
Då med kalv der æder planter

Dåhjort, 
fuldskuffel

Då der æder blade og grene

Dåhjort der fejer

Spidshjort der æder lyng

Dåhjort der tygger drøv

DÅDYRENES FØDE
Græs, blade, bark, knopper fra træer og lyng er føden 
som dådyrene i Løvbakke Dyrehave æder. Dådyrene 
finder, hele året, selv deres føde i naturen. Hvis vinteren 
bliver hård, kan de blive fodret af folk fra Herning Kom-
mune med hø eller wrap, der er høstet inde i dyrehaven 
om somme-ren og gemt til vinterfodring. Det er forbudt, for 
publikum, at fodre dådyrene. Dådyrene må ikke blive til 
tamme dyr, da de så kan blive for nærgående og farlige for 
de besøgende, der kommer i dyrehaven.

DÅDYRENES BRUNST
I slutningen af oktober og i november er dådyrene i brunst. 
Dåhjortene kæmper om de gode brunstpladser med de 
mange dåer. Det er de største og stærkeste hjorte, der vin-
der retten til at parre sig med dåerne. Dåerne er gravide, 
eller drægtige som det hedder, i 230 dage.

DÅHJORTENE HAR GEVIR
Hos dådyrene er det hannerne, altså hjortene, der har 
gevir på hovedet. Hvert år i februar/marts måned taber alle 
dåhjortene deres gevirer, og et nyt og endnu større begyn-
der at vokse frem. I august er geviret udvokset, og hjorten 
fejer sit gevir op af træer og buske. Det kan se blodigt ud, 
men det gør ikke ondt på hjorten. Det er blodforsyningen 
til gevirets vækst, der svinder hen og udtørrer, når geviret 
er udvokset. 

DE SMÅ KALVE
I maj-juni måned føder dåen en kalv. Kalven ligger i sin 
første levetid gemt i skovbunden, hvor den er camoufleret 
med pletter. Den lille dåkalv dier hos sin mor i 8 måneder. 
Hvis du møder en lille kalv så husk endelig ikke at røre 
den, men nyd synet af den og gå hurtigt væk fra den igen. 
Hvis du har hund med så lad den ikke komme i nærheden 
af dåkalven.

DÅDYR HAR PLETTER OG STRIBER
Dådyret er en mellemstor hjorteart med rødbrun pels og 
hvide pletter. Dådyr findes også helt lyse og helt mørke. I 
vinterhalvåret er dådyrene gråbrune. En dåhjort kan blive 
mere end en meter i skulderhøjde og veje mere end 100 kg. 
Hunnerne, der kaldes dåer, er noget mindre og vejer mel-
lem 55 og 75 kg. Dådyrene har en sort streg langs ryggen 
helt ned til halespidsen. Dådyrenes bagdel kaldes spejlet. 
Det er hvide hår med sorte streger ude i siden. Med to 
sorte streger, og en sort hale, ser det ud som om, at der 
står tallet 111 på dådyrenes bagdel.

GEVIRET VOKSER OG VOKSER
Når en lille dåhjortekalv bliver et år, kaldes den en spids-
hjort med sine to små gevirspidser. Som toårig er geviret 
blevet lidt større, og dåhjorten kaldes da en stanghjort. 
Når dåhjorten er tre år, kan man begynde at se de typiske 
skuffelformer, og dåhjorten er så blevet til en halvskuffel. 
Den fireårige dåhjort kaldes for en fuldskuffel, og det bliver 
den så ved med at hedde hvert år fremover. Nogle gange 
beskriver man skuflerne som ”skovle”. 
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Du skal holde din hund i snor, og 
den må ikke komme tæt på då-
dyrene. Løse hunde vil blive 
anmeldt til politiet. 

Du må ikke fodre dådyrene. 
De finder selv deres føde i naturen. 

Vær opmærksom på at det ikke er tilladt 
at cykle på mindre stier. Se skiltningen i 
terrænet.

Du er velkommen både dag og nat.

Herning Kommune fører tilsyn med dyre-
have. Ved henvendelse benyt venligst 
tlf: 40 10 50 84.

NOGLE DÅDYR BLIVER SKUDT
Naturen i Løvbakke Dyrehave kan give føde til op til 

50 dådyr året rundt. Hvis 
der kommer, flere inden for 
dyrehavehegnet, vil dådyrene 
ikke få nok at æde. Hvert år 
bliver der født små kalve, og 
den samlede bestand af dådyr 
stiger. Det er derfor nødvendigt 
at regulere antallet af dådyr 
ind imellem. De dyr, der skal 

skydes, bliver nøje udvalgt og kødet solgt til vildthandlere. 
Afskydningen varetages af Herning Kommune.

LØVBAKKE 
DYREHAVE
Løvbakke Dyrehave 
blev indviet den 13. 
december 2013. 
Dådyrene, der flyt-
tede ind, kom fra 
den nedlagte dyre-
have i Silkeborg. For at sikre nyt blod i bestanden er der 
blevet suppleret med nogle få dådyr andre steder fra. I 
alt er der udsat 35 dådyr i forskellige aldre og forskellige 
køn. Dådyrene, og hele Løvbakke Dyrehave, bliver pas-
set og tilset af Herning Kommune.

DÅDYRENE OG NATUREN 
Når dådyrene i Løvbakke Dyre-
have går rundt og æder græs, lyng, 
blade og grene, kommer der mere 
lys til skovbunden. Dådyrenes ek-
skrementer bliver til levesteder for insekter. På den måde 
skabes der gode leveforhold for flere forskellige planter 
og dyr. Alt sammen medvirker til, at 
biodiversiteten i Løvbakkerne øges. 

DÅDYRENES HISTORIE I DANMARK
Dådyrene levede i Danmark allerede før sidste istid for 
110.000 år siden. Efter istiden levede de kun i Asien, men 
med tiden er de langsomt blevet indført til store dele af 
Europa som jagtbart vildt. I Danmark ved man fra Valde-
marenes Jordebog, fra år 1231, at der levede dådyr på øen 
Romsø i Storebælt. Så siden da har dådyrene igen levet i 
Danmark. De fleste dådyr i Danmark lever i fangenskab. I 
2013 levder der ca. 3.000 dådyr frit i den danske natur. 
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