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Sammendrag 

I maj 2010 gjorde Center for Vildtsundhed (CVS) det muligt for alle at indtaste observationer 
vedrørende rådyrs sundhedstilstand på www.vildtsundhed.dk. Diarré er blevet sat i forbindelse 
med udbrud af ”rådyrsyge” på Fyn og med et indtastningssystem har det været muligt at indsamle 
oplysninger fra hele landet. Her gives et overblik over forekomsten af diarréramte rådyr baseret på 
oplysninger fra i alt 1548 rådyr indsamlet i 2010/11 og 2011/12, hvis køn, alder og 
sundhedstilstand blev indmeldt fra januar 2010 til marts 2012.  

Af det samlede antal indrapporterede dyr havde 107 dyr diarré. Hovedparten af disse var enten 
angivet som ”dødfundne” eller ”andet”. Sidstnævnte omfattede typisk afkræftede dyr, som var 
blevet aflivet. Af i alt 1408 dyr, der var angivet som nedlagt eller påkørt, og derfor må antages at 
være repræsentative for bestanden, var 44 (3%) angivet med diarré. Analyserne viste, at tidspunkt 
på året samt dyrenes alder ikke havde betydning, men derimod var hyppigheden for diarré større 
blandt råer end bukke. Dyr, som blev fodret hele året, havde oftere diarré, end dyr som ikke blev 
fodret eller kun blev fodret i mindre udstrækning. 
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Figur 1. Ved diarré ses tilsmudsning af spejl og/eller bagben.  

 
Diarré (Fig. 1) kan have mange årsager, herunder smitte med parasitter, visse bakterier og virus. 
Ernæringsmæssige forhold kan også forårsage diarré hos det enkelte dyr. I de senere år er et øget 
antal fynske rådyr set med diarré, men også andre landsdele har set et stigende antal rådyr med 
diarré.  

I maj 2010 gjorde Center for Vildtsundhed (CVS) det muligt for alle at indtaste observationer på 
www.vildtsundhed.dk, med oplysninger om køns-, alders- og sundhedsforhold for nedlagte, 
påkørte eller dødfundne rådyr og angivelse af dato og præcis stedangivelse. Målet var, at 
systematisk registrerede oplysninger om rådyr kunne være med til at give et overblik over 
forekomsten af diarré. 

På grundlag af i alt 1548 dyr som blev indrapporteret har det været muligt at analysere 
forekomsten af diarré blandt danske rådyr i jagtsæsonen 2010/11 og 2011/12, samt vurdere 
eventuelle forskelle i forekomsten af diarré mellem årstider, køns- og aldersgrupper samt i forhold 
til fodringspraksis. 

Det statistiske materiale er for spinkelt til at danne grundlag for en generel beskrivelse af det 
nationale udbredelsesmønster.  
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Det overordnede billede af rådyr med diarré i 2010/11 og 2011/12 

Af de 1548 indrapporterede rådyr have 107 diarré (Tabel 1).  

   

    2010/11       2011/12   

  Antal Heraf med diarré   Antal Heraf med diarré 

    Antal %     Antal % 

Jagt 642 18 3   724 26 4 

Trafikdræbt 24 0 0   18 0 0 

Dødfundet 27 14 52   32 17 53 

Andet 20 13 65   26 15 58 

Ikke angivet 19 1 5   16 3 19 

Total 732 46 6   816 61 7 
 
Tabel 1. Antal indmeldte rådyr til CVS’s hjemmeside fordelt på registreringsmåde og år samt andelen af dyr med 
diarré.  

 

Langt den største del af de indrapporterede dyr er nedlagt under jagt (Tabel 1). Desuden er en del 
af de indrapporterede dyr enten indmeldt som ”dødfundet” eller ”andet” (typisk observationer af 
levende dyr). Det fremgår, at der blandt disse dyr er en stor andel som har diarré, hvilket 
formodes at hænge sammen med at personer, som ser et sygt dyr er motiveret til at indrapportere 
det. Derfor er der sandsynligvis en overrepræsentation af syge dyr blandt de dødfundne dyr og 
’andre observationer’.  

I modsætning hertil formodes dyr nedlagt ved jagt og ved trafikdrab at være mere repræsentative 
for bestanden som helhed. Af de i alt 1408 dyr, der er angivet som nedlagt eller påkørt, og derfor 
må antages at repræsentere den sunde, jagtbare bestand, blev i alt 44 (3%) angivet som 
diarréramte. Med mindre andet nævnes, vil vi i det følgende kun referere til rådyr som er blevet 
skudt eller påkørt.  

 

Forskelle i diarréhyppighed mellem årstider, køns- og aldersgrupper samt fodringspraksis 

Andelen af diarré-ramte dyr var ens i de to år indsamlingen stod på, selvom der umiddelbart ser 
ud til at være en større forekomst af diarré om efteråret i modsætning til foråret (Tabel 2). 
Forskellen er dog ikke signifikant. Der er dog en tydelig tendens til, at råer har en større hyppighed 
af diarré end bukke (Fig. 1), hvorimod dyrenes alder ikke har nogen betydning.  

Fodring har en tydelig effekt på forekomsten af diarré. I de tilfælde, hvor det angives, at der fodres 
hele året, er hyppighede af dyr med diarré over dobbelt så stor sammenlignet med de tilfælde, 
hvor der ikke fodres, kun fodres om vinteren eller hvor der blot svares ja til spørgsmål om fodring. 
Et ’ja’ til fodring kan i realiteten dække over alt fra lejlighedsvis fodring til fodring hele året.    
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    2010/11       2011/12   

  Antal Heraf med diarré   Antal Heraf med diarré 

  dyr Antal %   dyr Antal % 

Januar 74 2 3   68 6 9 

Februar 2 0 0   0 0 0 

Marts 0 0 0   2 0 0 

April  3 0 0   5 0 0 

Maj 199 3 2   323 5 2 

Juni 55 0 0   83 0 0 

Juli 17 0 0   31 0 0 

August 1 0 0   5 0 0 

Oktober 52 4 8   43 4 9 

November 171 2 1   113 5 4 

December 92 7 8   69 6 9 

Total 666 18 3   742 26 4 
 

Tabel 2. Antal nedlagte og trafikdræbte rådyr indmeldt til CVS’s hjemmeside med diarré, fordelt på måned.  

 

 

Figur 1. Andelen af bukke og råer med diarré. Analysen er baseret på nedlagte og trafikdræbte dyr og der er taget 
højde for år, årstid, alder og fodring (N = 1408, P < 0.001). 
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Figur 2. Andelen af rådyr med diarré, fordelt på oplysninger om fodring: Ingen fodring, der fodres kun om vinteren, ’ja’ 
der fodres eller der fodres hele året. Analysen er baseret på nedlagte eller trafikdræbte rådyr, og der er der taget 
højde for år, årstid, køn og alder (N = 1408, P < 0.005).  

 

Der er også sammenhæng mellem rådyrenes vægt og hyppigheden af diarré. Analyse af data viser 
at dyr med diarré har en mindre vægt end dyr uden diarré. Umiddelbart kan der være to 
forklaringer på det, nemlig at dyr med en lille kropsvægt, og dermed måske en mindre 
modstandskraft, har en større risiko for at have diarré end dyr med en stor kropsvægt. En statistisk 
analyse har ikke vist sammenhæng mellem længden af forbenet (som udtryk for dyrets højde) og 
dyrets vægt, hvilket tyder på, at dyr med diarré taber vægt.  
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Figur 3. Vægten (kg) af rådyr uden og med diarré. Analysen er baseret på brækket vægt af nedlagte dyr (dvs. at dyrene 
er vejet efter at indvoldene er taget ud), og der er taget hensyn til år, måned, køn, alder og fodring (N = 1231, P < 
0,05). 

 

Hyppigheden af diarré er også undersøgt i relation til forekomsten af flåter og bremser samt om 
dyrene har ’snabelsko’. Undersøgelserne tyder på, at der ikke er sammenhæng mellem rådyr med 
diarré og hvor disse forhold er observeret.  

 

Konklusion og afsluttende bemærkninger 

I de to jagtsæsoner 2010/11 og 2011/12 svarer mængden af indrapporterede rådyr til under en 
halv procent af det samlede jagtudbytte, og det repræsenterer derfor kun en beskeden stikprøve 
af bestanden. Det er derfor vigtigt at være varsom, når resultaterne fortolkes. Resultaterne tyder 
dog på, at fodring af bestande kan fremme en mulig smitte, f.eks. gennem kontaktsmitte ved 
foderpladser, indirekte kontakt gennem urin eller gødning omkring foderpladserne.  

Det er ikke muligt at vurdere, om undersøgelsen giver et retvisende udtryk for den generelle 
forekomst af diarré hos danske rådyr da indrapporteringen er meget begrænset i mange områder. 

Vi vil afslutningsvist rette en stor tak til alle de jægere og andre, der har bidraget til 
dataindsamlingen. Erfaringerne har vist, at indrapportering af sundhedsdata på rådyr på sigt vil 
kunne skaffe os værdifuld viden og dermed danne udgangspunkt for en vurdering af ændringer i 
de danske rådyrbestandes sundhedstilstand. 

 


