) mens det vokser, 

og når geviret i september er færdigudviklet begynder huden at tørre ind. For at få den 

døde bast af, fejer hjorten geviret mod træstammer og grene. 

Dådyret lever udelukkende af planteføde. Græs, urter og markafgrøder, udgør en stor 

del af føden, men dådyret æder også skud, knopper, blade, kviste, olden og frugt. 

Dådyret holder til i et mosaiklandskab med løv og blandingsskov, hvor der er græs og 

urter som bundvegetation, dyrkede jorde og åbne græsarealer. 

Når hjortene kommer i brunst i oktober – november søger de til brunstpladserne. For 

at tiltrække dåerne til sit harem laver hjorten en grube med forbenene og geviret og 

gruben dækkes af urin og sædvæske. 

I juni – juli fødes kalven efter en drægtighedsperiode på omkring 230 dage. Kalven dier 

i ca. ni måneder. Uden for parringstiden færdes dåerne med kalve og ungdyr i rudler, 

hvilket er mindre flokke. Hjorte færdes også i små flokke. 

 

 



 

 

 

Jagtetiske retningslinier for dåvildt: 

De jagtetiske retningslinjer for dåvildt skal bidrage til at sikre at jagtudøvelsen, udover 

jagtlovens rammer også foregår på en etisk og moralsk forsvarlig måde. Hensynet til 

vildtarten, naturgrundlaget og almindelige menneskers oplevelse af at møde dåvildt i 

naturen, hører med til en ansvarlig forvaltning som ikke kun lever op til jagtlovens 

minimumskrav. Hermed kan det også forventes, at der opnås accept i offentligheden af 

jagten på vores næststørste jagtbare pattedyr, hvilket er grundlaget for, at jægerne 

fortsat kan udøve dåvildtjagt med selvdisciplin uden detaljerede restriktioner. 

Det er den enkelte jægers ansvar at værne om dåvildtet og dåvildtjagten ved at leve op 

til de jagtetiske retningslinjer. 

For hjortenes vedkommende vil beskydningen være at sammenligne med at sætte en 

sum penge i banken, for senere at hæve renterne. Hvis man kan undlade at beskyde de 

større hjorte, kan man over tid opnå en løbende høst af modne, gamle hjorte.  En 

voksen, moden hjort er mellem 8 og 10 år gammel, og et sådant toptrofæ bør være et 

mål som den enkelte jæger realistisk set kun opnår at skyde en enkelt eller nogle få 

gange i livet.  

 
Nordfyns Hjortelaugs: Forvaltning 2016 og første halvår 2017. 
På årsmødet var der 58 fremmødte hvor der blev besluttet at den frivillige fredning 
skulle fortsætte. Dog med jagt på: 
Spidshjorte: 1. september til 7. september 2016  
Då og Kalve: november, december og januar 
Spidshjort eller fuldskuffel: 22 januar til den 31 januar 2017. (Max 1 hjort pr. mand) 
 
Næste årsmøde holdes tirsdag den 14 marts 2016. kl. 19.00 i Bogense. 
 
Støt op om hjortelauget. Hvis du ønsker at følge med i styregruppens arbejde kan du 
gå ind på www.nordfynshjortelaug.dk 
 
 
Med Venlig Hilsen Styregruppen Nordfyns Hjortelaug. 

http://www.nordfynshjortelaug.dk/

