
Alder: 1 år. Tredie forkindtand er endnu 
3-kamret. 3. bagkindtand er lige brudt 
 igennem.

Alder: 2 år. Tredie forkindtand er skiftet. Alder: 3 år. Begyndende slid på 3. for-
kindtands 3. kammer

Alder: 5 år Alder: 7 år Alder: 9 år. Kunde am 1. Molar 
 verschwindet.

Alder: 11 år. Auffallender, fast anormaler 
Abschliff zwischen 3 Prämolar und 1. 
Molar.

Alder: 13 år Alder: Ca. 15 år

Rosenstokke: Ca. 7-årig ulige 8-ender. Rosenstokke: Ca. 12-årig ulige 18-ender. Kronen: Meget variabel. Siger kun lidt 
om alder.

Alder/tænder
Man kan fylde bogreoler med metoder til alders-
bestemmelse af kronvildt. I praksis er den mest anv-
endelige metode at vurdere slidfladen på tænderne. 
Men man skal gøre sig det klart at der kan fore-
komme afvigelser fra den reelle alder på op til 3 år, 
specielt ved vurderingen af ældre hjorte.

Når der i kronvildtområderne er vildtparade prøver 
eksperterne (både de der er og de selvudnævnte) på 
baggrund af tandsliddet, højden på rosenstokkene og 
det samlede udtryk af geviret, at danne sig et billede 
af alderen. Tidligere iagttagelser og kastestænger 
hjælper til hermed. Summen af disse kriterier kom-
mer meget tæt på sandheden. 

Som bekendt er vildbiologiske institutter i stand 
til vurdere alderen ved hjælp af tandsliddet. Vi har 
ladet dette ske i mange tilfælde, men de videnskabe-
lige metoder har også usikkerheder på +/- 1 år. Dette 
vidste vi i forvejen.

For at få kendskab til alderen på kalv, smaldyr og de 
gamle dyr giver tandudviklingen entydige svar og 
det samme gælder for de unge hjorte. Så de som på 
baggrund at vildtets krop på afslutningen af jagtsæ-
sonen ikke er sikker på om det er en stærk kalv eller 
et svagt smaldyr, som ligger på paraden, skal kun 
tage et blik på tænderne.

1.  I jagttiden forefindes der i kalvens undermund 
kun M1 (Fjerde blivende kindtand.)

2.  I jagtiden forefindes der i smaldyrets undermund  
M1 og M2. M3 er brudt igennem. P3 (Tredje 
mælke kindtand) er endnu 3 delt.

3.  Når P3 er 2-delt drejer det sig som et ældre dyr.

Tandsættet hos kronvildt er færdigudviklet i den 27. 
måned. Indtil dette tidspunkt kan en aldersbestem-
melse finde sted på månedsniveau.


