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Idag….

• 18 områden ingår

• Drygt 230 000 hektar

• 45 % av länets areal



Vad har hänt….

• Uppstartsmöte - dec 16

• Inventeringsträff - mars 17  

• Länsföreningens möte Virå - maj 17  

• Fältvandringar under hösten 17

• Utbildningsdag Hedenlunda feb 18



En säsong i DSO

• Summering av avskjutningsresultat

• Vårinventering av stammen

• Utarbeta skötselplan

• Genomföra jakt



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
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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





Enkät till skötselområden

• De flesta skötselområden anser att det 

finns verktyg inom dovhjortsprojektet för 

att kunna genomföra skötselplanen.

• Det är bra om skötselplanen är tydlig och 

enkel att revidera.

• Projektet har bidragit till större 

sammanhållning och bättre avskjutning.
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Enkät till skötselområden

• Svårt att få med ”alla” i projektet och att 

engagera sig vid inventering, mm.

• Skapar ett diskussionsforum och 

mötesplats mellan jägare, markägare, 

jordbrukare och andra intressenter.

• Ha realistiska mål och långsiktighet i 

arbetet.   
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Enkät till skötselområden

• Alla jaktlag rapporterar inte fällda djur.

• Litteratur saknas på området.

• Något mer länsstyrelsen ska ta med sig?
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Dovhjortsprojektet framöver…

• Ha löpande information på hemsidan.

• Fortsatt ha ett till två arrangemang om året 

eller vid behov.

• Det saknas engagemang för inventering 

av skador orsakade av dovhjort. 

referensrutor, mm.
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Dovhjortsprojektet framöver…

• Vad efterfrågar ni?
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Statistik skyddsjakter hjortvilt
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Statistik skyddsjakter

• Stort ökat antal sökta skyddsjakter

• Ökat antal ansökningar om rörlig belysning

• Skyddsjakt efter dovhjort mest omfattande

• Kopplat till få områden och ofta samma 

sökande fastigheter  

18



Skyddsjakt dovhjort 2017

• 52 beviljade ansökningar (av 66 st.)

• ÄFO 3 (Nyköping) och 5 (Flen)

• Totalt 472 tilldelade djur varav 75% kalv

• Ca 50% av tilldelade djur fälls
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Skyddsjakt kronhjort 2017

• 12 beviljade ansökningar (av 17 st.)

• ÄFO 4 (Björkvik)

• Totalt 38 tilldelade djur varav 80% kalv

• Ca 50% av tilldelade djur fälls
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Skyddsjakt hjortvilt

• Sökande upplever generellt att skyddsjakten 

har en störande effekt

• Anser att djuren blir mer nattaktiva

• Skyddsjakt med rörlig belysning upplevs som 

mycket effektivt

• Ska kombineras med andra skrämselåtgärder
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Skyddsjakt på eget initiativ

• Hemställan från intresseorganisationer till 

Näringsdepartementet sommaren 2015.

• Regeringsbeslut hösten 2017.

• Ändring i jaktförordningen, bilaga 4.

• Gäller from 1 januari 2018
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Skyddsjakt på eget initiativ

22) Om det behövs för att förebygga skada, får 

årskalv av dov- och kronhjort som uppträder vid 

fält med oskördad gröda jagas i hela landet utom 

Skåne och Gotlands län. den 1 juli — den 15 april. 

23) Årskalv av kronhjort som orsakar stamskada 

på barrträd får jagas i hela landet utom Skåne och 

Gotlands län. den 1 juli — den 15 april. Förordning 

(2017:1255).
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Anmälan av jaktresultat av fälld årskalv 

av kronhjort med stöd av bilaga 4

Naturvårdsverket har bemyndigande i 26 § tredje 

stycket jaktförordningen (1987:905) att föreskriva 

om detta, men någon sådan reglering finns för 

närvarande inte. 

5 a § jaktförordningen ska därför tillämpas som 

stöd för att kräva att anmälan görs. 
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Tack för oss!
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