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VÅRRÄKNING AV DOVHJORT 

En inventeringsmetod som lämpar sig bäst i öppet eller brutet landskap. 

 

Inventeringen genomförs i mars - maj månad beroende på vårens utveckling. Räkningen 

utförs som en samordnad insats över hela området för att undvika dubbelräkning av djur. 

Under optimala förhållanden och med erfarna räknare så kan upp till 95 % av individerna i 

populationen observeras. Handjuren är något mer benägna att exponera sig än hindarna. Vid 

goda väderförhållanden, men med en mer normal konstellation av jaktlag, är en grov 

skattning att mellan 70-80 % observeras. Den summa som ses kommer alltid vara lägre än 

det faktiska antalet som finns. Tänk även på att det är före reproduktion, d.v.s. det är 

vinterstamen efter jakt som inventeras.  

Inventeringen skall genomföras på vårkanten efter snösmältning på öppna ytor men innan 

det kommer någon växtlighet i skogen. Vid denna tidpunkt exponerar sig dovhjort i hög grad 

på öppen mark även dagtid då de söker föda. Vidare bör det vara klart väder och vindstilla 

vid inventeringstillfället, gärna direkt efter tidigare oväder med nederbörd. 

Om man ska inventera ett större område, t.ex. ett skötselområde, och koordinera detta 

mellan jaktlag är det inte så enkelt att planera ett datum i förväg och bestämma väderleken 

då. Därför är det bra att ha reservdatum att ta till om vädret är dåligt vid den tidpunkt man 

planerat. Vid dåligt väder skall inventeringen ställas in. 

Spaningen sker från eftermiddag till mörkrets inbrott. Platser som bör spanas av är höstsådd, 

vallar samt betesmarker, d.v.s. all öppen mark i jordbrukslandskapet med växtlighet. Även 

solbelysta slänter i söderlägen brukar vara ställen där dovhjort gärna vistas denna årstid. Var 

noga med att protokollför vad som observeras och hur stor areal som inventeringen 

omfattar. Väldigt viktigt är även att notera vad för djur som observerats. Dessa kan 

lämpligen fördelas på kategorierna hind, kalv, spetshjort, handjur större än spets samt 

okänd. Ni kan även passa på att räkna andra klövviltsarter som observeras. 

Genom att samla avskjutningsstatistik för området kan ni tillsammans med era inventeringar 

få fram hur reproduktionen är samt vad ni behöver skjuta för att styra förvaltningen åt ett 

specifikt håll avseende numerär eller sammansättning. 


