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Krondyr	  (Cervus	  elaphus)	  
Hjorte	  (Cervidae))	  
	  
Kendetegn	  
Krondyr	  er	  Danmarks	  største	  vildtlevende	  dyr	  på	  landjorden.	  Som	  de	  fleste	  hjortearter	  kendes	  den	  
nemt	  på	  halen	  og	  bagpartiet	  (spejlet)	  samt	  for	  hjortens	  (hannens)	  vedkommende	  på	  det	  
karakteristiske	  gevir.	  Halen	  er	  gulbrun	  og	  partiet	  omkring	  spejlet	  er	  lyst	  rødgult	  og	  kan	  være	  afgrænset	  
af	  mørkere	  hår.	  Kropslængden	  for	  en	  voksen	  hjort	  er	  godt	  2	  m,	  for	  en	  voksen	  hind	  (hun)	  knap	  2	  m	  og	  
skulderhøjde	  tilsvarende	  op	  til	  150	  og	  115	  cm.	  	  Vægten	  varierer	  meget	  efter	  dyrets	  køn,	  alder	  og	  
ernæringsforholdene	  på	  lokaliteten.	  Vægt	  hinder	  80-‐120	  kg,	  hjorte	  140-‐180	  kg.	  Sommerdragten	  (maj-‐
oktober)	  rødbrun,	  hovedet	  mere	  gråligt,	  bugen	  noget	  lysere,	  stort	  spejl	  på	  bagdelen.	  Vinterpelsen	  
gråbrun	  og	  længere	  og	  tættere	  end	  sommerpelsen.	  Hos	  hjortene	  dannes	  der	  en	  manke	  omkring	  
halsen,	  som	  tiltager	  i	  størrelse	  med	  alderen.	  Relativt	  lange	  ører.	  
Klovaftrykkene	  varierer	  i	  størrelse	  fra	  ca.	  8	  cm	  i	  længden	  og	  godt	  6	  cm	  i	  bredden	  hos	  en	  voksen	  hjort	  til	  
godt	  6	  cm	  i	  længden	  og	  4	  cm	  i	  bredden	  hos	  en	  voksen	  hind.	  Skridtlængden	  er	  ved	  gang	  omkring	  1	  m,	  
ved	  trav	  op	  til	  3	  m.	  
Ekskrementerne	  er	  mørkebrune,	  kort	  valseformede	  til	  kugleformede	  og	  ca.	  2	  cm	  lange	  og	  1,5	  cm	  tykke.	  
Findes	  ofte	  i	  småhobe	  på	  dyrenes	  ædepladser.	  I	  sommerperioden	  kan	  ekskrementerne	  klæbe	  sammen	  
og	  flyde	  sammen	  som	  en	  lille	  kokasse.	  
Hjortekalven	  udvikler	  sit	  første	  gevir,	  når	  den	  er	  en	  ca.	  10	  måneder	  gammel.	  Det	  består	  som	  regel	  af	  to	  
ugrenede,	  10-‐25	  cm	  lange	  spidser	  (spidshjort),	  der	  bæres	  til	  dyret	  i	  maj	  er	  knap	  to	  år	  gammelt.	  
Herefter	  dannes	  et	  nyt	  gevir	  med	  2-‐4	  sprosser	  på	  hver	  stang	  (stanghjort),	  som	  er	  færdigdannet	  i	  
oktober.	  Hos	  ældre	  hjorte	  stiger	  antallet	  af	  sprosser,	  ved	  at	  hver	  stang	  deler	  sig	  kroneformet	  i	  spidsen.	  
Det	  er	  en	  udbredt	  misforståelse,	  at	  man	  kan	  tælle	  sig	  frem	  til	  alderen	  på	  hjorten	  ved	  hjælp	  af	  antallet	  
af	  sprosser	  på	  geviret.	  Det	  kan	  man	  ikke!	  
Ældre	  hjorte	  kaster	  årligt	  geviret	  allerede	  i	  februar-‐marts	  og	  det	  nye	  er	  færdigudviklet	  og	  fejet	  for	  hud	  
og	  hårrester	  allerede	  i	  juli	  måned.	  
Man	  kan	  være	  heldig	  at	  finde	  et	  afkastet	  gevir	  i	  forårsmånederne,	  de	  steder	  hvor	  hjortene	  springer	  
over	  grøfter,	  hegn	  og	  veje.	  Finder	  man	  én	  stang,	  vil	  den	  anden	  ofte	  kunne	  findes	  nærheden.	  Det	  er	  
sjældent	  at	  finde	  gamle	  kastestænger,	  idet	  musene	  hurtigt	  afgnaver	  og	  spiser	  de	  kalkrige	  
efterladenskaber.	  	  
	  
Forveksling	  
I	  Thy	  kan	  kronvildt	  forveksles	  med	  dådyr.	  Dådyret	  har	  skovl	  på	  geviret,	  er	  mindre,	  har	  lyse	  pletter	  i	  
pelsen	  og	  spejlet	  er	  mere	  markant	  med	  længere	  hale	  og	  mørkere	  afgrænsninger.	  Set	  bagfra	  står	  der	  
111	  med	  sorte	  tal	  i	  modsætning	  til	  krondyrenes	  lyse,	  rødgule	  spejl.	  
Krondyr	  kan	  ikke	  forveksles	  med	  rådyr	  alene	  på	  grund	  af	  størrelsesforskellen.	  Spejlet	  på	  rådyr	  er	  helt	  
hvidt.	  
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Føde	  og	  levevis	  
Krondyrenes	  hovedføde	  er	  græsser,	  men	  de	  æder	  også	  mange	  arter	  af	  urter	  og	  skud	  af	  dværgbuske	  
som	  f.eks.	  lyng	  og	  porse.	  Også	  bark	  af	  nåletræer,	  svampe	  og	  laver	  	  (op	  til	  30%	  af	  maveindholdet	  om	  
vinteren)	  er	  yndede	  fødeemner	  
Krondyrene	  bider	  skud	  af	  både	  løv-‐	  og	  nåletræer,	  som	  sætter	  sig	  spor	  i	  form	  af	  flossede	  bidflader,	  
brækkede	  kviste	  og	  hæmmet	  vækst	  hos	  unge	  træer.	  Mere	  markant	  i	  klitplantagerne	  er	  dog	  dyrenes	  
afgnavning	  af	  bark	  på	  stammer	  af	  yngre	  nåletræer	  (skrælning).	  I	  træernes	  vækstperiode	  kan	  barken	  
blive	  trukket	  af	  i	  store	  flader,	  men	  oftest	  sidder	  barken	  så	  fast,	  at	  den	  kun	  bliver	  raspet	  af	  i	  korte	  
striber,	  der	  tydeligt	  viser	  spor	  efter	  krondyrenes	  fortænder.	  
Også	  markafgrøder	  er	  vigtige	  fødeemner.	  Både	  den	  grønne	  vintersæd,	  det	  modne	  korn	  samt	  roer	  og	  
kartofler.	  Når	  krondyrene	  vælger	  at	  gå	  på	  landbrugsafgrøder,	  er	  det	  ofte	  en	  økonomisk	  belastning	  for	  
den	  landmand,	  som	  det	  går	  ud	  over.	  	  	  
	  
Hovedperioden	  for	  krondyrenes	  brunst	  (parringstid)	  i	  Thy	  begynder	  fra	  slutningen	  af	  august	  frem	  til	  
oktober.	  Der	  kan	  ske	  parring	  helt	  hen	  i	  december.	  Drægtighed	  i	  ca.	  235	  dage.	  Føder	  oftest	  én,	  sjældent	  
to	  kalve	  fra	  omkring	  1.	  juni.	  Den	  nyfødte	  kalv	  vejer	  ca.	  7	  kg	  og	  er	  stærkt	  plettet,	  men	  efter	  et	  par	  
måneder	  er	  pletterne	  mindre	  tydelige	  og	  de	  forsvinder	  helt	  ved	  skiftet	  til	  vinterpels.	  Hjortekalve	  
forlader	  moderen	  efter	  ca.	  to	  år,	  mens	  hinderne	  kan	  have	  tæt	  tilknytning	  til	  moderen	  resten	  af	  livet.	  
	  
Krondyr	  lever	  i	  kønsopdelte	  flokke,	  kaldet	  rudler.	  Hind-‐rudlerne	  kan	  være	  på	  op	  til	  100	  dyr.	  I	  
brunstperioden	  forsøger	  hjortene	  at	  få	  så	  stor	  en	  flok	  hinder	  som	  muligt.	  Perioden	  varer	  op	  til	  en	  
måned,	  hvor	  hjortene	  ved	  hjælp	  af	  brøl,	  skraben	  og	  stangen	  i	  jorden	  og	  rullen	  rundt	  i	  mudderhuller	  
(sølepladser)	  blandet	  op	  med	  deres	  egen	  urin,	  forsøger	  at	  se	  så	  frygtindgydende	  ud	  som	  muligt.	  Er	  det	  
ikke	  nok	  til	  at	  skræmme	  rivaler,	  kæmpes	  visuelt	  drabelige	  kampe,	  der	  dog	  sjældent	  resulterer	  i	  store	  
skader.	  En	  hjort	  kan	  tabe	  op	  til	  50	  kg	  i	  de	  3-‐4	  uger	  brunstperioden	  varer.	  
Krondyr	  bliver	  op	  til	  16	  år,	  men	  hjorte	  sjældent	  over	  7	  år,	  da	  de,	  pga.	  geviret,	  er	  jægernes	  foretrukne	  
bytte.	  
Krondyret	  har	  få	  naturlige	  fjender	  i	  Danmark,	  bortset	  fra	  ulven,	  som	  er	  registreret	  flere	  gange	  i	  Thy.	  
Menneskets	  jagt	  er	  fortsat	  den	  væsentligste	  bestandsregulerende	  faktor.	  	  

	  

	   	  
Kronhjort	  med	  rudel	  (INN)	   Nedlagt	  kronhjort	  (INN)	  
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Nationalpark	  Thy	  
Krondyret	  er	  en	  relativ	  ny	  art	  for	  Thy,	  selv	  om	  det	  har	  levet	  i	  Danmark	  siden	  sidste	  istid.	  De	  
indvandrede	  til	  Danmark	  efter	  den	  sidste	  istid	  for	  ca.	  11.000	  år	  siden.	  Arten	  var	  vidt	  udbredt	  i	  alle	  
landsdele	  indtil	  midten	  af	  1700-‐tallet.	  I	  1799	  bestemtes	  det	  ved	  kongelig	  resolution	  at	  bortskyde	  alt	  
fritlevende	  kronvildt	  og	  dådyr	  for	  at	  beskytte	  landbrugsafgrøder	  og	  skovbrug.	  En	  mere	  positiv	  
indstilling	  til	  de	  store	  pattedyr	  voksede	  langsomt	  fra	  omkring	  1880.	  På	  det	  tidspunkt	  var	  der	  kun	  rester	  
af	  den	  oprindelige	  krondyrstamme	  tilbage	  på	  Norddjursland,	  i	  Lille	  Vildmose	  og	  i	  Rold	  Skov.	  Disse	  dyr	  
regnes	  for	  direkte	  efterkommere	  af	  de	  krondyr,	  som	  indvandrede	  til	  landet	  efter	  sidste	  istid.	  Det	  er	  
disse	  rester,	  som	  efterfølgende	  igen	  indvandrede	  til	  plantagerne	  i	  Jylland.	  
I	  1971	  blev	  der	  atter	  konstateret	  krondyr	  nord	  for	  Limfjorden,	  men	  disse	  dyr	  udviklede	  ikke	  en	  fast	  
bestand.	  Først	  i	  sidste	  halvdel	  af	  1970-‐erne	  blev	  der	  på	  privat	  initiativ	  indkøbt	  en	  snes	  krondyr	  i	  
midtjyske	  dyrehaver	  og	  de	  blev	  sluppet	  løs	  i	  klitplantagerne	  ved	  Svankær	  og	  ved	  Klim	  i	  Hanherred.	  I	  
1980-‐erne	  undslap	  tilmed	  en	  del	  dyr	  fra	  hjortefarme.	  Disse	  dyr	  tilførte	  nye	  gener	  til	  den	  voksende	  
bestand	  og	  er	  medvirkende	  til,	  at	  Thy	  i	  dag	  rummer	  en	  stor	  og	  sund	  stamme	  af	  veludviklede	  dyr.	  	  
En	  af	  de	  største	  attraktioner	  i	  Nationalpark	  Thy	  er	  efterårets	  brølende	  kronhjorte,	  når	  de	  kæmper	  om	  
hinderne.	  Uden	  for	  parringstiden	  danner	  hinderne	  store	  rudler,	  der	  på	  imponerende	  vis	  trækker	  i	  
samlet	  flok	  gennem	  landskabet.	  	  
I	  modsætning	  til	  mange	  andre	  steder	  i	  landet	  er	  krondyrene	  dagaktive	  på	  de	  store	  uforstyrrede	  
klitheder	  i	  nationalparken.	  
	  
Krondyr	  kan	  opleves	  hele	  året	  i	  Nationalpark	  Thy.	  Om	  foråret,	  når	  dyrene	  trækker	  ud	  på	  landmandens	  
marker	  for	  at	  æde	  de	  friskgrønne	  afgrøder,	  i	  juni	  måned,	  når	  kalvene	  er	  født	  og	  i	  brunsttiden,	  hvor	  det	  
er	  en	  uforglemmelig	  oplevelse	  at	  høre	  kronhjortens	  ”urtidsbrøl”,	  når	  solen	  går	  ned.	  
	  
Det	  skønnes,	  at	  bestanden	  af	  krondyr	  i	  nationalparken	  ligger	  på	  ca.	  700	  dyr,	  hvoraf	  hovedparten	  holder	  
til	  i	  den	  nordlige	  del.	  Rudler	  på	  over	  200	  dyr	  er	  ikke	  usædvanligt.	  
	  

	  
Jan	   Feb	   Mar	   Apr	   Maj	   Jun	   Jul	   Aug	   Sep	   Okt	   Nov	   Dec	  

	  	  	  	  
Her	  nogle	  gode	  steder	  at	  iagttage	  krondyr:	  
Fra	  toppen	  af	  nordskrænten	  i	  Sårup,	  Tved	  Klitplantage	  (særligt	  i	  brunsttiden).	  P-‐plads	  for	  enden	  af	  
Sårupvej	  (GPS	  57.084354,	  8.630131)	  
Fugletårnet	  ved	  Ålvand,	  Tvorup	  Klitplantage.	  P-‐plads	  ved	  Kystvejen.	  (GPS	  56.955480,	  8.422267)	  
Lyngby	  Hede.	  Parkering	  i	  Lyngby.	  (GPS	  56.856414,	  8.300548)	  
	  
Krondyr	  og	  mennesket	  
Jagt	  på	  kronvildt	  har	  gennem	  tiderne	  fascineret	  og	  tiltrukket	  jægere.	  For	  mange	  står	  det	  som	  noget	  
helt	  særligt	  at	  få	  mulighed	  for	  at	  nedlægge	  en	  stor	  kronhjort.	  
	  
Kronvildt	  jages	  på	  flere	  måder:	  
	  



Big5	  
	  

	  

	   4	  

• Pürschjagt	  på	  kronvildt	  er	  tilsvarende	  den	  pürschjagt	  mange	  kender	  fra	  bukkejagten.	  Det	  er	  en	  
stille	  jagtform,	  hvor	  jægeren	  langsomt	  og	  lydløst	  bevæger	  sig	  rundt	  i	  terrænet	  og	  søger	  efter	  
vildtet.	  Når	  kronvildtet	  er	  observeret	  begynder	  jægeren	  at	  liste	  sig	  ind	  på	  vildtet.	  

• Anstandsjagt	  på	  kronvildt,	  her	  sidder	  jægeren	  stille	  det	  samme	  sted	  og	  venter	  på	  vildtet.	  Det	  
kan	  fra	  en	  skydestige,	  jagtstige,	  et	  skydetårn	  eller	  fra	  jagtstol.	  

• Drivjagt	  på	  kronvildt	  foregår	  ved	  at	  jagtterrænet	  drives	  af	  med	  jagthunde	  og	  vildtet	  på	  den	  
måde	  drives	  frem	  mod	  skytterne.	  Kronvildtet	  vil	  oftest	  komme	  i	  løb	  eller	  gang	  og	  det	  stiller	  
store	  krav	  til	  riffeljægerens	  skydefærdigheder.	  Derudover	  skal	  skytten	  være	  meget	  opmærksom	  
på	  kuglefang,	  driverne	  og	  jagthunde	  inden	  skuddet	  afgives.	  

• Trykjagt	  på	  kronvildt	  foregår	  ved	  at	  et	  lille	  antal	  jægere	  går	  stille	  og	  roligt	  gennem	  jagtterrænet	  
uden	  løse	  hunde	  og	  lavere	  lidt	  støj.	  Dermed	  trykkes	  vildtet	  stille	  og	  roligt	  frem	  til	  de	  afsatte	  
skytter,	  som	  er	  placeret	  på	  veksler,	  stier	  og	  lignende,	  hvor	  kronvildtet	  typisk	  passere.	  
Kronvildtet	  vil	  ikke	  komme	  i	  løb	  og	  skudende	  kan	  afgives	  under	  mere	  rolige	  forhold	  end	  ved	  
drivjagten.	  Denne	  jagtform	  giver	  mulighed	  for	  selektiv	  afskydning.	  	  

	  
I	  Nationalpark	  Thy	  er	  der	  jagttid	  på	  kronhjort,	  kronhind	  og	  kalv	  fra	  1/11	  til	  31/1.	  
	  
Jagten	  i	  Naturstyrelsens	  klitplantager	  er	  for	  det	  meste	  lejet	  ud	  til	  jagtkonsortier.	  Jagtudøvelsen	  er	  
underlagt	  særlige	  vilkår	  og	  regler.	  Der	  lægges	  især	  vægt	  på,	  at	  jagten	  foregår	  sikkerhedsmæssigt	  
forsvarligt.	  Det	  er	  derfor	  sikkert	  at	  færdes	  i	  plantagerne,	  også	  når	  der	  afholdes	  jagt.	  
	  
I	  Boganis	  Jagtbreve	  –	  som	  er	  skrevet	  af	  Wilhelm	  Dinesen,	  Karen	  Blixens	  far	  –	  er	  der	  en	  kort	  
stemningsfuld	  beskrivelse	  af	  kronhjortens	  årscyklus:	  ”Den	  kullede	  hjort,	  der	  slår	  sig	  i	  flok	  med	  
kønsfæller,	  de	  danner	  en	  smuk	  harmonisk	  han-‐klub,	  de	  hviler,	  de	  længes,	  de	  håber,	  de	  samler	  kræfter,	  
indtil	  næste	  brunsttid	  forvandler	  perlevenner	  til	  dødsfjender,	  hvis	  vilde	  brøl	  og	  voldsomme	  kampe	  
bryder	  skovens	  ro.	  
	  
Krondyrene	  er	  en	  af	  nationalparkens	  største	  attraktioner.	  	  
	  

	  
	  
	  


