
BRUNSTOBS AV KRONVILT
Instruktion



Bakgrund och syfte

• Förvaltningen av det skånska kronviltet är en balansgång mellan att bevara en livskraftig 
stam, att ha ett uthålligt jaktuttag samt att motverka skador. För att kunna hålla en god 
sammansättning och ett önskat antal djur, krävs kunskap om stammens utveckling. 

• Brunstobsen är en kompletterande inventering och ett verktyg för att följa 
kronviltstammens utveckling inom Kronhjortsområdena i Skåne. 

• Brunstobsen är frivillig och genomförs av jägare och markägare på licenssökande marker 
under kronviltets högbrunst.

• Inventeringen ska bidra med kunskap om trender och kvalitativ sammansättning i 
kronviltstammen.

• Denna instruktion beskriver hur brunstobsen ska genomföras och rapporteras. 



Förutsättningar

• Det är antalet observationer som räknas, inte antalet kronvilt.

• Utse en ansvarig på marken som sammanställer och rapporterar brunstobsen.

• Resultatet sammanställs inte för enskilda marker utan endast för Kronhjortsområden 
(A, B, C osv). Rapporteringen påverkar inte tilldelning för enskilda marker.

• Resultatet ger trendmått i form av antal observationer per antal observatörstimmar.



Inventeringsperiod

• Inventeringen genomförs under kronviltets högbrunst 5-19 september.

• Under inventeringsperioden genomförs brunstobs vid 1-5 inventeringstillfällen på marken. 

• Ett inventeringstillfälle är när en eller fler observatörer på förhand bestämt sig för att 
samla in observationer under en kväll eller en morgon.

• Har det inte observerats kronvilt under ett inventeringstillfälle, är det viktigt att ändå 
rapportera detta resultat.

• Rapportera så snart som möjligt, dock senast 30 september! En snabb rapportering kan 
hjälpa kronviltförvaltningen redan under jaktsäsongen innevarande år.

• Rapportera på länsstyrelsens hemsida: https://www.lansstyrelsen.se/skane/privat/jakt-
och-fiske/jakt-och-viltvard/kronhjortsjakt.html

https://www.lansstyrelsen.se/skane/privat/jakt-och-fiske/jakt-och-viltvard/kronhjortsjakt.html


Fältinstruktioner

• Försök täcka in marken så gott det går genom att flera observatörer är ute samtidigt 
och räknar från olika observationspunkter. 

• Även om man är få observatörer kan man inventera. Välj de observationspunkter där 
chansen är störst att se kronvilt och välj olika observationspunkter vid olika 
inventeringstillfällen.

• Räkna alla kronviltobservationer som görs från observationspunkten samt till fots på 
väg till och från observationspunkten.

• Observationer ska INTE samlas in från bil genom att man kör igenom marken och 
mellan olika observationspunkter. Det är inte jämförbart med observationer i fält.

• Räkna bara de observationer som görs på den egna licenssökande jaktmarken.

• Notera antal observatörer som deltagit. Skulle det sitta två eller flera personer på 
samma observationspunkt räknas detta som en observatör.

• Notera antal timmar från start till avslutning av inventeringen.

• Rapportera antal observationstimmar ( = antal observatörer x antal timmar)



De observerade djuren delas in i 6 
kategorier:

• Hind/smalhind

• Kalv

• Spetshjort

• Unghjort 2-5 år

• Vuxen hjort ≥ 6 år

• Okänt djur

Kalv Hind Vuxen
hjort

Unghjort Spetshjort Okänt djur



Åldersbedömning – unghjort eller vuxen? 
Unghjortar 2 - 5 år gamla

Vuxna hjortar ≥ 6 år gamla

2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år

6-7 år 8-9 år ca 10 år ca 12 år



Samma individ ses samtidigt av två eller fler observatörer 
vid samma observationspunkt = 1 observation

= 1 spetshjort



Samma individer ses av två observatörer från olika 
observationspunkter vid olika tidpunkter 
= olika observationer

1 hind + 1 kalv + 1 vuxen hjort   +   1 hind + 1 kalv + 1 vuxen hjort

= 6 observationer



Rapportering

• Rapportera så snart som möjligt, men 
senast 30 september!

• Gå in på länsstyrelsens hemsida för 
rapportering: 
https://www.lansstyrelsen.se/skane/privat
/jakt-och-fiske/jakt-och-
viltvard/kronhjortsjakt.html

• Rapportering registreras per licensområde 
(t.ex. ”D3”).

• Utse en företrädare för licensområdet som 
sammanställer och rapporterar till 
länsstyrelsen.

https://www.lansstyrelsen.se/skane/privat/jakt-och-fiske/jakt-och-viltvard/kronhjortsjakt.html


Frågor?

• Anders Jarnemo, anders.jarnemo@hh.se, 070 - 57 33 274

• Malin Håkansson, malin.hakansson@lansstyrelsen.se, 010 - 224 16 93
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