
Bilag 7d – Forslag vedrørende rådyr 

Forslag til regulering og bevarelse af råvildtet i GF-Reedtzholms område ved 

beskyttelse af de nødvendige biotoper og en årlig selektiv afskydning af enkelte 

udvalgte dyr (-gamle og usunde): 

Skal vi være i stand til fortsat at nyde synet af sunde og livskraftige rådyr på vores 

område kræver det, at vi undgår de bliver for mange. ”Overproduktion”  vil  

medføre stress, afsvækkelse og sygdom, hvilket igen vil bevirke at vores bestand på 

sigt vil udrydde sig selv. 

 

Fakta-bilag: 

Nedenstående facts (vidensindsamling)  er baseret på forskning udført af og i 

samarbejde mellem bl.a. følgende institutioner: 

Naturstyrelsen, DTU-veterinærinstituttet, Københavns- og Århus Universiteter  

(Institute for Veterinary Disease Biologi) og Danmarks Jægerforbund. 

Facts-file: 

Dyrene kræver varieret fødeudbud, gode dækningsmuligheder og ro! 

For tæt bestand medfører stress, mindre dyr, færre og ringere lam. 

”Vækst med renters rente”. 

(Udvandring – hvis mulig). 

En sund rå får normalt 2 lam om året. 

Den sundeste bestand udgør ca. 60 procent af områdets max-bæreevne. 

Gamle dyr (råer) har dårligt immunforsvar. 

Territoriehævdende  bukke (3-års alder og frem) fra foråret.  Kræver ca.17 ha.  

Brunst i august. 

Råer har ægløsning en gang om året og skal ”beslås” indenfor et døgn. 



Råer har ”forlænget drægtighed” . Det betyder at ægget først fæstner ved årsskiftet 

– ved gode betingelser! 

Råer i god kondi sætter to lam. 

Råvildtet dør sjældent af alderdom, men af sult og sygdom. 

Fodring er ”gift” for råvildtbestanden!! Tåler ikke at gå tæt sammen (stor risiko for 

sygdom/parasitter) 

 

Fordele ved pasning og pleje- udover at ha sunde dyr i området: 

Mindre risiko for påkørsler. 

Større sikkerhed for vore kæledyr, som risikerer smitte og parasitter ved at snuse i 

opkast og afføring. 

Mindre indhug i blomster- og urtehaver.  

 

Venlig hilsen Ole Kronberg Jensen 

Reedtzholmvej 105. 

PS. Står til rådighed med uddybende spørgsmål på generalforsamlingen 9/10, hvis 

det måtte ønskes. 

 


