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BESTANDSOVERVÅGNING

Bestandsovervågning
Danmarks Jægerforbund arbejder for at sikre god jagt i generationer. 

I Danmark har vi siden 1941 registreret udbyttet af alle jagtbare vildtarter, og  
siden 1982 gennemført årlige vingeundersøgelser af nedlagt fuglevildt. Ingen 
andre lande i verden har et tilsvarende materiale, der beskriver omfang og sam-
mensætning af det jagtlige udbytte over en så lang tidsperiode.

Den jagtlige forvaltning af vildt i Danmark, herunder de tilbagevendende jagt-
tidsrevisioner, er i høj grad baseret på den information der genereres af data i 
vildtudbyttestatistikken og i vingeundersøgelsen, ligesom disse data indgår i en 
række forskellige videnskabelige undersøgelser af aktuelle vildtarter og  
-bestande.

Vildtudbyttestatistikken er dog for visse arter mere et udtryk for jægeradfærd 
end for egentlige udviklingstendenser for bestandene. 

I fremtiden vil jagttidsrevisionerne derfor i stadig større grad være afhængige af 
observationer og tællinger af levende bestande, men manglede viden kan resul-
tere i at arter fredes ud fra et forsigtighedsprincip.

Sammen skal vi sikre at de beslutninger, der træffes, træffes på det bedst 
mulige grundlag – nemlig valide data. Dette må vi som jægere påtage os som en 
bunden opgave. Det er os der har viden og mulighederne for at indsamle data fra 
såvel levende som nedlagte dyr.
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HENT APPEN JÆGER

App store Google Play

Vildtobservationer 
Bæredygtig jagt kræver viden om bestandsudbredelser- og tætheder, både lokalt 
og nationalt. Som jægere tilbringer vi mange timer i naturen, og har derfor en 
unik mulighed for at indsamle data om det vildt vi observerer, særligt fordi vi er 
uddannet i artskendskab og fordi vi færdes i områder, hvor der ofte ikke kommer 
mange andre.

Appen Jæger, er et værktøj den enkelte jæger kan benytte til overvågning af 
bestande på eget revir. Samtidig indsamles værdifuld viden, der kan bidrage til 
at træffe bedre forvaltningsmæssige beslutninger. Du kan til en hver tid, se dine 
egne indberetninger observationer men de vil være skjult for andre.  
Observationerne vil indgå i videnskabelige undersøgelser i en anonymiseret 
form. 

Du kan enkelt og nemt  
bidrage ved at downloade  
appen, for herefter at  
registrere dine  
observationer af det  
levende vildt–  
både når du er på jagt,  
og når du blot færdes  
i naturen.
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Tælleruter 
Tælleruter er systematiseret tællinger langs en fastlagt linje (Transekt). Tællin-
ger kan lokalt – og ved tilstrækkelig med ruter, også regionalt - fortælle noget 
om bestandenes tætheder og dermed medvirker til at afgøre hvor stort et jagt-
ligt udtag, de enkelte bestande kan tåle for at opretholde en sund bestand.

Tællingerne inddeles i:
 Tællinger af nataktive pattedyr 
 Tællinger af agerhøns 

Pattedyrstællinger foregår i de mørke timer, hvor der lyses med en lampe ud 
over de åbne flader i landskabet. Der tælles langs en fastlagt rute, som tilbage-
lægges i bil.

Agerhønetællinger foregår ved, at der på den fastlagt linje bliver der afsøgt 
med stående hund. Det er et krav for tællingerne, at der ikke udsættes fugle i 
området. 
Tællingerne gentages hvert år, for derved at kunne  
sige noget om bestandsudviklingen over tid.

Hvis du ønsker at oprette en rute og få mere viden om  
din lokale bestand, så kontakt Vildt- og Naturkonsulent, 
 Zacharias Jacobsen på zja@jaegerne.dk.
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Vildtkamera 
Mange jægere har opsat vildtkamera på deres revir, det giver en mulighed for et 
helt nyt datamateriale.

Med projektet Bestandsovervågning og Citizen Science via danske jægere, ud-
vikler og afprøver Danmarks Jægerforbund en metode til overvågning, af patte-
dyrsbestande via data fra et netværk af kameraer. Ved brug af kunstig intelligens 
og billedgenkendelse udvikler vi software der automatisk gengender hvilken art 
pattedyr der observeres på kameraet. Systemet vil gøre det muligt at samle 
store mængder information fra jægere på tværs af landet.

Har du et vildtkamera der sender billeder til en mailadresse, kan du bidrage 
til at udviklingen, så data fra vildtkamera fremadrettet kan anvendes aktivt i 
bestandsovervågningen og dermed indgå som datagrundlag, når der skal træffes 
beslutninger. Det eneste du gør er, at indtaste en email-adresse ekstra i dit vildt-
kamera – så simpelt hjælper du med værdifulde  
data. Dine data er skjult for andre og anvendes  
udelukkende i anonymiseret form.

Hvis du vil bidrage med data fra dit vildtkamera, 
så kontakt Seniorforsker og Projektleder,  
Carsten Riis Olesen på cro@jaegerne.dk.
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Aldersbestemmelse af kronvildt  
Vildtforvaltningsrådets målsætning for kronvildt, siger at der skal være en natur-
lig køns- og aldersfordeling, helt konkret er målet, at 5% af den samlede for-
årsbestanden, skal være hjorte på 8+ år. For at kunne forvalte efter dette mål, 
kræver det at vi har en betydelig viden, dels om de levende bestande og dels om 
den afskudte andel. 

Når du nedlægger en kronhjort ældre end spidshjort, kan du få den aldersbe-
stemt ved hjælp af tandsnitmetoden, og samtidigt bidrage til Danmarks Jæger-
forbunds bestandsovervågning af kronvildt.  

Du skal indsende hjortens to fortænder, og du kan se hvordan i filmen herunder, 
hvor du også kan se, hvordan du udfylder en kuvert med den viden om dyret, 
som vi gerne vil have. 

Du kan rekvirere gratis konvolutter på post@jaegerne.dk.
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Vingeundersøgelse 
Vingeundersøgelserne startede med skovsneppen tilbage i 1970. Fra starten af 
1980’erne blev undersøgelsen udvidet til også at omfatte ande- og vadefugle og 
senere blev også gæs og måger taget med. Vingeundersøgelsen er vigtig, da den 
giver oplysninger om udbyttets køns- og alderssammensætning samt tidsmæssige 
fordeling gennem sæsonen. Siden 2018 har det ligeledes været muligt at ind-
sende hoveder fra sædgæs. Dette for at fastslå fordelingen af de to underarter, 
Tundra og Tajga sædgæs, hos de nedlagte fugle.

I samspil med vildudbyttestatistikken udgør vingeundersøgelsen det faglige 
grundlag, som jagten administreres på i Danmark, og er sammen med nationale 
og internationale optællinger af de jagtbare fugles bestande af afgørende betyd-
ning for fastsættelse af jagttiderne.

Portofrie specialkuverter til indsendelse af vinger  
kan rekvireres via e-mail: vinger@ecos.au.dk.



Danmarks Jægerforbund
Molsvej 34 
8410 Rønde
Tlf. 88 88 75 00
post@jaegerne.dk

danmarks_jaegerforbund

jaegerforbundet

jaegerforbundetdkofficiel

Vær med til at sikre jagtens fremtid 
Jo flere der overvåger bestande, jo mere viden og jo bedre 
grundlag, er der for at træffe de bedste beslutninger, så den 
bæredygtige jagt sikres i fremtiden. 

Hvis datagrundlaget mangler, kan vi ganske enkelt risikere at 
miste jagttider, ud fra et forsigtighedsprincip.
Vi har alt at vinde og intet at tabe. 

Kontakt de ansvarlige for bestandsovervågning

Tælleruter
Zacharias Jacobsen

Tlf. 51 90 06 14
zja@jaegerne.dk

Projektleder bestandsovervågning 
Rikke Bruun Pedersen

Tlf. 28 11 95 79
rbp@jaegerne.dk


