
Kære projektdeltagere, kære medlemmer. 

Opdatering 13.januar, 2015. 

 

Idag blev GPS halsbåndene sat om halsen på to stk dådyr på Røgegaard Jagtfarm, Vester Torup, Fjerritslev. 

I projektet er der kalkuleret med en dyrlæge, som skal ud og skyde dyrene med en bedøvelsespil, så vi kan 

komme til dem med halsbåndene, men kort før jul ringede skyttet fra Røgegaard til mig og fortalte, at der 

skulle nyt blod ind på farmen, og dermed kunne vi sætte halsbånd på disse nye dyr ved levering, når de nu 

alligevel var i hånd. Som sagt, så gjort. Den eneste lille ændring var bare, at der ikke er tale om to store 

prægtige fuldskufler, men derimod om et smaldyr og en spidshjort. Noget mindre dyr end antaget, så det 

krævede, at vi fiksede halsbåndene, så de ikke var så store, at de uden besvær røg ud over ørene på dyret.  

De to dådyr blev leveret i hver sin transportkasse på ladet af en pick-up, og med to mand til at holde, og 

mig til at klippe hår af pelsen, samt få tørret en stak sterile klude af på klovene, (det skal vi bruge som ID 

materiale) og herefter få monteret halsbåndet, - gik det egentligt ganske smertefrit. 

 

 

Smaldyret klar til at blive sluppet fri. 

 



 

Fri i sit nye hjem. 

Efter smaldyret var det dåhjortens tur. Vi var en smule nervøse for, at det skulle blive en hård kamp, for 

størrelsen og kønnet på dyret taget i betragtning,  ... men det gik forbavsende roligt. 

 

 

Dåhjorten klar til at følge sin ”søster” 

 



 

 

Afsted det går, ud i sit nye terræn. 

Da jeg kom hjem efter at have været i Nordjylland, var jeg naturligvis spændt på, om der kom signaler 

igennem fra halsbåndene, og om de overhovedet flyttede sig, - altså loggede forskellige positioner, så de 

ikke ligger på jorden et eller andet sted. 

Alt ser ud til at fungere. Der er blevet registreret logninger fra forskellige positioner, hvlket betyder, at 

dyrene stadig bærer rundt på halsbåndene.  

 



Røgegaard Jagtfarm består af et 85 td. land stort indhegnet område, med en bestand af kronvildt, dåvildt, 

muflon og en smule sika vildt. Underlaget er en smule afvekslende, med en del græs, nøjsom vegetation på 

sandede bakker, og bløde engområder med delvis blank vand. Dermed skal vi nok få sat vore hunde på en 

opgave. For at give et indtryk af forholdene, følger der et par billeder af terrænet, ligesom du kan gå ind på 

jagtfarmens egen hjemmeside: www.jagtfarm.dk for at se mere. 

 

 

 

http://www.jagtfarm.dk/


 

 

 

Med hensyn til hegnet ved Sorø, nærmere betegnet Astrup Gods, bliver halsbåndene her monteret i starten 

af februar, da der stadig foregår jagt på området, og disse jagtaktiviteter skal vi naturligvis ikke gribe 

forstyrrende ind i.   

Næste opdatering sker efter vi har haft hold Vest  ude for at foretage de første sporing i hegnet; og når 

halsbåndene er monteret i hegningen på Astrup Gods. 

 

 

Michael Ramlau. 


