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Information om projekt ”demografisk monitorering af 
kronvildt” til rekruttering af fokusgruppe 

Århus Universitet (AU) og Danmarks Jægerforbund (DJ) har i januar 2022 
modtaget tilskud fra Miljøstyrelsen til projektet ”Udvikling og validering af 
omkostningseffektive metoder til demografisk monitering af krondyr 
baseret på jægervurderinger”. Baggrund for projektet er et erklæret ønske 
fra vildtforvaltningsrådet og miljøministeren, omkring en bedre jagtlig 
forvaltning af det danske hjortevildt. Som et essentielt grundlag for at 
kunne måle på de fastsatte bestandsmål, er der behov for at afdække og 
udvikle metoder, som kan beskrive bestandenes demografiske 
sammensætning (alder, køn, kondition osv). 

Med dette udgangspunkt skal arbejdet undersøge to mulige scenarier ift til 
en jægerbaseret demografisk bestandsmonitering 

1. Alle jægere kan og vil rapportere valide data (allemands-ordning) 

2. En mindre gruppe særlig trænede personer varetager indsamlingen 

og registreringen af valide data (oldermands-ordning) 

Rekruttering af fokusgruppe 

I forbindelse med scenarie 2, som beskrevet herover, skal der rekrutteres 
en fokusgruppe. Denne fokusgruppe skal gennemgå nedenstående 
træningsforløb, hvilket simulerer en uddannelse af personer til en 
’’Oldermands-ordning’’. 

Fokusgruppen skal bestå af ca 25 personer, hvor der som minimum skal 
være en deltager fra hver af de regionale hjortevildtsgrupper i Jylland.  

Beskrivelse af forløb for undervisning 

År 1 (jagtsæson 2022/23):  

1 dag med introkursus før jagtsæson (august) med generel introduktion til 
morfologi samt tandudvikling, slid osv. kombineret med efterfølgende 
gruppearbejde på udvalgt materiale fra AU’s kæbesamling.  

2 dage med fælles feltarbejde (lægges i løbet af jagtsæsonen i forbindelse 
med større fællesjagter) Deltagerne vurderer alder på nedlagte dyr, dels 
som del af læringsproces, dels for at etablere baseline for den enkelte 
deltagers nøjagtighed mm.  

1 dag med opfølgning efter første jagtsæson(feb/marts): opfriskning, 
gennemgang af eget materiale (deltagere opfordres på introdag til 
indsamling af eget materiale til kæbestiger (samling af referencekæber 
ordnet efter alder). Der udtages materiale til tandsnit fra deltagernes eget 
materiale. 
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År 2 (jagtsæson 2023/24):  

1 dag med genopfriskning og erfaringsudveksling.  

2 dages fælles feltarbejde. Deltagerne vurderer alder på nedlagte dyr, dels 
som del af læringsproces, dels for at vurdere for den enkeltes udvikling 
over tid i relation til nøjagtighed mm. 

1 dag med erfaringsudveksling og evaluering. 

 2022 2023 2024 

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 

Undervisning/ 

sparring 

  1 dag  1 dag  1 dag  1 dag  

Feltarbejde    2 dage    2 dage   

 

Forventninger til deltagere: 

Det forventes at deltagerne har en særlig interesse i forvaltning af 
kronvildt, og at de deltager på alle dage med undervisning, feltarbejde og 
erfaringsudveksling. Deltagerne skal ydermere forvente at bruge yderligere 
tid på egen hånd til indsamling af eget reference materiale (kæber), så 
man som deltager får sin egen tand-trappe. På referencekæberne vil der 
blive foretaget tandsnit, så vi får den mest nøjagtige alder, til at revidere 
ens egen aldersvurdering.  

Der vil i forbindelse med undervisning, feltdage og erfaringsudveksling blive 
taget billede og video, som vil blive brugt på hjemmeside, sociale medier 
og i bladet Jæger. Deltagere vil derfor skulle give tilladelse til, at vi 
anvender billeder og video, hvor de optræder på. 
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