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Forord 
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mulighederne for året rundt at producere fersk 
hjortekød med en høj slagte- og spisekvalitet. 
De enkelte forsøg er løbende rapporteret i 
institutionens rapporteringsserie. Denne 
beretning præsenterer forsøgsresultaterne 
samlet, og giver en samlet vurdering af mulig-
hederne for at producere fersk hjortekød året 
rundt. Beretningen er en redigeret udgave af 
forfatterens Ph.D. afhandling, forsvaret i 
februar 1997. 
Arbejdet er udført ved Statens Husdyrbrugs-
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Sammendrag 

Baggrund. I begyndelsen af firserne blev der 
etableret et stort antal hjortefarme med kron-
dyr (Cervus elaphus) og/eller dådyr (Dama 
dama) i Danmark. Formålet med farmene er at 
producere slagtedyr og avlsdyr. Hjortearterne 
fra den tempererede zone har en stærk årstids-
afhængig livscyklus, som bl.a. resulterer i store 
variationer i foderoptagelse og tilvækst. Kron-
og dådyrkalvene fødes desuden altid i perio-
den maj - juli og det betyder, sammen med den 
stærkt årstidsafhængige variation i tilvækst, at 
de unge hjorte normalt slagtes i perioden 
august - oktober året efter, 13 - 16 måneder 
gamle. Det betyder samtidigt, at leverancen af 
fersk hjortekød er begrænset til netop denne 
periode, og det betragtes som en væsentlig 
hindring for fremtidig markedsføring og salg 
af fersk hjortekød fra unge dyr med høj og 
ensartet slagte- og spisekvalitet. 
Formål. Hovedformålet med nærværende 
projekt var at teste hypotesen, at det er muligt 
at frembringe slagtekroppe af en given stan-
dard hele året, således at der kan leveres fersk 
hjortekød på alle årstider. 
Materiale og metode. Der gennemførtes 5 
forsøg med i alt 195 dyr fordelt på 19 hold i to 
privatejede hjortefarme. Kalvene blev fravæn-
net før brunsten og indsat i forsøg ca. 1 uge 
efter fravænning. Kalvene blev enten opstaldet 
på dybstrøelse i uisoleret stald, eller under 
halvtag med adgang til løbegård. Nogle af 
holdene blev tildelt kunstig lys morgen og 
aften, således at dagslængden blev på i alt 16 
timer (16L:8M). I vinterperioden blev dyrene 
fodret ad libitum, enten med kraftfoder eller 
grønpiller. I sommerperioden var nogle af 
holdene på græs. Holdene blev slagtet fra stald 
eller fra græs. Ved slagtning blev dyrene 
aflivet og afblødt på farmen, og herefter kørt til 
autoriseret slagteri. Slagtekroppene blev 
klassificeret for kropsform og fedme og grov-
parteret i dobbelt ryg, dobbelt kølle og vinge. 
Ryggen blev dissekeret i kød, fedt og knogler. 

Der blev forefaget kødkvalitetsundersøgelser 
og smagspanelbedømmelse til vurdering af 
spisekvalitet. 
Resultater. 

Både krondyr (hjorte og hinder) og då-
hjorte udviser tydeligt årstidsbestemte 
variationer i foderoptagelse og tilvækst. 
Perioderne fra fravænning i septem-
ber/oktober til medio december og fra 
medio februar til udbinding eller slagt-
ning fra stald om foråret, er præget af høj 
foderoptagelse og høj daglig tilvækst. 
Perioden fra medio december til medio 
februar er præget af lavere foderoptagelse 
og lavere daglig tilvækst. 
Hjortene er dog i stand til at opretholde en 
positiv tilvækst i den midterste vinter-
periode, hvis de fodres med kraftfoder ad 
libitum. 
Introduktion af et lysprogram (16L:8M) 
fra fravænning i september/oktober elimi-
nerer den årstidsbestemte nedgang i fo-
deroptagelse og tilvækst i den midterste 
vinterperiode, og fremskynder dermed 
slagtetidspunktet fra stald ved en given 
vægt med 4 - 6 uger. 
Foderudnyttelsen for krondyr og dådyr er 
relativt dårlig sammenlignet med kvæg og 
får. Den gennemsnitlige foderudnyttelse, 
véd fodring med kraftfoder ad libitum i 
vinterperioden, ligger mellem 7,4 FE/kg 
tilvækst for dåhjorte opstaldet ved lang 
dagslængde, og 9,5 FE/kg tilvækst for 
kronhjorte opstaldet ved normal dags-
længde. Kronhjorte og dåhjorte, opstaldet 
ved lang dagslængde, fodret med kraftfo-
der ad libitum, brugte i gennemsnit ca. 1 FE 
mindre pr. kg tilvækst i forhold til hold 
opstaldet ved normal dagslængde. Kron-
hjorte opstaldet under halvtag brugte 10,8 
FE/kg tilvækst, og smalhinder på stald 
brugte 10,1 - 10,2 FE/kg tilvækst uanset 
dagslængde. Kronhjorte fodret med grøn-
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piller brugte 10,5 -11,0 FE/kg tilvækst. 
Tilvæksten i afgræsningsperioden var 
generelt lavere end i hele den forudgåen-
de vinterperiode. Kun det hold krondyr, 
der var opstaldet under halvtag, voksede 
hurtigere i afgræsningsperioden. 
Kronhjorte, fodret ad libitum med byg-
sojaskrå og slagtet fra stald ved ca. 60 kg 
slagtet vægt (ca. 105 kg levende vægt), har 
et højere fedtindhold i slågtekroppen end 
kronhjorte slagtet fra græs ved samme 
slagtet vægt. Dette påvirker dog ikke 
klassificeringen i negativ retning. 
Kronhinder, fodret ad libitum med byg-
sojaskrå og slagtet fra stald ved ca. 48 kg 
slagtet vægt (ca. 83 kg levende vægt), har 
et højere indhold af fedt i slagtekroppen 
end ønskeligt og klassificeres ned for 
fedme. 

Slagtes kronhinderne imidlertid fra græs 
ved ca. 48 kg slagtet vægt (ca. 83 kg leven-
de vægt), har de en slagtekvalitet, der 
minder meget om kronhjorte slagtet fra 
græs. Sådanne slagtekroppe har et fed-
tindhold i ryggen på kun 4,6 - 6,7%. 
Dåhjorte, fodret ad libitum med kraftfoder 
og slagtet fra stald ved ca. 30 kg slagtet 
vægt (ca. 50 kg levende vægt), har et 
højere indhold af fedt i slagtekroppen end 
ønskeligt, og klassificeres ned for fedme. 

Dåhjorte, fodret ad libitum med kraftfoder 
og slagtet fra stald ved ca. 25 kg slagtet 
vægt (ca. 42 kg levende vægt), har stort set 
samme slagtekvalitet som dåhjorte slagtet 
fra græs ved ca. 30 kg slagtet vægt (50 - 55 
kg levende vægt). Sådanne slagtekroppe 
har et fedtindhold i ryggen på kun 6,1 -
7,9%. 
Et lysprogram (16L:8M) påvirker ikke 
slagte- og kødkvaliteten i forhold til op-
staldning ved normal dagslængde, når 
dyrene slagtes ved samme vægt. 
Smagspanelbedømmelserne viser, at det 
er muligt at slagte hjorte i aldersintervallet 
6Vi -14 måneder, opdrættet under meget 
forskellige forhold, uden at det påvirker 
spisekvaliteten i nævneværdig grad. 
Fodring med grønpiller ad libitum til kron-
hjorte fra fravænning til slagtning gav 
bemærkninger for anden smag (trannet og 
bitter smag), ligesom bedømmelsen af de 
øvrige parametre ved smagspanelbedøm-
melsen påvirkedes i negativ retning. 

Den testede hypotese blev eftervist. Ved valg 
af produktionssystem og slagtevægt er det 
muligt at udvide den traditionelle slagteperio-
de i august - oktober til at omfatte alle årets 
måneder, uden at dette påvirker slagte- og 
kødkvaliteten i nævneværdig grad. 

Nøgleord: Krondyr, dådyr, produktionssystemer, tilvækst, foderudnyttelse, slagtekvalitet, 
kødkvalitet, spisekvalitet. 
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Summary 

The present report is a modified edition of the 
authors Ph.D. thesis. The report is based on 5 
articles published by the author (see appendix 
A). 
Background. In the early 1980's a large number 
of red deer (Cervus elaphus) and/or fallow deer 
(Dama dama) farms were established in Den-
mark. These farms aim to produce breeding 
stock and venison. However, the annual life 
cycle of red and fallow deer includes a specifi-
ed breeding season and pronounced seasonal 
variations in feed intake and gain. Thus red 
and fallow deer are normally slaughtered in 
August - October, at 13 ̂  16 month of age. This 
limits the supply of fresh venison, and this is 
believed to be a significant constraint for the 
future marketing of fresh venison from young 
animals with high and uniform carcass quality 
and meat quality. 
Purpose. The hypothesis tested in this project 
was that fresh venison, with a high and consi-
stent carcass quality and meat quality, can be 
produced on a year round basis. 
Materials and Methods. Five experiments 
including a total of 195 animals divided into 19 
groups were carried out on 2 private deer 
farms. The calves were weaned pre-rut and 
inserted in the experiments 1 week post wea-
ning. The calves were either housed on deep 
litter bedding in an un-isolated building or in 
an open shed with access to an excersice pad-
dock. Some of the groups were exposed to 
artificial light in the morning and evening in 
order to increase daylength to 16 hours 
(16L:8D). During the winter period the animals 
were fed ad libitum either with concentrate or 
pelleted dried grass. Some groups were grazed 
during summer. The groups were slaughtered 
from stable or from pasture. The animals were 
stunned and bled on the farm and then trans-
ported to certified slaughter premises. The 
carcasses were graded for carcass conformation 
and carcass fatness and divided into double 

haunch, saddle and forequarter. The saddle 
was dissected into meat, fat and bone. Meat 
quality assessments and eating quality assess-
ments were carried out. 
Results. 

Red deer (stags and hinds) and fallow 
deer bucks exhibit large seasonal varia-
tions in feed intake and gain. The periods 
from weaning in September/October until 
the middle of December, and from the 
middle of February until turn out or 
slaughter from the stable in spring, are 
characterised by high feed intake and high 
gain. The period from the middle of De-
cember until the middle of February is 
characterised by lower feed intake and 
lower gain. 
The deer are able to sustain positive gain 
in the middle winter period if fed a con-
centrate ration ad libitum. 
Introduction of a lighting program 
(16L:8D) from weaning eliminates the 
seasonal decline in feed intake and gain in 
the middle winter period and thus advan-
ces the time of slaughter from the stable at 
a specific weight by 4 - 6 weeks. 
Red deer and fallow deer have, a poor feed 
conversion rate when compared to cattle 
and sheep. When fed a concentrate ration 
ad libitum throughout the winter period 
the average feed conversion rate is betwe-
en 7.4 SFU/kg gain for fallow deer bucks 
housed at increased daylength and 9.5 
SFU/kg gain for red deer stags housed at 
normal daylength. Red deer stags and 
fallow deer bucks, housed at increased 
daylength and fed concentrates ad libitum, 
used on average approximately 1SFU less 
pr. kg gain than groups housed at normal 
daylength. Red deer stags housed in an 
open shed used 10.8 SFU/kg gain and red 
deer hinds housed indoors used 10.1 -10.2 
SFU/kg gain irrespective of daylength. 
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Red deer stags fed dried pelleted grass 
used 10.5 -11.0 SFU/kg gain. 
Gain was generally lower in the grazing 
period than in the previous winter period. 
Only the red deer stags housed in an open 
shed grew faster during the grazing sea-
son. 
Carcasses from red deer stags, fed barley 
and soyabean ad libitum and slaughtered 
from the stable at approximately 60 kg 
carcass weight (105 kg live weight), have 
a higher fat content than carcasses from 
red deer stags slaughtered from pasture at 
the same carcass weight. This has no 
adverse effect on carcass grading. 
Carcasses from red deer hinds, fed barley 
and soyabean ad libitum and slaughtered 
from the stable at approximately 48 kg 
carcass weight (83 kg live weight), have a 
higher fat content than preferred and are 
penalised when graded for fatness. 
Carcasses from red deer hinds, slaugh-
tered from pasture at 48 kg carcass weight 
(83 kg live weight), have a slaughter quali-
ty equal to that of red deer stags slaugh-
tered from pasture. Such carcasses have a 
content of dissectable fat in the saddle of 
only 4.6 - 6.7%. 
Carcasses from fallow deer bucks, fed a 
concentrate ration ad libitum and slaugh-
tered from the stable at approximately 30 
kg carcass weight (50 kg live weight), 
have a higher fat content than preferred 
and are penalised when graded for fat-
ness. 
Carcasses from fallow deer bucks, fed a 

concentrate ration ad libitum and slaugh-
tered from the stable at approximately 25 
kg carcass weight (42 kg live weight), 
have a slaughter quality equal to that of 
fallow deer bucks slaughtered from 
pasture at approximately 30 kg carcass 
weight (50 - 55 kg live weight). Such 
carcasses have a content of dissectable fat 
in the saddle of only 6.1 - 7.9%. 
If the animals are slaughtered at the same 
carcass weight slaughter quality and meat 
quality is unaffected by the introduction 
of a lighting programme. 
Results from taste panel assessments 
shows that it is possible to slaughter deer 
ranging from 6Vi to 14 months of age, and 
reared under vastly different production 
systems, without adverse effects on eating 
quality. 
Meat from red deer stags, fed dried pelle-
ted grass ad libitum horn weaning until 
slaughter, were given remarks for "other 
taste" (rancid and fishy) and the other 
parameters evaluated during taste panel 
assessment were negatively influenced as 
well. 

The hypothesis tested in this project was 
supported. The traditional slaughter period in 
August - October can be extended to all months 
of the year without adverse effects on slaughter 
quality and meat quality. This can be achieved 
by choosing production system and weight at 
slaughter. 

Key words: Red deer, fallow deer, production systems, growth, feed conversion rate, carcass 
quality, meat quality, eating quality. 
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1 Indledning og problemstilling 

I begyndelsen af firserne blev der etableret et 
stort antal hjortefarme med krondyr (Cervus 
elaphus) og/eller dådyr (Dama dama) i Dan-
mark. Formålet med farmene er at producere 
slagtedyr og avlsdyr. Produktionen er et 
alternativ til kødproduktion med ammekvæg 
og får. Ultimo 1996 er der ca. 625 registrerede 
hjortefarme med i alt ca. 2.000 hinder og 20.000 
dåer. 

stærk årstidsafhængig livscyklus, som primært 
er bestemt af dagslængden via sekretion af 
melatonin fra pinealkirtlen. Brunsten forekom-
mer således altid i september/oktober (kron-
dyr) og oktober/november (dådyr) og kalvene 
fødes efter ca. 233 dages drægtighed i maj/juni 
(krondyr) og juni/juli (dådyr). Figur 1.1 viser 
den årstidsbestemte livscyklus for krondyr 
(hjorte og hinder) og dådyr (hjorte og dåer). 

Hjortenes livscyklus 
Hjortearterne fra den tempererede zone har en 

•o 
g Hårdt gevir 
Ui 1 

Drægt ighed Kælvning Diegivning Brunst Drægt ighed 

Drægt ighed Kælvning Diegivning Brunst Drægt ighed 

Figur 1.1 D e n årstidsbestemte l ivscyklus for krondyr (hjorte og hinder) og dådyr (hjorte og 
dåer) 
Annual cycle for red deer (stags and hinds) and fallow deer (bucks and does) 

Den årstidsbestemte" cyklus resulterer des-
uden i store variationer i foderoptagelse og 
tilvækst. Dette blev først beskrevet af French et 
al. (1960) for Virginiahjorten (white tailed deer; 
Odocoileus virginianus), og senere detaljeret 
beskrevet for krondyr (bl.a. Blaxter, et al, 1974, 
1988; Pollock, 1975; Milne et al, 1978,1987; Kay, 
1979; Suttie et al, 1983,1984, 1989; Simpson et 

al, 1984; Adam & Moir, 1985; Suttie & Simp-
son, 1985; Davies & Thomas, 1990; Vigh-Lar-
sen, 1991) og dådyr (bl.a. Asher, 1984; Mulley, 
1989; Vigh-Larsen, 1991). 

Efter en 3-4 måneders ammeperiode med en 
relativ høj daglig tilvækst (300 - 450 g /dag for 
krondyr og 150 - 200 g /dag for dådyr) fra væn-
nes kalven. Herefter falder tilvæksten noget. 
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Et lavpunkt med hensyn til foderoptagelse og 
tilvækst indtræffer i den midterste del af vin-
terperioden (medio december - médib februar). 
Derefter stiger foderoptagelse og tilvækst igen, 
efterhånden som dagslængden tiltager. I 
dyrenes andet efterår aftager foderoptagelsen 
yderligere som følge af brunstens indtræden. 
I dyrenes andet efterår og vinter er den daglige 
tilvækst således meget, lav hos begge køn. I 
brunstperioden om efteråret ophører de ældre 

hanner stort set med at tage føde til sig i en 6 -
8 ugers periode, hvor de taber op til 20% af den 
aktuelle legemsvægt i august. Det antages, at 
brunst cyklus er påvirket af androgene hormo-
ner (Fennessy et al, 1991), og at den er uafhæn-
gig af den basale cyklus for foderoptagelse og 
tilvækst. 

Den generelle udvikling i legemsvægt for 
kronhjorte er illustreret i figur 1.2. 

1. År 2. År 3. År 4. År 

Figur 1.2 Generel udvikling i legemsvægt (kg) for kronhjorte de første 4 år (mod.e. Fennessy 
et al., 1981) 
General development of live-weight (kg) for red deer during the first 4 years of life (mod.e. 
Fennessy et ah, 1981) 

Den årstidsbestemte variation i foderoptagel-
se, der er størst for handyr, forekommer uaf-
hængig af den tilgængelige fodermængde og -
kvalitet (Pollock, 1975; Kay, 1979; Vigh-Larsen, 
1991). 

Lang dagslængde betyder, at udskillelsen af 
melatonin fra pineal kirtlen er lav, hvilket 
medfører forøget sekretion af prolactin, 
væksthormon og IGF-1 fra leveren (Suttie & 
Corson, 1991) med deraf følgende forøget 
foderoptagelse og tilvækst. Det er endvidere 
vist (bl.a. Pollock, 1975; Kay, 1979; Suttie et al, 
1984), at unge kronhjorte, der udsættes for 
manipuleret dagslængde, således at de 
gennemlever to 6-måneders cykler på et kalen-

derår, gennemlever to tilsvarende cykler med 
hensyn til foderoptagelse, tilvækst og gevir-
vækst. 

Evne til kompensatorisk vækst 
Krondyr og dådyr har evne til kompensatorisk 
vækst. Efter en periode med kunstig begræn-
set énergioptagelse, og dermed lavere tilvækst, 
kan de i en efterfølgende periode med ad libi-
tum fodring delvist kompensere for den tidli-
gere reducerede tilvækst (krondyr: Suttie et al, 
1983; Adam & Moir, 1985; Milne et al, 1987; 
dådyr: Vigh-Larsen, 1991). Tabel 1.1 viser 
resultaterne for tilvækst i afgræsningsperioden 
fra en række forsøg, hvor krondyr og dådyr er 
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tildelt forskellige energimængder den foregå-
ende vinter. 

Dyrene, der blev fodret restriktivt om vin-
teren, voksede 9 - 41% hurtigere i den følgende 
afgræsningsperiode i forhold til de ad libitum 
fodrede dyr. På trods af den relativt høje 
kompensatoriske vækst var det kun i ét af de 
citerede forsøg (Milne et al., 1987), at ét af de 
hold, der var begrænset i energioptagelsen i 
vinterperioden, nåede samme slutvægt som de 
ad libitum fodrede hold (Milne et al, 1987). 
Dette hold blev fodret på vedligeholdelses-
niveau med en ration indeholdende 0,68 FE/kg 
tørstof (FE = skandinavisk foderenhed) i perio-
den, hvor foderoptagelsen og tilvæksten nor-
malt er lav (1/12 -1 /3) . Herefter blev samme 
ration tildelt ad libitum indtil udbinding den 13. 
maj. I dette forsøg var perioden med begræn-
set energioptagelse således relativ kort 
sammenlignet med den efterfølgende afgræs-
ningsperiode, som var på 103 dage (tabel 1.1). 

I et forsøg med dåhjorte (Vigh-Larsen, 1991) 
blev der ligeledes fodret på vedligeholdelses-
niveau i den midterste vinterperiode (14/12 -
20/2) med en ration indeholdende 1,03 FE/kg 
tørstof. Her kompenserede dyrene ikke fuldt 
ud den følgende sommer, idet de, ved slagt-
ning den 4. september, vejede 12% mindre end 
et hold fodret med samme ration ad libitum hele 
vinterperioden. 

Sammenfattende viser resultaterne, at den 
maksimale mertilvækst på græs hos krondyr 
og dådyr, der i den foregående vinterperiode 
er fodret retriktivt i forhold til ad libitum, er 9 -
41%. Lav energitilførsel i hele vinterperioden 
bevirker imidlertid, at dyrene ikke kan opnå 
samme 15-måneders vægt som ved ad libitum 
adgang til en ration med et højt energiindhold 
i hele vinterperioden. Der er tre hovedårsager 
hertil: 
1 Den kompensatoriske tilvækst, der opnås 

i en relativ kort afgræsningsperiode (103 -
139 dage), er ikke tilstrækkelig til at kom-
pensere fuldt ud for den reduktion af 
tilvæksten, der har fundet sted i vinter-
perioden (116 - 202 dage). 

2 Græsmængde og -kvalitet aftager normalt 

hen over græsningssæsonen og reducerer 
således dyrenes mulighed for at udnytte 
deres kapacitet for kompensatorisk vækst 
fuldt ud. 

3 Sidst på sommeren bruger hjortene tid og 
energi på fejning af geviret og etablering 
af en rangorden før brunsten, og det redu-
cerer den tid, der er til rådighed til græs-
ning og den mængde energi, der er til 
rådighed til vækst. 

I praksis kan en kold eller tør sommer, som 
resulterer i en begrænset græsmængde eller -
kvalitet, yderligere begrænse væksten betyde-
ligt. 

På grundlag af de danske forsøg med dådyr 
konkluderede Vigh-Larsen (1991), at det, med 
de gældende prisrelationer mellem vinterfoder, 
græs og hjortekød, normalt ikke vil være øko-
nomisk fordelagtigt at fodre svagt om vinteren 
og dermed basere sig på dyrenes evne til 
kompensatorisk vækst ved afgræsning. 

Slagte- og kødkvalitet 
Både kron- og dåspidshjorte har en relativ høj 
slagteprocent sammenlignet med kvæg og får 
(bl.a. Blaxter et al, 1974,1988; Schick et al, 1983; 
Asher, 1985; Drew, 1985; Mulley, 1989; Vigh-
Larsen, 1991). Når dyrene slagtes fra græs 
udgør den således 56 - 58% af levende vægt før 
slagtning. Tilsvarende slagteprocenter for 
forskellige kødkvægskrydsninger slagtet fra 
græs er 50 - 52 % (Stenbæk et al, 1980). For 
Hereford-, Simmentaler- og Limousineungtyre, 
slagtet ved 13 måneders alderen efter 7 måne-
ders ad libitum fodring med en fuldfoderration 
indeholdende 0,73 FE/kg foder (Pedersen et al, 
1995), hvilket svarer til afgræsning, udgør den 
henholdsvis ca. 53%, 55% og 61% (Jensen, pers. 
medd.). For krydsningsvædderlam af 
kombinations- og kødrace udgør slagteprocen-
ten ca. 46% når lammene slagtes direkte fra 
græs (Frederiksen et al, 1990). 

Hjorte-slagtekroppe er karakteriseret ved at 
have en høj procentdel ryg og kølle. Med data 
fra Virginiahjort (Odocoileus virginianus) viste 
Berg & Butterfield (1976) således, at hjortene 
har 8 - 23% større muskler i kølle og ryg end 
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kvæg (tyre, Angus x Charolais), mens muskler- hos kvæg (figur 1.3). 
ne i bryst, slag og bov er mindre udviklede end 

¿ Æ V • - , LI * .• ISVWKX-^ • • 
, •< .•.-•S.- . . — 

Figur 1.3 Fordeling af muskler hos Virginiahjort (Odocoileus virginianus) i forhold til tyre 
(Angus x Charolais) (mod. e. Berg & Butterfield, 1976 og Drew, 1985) 
Muscle distribution in white tail deer (Odocoileus virginianus) compared to bulls (Angus x 
Charolais) (mod. e. Berg & Butterfield, 1976 and Drew, 1985) 

Den veludviklede muskulatur i ryg og kølle 
hos hjorte skyldes sandsynligvis at hjortene er 
byttedyr, og gennem årtusinder har udviklet 
en særlig flugtevne for at undslippe rovdyr 
(Drew, 1985). ; 

Ryg og køller (pistol), der repræsenterer de 
mest værdifulde udskæringer, udgør typisk ca. 
56% af slagtekroppen hos unge kronhjorte 
(Drew, 1985; Blaxter et al., 1988) og 56 - 58% hos 
unge dådyr (Schick et al, 1983; Asher, 1985; 
Mulley, 1989; Vigh-Larsen, 1991). Tilsvarende 
andele af pistoludskæring for ungtyre af kød-
kvægsracerne Hereford, Simmentaler og Li-
mousine udgør henholdsvis ca. 47%, 48% og 
51% (Jensen, pers. medd.). Pistoludskæringen 
for vædderlam af racerne Marsk og Texel 

udgør henholdsvis ca. 46% og 47% (Vigh-
Larsen et al, 1993). En del af disse forskelle 
mellem hjorte og kødkvæg henholdsvis lam 
skyldes dog, at hjorteryggen udskæres med en 
10 bens højreb, mens kvæg og lammeryggen 
udskæres med en 7 bens højreb. 

Mens ældre hjorte kan have et meget højt 
fedtindhold i slagtekroppen (Drew, 1985; 
Stevenson et al, 1992), er det karakteristisk, at 
hjorteslagtekroppen fra unge dyr (mindre end 
24 måneder) har et højt kødindhold og relativt 
lavt fedtindhold. Det relativt høje kødindhold 
og det lave fedtindhold i slagtekroppen fra 
unge hjorte er kendt fra en lang række under-
søgelser af krondyr (bl.a. Blaxter et al., 1974, 
1988; Drew et al, 1978; Kay et al, 1981; Suttie et 
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al, 1983; Drew, 1985; Drew & Fennessy, 1986; 
Drew & Seman, 1987) og dådyr (bl.a. Schick et 
at, 1983; Asher, 1985; Gregson & Purchas, 1985; 
Mulley, 1989; Vigh-Larsen, 1991). Drew & 
Seman (1987) beregnede indholdet af omsætte-
lig energi i 100 g kotelet fra unge kronhjorte til 
at være ca. 545 kJ, eller ca. 56% af energiind-
holdet i kotelet fra lam. 

Den kemiske sammensætning af fedttrimmet 
filet (M. longissimus dorsi) adskiller sig ikke fra 
andre arter (kvæg, svin og får; Gregson & 
Purchas, 1985; Drew & Seman, 1987; Vigh-
Larsen 1991; Lawrie, 1991). Hjortekød har 
imidlertid et relativt højt pigmentindhold 
(Drew & Seman, 1987), hvilket betyder at kødet 
fremtræder med en mørk kødfarve. 
Blaxter et al (1974,1988) gennemførte simple 

smagspanelbedømmelser af kød fra krondyr af 
forskellig alder fra Skotland. Kød fra ældre 
hjorte havde en stærk vildtsmag, som blev 
fundet uacceptabel af de fleste deltagere i 
undersøgelserne, mens kød fra unge hjorte 
havde en mild, men karakteristisk vildtsmag, 
som de fleste deltagere syntes godt om. Kødet 
fra de unge, farmopdrættede dyr var mørt og 
saftigt, og Blaxter et al (1974,1988) konkludere-
de, at den milde, karakteristiske vildtsmag fra 
unge, farmopdrættede hjorte sandsynligvis 
ville falde i forbrugernes smag. 

Forss et al (1979) lod to smagspaneler smage 
på kød fra unge kronhjorte (12,18 og 27 måne-
der) der enten var skudt på fri vildtbane eller 
opdrættet i farm, henholdsvis på græs eller ved 
fodring med kraftfoder (feedlot). Resultaterne 
viste, at der generelt var større variation i 
smagen mellem dyr indenfor samme behand-
ling (alder ved slagtning og opdrætningsmeto-
de), end der var mellem behandlinger. Forfat-
terne konkluderede således, at "hjortekød fra 
de tre aldersgrupper var så ens i smagen, at 
kød fra dyr yngre end 27 måneder, og opdræt-
tet på forskellige rationer, med stor sandsynlig-

hed ikke vil kunne skelnes fra hinanden". 

Muligheder for spredning af leverancerne af 
fersk hjortekød 
Kron- og dådyr kalvene fødes i perioden maj -
juli (se figur 1.1), og det betyder, sammen med 
den stærkt årstidsafhængige variation i til-
vækst, at de unge hjorte normalt slagtes i 
perioden august - oktober året efter, 13 - 16 
måneder gamle. Dette betyder samtidigt, at 
leverancen af fersk hjortekød er begrænset til 
netop denne periode, hvilket betragtes som en 
væsentlig hindring for fremtidig markeds-
føring og salg af fersk hjortekød fra unge dyr 
med høj og ensartet slagte- og spisekvalitet. 

En spredning af slagtningerne kan eventuelt 
opnås på to måder, 1) ved manipulation af 
reproduktionscyklus ved tildeling af exogent 
melatonin med henblik på at fremrykke 
kælvningstidspunktet (se review af Asher et al, 
1993), og 2) ved at forbedre tilvæksten i den 
første vinter, dels ved ad libitum fodring med 
energirige rationer, dels ved manipulation af 
dagslængden ved hjælp af kunstig lys. 
Med henblik på at undersøge den sidste af de 
nævnte problemstillinger blev der planlagt 5 
produktionsforsøg, forsøg I - V. Hovedformå-
let var at undersøge muligheden for at frem-
bringe slagtekroppe af en given standard hele 
året, således at der kan leveres fersk hjortekød 
på alle årstider. Delformål med forsøgene var: 
1 At undersøge foderoptagelse og tilvækst 

ved forskellige opstaldningsforhold* i 
vinterperioden. 

2 At undersøge tilvæksten ved afgræsning 
efter forskellige opstaldningsforhold i 
vinterperioden. 

3 At undersøge slagte- og kødkvaliteten af 
de frembragte slagtekroppe. 

* I medfør af Bekendtgørelse nr. 591 af 9. juli 1993 er 
hold af hjortedyr på stald ikke tilladt 
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2 Produktionssystemer for krondyr og dådyr 

2.1 MATERIALE OG METODE 

Her redegøres kort for de generelle forhold 
vedrørende forsøgenes gennemførelse. 
Detaljer vedrørende gennemførelsen af de 
enkelte forsøg fremgår af artiklerne I - V, se 
appendix A. 

2.1.1 Forsøgsbesætninger, dyr og opstald-
ningsforhold 

De fem forsøg er udført på to private hjortefar-
me. De pågældende farmejere havde begge i 
en forudgående periode på 4 - 5 år medvirket 
ved gennemførelse af "besætningsforsøg med 
hjorte" (Vigh-Larsen, 1991). Mindst én gang 
om måneden aflagde personale fra Statens 
Husdyrbrugsforsøg besøg i besætningerne, og 
deltog desuden i alle håndteringer, vejninger, 
slagtninger m.m. 

Dyrene stammede dels fra de pågældende 
besætninger, og dels indkøbtes dyr fra andre 
hjortebesætninger. På grund af den ekstensive 
driftform i hjortefarme i afgræsningsperioden 
er der ikke afstamnings- og fødselsdata på 
nogle af de indsatte kalve. Ved inddeling på 
hold er der derfor kun taget hensyn til kalvenes 
vægt ved fravænning og evt. oprindelsesbesæt-
ning. Ved beregning af "reel alder ved slagt-
ning" i tabel 2.1 og i figur 2.13 er det antaget, at 
krondyrkalvene er født den 1. juni, og dådyr-
kalvene er født den 1. juli i gennemsnit. 
Kalvene blev fravænriet før brunst og indsat i 

forsøg ca. 1 uge efter fravænning. Kalvene blev 
enten opstaldet på dybstrøelse i uisoleret stald 
med ovenlys eller vinduer i siderne eller under 
halvtag med adgang til løbegård. Nogle af 
holdene blev tildelt kunstig lys (6-8 Watt/m2) 
morgen og aften, således at dagslængden blev 
på i alt 16 timer (16L:8M). Lyset var styret af et 
ur, og det var tændt i tidsrummene 07.00 -
10.00 og 15.00 - 23.00. I hele forsøgsperioden 
gik dyrene i løsdrift i deres respektive hold. Af 
praktiske årsager var det ikke muligt at have 
de enkelte hold opdelt i flere blokke. I som-

merperioden gik holdene på samme græsmark. 

Der er gennemført 5 forsøg med i alt 195 dyr 
fordelt på 19 hold. En oversigt over behandlin-
gerne i de enkelte forsøg fremgår af tabel 2.1. 

2.1.2 Fodring, foderregistreringer og vej-
ninger 

I vinterperioden blev dyrene fodret ad libitum, 
enten med kraftfoder (hel byg og sojaskrå i 
forholdet 9:1 eller pelleterét kraftfoder baseret 
på byg og sojaskrå) eller grønpiller. Foderet 
blev tildelt og registreret dagligt. I forbindelse 
med vejning af dyrene blev der vejet foder 
tilbage. I nærværende afhandling er foderopta-
gelsen angivet som FE/100 kg legemsvægt-
/ dag. Dyrene blev vejet ved forsøgenes begyn-
delse og ved slagtning samt en gang om måne-
den i hele forsøgsperioden. 

2.1.3 Slagtekvalitetsanalyser 
Dyrene blev aflivet og afblødt på farmen. 
Herefter blev de kørt til et autoriseret slagteri 
(forsøg I) eller forsøgsslagteriet på Forsknings-
center Foulum (forsøg II - V) for videre slagte-
mæssig behandling. Dagen efter slagtning blev 
slagtekroppene vejet og klassificeret for krops-
form og fedme, dels ved visuel bedømmelse, 
dels ved gennemskæring af slaget for bedøm-
melse af fedtindholdet. Ved klassificering blev 
der benyttet en simpel to-delt skala for begge 
egenskaber. For kropsform svarede klasse 1 til 
god kropsform med U-formét ryg og fyldige 
køller, mens klasse 2 svarede til V-formet ryg 
og utilfredsstillende kødansætning på køllerne. 
For fedme svarede klasse 1 til passende fedtan-
sætning og klasse 2 til uacceptabel stor 
fedtansætning over ryg/ lænd og i slaget. 
Slagtekroppene blev grovparteret i dobbelt ryg, 
dobbelt kølle og vinge (ribben, slag, bov og 
hals). Den samlede vægt af dobbelt ryg og 
dobbelt kølle er angivet som pistol. Mørbraden 
blev fjernet og ryggen udmålt og afsavet, så der 
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Tabel 2.1 Oversigt over behandlingerne i de enkelte forsøg 
Overview of treatments in the individual experiments 

Forsøg I n III IV V 

Art og køn Kronhjorte Kronhjorte Kronhinder Dåhjorte Dåhjorte 

Indsættelsesdato 27/9 1990 26/9 1991 26/9 1992 28/101991 16/10 1992 

Dagslængde Hold 1 16L:8M 16L:8M 16L:8M 16L:8M 16L:8M 

Hold 2 Normal Normal Normal Normal Normal 

Hold 3 Normal 16L:8M Normal Normal Normal 

Hold 4 Normal Normal - Normal Normal 

Opstaldning Hold 1 Stald Stald Stald Stald Stald 

Hold 2 Stald Stald Stald Stald Stald 

Hold 3 Stald Stald Stald Stald Stald 

Hold 4 Halvtag Stald - Halvtag Stald 

Fodring Hold 1 Byg + sojaskrå Byg + sojaskrå Byg + sojaskrå Kraftfoder Kraftfoder 

Hold 2 Byg + sojaskrå Byg + sojaskrå Byg + sojaskrå Kraftfoder Kraftfoder 

Hold 3 Byg + sojaskrå Grønpiller Byg + sojaskrå Kraftfoder Kraftfoder 

Hold 4 Byg + sojaskrå Grønpiller . . - Kraftfoder Kraftfoder 

Slagt fra Hold 1 Stald Stald Stald Stald Stald 

Hold 2 Stald Stald Stald Stald Stald 

Hold 3 Græs Stald Græs Græs Græs 

Hold 4 Græs Stald - Græs Græs 

Planlagt Hold 1 105 kg / 10 105 kg / 10 85 kg / 10% 50 kg / 9% 42 kg / 7% 

slagtevægt / Hold 2 105 kg / 11% 105 kg / 11% 85 kg / 11% 50 k g / 1 0 % 42 kg / 9 

reel alder ved Hold 3 105 kg / 14 105 kg / 12% 85 kg / 13 50 kg / 11 50 kg / 11 

slagtning (mdr.) Hold 4 105 kg / 14 105 k g / 1 3 50 k g / l i 55 kg / 12% 



blev en rektangulær ryg med et 10 ribbens 
højreb. Der blev savet i en lige linie 10 cm fra 
ryggens midtlinie for dådyr og 15 cm fra ryg-
gens midtlinie for krondyr, målt udvendig på 
hængende slagtekrop ved henholdsvis 1. 
brysthvirvel og 1. lændehvirvel, se figur 2.1. 

Målt indvendig var længden af det forreste 
ribben hos dådyrene 3 cm målt fra tilhæftnin-
gen på brysthvirvlen. Det bageste ribben 
havde en længde på 7 cm målt på samme måde 
hos dådyr. Hos krondyrene var de tilsvarende 
mål 4 cm henholdsvis 9 cm. Herefter blev 
ryggene flækket. Den ene halvdel blev over-

ført til Slagteriernes Forskningsinstitut, Roskil-
de (lagring og transport ved 4°C) til under-
søgelser af kød- og spisekvalitet, og den anden 
halvdel blev dissekeret i kød, fedt og knogler. 
Mørbraden (M. psoas major) blev dissekeret i 
kød og fedt, og mængderne blev lagt sammen 
med henholdsvis kød og fedt fra ryggen. Efter 
dissektion blev et stykke filet (M. longissimus 
dorsi) udtaget over 1. lændehvirvel og analy-
seret for indhold af tørstof, protein, fedt og 
aske. 

1 A-

Sidste lændehvirvel 

Første lændehvirvel 

Første brysthvirvel 

Figur 2.1 Udmåling og udskæring af dobbelt ryg. Der måles 15 cm fra ryggens midtlinie for 
krondyr, og 10 cm fra ryggens midtlinie for dådyr 
Measuring and cutting the double saddle. For red deer the measure is 15 cm from the midline 
of the saddle, for fallow deer the measure is 10 cm from the midline of the saddle 
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2.1.4 Kødkvalitetsanalyser 
Højre halvdel af ryggen blev delt, vacuumpak-
ket og modnet i 8 dage ved 4°G. På 8. dagen 
efter slagtning blev , der målt kødfarve, konsi-
stens, slut pH og pigment på den forreste del af 
ryggen efter standard metoder (Boccard et al, 
1981). 

Fileten blev opdelt i prøver til henholdsvis 
konsistensmåling, farvemåling og analyse af 
pH og pigment. Prøverne til konsistensbe-
stemmelse blev frosset efter modning. Prøver-
ne blev optøet i koldt vand, kogt til en cen-
trumtemperatur på 71°C og afkølet i koldt 
vand i 20 minutter før måling. Til måling 
benyttedes kødstykker med en størrelse på 10 
x 20 mm, ca. 4 cm lange (6 stykker pr. dyr), 
hvor fibrene er parallelle med overfladerne i 
længderetningen. Til måling anvendtes et Karl 
Frank 81559 monteret med et sæt Volodkevich 
kæber. Hunterlab-farve blev målt på Datacolor 
Dataflash 2000 efter iltning i 80 min. Pigment 
blev bestemt efter Hornsey metoden (Boccard 
et al, 1981). 
Efter modning blev den bagerste del af ryggen 
nedfrosset ved -20°C. Ca. tre måneder efter 
sidste slagtning blev der for hvert forsøg fore-
taget smagsbedømmelse på denne del af rygge-
ne. Bøffer (23 mm tykke) blev stegt på pande i 
7 minutter til en centrumtemperatur på 60 -
62°C. Pandens temperatur ved stegningens 
start var 180°C, og sluttem-peraturen var ca. 
150°C. Der blev lavet en sensorisk profilbe-
dømmelse. Ved en sådan bedømmelse finder 
smagsdommerne i fællesskab en detaljeret 
beskrivelse af de egenskaber, der karakteriserer 
hjortekød. I forsøg I, III, IV og V blev egenska-
berne fastlagt ud fra en bedømmelse af bøffer 
fra ryggen af dyr slagtet fra græs i de enkelte 
forsøg. Disse hold blev betragtet som det 
bedste referencegrundlag, idet hjortene sæd-
vanligvis slagtes fra græs. I forsøg II blev 
smagspanelet kalibreret på kød fra dyr slagtet 
fra stald efter fodring med byg-sojaskrå basere-
de rationer, idet en sådan behandling havde 
indgået i forsøg I. Bedømmelsen af egenska-
berne skete på en intensitetsskala med karak-
tererne fra 1 til 10, hvor 1 er dårligste, og 10 er 
bedste bedømmelse. Ved traditionel smagsbe-

dømmelse vurderes egenskaber som er fastlagt 
på forhånd, d.v.s. smagsdommerne er ikke 
med til at bestemme disse. I hvert enkelt 
forsøg gennemførtes der smagsbedømmelser 
på 3 på hinanden følgende dage af et smagspa-
nel, bestående af de samme 9 - 1 0 trænede 
dommere. Enkelte dommere blev udskiftet i 
perioden 1991 til 1993. 

2.1.5 Statistiske analyser 
De forskellige egenskaber blev analyseret efter 
følgende modeller: 

1. Y = p + H + 0 + v + e 
2. Y = p + H + e 

hvor Y = den undersøgte egenskab 
p = mindste kvadraters gennemsnit 
H = systematisk effekt af hold 
O = systematisk effekt af oprindelsesbe-

sætning (kun tilvækst og slutvægt) 
v = effekt af henholdsvis indsættelses-

vægt (tilvækst og slutvægt) og slagtet 
vægt (slagte-, kød- og spisekvalitet), 

e = tilfældig restvariation 

Inddragelse af oprindelsesbesætning og/eller 
indsættelsesvægt, henholdsvis slagtet vægt 
(model 1), gav ingen væsentlig forbedring i 
forhold til anvendelse af model 2, hvorfor 
model 2 er anvendt ved analyse af data. 

Undtagen for klassificeringsdata blev der 
anvendt SAS proceduren GLM (SAS Institute 
Inc., 1985), og resultaterne er præsenteret som 
mindste kvadraters gennemsnit (LSM) for de 4 
hold. Da der er forskelligt antal dyr på holde-
ne, er modellens residual middel fejl (R.m.s. 
error) angivet i tabellerne for forsøgene II - V 
(appendiks II - V). For forsøg I (appendiks I) er 
der kun angivet P-værdier. 

På grund af praktiske forhold i forsøgsbesæt-
ningerne var det ikke muligt at dele de enkelte 
hold i 2 eller flere bokse. Således har eventuel-
le forskelle i foderoptagelse og foderudnyttelse 
ikke kunne testes. For de øvrige egenskaber 
forudsættes at resultaterne for dyr indenfor 
hold er uafhængige af hinanden. 

Klassificeringsdata for form og fedme blev 

18 



sammenlignet med en x2-test (SAS proceduren 
FUNCAT, SAS Institute Inc., 1985), idet der 
som nævnt var 2 klasser for hver egenskab. 

2 .2 RESULTATER OG DISKUSSION 

Detaljerede resultater for de enkelte forsøg 
fremgår af de citerede artikler (I - V). Her 
gengives og diskuteres hovedresultaterne. 

2.2.1 Foderoptagelse og tilvækst 
Den daglige foderoptagelse, beregnet som 
FE/100 kg legemsvægt, i de enkelte 
vinterperioder fremgår af figur 2.2. Daglig 
tilvækst i de enkelte vinterperioder og i 
afgræsningsperioden fremgår af figur 2.3. 

Normal dagslængde. I alle forsøg var der en 
tydelig årstidsbestemt variation i foderopta-
gelse og tilvækst på holdene opstaldet ved 
normal dagslængde. På basis af disse variatio-
ner kunne vinterperioden således opdeles i tre 
perioder. Den første vinterperiode (vinter-
periode 1) var perioden fra forsøgsstart (26/9 -
28/10) til medio december. I de første 4 - 6 
uger af denne periode skulle dyrene vænne sig 
til rationen og de nye miljøforhold. Som følge 
heraf var foderoptagelse og tilvækst stigende i 
denne periode. Herefter var foderoptagelse og 
tilvækst nogenlunde kdnstant indtil december, 
hvor der indtrådte et kraftigt fald i foderopta-
gelse og tilvækst. Dette fald skyldes den forud-
gående aftagende dagslængde og er som tidli-

gere omtalt styret af melatonin fra pinealkirt-
len. 

I den midterste vinterperiode (vinterperiode 
2) fra medio december til ultimo februar ligger 
foderoptagelse og tilvækst på et relativt lavt 
niveau. Selv om der er tale om en drastisk 
nedgang, har alle hold fodret med kraftfoder ad 
libitum dog opretholdt en vis tilvækst i denne 
midterste vinterfodringsperiode. 
I den tredje vinterperiode (vinterperiode 3) fra 

ultimo februar til udbinding, eller slagtning i 
april/maj, sker der igen en kraftig forøgelse i 
foderoptagelse og tilvækst. Disse variationer 
er i fuld overensstemmelse med tidligere 
forsøg med krondyr (bl.a. Blaxter et al, 1974, 
1988; Pollock, 1975; Milne et al, 1978,1987; Kay, 
1979; Suttie et al, 1983,1984,1989; Simpson et 
al, 1984; Adam & Moir, 1985; Suttie & Simp-
son, 1985; Davies & Thomas, 1990; Vigh-Lar-
sen, 1991; Brelurut et al, 1995) og dådyr (bl.a. 
Asher, 1984; Mulley, 1989; Vigh-Larsen, 1991). 
Belægningsgraden var ikke helt ens på holde-
ne i de to forsøg med dåhjorte (forsøg IV og V), 
men parallelt med holdene i forsøg V gennem-
førtes undersøgelser med forskellig belæg-
ningsgrad. I disse forsøg var der ikke forskel i 
foderoptagelse og tilvækst mellem to hold 
opstaldet ved henholdsvis l ,4m2 /dyr og to 
hold opstaldet ved 2,1 m 2 /dyr (Vigh-Larsen, 
upubliceret). 
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Forsøg I v 

Vinterperiode 1 2 3 
Hold 1 

Forsøg II 2 

Vinterperiode 1 2 3 
Hold 1 . 

Forsøg m 

Forsøg IV : 

Vinterperiode 1 2 3 
Hold 1 

Forsøg V " 

Vinterperiode 1 1 3 
Hold 1 

Vinterperiode 1 2 
Hold 1 

Figur 2.2 Daglig foderoptagelse (FE/100 kg legemsvægt) i de tre vinterperioder for de enkelte 
hold i forsøg I - V 
Daily feedintake (SFU/100 kg live weight) in the three winter periods for the individual groups 
in experiment I - V 
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Forsøg I 

Forsøg II 

Forsøg HI 

Forsøg IV 

Forsøg V 

Figur 2.3 Daglig tilvækst (g/dag) i de tre vinterperioder og i af græsningsperioden for de 
enkelte hold i forsøg I - V 
Daily gain (g/day) in the three winter periods and in the grazing period for the individual 
groups in experiment I-V 
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De to hold, der var opstaldet under halvtag 
(hold 4 i forsøg I og IV), udviste de samme 
variationer i foderoptagelse og tilvækst i vin-
terperioden som holdene på stald. For kron-
dyrenes vedkommende (forsøg I) var der en 
dårligere fodereffektivitet (ca. 20%) for holdet 
opstaldet under halvtag, medens det ikke var 
tilfældet for dådyrenes vedkommende (forsøg 
IV). Denne forskel kan ikke umiddelbart 
forklares, og der er ikke tilsvarende data i 
litteraturen. 

Kimstig lys. Holdene opstaldet med kunstig 
lys (hold l i alle forsøg og hold 3 i forsøg II) 
udviste ikke de samme variationer i foderopta-
gelse og tilvækst i vinterperioden. Her fore-
kom ingen dépréssion i den midterste vinter-
periode, idet foderoptagelse og tilvækst var 
højest i denne periode. I den sidste vinter-
periode var foderoptagelse og tilvækst 
gennemgående af samme størrelsesorden som 
i første vinterperiode. Disse resultater er i god 
overensstemmelse med tilsvarende undersø-
gelser for krondyr (Anonym, 1994; Davies & 
Wade, 1993; Suttie & Corson, 1991) og viser, at 
et lysprogram eliminerer den årstidsbestemte 
nedgang i foderoptagelse og tilvækst. 

De to hold fodret med grønpiller i forsøg II 
udviste de samme årstidsvariationer i foderop-
tagelse og tilvækst som holdene fodret med 
kraftfoder. Tørstofoptagelsen var i gennemsnit 

49% højere på grønpilleholdene end på 
kraftfoderholdene. Den højere tørstofoptagelse 
var imidlertid ikke nok til at opnå samme 
tilvækst som byg-sojaskrå holdene, hvorfor 
også foderudnyttelsen var dårligst for grønpil-
leholdene. Den gennemsnitlige daglige 
tørstofoptagelse hos holdet fodret med grønpil-
ler, opstaldet vied lang dagslængde, var 3,47 
kg/100 kg legemsvægt, og holdet voksede i 
gennemsnit 188 g/dag. Det er en betydeligt 
højere tørstofoptagelse end i et tilsvarende 
forsøg med krondyr i England (Anonym, 1994; 
Davies, 1994). I dette forsøg bestod rationen af 
ensilage (11,0 MJ ME/kg tørstof) ad libitum 
suppleret med 1 kg kraftfoder/dag. Her var 
den daglige tørstofoptagelse 2,42 kg/100 le-
gemsvægt, og tilvæksten var 206 g/dag. 
Forskellen i tørstofoptagelse mellem de to 
forsøg skyldes sandsynligvis forskellen i 
partikelstørrelse i rationerne. Således viste 
Domingue et al (1991), at partikelstørrelsen 
skal være mindre end 1 mm, før fodérpartikler-
ne kan forlade formaverne hos krondyr, hvilket 
formodes at have begrænset passagen ud af 
formaverne, og dermed foderoptagelsen, hos 
det omtalte ensilage fodrede hold i England. 

Foderudnyttelsen for de enkelte hold i forsøg 
I - V fremgår af figur 2.4. 
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Hold 
Forsøg 

Figur 2.4 Foderudnyttelse (FE/kg tilvækst) for de enkelte hold i forsøg I - V 
Feed conversion rate (SFU/kg gain) for the individual groups in experiment I-V 

Foderudnyttelsen var relativ dårlig for alle 
hold. Kronhjorte og dåhjorte fodret med kraft-
foder på stald brugte fra 7,4 til 9,5 FE/kg til-
vækst. De bedste foderudnyttelser, 7,4 - 8,4 
FE/kg tilvækst, opnåedes ved holdene opstal-
det ved lang dagslængde, som i gennemsnit 
brugte ca. 1 FE mindre pr. kg tilvækst i forhold 
til hold opstaldet ved normal dagslængde. 
Holdene opstaldet ved lang dagslængde havde 
i alle tilfælde en signifikant højere daglig til-
vækst end holdene opstaldet ved normal 
dagslængde, og det antages, at det er årsagen 
til den tilsyneladende bedre foderudnyttelse. 
Smalhinderne, som blev fodret med kraftfoder 

på stald, havde en foderudnyttelse på 10,1 -
10,2 FE/kg tilvækst uanset dagslængde, og den 
var således dårligere end hjortenes. 

Den dårligste foderudnyttelse fandtes hos 
kronhjortene opstaldet under halvtag med 10,8 
FE/kg tilvækst. 

Disse resultater for foderudnyttelse ligger på 
niveau med resultater fra udlandet for krondyr 

(bl.a. Suttie et al., 1987; Anonym, 1994). Fo-
derudnyttelsen er betydeligt dårligere end for 
ungtyre (Andersen, 1975; Andersen et al, 1983) 
og vædderlam (Vigh-Larsen et al, 1993) på 
samme alderstrin. 

De to hold kronhjortekalve fodret med grøn-
piller ad libitum havde en foderudnyttelse på 
10,5 og 11,0 FE/kg tilvækst, hvilket er 16 - 25% 
dårligere end de tilsvarende hold fodret med 
byg-sojaskrå baserede rationer. 

I afgræsningsperioden voksede de enkelte 
hold generelt langsommere end i hele den 
forudgående vinterperiode, se figur 2.3. Kun 
det hold krondyr, der havde været opstaldet 
under halvtag i forsøg I (hold 4), voksede 
hurtigere i afgræsningsperioden end i vinter-
perioden. I den pågældende krondyrfarm var 
der mulighed for kunstig vanding af græsmar-
kerne. Græsmarkerne blev desuden pudset af 
og gødsket i løbet af afgræsningsperioden, 
hvorfor der hele sommeren var rigeligt med 
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græs af god kvalitet. I forsøg V blev et hold 
dåhjorte (hold 3) slagtet fra græs ved 50 kg 
levende vægt. De voksede lige så hurtigt på 
græs som i vinterperioden, men afgræsnings-
perioden var kim på 28 dage. Brutto tilvæk-
sten i denne periode var på 3,5 kg, men tilvæk-
sten i slagtet krop var kun på ca. 1 kg. Det er 
således sandsynligt, at den tilsyneladende høje 
tilvækst i afgræsningsperioden i overvejende 
grad skyldes græsmarksfoderets fylde i fordø-
jelsessystemet. 

I forhold til perioden umiddelbart før udbin-
ding voksede alle hold langsommere i afgræs-
ningsperioden. Dette skal dels ses som et 
resultat af en generelt aftagende græsmængde 
og -kvalitet i løbet af sommeren, dels - for 
hjortenes vedkommende - som et resultat af 
den øgede aktivitet i forbindelse med fejning af 
geviret og etablering af rangorden sidst på 
sommeren, forud for brunstperioden. 

2.2.2 Slagtekvalitet 
Slagteprocenten var generelt høj for alle hold 
(figur 2.5). 

Hold 
Forsøg 

Figur 2.5 Slagteprocent for de enkelte hold i forsøg I - V 
Killing out percentage for the individual groups in experiment I-V 

Slagteprocenten var gennemgående højere for 
holdene slagtet fra stald end fra græs, bortset 
fra kronhjortene i forsøg I. Således var forskel-
len for smalhinder i forsøg III 1,3 procentenhe-

der, og for dåhjorte i forsøg IV 2,4 procentenhe-
der og i forsøg V 2,5 procentenheder. Fodring 
med grønpiller (forsøg II) reducerede 
slagteprocenten med 2,6 procentenheder i 
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forhold til holdene fodret med byg og sojaskrå. 
Den lavere slagteprocent hos holdene slagtet 
fra græs, henholdsvis efter fodring med grøn-
piller, tilskrives dels det lavere foderniveau, 
dels en større fylde af græsmarksfoderet i 
fordøjelseskanalen. De opnåede slagteprocen-
ter hos krondyrene slagtet fra græs, og efter 
fodring med grønpiller, er i god overensstem-
melse med resultater fra udlandet (Blaxter et 
al, 1974,1988; Drew, 1985; Anonym 1994). For 
dåhjortene slagtet fra græs er resultaterne også 
i god overensstemmelse med litteraturen 
(Schick et al, 1983; Asher, 1985; Vigh-Larsen, 
1991). 

Klassificeringsresultaterne for kropsform 
viser, at 97% (189) af de klassificerede slagte-
kroppe kom i klasse 1 og kun 3% (6) i klasse 2. 
Resultaterne tyder således på, at de frembragte 
slagtekroppe generelt var slagtemodne. 

Klassificeringresultaterne for fedme viste, at 
der i forsøg III og IV var problemer med over-
fede slagtekroppe på holdene slagtet fra stald. 
I alt 83% (162) af slagtekroppene blev således 
klassificeret i klasse 1 for fedme, og 17% (33) 
blev klassificeret i klasse 2. 

Selvom klassificeringssystemet var meget 
simpelt med kun 2 klasser for kropsform og 2 
klasser for fedme, var der ingen indikationer 
af, at et mere detaljeret klassificeringssystem 
var nødvendigt. Hverken den udefra kom-
mende slagtermester, der årligt slagter og 
forarbejder ca. 1.200 hjorte, eller Statens Hus-
dyrbrugsforsøgs slagteriforvalter fandt således 
behov for flere klassificeringsmuligheder. 

Eksempler på slagtekroppe fra nogle af forsø-
gene fremgår af figur 2.6 - 2.9. 

Ved grovpartering af slagtekroppen fandtes 
andelen aif dobbelt ryg at udgøre ca. 17% af 
slagtekroppens vægt i alle forsøgene (figur 
2.10). Den anvendte opmålings- og 
udskæringsmetode gav pæne, rektangulære 
rygge, og metoden vil være meget simpel at 
benytte i praksis. 
I forsøg II og III resulterede høj fodringsinten-

sitet i relativ lav procentandel af dobbelt kølle. 
Årsagen er, at der ved høj fodringsintensitet 
aflejres forholdsvis meget fedt i forparten, som 
derfor udgør en relativ stor del af slagtekrop-
pen (Berg & Butterfield, 1968; Andersen, 1975; 
Andersen et al, 1983). Andelen af dobbelt kølle 
aftog endvidere med stigende slagtet vægt hos 
dådyrene i forsøg V, hvor holdene blev slagtet 
ved forskellig vægt. Dét skyldes, at bagparten 
er relativt tidligt udviklet, og derfor udgør en 
relativ stor andel af slagtekroppen hos unge 
dyr (Berg & Butterfield, 1968; Andersen, 1975; 
Andersen et al, 1983). Andelen af dobbelt kølle 
var i gennemsnit ca. 2 procentenheder højere 
ved dåhjortene end ved krondyrene (både 
hjorte og hinder). Denne forskel må tilskrives 
forskelle mellem arterne. 

Pistoludskæringen (ryg og kølle) udgjorde 
53,2 - 57,8% af slagtekroppen og varierede på 
tilsvarende måde som omtalt for dobbelt kølle. 
Udskæringen var størst hos dåhjortene (forsøg 
IV og V), og lavest hos kronhjortekalvene 
slagtet fra stald efter lang dagslængde og byg-
sojaskrå-fodring (forsøg II). 
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Figur 2.6 Slagtekroppe af kronhjorte slagtet fra stald ved ca. 60 kg slagtet vægt, ca. 10 måneder 
gamle. Klassificeret i klasse 1 for kropsform og klasse 1 for fedme (hold 1, forsøg I) 
Carcasses of red deer slaughtered directly from the stable at approximately 60 kg carcass weight, 
approximately 10 months old. Graded in class 1 for carcass conformation and in class 1 for 
fatness (group 1, experiment I) 
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2.7 Slag ekroppeaf kronhjorte slagtet fra græs ved ca. 60 kg slagtet vægt, ca. 14 måneder 
gamle. Klassificeret i klasse 1 for kropsform og klasse 1 for fedme (hold 4, forsøg I) 
Carcasses of red deer slaughtered from pasture at approximately 60 kg carcass weUt 
approximately U months old. Graded in Cass 1 for carcass cmfZatiJand in class 1 for 
fatness (group 4, experiment I) J 
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Figur 2.8 Slagtekroppe af dåhjorte slagtet fra stald ved ca. 25 kg slagtet vægt, ca. 7Vi måneder 
gamle. Klassificeret i klasse 1 for kropsform og klasse 1 for fedme (hold 1, forsøg V) 
Carcasses of fallow deer slaughtered directly from the stable at approximately 25 kg carcass 
weight, approximately 7lh months old. Graded in class lfor carcass conformation and in class 
1 for fatness (group 1, experiment V) 
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Figur 2.9 Slagtekrop af dåhjort slagtet fra græs ved ca. 30 kg slagtet vægt, ca. 12V£ måneder 
gammel. Klassificeret i klasse 1 for kropsform og klasse 1 for fedme (hold 4, forsøg V) 
Carcass of fallow deer slaughtered directly from the stable at approximately 25 kg carcass weight, 
approximately 7Vi months old. Graded in class 1 for carcass conformation and in class 1 for 
fatness (group 1, experiment V) 
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Figur 2.10 Grovpartering af slagtekroppen i dobbelt ryg, dobbelt kølle og vinge for de 
enkelte hold i forsøg I - V (% af slagtekroppens vægt) 
Cutting the carcass into trade cuts: Double saddle, double haunch and forequarters (% of 
carcass weight) 
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Den højeste andel af nyre og nyretalg fandtes 
hos holdene slagtet fra stald, efter fodring med 
byg-sojaskrå og kraftfoder. Det højeste indhold 
fandtes hos de to hold hindkalve slagtet fra 
stald i forsøg III (3,2 og 3,6%). Det laveste 
indhold fandtes hos både krondyr og dådyr 
slagtet fra græs. Her var indholdet for begge 
køns vedkommende på 0,8 - 1,6%. Dåhjortene 
slagtet fra stald ved lav vægt (forsøg V) havde 
et indhold på 1,2 og 1,6%. 

Dissektion af ryggen i kød, fedt og knogler 
(figur 2.11) viste generelt, at holdene slagtet fra 
stald, efter fodring med byg-sojaskrå og kraft-
foder, havde den højeste andel af dissekerbart 
fedt, og det laveste indhold af dissekerbart 
kød, i ryggen. 

Det højeste indhold af kød (77,9 - 80,9%) 
forekom hos holdene slagtet fra græs eller efter 
fodring med grønpillér, samt hos dåhjortene 
slagtet ved lav vægt (78,8 - 80,1%). Hos kron-
hjortene havde holdene slagtet fra stald efter 
byg-sojaskrå fodring et indhold af dissekerbart 
fedt i ryggen på 8,4 -11,9%, men kun 2 ud af de 
i alt 39 slagtekroppe (5%) på disse hold blev 
klassificeret ned for fedme. Hos kronhinderne 
havde holdene slagtet fra stald efter samme 
fodring og lysforhold et indhold af dissekerbart 
fedt i ryggen på 8,8 -11,0%, men her blev 14 ud 
af 23 slagtekroppe (61%) klassificeret ned for 
fedme. Nedklassificeringen af hinderne blev 
hovedsageligt foretaget på baggrund af gen-
nemskæring af slaget. Her viste der sig store 
mængder intermuskulært fedt, som vanskelig-
gjorde videre forarbejdning af forparten. 

Denne forskel mellem hjorte og hinder skyldes, 
at hundyr generelt aflejrer mere fedt end han-
dyr, og at hundyr desuden aflejrer relativt 
meget intermuskulært fedt i forparten (Berg & 
Butterfield, 1968). Det er sandsynligt, at fed-
tindholdet i slagtekroppen fra hindkalve, 
fodret med kraftfoder ad libitum frem til slagt-
ning, kan reduceres til et tilfredsstillende 
niveau ved at sænke levende vægt ved slagt-
ning ca. 10 kg. Ved dåhjortene (forsøg IV og V) 
blev det således fundet, at levende vægt ved 
slagtning fra stald skulle være ca. 10 kg lavere 
end ved slagtning fra græs for at undgå overfe-
de slagtekroppe. 

Det højeste indhold af dissekerbart fedt i 
ryggen fandtes hos det hold dåhjorte i forsøg 
IV, der blev slagtet fra stald ved 50 kg levende 
vægt efter fodring med kraftfoder ad libitum og 
opstaldning ved lang dagslængde. Selv hos 
dette hold, hvor 10 ud af 11 dyr blev klassifi-
ceret ned for fedme, var indholdet af disseker-
bart fedt i ryggen dog kun 13,7%. Ved gen-
nemskæring af slaget hos disse dyr viste der sig 
store mængder 
intermuskulært fedt, der, ligesom for hindernes 
vedkommende, vanskeliggjorde videre forar-
bejdning af forparten. Hos holdene slagtet fra 
græs, efter fodring med grønpiller, og hos 
dåhjortene slagtet fra stald ved lav vægt var 
indholdet af dissekerbart fedt i ryggen kun 4,5 -
7,9%. 

Resultaterne for indhold af fedt i ryggen er i 
fin overensstemmelse med indholdet af nyre og 
nyretalg diskuteret tidligere. 
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Figur 2.11 Indhold af kød, fedt og knogler i ryggen for de enkelte hold i forsøg I - V (% af 
ryggens vægt) 
Dissection of saddle into meat, fat and bone (% of weight of saddle) 
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Med det formål at levere fersk hjortekød fra 
meget unge slagtedyr til jul, blev der parallelt 
med gennemførelsen af forsøg II yderligere 
indsat et hold på 10 kronhjortekalve, som var 
specielt store ved fravænning, hvor de vejede 
60,7 kg (Vigh-Larsen, upubliceret). Disse kalve 
blev opstaldet ved lang dagslængde, og de blev 
fodret med en byg-sojaskrå baseret ration ad 
libitum. Kalvene blev slagtet den 13. december 
1991,6lÆ måneder gamle. Levende vægten var 
på dette tidspunkt 77,4 kg, slagteprocenten 60,2 
og slagtekroppen vejede 46,6 kg. Køllerne var 
fyldige, men slagtekroppene så noget skarpe 
ud over ryggen, og 7 af slagtekroppene blev 
klassificeret i klasse 2 for form, mens alle slag-
tekroppene blev klassificeret i klasse 1 for 
fedme. Dobbelt ryg udgjorde 16,7% af slagte-
kroppen, og dobbelt kølle udgjorde 39,6%, ca. 
2,3% mere end hos holdene slagtet ved ca. 60 
kg slagtet vægt i forsøg I, og ca. 2,7% mere end 
hos holdene slagtet ved ca. 60 kg slagtet vægt 
i forsøg II. Disse resultater er i overensstem-
melse med den omtalte tidligere udvikling af 
bagparten (Berg & Butterfield, 1968; Andersen, 
1975; Andersen et al, 1983). Ved dissektion af 
ryggen var der 77,3% kød, 7,1% fedt og 15,6% 
knogler, hvilket svarer til holdene slagtet fra 
græs ved 14 måneders alderen i forsøg I. 

2.2.3 Kødkvalitet 
Der var kun små variationer i indholdet af 
tørstof, protein, fedt og aske i fedtfri filet i de 
enkelte forsøg. Det samme gælder målene for 
kødfarve (lyshed, mættethed og vinkel) og 
konsistens. Slut p H var generelt lavt på alle 
hold, og kun ét enkelt dyr havde et pH-niveau 
over 5,70 (ét dyr i forsøg I; p H = 5,73). Dette 
tyder på, at arbejdet med dyrene i forbindelse 
med slagtning (inddrivning, håndtering, vej-
ning, sortering og aflivning) ikke har stresset 
dem, og at der ikke har været problemer med 
at opnå et normalt rigor forløb. Smith & Dob-
son (1990) undersøgte effekten af forskellig 
håndtering og transport før slagtning på p H 
hos unge krondyr og fandt, at aflivning på 
marken eller umiddelbart efter inddrivning og 
håndtering ikke gav forskel i pH-niveauet i 
muskler i nakkeregionen. Tilsvarende resulta-

ter er fundet af Blaxter et al. (1988), mens Kay et 
al. (1981) fandt relativ høje pH-værdier i unge 
krondyr opdrættet på lynghede. I dette forsøg 
var slagtekroppene meget små og helt uden 
fedtansætning. Det er sandsynligt, at dyrene, 
på grund af den relativt svage fodring, kim har 
haft små glykogendepoter. Dyrene blev des-
uden ikke håndteret regelmæssigt, og det er 
derfor sandsynligt, at inddrivning og hånd-
tering i forbindelse med aflivning har resulteriet 
i omsætning af glykogendepoterne og dermed 
et relativt højt p H i slagtekroppen. Wiklund et 
al. (1996) undersøgte effekten af forskellig 
håndtering, transport og tilskudsfodring på 
bl.a. p H i slagtekroppen hos rensdyr (Rangifer 
tarandus) og konkluderede, at velfodrede dyr 
kan transporteres over lange afstande og op-
staldes i mindst 2 dage forud for slagtning 
uden negativ effekt på pH. 
Nærværende resultater viser, at det er muligt 
at slagte velfodrede kron- og dådyr på farmen, 
efter inddrivning og håndtering som i nær-
værende forsøgsrække, uden at det resulterer 
i høje ultimative pH-værdier og dermed risiko 
for DFD-kød (mørk, sejt og tørt kød; Lawrie, 
1991). 

I begge forsøg med dåhjorte fandtes der i 
næsten alle slagtekroppe mange sprængte små 
blodkar, især i mørbrad, filet og inderlår. I 
enkelte af dyrene antog problemet et sådant 
omfang, at kødet forekom blodigt, og det 
vurderedes at slagtekroppen mistede værdi 
derved. Det gjaldt især dyr på hold 1 i forsøg 
V. Disse dyr blev slagtet ved ca. 42 kg levende 
vægt og blev aflivet med boltpistol i fangkasse. 
På grund af den lave vægt ved slagtning sank 
dyrene imidlertid langt ned i håndterings-
kassen hvorved de sad fastklemt umiddelbart 
før og efter aflivningen, ligesom hovedet blev 
fikseret i forbindelse med selve aflivningen. 
Det efterfølgende hold (hold 2), som blev 
slagtet ved samme lave vægt, blev aflivet med 
salonriffel, frit stående i transportkasse og var 
således ikke fastklemt eller fikseret under 
aflivningen. Hos dette hold var problemet 
væsentligt reduceret. Fænomenet, som kaldes 
"blood splash", skyldes meget kraftige 
muskelkontraktioner i forbindelse med selve 
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aflivningen. Det forekommer både ved afliv-
ning i håndteringskasse med boltpistol og 
salonriffel, ved aflivning ved skydning med 
salonriffel i transportkasse og ved aflivning 
ved skydning i hovedet på marken med riffel 
af større kaliber (typisk cal. .222 Remington). 
Det kan ikke forklares/forudsiges i hvilke 
situationer problemet opstår, og problemet er 
desuden velkendt i New Zealand og Australien 
(Asher, G.W. og Mulley, R.C., personlig med-
delelse). Problemet blev kun set, i enkelte 
tilfælde hos krondyr i nærværende forsøgs-
række og da i beskedent omfang. 

Med hensyn til spisekvalitet var der kun tale 
om små forskelle mellem holdene, når der ses 
bort fra de to grønpillefodrede hold i forsøg II. 
Det er således bemærkelsesværdigt, at smags-
panelet i forsøg V ikke kunne skelne kødet fra 
7V£ måneder gamle dåhjorte slagtet fra stald 
efter ad libitum fodring med kraftfoder hele 
vinteren (hold 1), og 12Vi måneder gamle 
dåhjorte, slagtet efter 12 uger på græs (hold 4). 

Resultaterne fra smagspanelets bedømmelse 
for vildtsmag, mørhed og saftighed er vist i 
figur 2.12. 

Ved smagspanelbedømmelserne blev det 
fundet, at mange af dyrene på de to hold i 
forsøg II (hold 3 og 4), der var fodret med 
grønpiller ad libitum fra fravænning til slagt-
ning, havde afvigende smag karakteriseret som 
trannet (fiskeagtig) eller bitter smag. Denne 
afvigende smag dominerede totalopfattelsen 

og påvirkede derfor vurderingen af de enkelte 
egenskaber, der indgik i smagsbedømmelsen, 
i negativ retning. 
I det første forsøg, med dådyr (forsøg IV) blev 
der hos enkelte af dyrene, der havde været på 
græs 5 uger før slagtning (hold 3 og 4), fundet 
afvigende smag karakteriseret som leveragtig 
smag, men i forsøg V blev der ikke fundet 
afsmag efter henholdsvis 4 og 12 ugers afgræs-
ning. I forsøg I og III blev der ikke fundet 
afsmag efter afgræsning i 14 og 15, henholdsvis 
10 uger. 

I forsøg med krondyr i Storbritannien (Ano-
nym, 1994) blev der fundet afsmag i kødet fra 
dyr, der havde været fodret med ensilageba-
serede rationer ad libitum hele vinteren, slagtet 
henholdsvis fra stald eller efter 128 dage på 
græs. 

Denne afvigende smag er sandsynligvis en 
karakteristisk, og helt naturlig vildtsmag som 
bl.a. skyldes, at græsmarksprodukterne ned-
brydes i formaverne. Udenlandske undersø-
gelser har således vist, at oksekød fra dyr 
produceret på græs indeholder terpener, som 
stammer fra nedbrydningen af klorofyl i vom-
men (bl.a. Larick et al, 1987). Endvidere inde-
holder oksekød produceret på græs flere co-3 
fedtsyrer, som er almindeligt forekommende i 
græs og græsmarksprodukter, og færre co-6 
fedtsyrer (Mariner et al, 1984; Miller et al., 
1987; Larick & Turner, 1990; Melton, 1990). 
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Vildtsmag 

Hold 1234 
Forsøg I 

Mørhed 

Hold 1234 
Forsøg I 

9.8 
9.5 
9.2 
8.9 
8.6 
8.3 — 
8 — 

7.7 — 
7.4 — 
7.1 " 
6.8 
6.5 
6.2 
5 , 9 -
5.6 
5,3 

5 

Saftighed 

Hold 1234 
Forsøg I 

1234 
II 

•É̂D 
123 
III 

Figur 2.12 Smagspanelbedømmelse for vildtsmag, mørhed og saftighed for de enkelte hold 
i forsøg I - V (skala 0-10; karakteren 10 angiver det højeste niveau) 
Sensory profile analysis for game flavour, tenderness and juiciness for the individual groups 
in experiment I-V (scale 0 -10; the score 10 is the highest achievable) 
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Balancen mellem disse flerumættede æ-3 og 
6 fedtsyrer antages at have betydning for 
smagsdannelsen, således at relativt flere oo-3 
fedtsyrer kan resultere i smagsdannende stof-
fer, som medfører betegnelsen "anden smag" 
ved smagspanelbedømmelse. Det er sand-
synligvis en kombination af terpener og smags-
dannende stoffer fra oxidationen af (0-3 
fedtsyrerne, der har resulteret i "afsmag" af 
henholdsvis hjortekødet og oksekødet. 

Den afvigende smag, der er fundet efter 
fodring med græsmarks-produkter, skal imid-
lertid også ses i relation til smagspanelets 
specielle evne til at afdække små smagsnuan-
cer. Ved smagsdommernes træning af profil til 
bedømmelsen blev der således ikke i nogen af 
de nævnte forsøg trænet på en "kraftig vildt-
smag". Det er således muligt, at smagsdom-
merne ikke havde vurderet den "kraftige vildt-
smag" som negativ, hvis en sådan træning 
havde fundet sted. Et andet, og meget rele-
vant, spørgsmål er, om den pågældende "kraf-
tige vildtsmag" ville kunne erkendes i en situa-
tion, hvor hjortekødet blev serveret ved en 
middag med diverse garniture. Med andre ord 
er der ved smagsbedømmelsen tale om så 
kontrollerede laboratorieforhold, at det afvi-
gende resultat for grønpilleholdene sandsynlig-
vis ikke vil kunne genfindes på f.eks. en restau-
rant. 

Den afvigende smag er kun fundet hos enkel-
te af dyrene fra holdene slagtet fra græs. Det 
skyldes sandsynligvis, at den relativt korte 
afgræsningsperiode ikke har været lang nok til, 
at de smagsdannende stoffer har kunnet dan-
nes i kødet i tilstrækkelig høj koncentration til, 
at de kan dominere ved smagsbedømmelsen. 

Hos det omtalte hold krondyrkalve, der blev 
slagtet allerede i december, 6V2 måneder gamle, 
var der bemærkninger for leversmag ved 7% af 
prøverne ved smagspanelbedømmelsen, og 
kødet fik karakterer for henholdsvis farve (7,3), 
vildt smag (7,7), smagsfylde (7,5), anden smag 
(0,4), mørhed (8,1) og saftighed (8,0). Disse 
resultater ligger på samme niveau som holdene 
i forsøg II, der blev slagtet fra stald, efter sam-
me fodring, ved 60 kg slagtet vægt i 10 - IV/2 

måneders alderen. I forsøg I fandtes der ikke 
forskel i smagspanelbedømmelsen mellem 
krondyr slagtet fra stald ved 10 måneder, og 
efter afgræsning i 15 uger ved 14 måneder. De 
samlede resultater viser således, at de 
smagsparametre, som giver kødet fra kronhjor-
te dets særegne smag, ér til stede allerede i 6V2 
måneders alderen. 

De samlede resultater fra smagspanelbedøm-
melserne viser, at det er muligt at slagte unge 
hjorte i aldersintervallet 6V2 - 14 måneder, 
opdrættet under meget forskellige forhold, og 
med forskellig fodring før slagtning, uden at 
det påvirker spisekvaliteten i nævneværdig 
grad. Eneste undtagelse herfra er tilsyneladen-
de en fodring baseret overvejende på græs-
marksprodukter, idet en sådan fodring kan 
resultere i en så afvigende smag, at smagspane-
let finder det uønskeligt. Disse resultater er i 
fin overensstemmelse med resultaterne citeret 
af Forss et al. (1979), hvor der ikke fandtes 
forskel mellem unge kronhjorte opdrættet i 
farm, henholdsvis skudt på fri vildtbane, og 
med resultaterne fra Blaxter et al. (1974,1988) 
der konkluderede, at den milde, karakteristiske 
vildtsmag fra unge, farmopdrættede hjorte 
sandsynligvis ville falde i forbrugernes smag. 
Blaxter et al. (1974,1988) fandt ligeledes, at kød 
fra ældre hjorte havde en stærk vildtsmag, som 
blev fundet uacceptabel af de fleste deltagere i 
undersøgelserne, på samme måde som 
grønpilleholdene i forsøg II. 

2.2.4 Praktiske konsekvenser 
Resultaterne fra de gennemførte forsøg viser, at 
det er muligt at forskubbe den normale 
slagteperiode i august - oktober til december -
august, uden at det i væsentlig grad påvirker 
slagte- og kødkvaliteten. Dette kan opnåes ved 
rette valg af produktionssystem, herunder ved 
udvælgelse af de store kalve ved fravænning, 
opstaldningsforhold, kunstig lys og valg af 
foderniveau i vinterperioden. 
Figur 2.13 giver en oversigt over hvilke slagte-

vægte, der kan opnås på forskellig tid af året 
ved de afprøvede produktionssystemer. 
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Kategori og Slagtet 
alder Dags- Slagt vægt 
(måneder) længde fra kg Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Kronhjorte 
6V2 

Kronhjorte 
10 

Kronhjorte 
UV2 

Kronhjorte 
14 

Smalhinder 
13 

Dåhjorte 
IV2 

Dåhjorte 
9 

Dåhjorte 
11-12^2 

16L:8M 

16L:8M 

Normal 

Normal 

Normal 

16L:8M 

Normal 

Normal 

Stald 

Stald 

Stald 

Græs 

Græs 

Stald 

Stald 

Græs 

47 

60 

60 

60 

48 

25 

25 

30 

Normal slagteperiode 

Figur 2.13 Oversigt over afprøvede produktionssystemer og slagteterminer som har givet tilfredsstillende slagte- og kødkvalitet 
ved fodring med kraftfoder ad libitum i vinterperioden. Den normale slagteperiode er angivet nederst i figuren 
Production system and carcass weight yielding satisfactory carcass quality and meat quality after ad libitum feeding of 
concentrates over winter in the present experiments. The normal slaughter period is shown at the bottom of the figure. 



Som angivet i figur 2.13 har de afprøvede 
produktionssystemer resulteret i produktion af 
slagtekroppe med tilfredsstillende slagte- og 
kødkvalitet fra krondyr og dådyr i næsten alle 
årets måneder. Dette resultat er opnået med 
meget forskellige produktionssystemer, og ved 
produktion af slagtekroppe af meget forskellig 
alder og størrelse. På denne baggrund kan det 
rimeligvis antages, at der, ved en omhyggelig 
selektion blandt slagtedyrene, kan produceres 
fersk hjortekød med tilfredsstillende slagte- og 
kødkvalitet i alle årets måneder. Dette kan 
bl.a. praktiseres ved at slagte specielt store 
dyr 1 - 2 måneder før de angivne terminer, og 
ved at vente med at slagte de mindre dyr 1 - 2 
måneder i forhold til de angivne terminer. 

Spredning af slagtningerne over året kan, 
foruden at forbedre konkurrencemulighederne 
overfor importeret, frossent hjortekød, generelt 
medføre en række driftmæssige fordele i hjor-
tefarmen. Således kan spidshjortene slagtes 
inden udbinding om foråret, eller inden de 
fejer geviret sidst på sommeren. Det giver 
plads til flere moderdyr og letter håndteringen 
af dyrene. Et endnu uafklaret spørgsmål er 
dog produktionsøkonomien ved de forskellige 
produktionssystemer. I forsøg I blev der 
foretaget simple beregninger, der viste, at 
under forudsætning af samme pris for kødet 
var dækningsbidraget stort set ens for holdene 
slagtet fra stald efter lang dagslængde (hold 1) 
og efter opstaldning henholdsvis intensivt og 
ekstensivt med efterfølgende afgræsning (hold 
3 og 4), mens det lå ca. 6% lavere for holdet 
opstaldet ved normal dagslængde, slagtet fra 
stald (hold 2). I disse beregninger er der imid-
lertid ikke taget højde for, at slagtning af ung-
dyrene direkte fra stald kan medføre en højere 
belægning med moderdyr og dermed resultere 
i en bedre udnyttelse af farmens faciliteter 
(hegn, håndteringsfaciliteter og stalde). Det er 
således muligt at eventuelle mindre forskelle i 
dækningsbidrag, som beregnet i forsøg I, vil 
opvejes af overordnede driftmæssige fordele i 
den enkelte farm. 

2.3 KONKLUSION 

Resultaterne vedrørende foderoptagelse og 
tilvækst er i god overensstemmelse med den 
litteratur, der er tilgængelig vedrørende hjorte. 
Med hensyn til resultaterne for slagte- og 
kødkvalitet er det sparsomt med litteratur på 
området, idet de gennemførte forsøg er nogle 
af de første af sin art. På basis af forsøgene kan 
der drages følgende konklusioner: 

Ved valg af produktionssystem og slagte-
vægt er det muligt at udvide den traditio-
nelle slagteperiode i august - oktober til at 
omfatte alle årets måneder uden at dette 
påvirker slagte- og kødkvaliteten i nævne-
værdig grad. 
Både krondyr (hjorte og hinder) og då-
hjorte udviser tydeligt årstidsbestemte 
variationer i foderoptagelse og tilvækst. 
Perioderne fra fravænnirtg i 
september/oktober til medio december og 
fra medio februar til udbinding eller slagt-
ning fra stald om foråret, er præget af høj 
foderoptagelse og høj daglig tilvækst. 
Perioden fra medio december til medio 
februar er præget af lavere foderoptagelse 
og lavere daglig tilvækst. 
Hjortene er dog i stand til at opretholde en 
positiv tilvækst i den midterste vinter-
periode, hvis de fodres med kraftfoder ad 
libitum. 
Introduktion af et lysprogram (16L:8M) 
fra fravænning i september/oktober elimi-
nerer den årstidsbestemte nedgang i fo-
deroptagelse og tilvækst i den midterste 
vinterperiode og fremskynder dermed 
slagtetidspunktet fra stald ved en given 
vægt med 4 - 6 uger. 
Foderudnyttelsen for krondyr og dådyr er 
relativt dårlig sammenlignet med kvæg og 
får. Den gennemsnitlige foderudnyttelse, 
véd fodring med kraftfoder ad libitum i 
vinterperioden, ligger mellem 7,4 FE/kg 
tilvækst for dåhjorte opstaldet ved lang 
dagslængde, og 9,5 FE / k g tilvækst for 
kronhjorte opstaldet ved normal dags-
længde. Kronhjorte og dåhjorte, opstaldet 
ved lang dagslængde, fodret med kraftfo-
der ad libitum, brugte i gennemsnit ca. 1 FE 
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mindre pr. kg tilvækst i forhold til hold 
opstaldet ved normal dagslængde. Kron-
hjorte opstaldet under halvtag brugte 10,8 
FE/kg tilvækst, og smalhinder på stald. 
brugte 10,1 - 10,2 FE/kg tilvækst uanset 
dagslængde. Kronhjorte fodret med grøn-
piller brugte 10,5 -11,0 FE/kg tilvækst. 
Tilvæksten i afgræsningsperioden var 
generelt lavere end i hele den forudgåen-
de vinterperiode. Kun det hold krondyr, 
der var opstaldet under halvtag, voksede 
hurtigere i afgræsningsperioden. 
Kronhjorte, fodret ad libitum med byg-
sojaskrå, og slagtet fra stald ved ca. 60 kg 
slagtet vægt (ca. 105 kg levende vægt), har 
et højere fedtindhold i slagtekroppen end 
kronhjorte, slagtet fra græs ved samme 
slagtet vægt. Dette påvirker dog ikke 
klassificeringen i negativ retning. 
Kronhinder, fodret ad libitum med byg-
sojaskrå, og slagtet fra stald ved ca. 48 kg 
slagtet vægt (ca. 83 kg levende vægt), har 
et højere indhold af fedt i slagtekroppen 
end ønskeligt, og klassificeres ned for 
fedme. 

Slagtes kronhinderne imidlertid fra græs 
ved ca. 48 kg slagtet vægt (ca. 83 kg leven-
de vægt) har de en slagtekvalitet, der 
minder meget om kronhjorte slagtet fra 
græs. Sådanne slagtekroppe har et fed-

tindhold i ryggen på kun 4,6 - 6,7%. 
Dåhjorte, fodret ad libitum med kraftfoder 
og slagtet fra stald ved ca. 30 kg slagtet 
vægt (ca. 50 kg levende vægt), har et 
højere indhold af fedt i slagtekroppen end 
ønskeligt og klassificeres ned for fedme. 
Dåhjorte, fodret ad libitum med kraftfoder 
og slagtet fra stald ved ca. 25 kg slagtet 
vægt (ca. 42 kg levende vægt), har stort set 
samme slagtekvalitet som dåhjorte slagtet 
fra græs ved ca. 30 kg slagtet vægt (50 - 55 
kg levende vægt). Sådanne slagtekroppe 
har et fedtindhold i ryggen på kim 6,1 -
7,9%. 
Et lysprogram (16L:8M) påvirker ikke 
slagte- og kødkvaliteten i forhold til op-
staldning ved normal dagslængde, når 
dyrene slagtes ved samme vægt. 
Smagspanelbedømmelserne viser, at det 
er muligt at slagte hjorte i aldersintervallet 
&Æ -14 måneder> opdrættet under meget 
forskellige forhold, uden at det påvirker 
spisekvaliteten i nævneværdig grad. 
Fodring, med grønpiller ad libitum til 
kronhjorte fra fravænning til slagtning, 
gav bemærkninger for anden smag (tran-
net og bitter smag), ligesom bedømmelsen 
af de øvrige parametre ved smagspanelbe-
dømmelsen påvirkedes i negativ retning. 
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