
Projekt –

Dovhjort i samverkan

Frivilliga dovhjortsskötselområden

Ett steg närmare 

SAMFÖRVALTNING AV KLÖVVILT



Idag….

• 17 områden ingår

• Drygt 214 000 hektar

• Drygt 40 % av länets 

areal



En säsong i DSO

• Summering av avskjutningsresultat

• Vårinventering av stammen

• Utarbeta skötselplan

• Genomföra jakt



Vad händer nu….

• Uppstartsmöte - 15/12 2016

• Inventeringsträff – 14 mars 2017  

–Samla avskjutning jaktåret 2016/17

–Vårinventering av stammen - april 2017

–Utarbeta skötselplan – sommar 2017



Kontaktuppgifter

• Om någon annan än älg- och 

kronhjortsskötselområdets företrädare ska 

företräda dovhjortsskötselområdet så 

meddela det till länsstyrelsen.

• Behöver inte vara ordinarie styrelse – kan 

utse en arbetsgrupp.



Avskjutningsstatistik

• En billig inventeringsform

• Möjliggör kvalitetssäkring av 

inventeringsresultat – räkna bakåt

• Uppföljning av skötselplaner

• Köns- och åldersfördelningen i 

avskjutningen



Insamling avskjutning dovhjort

• Insamla per jaktlag – utse en ansvarig

• Fördela i djur och åldersklasser

– antal handjur, skovel, stång och spets

– antal hindar

– antal kalvar – fördelat på kön

• Viltdata, viltapp eller över mejl via blankett



Avskjutningsstatistik

• Viktigt att skicka ut summering till jaktlag

• Se trender över flera år – framför ett 

enskilt

• Samordna och utbyt statistik med 

angränsande skötselområden



Slaktvikter på kalvar

• Passad vikt – vägd vikt

• Insamla data inom skötselområdet

• Årsvariationer och trender



Här fälldes dovhjortarna 
Jaktvårdskrets

Fällda/1000 ha 
2014/15

Fällda/1000 ha 
2015/16

Antal hektar

JULITA-SKÖLDINGE-FLODA 

JVK
1,22 4,43 41 088

KILADALENS JVK 1,11 0,79 9 029

MELLERSTA SÖRMLANDS 

JVK
9,24 10,53 33 567

NORRA SÖRMLANDS JVK 1,47 3,58 34 119

REKARNE JVK 1,33 1,40 18 023

SVÄRTA-TROSA JVK 15,14 11,89 20 676

SYDVÄSTRA SÖRMLANDS 

JVK
10,44 11,03 6 034

VINGÅKER-ÖSTERÅKER JVK 25,67 37,74 37 041

ÖSTER-MALMA JVK 39,49 48,64 17 398

* Info från Viltdata.se















Inventering av dovhjort

• Spillningsinventering

• Foderplatsinventering

• Flyginventering

• Fältinventering



Fältinventering

• När det börjar växa på öppna ytor

• Klara och stilla kvällar efter dåligt väder

• Anpassa inventeringsmetodik utifrån 

marktyp. Avsides platser = statisk. Mycket 

öppen mark = rörlig. 

• Kikarspana – fota och filma



Tillvägagångssätt inventering

• En samordnare

• Förbestäm ca tre inventeringstillfällen

• Varje jaktlag ansvarar för sin mark

• Sitt på avsides platser, hyggen, ängar, 

beten och åk i öppna områden.

• Filma och fota



Fältinventering av dovhjort

• Ca 30 % underskattning – dock beroende 

på marktyp. Ni har den lokala 

kännedomen! 

• Trend över år – räkna bakåt

• Ta det högsta resultatet från flera 

inventeringar

• Slå ut per 1 000 hektar













Skötselplan dovhjort

• Tre-åriga skötselplaner

• Revidera efter hand

• Mall kommer att ligga på länsstyrelsens 

webb samt skickas ut.

• Övriga blanketter kommer också ligga på 

webben samt skickas ut.



Inventering skador i grödor

• Vad vill ert område göra? 

• Hur gör man det bäst?

• Nollrutor - sätta upp direkt efter sådd.

• Även mäta i vallar.

• Andra förslag? Skadeförebyggande 

åtgärder, utvärderingar?



Nästa aktivitet

• Länsföreningen - 27 maj på Virå

TACK FÖR IKVÄLL!


