
 1 

 
SKÖTSELPLAN FÖR DOVHJORTSSKÖTSELOMRÅDE 
Ange namn på dovhjortsskötselområde 

   
Kontaktuppgifter företrädare 
 

Namn: 
 

Mail: 
 

Tel: 

  

 

 

1 Bedömning av aktuell dovhjortsstam 

a Tidigare års avskjutning               ÅR     

 Hjort     

 Hind     

 Kalv     

 Övrig avgång     

 Totalt     

  Ingen tidigare avskjutning 

 

b Bedömer vinterstammen ÅR                        till:  

                     antal dovhjortar/1000 ha 

 Fördelat på % hjort 

 % hind 

 % kalv 

 

3 Skadesituationen 

Kommentar: 
Skadesituationen beträffande skog, gröda och trafik måste redovisas. Lämpligt är att 
ange känd skadegörelse av olika slag, antal trafikolyckor med dovhjortar inblandade 
under de senaste två åren. 

Skötselplanen upprättad datum 
     

Areal, ha 

Varav odlat, ha 

 

 
Jägareförbundet  
Södermanlands län 
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3a  Bedömning av dovhjortsstäthet i förhållande till fodertillgång och 
skadesituation. 
Kommentar: Bedömning av dovhjortstäthet i förhållande till fodertillgång och 
skadesituation kan redovisas som att stammen anses vara för stor, lagom stor eller för 
liten. Vid bedömningen bör särskilt beaktas om åldersstrukturen på skogsmarken 
kommer att förändras. Finns några problem bör lösningar redovisas t.ex. ökat eller 
minskat jakttryck, utnyttjande av skyddsjakt, uppförande av stängsel vid vägar, 
användning av elstängsel på åkermark o.dyl. 
 

 

 
b Planerade åtgärder vid skog och gröda 

 

 
4 Målsättning för dovhjortsstammens skötsel de tre närmaste åren 
Kommentar: 
Ange både mål och åtgärder för att nå dem. För kvalitativa mål t.ex. sparande av vuxna 
handjur, kalvkvot o.s.v. Kvantitativa mål kan anges i antal dovhjortar per 1000 ha med 
fördelning på hjort, hind och kalv.  
 

Mål med antal och fördelning vid planperiodens slut  

                                antal dovhjortar/1000 ha 

Fördelat på % hjort 

 % hind 

 % kalv 

 

a Kvalitativa mål 

a Skog 

b Gröda 

c Trafik 
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b Kvantitativa mål 

För att uppnå detta mål krävs enligt vår 
bedömning följande avskjutning för 3 jaktår 

   

Hjort (antal)    

Hind (antal)    

Kalv (antal)    

Totalt (antal)    

 
 

5 Jakträttshavare bör bedriva jakt efter dovhjort inom området i 
överensstämmelse med de mål som angivits i denna skötselplan. Planen skall 
revideras minst vart tredje år.  
Kommentar: 
Om något inträffar som påtagligt förändrar förutsättningarna för dovhjortsskötseln t.ex. 
dödlighet, förändrad bedömning av dovhjortstillgång o dyl. bör skötselplanen revideras. 
 
6 Denna dovhjortsskötselplan har utformats i samråd mellan företrädare för 
berörda markägare och jakträttshavare, vilket härmed intygas. Vid framtagande 
av skötselplanens mål har berörda intressen och näringars åsikter beaktats. 
Parterna är eniga om de i planen redovisade uppgifterna. 
 
Ort och datum 

 

Företrädare för jägarna 
 

Namnunderskrift Namnförtydligande 

Namnunderskrift Namnförtydligande 

Namnunderskrift Namnförtydligande 

 

Företrädare för markägare 
 
 

Namnunderskrift Namnförtydligande 

Namnunderskrift Namnförtydligande 

Namnunderskrift Namnförtydligande 

 

Anmälan om avvikande mening  

 


