
 

 
Utvärderingsmöte dovhjortsprojektet 27 
mars 2019  
 
Den 27 mars ordnade Länsstyrelsen i Södermanland ett utvärderingsmöte för dovhjortsprojektet i 

Vadsbro-Blacksta föreningsgård. Både de skötselområden som är med i projektet och de som inte är med 

var inbjudna. Vid mötet deltog ca 35 personer varav omkring hälften representerade områden som inte 

är med i projektet. Jägareförbundet som är en aktör inom projektet presenterade avskjutningsstatistik för 

dovhjort och berättade om förbundets utbildning inom dovhjortsförvaltning. Även Skogsstyrelsen deltog 

vid mötet och informerade om projektet Mera tall Södermanland och Örebro. På mötet berättade 

företrädare från fyra skötselområden om sina erfarenheter av att förvalta dovhjort och hur de praktiskt 

genomför inventering etc. De områden som företräddes vid detta moment var NV Gåsinge, Selaö, Husby-

Årdala och Mälarmården. 

 

Inledning av Länsstyrelsen 

Dovhjortsprojektet har pågått sedan 2016. Sedan dess har 18 av länets 43 älgskötselområden 

anslutit sig till projektet vilket motsvarar ca 45 % av länets skötselområdesareal!  

Inför mötet hade samtliga älg- och dovhjortsskötselområde i länet fått besvara en enkät. Frågorna 

varierade beroende på om skötselområdet är med i projektet eller inte. Frågorna avsåg bland 

annat frågor om inventering, skador på gröda och skog, om dovhjortsprojektet bidragit till en 

bättre förvaltning av dovhjort men även för annat klövvilt. Enkäten innehöll även frågor om vilka 

utmaningar som finns i förvaltningen och vilka framgångsfaktorerna är. Vidare fick även de 

skötselområden som inte är med i projektet fick även ange vad orsaken var till detta.  

Sammanställningen av samtliga enkätsvar kommer skickas ut till skötselområdena och publiceras 

på Länsstyrelsens hemsida. Vid mötet presenterades ett axplock av frågor och svar från 

enkätundersökningen.  

 

Avskjutningsstatistik, Anders Nilsson jägarförbundet 

Östergötland upplever samma problem med dovhjortar som Södermanland. Många är nyfikna på 

projektet utanför Södermanlands gränser.  

Sammanställd avskjutning finns på viltdata.se.  Ca 30 % av skötselområdena rapporterar, vilket 

behövs för att kunna föra god statistik. Antal djur per 1000 hektar är, korrigerad efter 

rapporteringsgrad för att ge en rättvis bild. 

 



 

Dovhjortsstammarnas utbredning skiljer sig över länet. I södra Södermanland finns stora 

koncentrationer av dovhjort medan det är glesare i norra Södermanland.  

En fråga väcktes på mötet om vargen påverkardovhjortstammen? Svaret från Anders är att vargen 

tar de klövdjur som erbjuds. 

 

Erfarenhet från skötselområden  

Nordvästra Gåsinge skötselområde 

Jan de Marie från NV Gåsinge skötselområde presenterade erfarenheter från skötselområdets 

arbete med dovhjortsförvaltningen i 2 år. 

• Deras mark är skogsdominerad. Totalt 11 500 ha varav 40% åker och 60% skog. 

• De har 3,7 älgar/ 1000 ha, kronhjortar 10-15 / 1000 ha, dovhjortar 14 (i år kanske 18-20)/ 

1000 ha. Dovhjorten finns på ca 1/3 av arealen, 1/3 har ingen dov och 1/3 har lite. 

• De upplever inte så mycket viltskador från dovhjort. Det finns på tall från älg och 

kronhjort. 

• Hur är synen på mängden vilt i deras område? Åsikterna är spridda. Lantbrukare upplever 

att det är mer skador. Styrelsen är överens i frågorna. Bra fördelning av medlemmarna i 

styrelsen och hur mycket vilt det finns på deras mark. Det finns många markägare i 

styrelsen. 

• De gör två fältinventeringar på våren. 

• Skötselområdet upplever att det är obalans mellan könsfördelningen bland dovhjortarna i 

vinterstam. Det finns fler hindar per hjort och hjortarna är unga. 

• Målet som området satt är i vinterstam 1 hind, 1 hjort, 1 kalv? Är detta en bra fördelning? 

Enligt Jägareförbundet är det en för hög andel kalv i förhållande till vuxna då hinden inte 

får 1 kalv/ hind i snitt (0,8). 

• Hur förankrat är målet i området? Det finns mörkertal i rapportering, man upplever visst 

motstånd till att rapportera. Man ser en svag trend att det blir bättre. Man försöker sprida 

kunskap för att få till en bra förvaltning av dovhjortstammen. 

• Skötselområdet hade en viltskadeinventeringsdag sommaren 2018. Då togs hjälp av en 

erfaren besiktningsperson för grödskador som är förordnad av Länsstyrelsen i 

Södermanland. Markägare och jägare var inbjudna. Man tittade på skador i både skogs 

och lantbruk. Träffen bidrog till att markägare och jägare möttes i ett gemensamt forum 

och det skapade även förståelse för hur man skadeinventeringen går till så att 

skötselområdet nu i viss mån kan göra egna bedömningar. 

• Vissa upplevde stora skador men ibland hittade man inga skador där, vissa upplevde 

skador och hade också ganska stora skador. 

• Gjordes en fältinventering innan projektet startade? Nej, man startade 2017 

• Tittar man på hur många djur en mark kan bära per 1000 ha? Man tror man har ca 50 

klövvilt totalt/1000 ha inom skötselområdet. 

• Jan upplever inte stora skador i sin skog. 



 

• Jordbrukare oroliga trots små betesskador då de ekonomiska förlusterna slår hårt på en 

redan pressad ekonomi. 

• Syfte med projektet är att ge en gemensam målbild. 

 

Husby- Årdala skötselområde 

Håkan Lövkvist presenterade erfarenheter från Husby-Årdala skötselområde  

• De har fler dovhjortar än NV Gåsinge. Ca 120/1000 ha, samlat klöv ca 200/1000 ha 

• De har delat området i 5 delar och inventerar 3 ggr/år 

• Området är 11 000 ha stort. 

• Det har funnits dovhjort i ca 15 år spridda över området. 

• Är angränsande med i projektet? Ja, Rönö skötselområde är med i projektet. 

• För 3 år sen var det fler dovhjortar per 1000 ha; från 1600 till 1200 st.  

• Skötselområdet strävar efter att finna balans för markägare, jägare, lantbrukare mfl. 

• Vissa ställen har stora skador. 

• Det finns problem med handjur som samlas i spannmålen. De samlas i stora grupper och 

uppehåller sig där för att både vila och äta. 

• Viltolyckor under 10 år? De har ökat men ingen katastrof av dovhjortsolyckor. Upplevdes 

mer olyckor med älg. Det är fler trafikolyckor nära vatten där djuren har sina passager. 

• De gröna remsorna längs åkrarna o vägarna (väg 53) upplevs ha minskat olyckorna pga 

att djuren ses tydligt på håll. 

• Man vill trycka på att man ska inventera grannars mark, lämna hemmaplan. Detta för att 

skapa bättre stämning mellan jaktlag då det idag finns olika viljor. Vid inventeringen 

blandas personer från olika områden i inventeringsgrupper vilket fungerar mycket bra! 

 

Mälarmårdens skötelområde 

Claes Mellström presenterade erfarenheter från Mälarmårdens skötselområde 

• 13 000 ha stort område. 

• De har ökade stammar av dovhjort. Även kronhjort och vildsvin har ökat. Det finns lite 

mufflon. Det finns inte dovhjort i hela området men där de finns är de året om 

• Det har rapporterats 5 skjuta dov. Man upplever att rapporteringen är mycket dålig. 

• Ett lag rapporterade 88 observationer men ingen fälld dovhjort, detta tror man inte 

stämmer. Man tror inte att de som avskjutits rapporterats.  

• Man känner att det finns visst motstånd mot att rapportera mer. Vissa är oroliga för fler 

fällavgifter. 

• Detta område ska inventera nu. 

• Älgskötselområdets styrelse består av jägare och markägare och upplevs som en bra 

blandning, man har bra förståelse för varandra. 

• Man upplever det tung jobbat men man vill lära sig mer. 



 

 

Selaö skötselområde 

Måns André berättade om erfarenheter från Selaö skötselområde 

• Området består av 10 000 ha. 

• Dovhjortstammen har vuxit de senaste fem åren och man har en sjunkande vildsvinsstam. 

Rådjursstammen är stabil och älgstammen minskar. 

• Skötselområdet har avsaknad av kunskaper och samlad målbild bland markägare o jägare. 

De har provat projektet ett år. 

• Genom avskjutningsstatistik och inventering i våras såg man att man hade 1000 dovjortar 

i vinterstam. Man såg att det fanns alldeles för lite handjur. 

• Det sattes ihop ett informationsbrev till jaktlag om vad man gör, hur man gör det och 

varför. Hur ser läget ut? Hur ska vi göra avskjutningen? De fick bra respons, flera hade 

läst och samtalat om avskjutningen. 

• Skötselområdet har hittat en form som man vill följa och de flesta är med. 

• Skötselområdet ser att hindarna håller sig lokalt. Det finns en samsyn på vad man ska 

skjuta. 

• Det har inom skötselområdet jaktåret 2018 skjutits 450 dovhjortar och det är lika som året 

innan. Förhoppningen är att det ska balansera stammen så att den inte ökar. 

• Fördelar som dovhjortsförvaltningen gett? Många markägare finns med i styrelsen. Man 

samjagar mer över jaktområdets gränser. Man vill att jaktledare tar mer ansvar för 

avskjutningen och vilka djur som ska fällas. 

• Finns det områden med 200/1000 ha? Ja, vissa har områden mer. Påverkan? Gott om 

hondjur och kalv, dessa drar hanarna till sig. Dovhjorten har spridit sig mer på området. 

Det fanns många dovhjortar på produktionsvallen, och de tilläts att vara där vilket bidrog 

till att de uppehölls sig i mindre utsträckning i spannmålen. Vildsvinen gjorde större 

skador på vallen än dovhjortarna. 

 

Forskningsprojektet Beyond moose   

Fredrik Widemo och Anna Widén från SLU och forskningsprojektet Beyond moose berättade om 

kommande insatser där de, huvudsakligen inom ÄFO 3, ska bedriva forskning på dovhjortens 

påverkan på spannmålsodling. ÄFO 3 har tidigare varit föremål för forskningsprojektet och 

därför blir detta en fortsättning/utökning på det som redan gjorts. Mer information finns på SLU´s 

hemsida. Det framkom önskemål från mötesdeltagare att informationen om forskningen kan 

publiceras i Länsstyrelsens tidning Aktivt landsbygd samt att det är önskvärt med raps i testfälten. 

SLU och dovhjortsprojektet kommer att samarbeta mer framöver i och med forskningen inom 

ÄFO 3.   

 



 

 

Dovhjortsprojektet 2019–2020, Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen avser att fortsätta driva dovhjortprojektet. Detta eftersom intresset för och behovet 

av att bygga upp eller upprätthålla en förvaltning, fortfarande är stort.  

Vilka aktiviteter som kommer att ordnas är ännu inte helt spikat. Länsstyrelsen är i behov av 

extern finansiering för att driva projektet och har i nuläget skickat in en ansökan om projektmedel 

ur Landsbygdsprogrammet. De aktiviteter som dock efterfrågas och som kunde utläsas från 

enkätsvaren är att fokus framåt bör ligga på följande insatser 

• Utbildning 

• Inventering 

• Support 

• Samverkan 

 

Ambitionen är att kunna hålla ett par avstämningsmöten för att utbyta erfarenheter men även för 

att förbättra vår kunskap om dovhjorten med stöd av externa experter inom området. Dessa möten 

kan även kompletteras med fältvandringar för att se på dovhjortens påverkan. 

För att öka förståelsen för olika intressens syn på och inställning till dovhjorten kan visualisering 

av dess påverkan åkermark vara ett verktyg. Inom projektet är därför ytterligare en planerad 

aktivitet, under förutsättning att finansiering finns, att utföra en betestrycksinventering på 

åkermark. Detta ska i sådant fall ske inom att några dovhjortsskötselområden, utspridda i länet, 

får möjlighet att sätta upp uthägnader och kameror på åkermark (såväl vall som stråsäd) för att se 

vilka djur som betar på åkern och hur stor påverkan de har. Detta ska även kompletteras med 

spillningsinventering. Inventeringen kommer kunna synliggöra eventuell problematik med högt 

betestryck och även kunna jämföras med annan dovhjortsinventering i området.  

Betestryckinventeringen kommer att ske i samarbete med SLU´s forskningsprojekt Beyond 

moose där betestrycksinventering som omfattar hela växtsäsongen och olika grödor kommer att 

ske under åren 2019–2020. Denna inventering kommer att ske på åkrar där i princip alla är 

belägna inom älgförvaltningsområde 3 i Södermanlands län. Genom att samarbeta mellan 

Dovhjortsprojektet och projektet Beyond moose finns möjlighet att få fram bred kunskap om hur 

dovhjorten påverkar landskapet runtom i länet!  

 

Utbildning i dovhjortsförvaltning, Anders Nilsson, Svenska Jägareförbundet 

Svenska Jägareförbundet har tagit fram en utbildning i dovhjortsförvaltning. Från deltagare på 

mötet framkom att några områden i Vingåker har testat utbildningen och de tyckte absolut att den 

fick godkänt.  



 

Anders påpekar att det är önskvärt att flera områden går ihop för ett utbildningstillfälle då tiderna 

för utbildningen är begränsad och räcker inte till alla skötselområden. 

Mot bakgrund av den pågående jakttidsutredningen kom fråga upp avseende ändrad jakttid på 

dovhjort? Vad säger Svenska Jägareförbundet? Anders svar blev att det finns eventuellt ett 

förslag på att slopa brunstuppehållet. 

Bok om dovhjort efterlyses från mötesdeltagare. Den som tidigare funnits och som togs fram av 

Leif Carlström och Svenska Jägareförbundet utges ej längre. 

 

Mera tall Södermanland och Örebro, Martin Wallgärd, Skogsstyrelsen 

Martin berättade om projektet Mera tall Södermanland och Örebro. Detta blir de första länen där 

en ny metod införs för att minska skadorna av viltbete i skogen. Genom mer samarbete mellan 

skogsägare och jägare, kan båda gå med vinst. Plantering av tall i balans med ökad jakt leder till 

mindre betesskador, förbättrade jaktresultat och en bättre skogsmiljö för djuren. 

Förslag från mötesdeltagare  

• Skogsstyrelsen borde sammanställa information om foderskapande åtgärder tex lämna sly 

o dikeskanter! 

• Man vill arbeta för att minska den negativa effekten av älgen men alla hjortdjur äter tall 

eller påverkar älgen att äta tall. 

• Önskar mer fakta gällande betesskador från SLU 

 

Mötet avslutades! 

 

 

 


