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Sammanfattning 
 

Huvudsyftet med forskningsprojektet på kronvilt har varit att ta fram fakta som kan an-

vändas till att förbättra förvaltningen av kronvilt i Sverige. Kronvilt ökar och sprider sig i lan-

det och det finns ett stort behov av kunskap om kronviltets ekologi under svenska förhållan-

den. Projektet har studerat hemområdesstorlek, rörelsemönster, habitatval, reproduktion, stör-

ningskänslighet, inventeringsmetoder samt försökt analysera förvaltning. 

Hemområdesstorlek hos 12 hindar i Skåne var i genomsnitt 2 598 ha (min 957 ha, max 

5910 ha). I Skåne sågs tre hindar pendla mellan olika områden som låg 8-26 km ifrån 

varandra. I Kolmården var genomsnittlig hemområdesstorlek för 12 hindar 1 184 ha (min 369 

ha, max 1824 ha). Hindarna i Kolmården var stationära, med undantag av en hind som tidvis 

vandrade iväg ca 4 km. På Halle-Hunneberg var 4 hindar stationära med en genomsnittlig 

hemområdesstorlek på 862 ha (min 571 ha, max 1545 ha). Resultaten visar att i ett mer öppet, 

fragmenterat och jordbrukspåverkat landskap blir hemområdesstorleken större än i ett homo-

gent skogslandskap. En jämförelse mellan dygnsrörelsemönster i Skåne och i Kolmården vi-

sade att de skånska hindarna nyttjade större arealer både under dagen och under nattens födo-

sök. De skånska hindarna lämnade skogen senare i skymningen, rörde sig längre ut från dag-

legan och rörde sig också snabbare på väg till och från daglega jämfört med i Kolmården. 

Genomsnittlig storlek för sommar-vinterområde för 10 fullvuxna hjortar (handjur) i 

Kolmården var 3 125 ha (min 1 423 ha, max 6 552 ha). I Skåne har fyra märkta hjortar uppvi-

sat hemområden på mellan 2 016 ha och 8 682 ha. Även för hjortarna ökade hemområdesstor-

lek med ökande andel öppen mark i landskapet, såväl i Kolmården som i Skåne. 

Det är vanligt att hjortarna tillbringar vår, sommar och vinter på annan ort än där de 

brunstar. Säsongsvandringen mellan brunstplats och sommar-/vinterviste kunde kartläggas för 

96 hjortar i Skåne. I genomsnitt tillbringade de resten av året 14 km (min 3 km, max 47 km) 

från brunstplatsen. Av 10 Kolmårdenhjortar med GPS-halsband visade 7 en vandring mellan 

brunst- och sommar-/vinterområde. Två hjortar hade brunstområden som överlappades av 

sommar-/vinterområdet. För de hjortar som gjorde en vandring, var den genomsnittliga 

sträckan 10,6 km (min 5,6 km, max 18,5 km, centrum till centrum) alternativt 15,0 km (min 

8,3 km, max 23,5 km, mätt som avståndet mellan de från varandra längst belägna punkterna).  

Hjortar kan även vandra mellan olika brunstlokaler under samma brunstsäsong. Under 

1998-2009 noterades vandringar av skånska hjortar mellan olika brunstlokaler under brunsten 

vid 91 tillfällen. Den längsta observerade sträckan som en hjort tillryggalade mellan två olika 

brunstlokaler var 18,5 km (medel 8,1 km, min 2,5 km). Av de 91 vandringarna var 7 gjorda av 

ettåringar, 46 av unghjortar (2-5 år) och 38 av vuxna (≥ 6 år) hjortar. Hjortarna sökte sig till 

lokaler med fler hindar och med en högre kvot hindar per fullvuxen hjort. Resultaten tyder 

därmed på att syftet med att besöka olika brunstlokaler är att öka chanserna till parningsfram-

gång. En följd av brunstvandringarna är att risken för inavel minskar.   

I Kolmården undersöktes kronviltets reaktioner vid drevjakt. Vid 47 av 169 tillfällen (1 

tillfälle = 1 hind i ett område med drevjakt) sågs en tydlig flykt av hindar. Fågelvägen upp-

mätta flyktsträckor varierade mellan 0,4 km och 15 km (medel 3,3 km). Vid 13 tillfällen läm-

nade hindarna sina hemområden. I genomsnitt återkom de till hemområdena efter 23 timmar 

(min 2 h, max 88 h). För hjortarna i Kolmården observerades åtta flykter. Genomsnittlig 

flyktsräcka var 5,1 km (1,2 km – 13,3 km). Vid tre av flykterna (3 olika individer) i början av 

jaktsäsongen lämnade hjortarna sin brunstplats och gick till sitt sommar-/vinterområde, för att 

återvända till jaktområdet först vid nästa års brunst. Samtliga hjortar som gjorde en brunst-

vandring hade lämnat brunstområdena senast en vecka efter jaktpremiären och återvänt till 

sommar-/vinterområdet. Det intensiva jagandet under premiärveckan verkar därmed fungera 

som en signal till hjortarna att det är dags att lämna brunstplatserna och gå till vintervistena. 
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Av 498 hindar fällda 1997-2009 i Kärnområdet i Kolmården, för vilka reproduktionsor-

ganen kunde undersökas, hade 417 (84 %) ägg eller foster. Endast 3 hindar (0,6 %) hade 2 

ägg/foster. Av smalhindar bar 56 % på ägg/foster. För hindar i åldern 2-12 år var motsvarande 

värde 95 % och för hindar äldre än 12 år 77 %. Från ägg/foster sker dock en avgång i form av 

ej fullgången dräktighet, dödfödda kalvar och kalvar som dör under sommaren. Man kan där-

med anta att kalv/hind-kvoten är lägre än 0,84 inför jaktstart. Kvoten observationer kal-

var/hindar i det skånska brunstinventeringsmaterialet var i genomsnitt 0,65 med en variation 

mellan år från 0,58 till 0,70. Brunstinventeringen skiljer dock inte ut de 1,5-åriga hindarna 

(smalhindarna) varför kvoten blir lägre än den egentliga. Genom att anta att antalet 1,5-åriga 

hindar är ungefär lika stort som antalet 1,5-åriga handjur, dvs spetsar, kan man korrigera för 

detta. Om antalet hindobservationer minskas med antalet spetsobservationer (≈ smalhindarna 

borträknade) blir kalv/hind-kvoten istället 0,75 i genomsnitt (variation mellan år 0,69-0,86). 

Under 2005-2007 fångades och märktes 14 nyfödda kalvar i Kolmården varav 9 försågs 

med radiosändare. I ett fall verkar det som att hinden lyckats kränga av sändaren från kalven. 

Tre kalvar har dött strax efter märkning. En kalv var troligen övergiven redan innan märk-

ning. En kalv övergavs av hinden, förmodligen på grund av märkningen. Mycket tyder på att 

den tredje kalven blev tagen av räv. Två kalvar blev fällda under sin första höst, varav en 7 

km ifrån märkplatsen. Två av de märkta kalvarna har skjutits i vuxen ålder. En spets fälld 

2006, var märkt som kalv året innan i närheten av skottplatsen. En åttataggare som fälldes 

2008, var 2005 märkt som kalv 15 km bort. En hjort med öronmärken av den typ som använ-

des vid kalvmärkningen, blev fotograferad i juni 2011. Det går inte säkert att avgöra om det är 

en av de märkta kalvarna, men om så är fallet har hjorten vandrat ca 50 km ifrån märkplatsen. 

Räkning eller insamling av observationer under brunsten kan vara en bra metod för att få 

ett index på populationsutveckling, uppskatta reproduktion och köns- och åldersfördelning 

samt få ett mått på ett minimiantal djur i området. Viktigt är dock att utföra inventeringen 

under högbrunsten, annars finns en risk att andelen handjur kan underskattas. En räkning vid 

foderplatser på senvinter efter jaktsäsong kan också den ge ett mått på köns- och åldersfördel-

ning samt ett index på populationstrend. En kombination av brunstinventering och räkning 

efter jaktsäsong kan tillsammans med avskjutningsstatistik vara en bra metod för kronhjorts-

skötselområden att följa populationen. Det är dock önskvärt med vidare tester och utvärde-

ringar av såväl brunstinventering som räkning vid foderplatser. Flyginventering med helikop-

ter där man försöker göra en totalräkning har vid användning i Kolmården och i Skåne gett 

lovande resultat, men metoden behöver undersökas vidare. En viktig erfarenhet från Kolmår-

den var dock att tillräckligt stora arealer för att omfatta såväl hind-kalvområden som 

handjursområden måste inventeras för att inte felaktiga slutsatser om stammens sammansätt-

ning ska dras. Spillningsinventering skulle kunna vara ett sätt att få ett index på trenden i en 

kronviltpopulation, men det finns flera tveksamheter vad gäller att spillningsinventera kronvilt 

och i nuläget är det tveksamt om metoden kan rekommenderas. 

Licenssystemet i Skåne har visat sig vara effektivt i att förhindra en överskjutning av 

handjur. Genom den detaljerade tilldelningen är det möjligt att styra avskjutningen för att 

uppnå mål som att höja andelen handjur och medelålder för dessa, eller att öka hindavskjut-

ningen i syfte att minska stammen i områden där så är önskvärt. Licenssystemet ger också en 

trygghet då jägare kan släppa förbi stora hjortar då risken är liten att de ska fällas på andra 

marker. Tanken ”skjuter inte jag så skjuter någon annan” får därmed mindre genomslagskraft. 

I Kolmården fanns skötselområden som helst ville fälla handjur och kalvar, trots mål om att 

minska populationen. Samarbetet skötselområden emellan i det s.k. Kärnområdet kunde dock 

till viss del motverka detta genom att fungera som ett diskussions- och informationsforum 

samt genom att verka för gemensamma överenskommelser och riktlinjer i förvaltningen. 

Därmed skapades förutsättningar för att förbättra sammansättningen i populationen samtidigt 

som avskjutningen kunde riktas mot hindar för att kunna minska populationen.   
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Summary 
 

The aim of the red deer research project has been to produce data that can be used to im-

prove red deer management in Sweden. Red deer increase and spread in Sweden and there is a 

great need for knowledge about the ecology of red deer under Swedish conditions. The project 

has studied home range size, movement patterns, habitat selection, reproduction, sensitivity to 

disturbance, census techniques, and management. 

Home range size increased with increasing ratio open area in the landscape. Average 

home range size of 12 hinds in Skåne was 2 598 ha (min 957, max 5910). Three females 

commuted between different areas, covering distances of 8-26 km. In Kolmården average 

home range size of 12 hinds was 1 184 ha (min 369, max 1 824). The hinds in Kolmården 

were stationary, but one female occasionally moved 4 km. On Halle-Hunneberg average 

home range size of four hinds was 862 ha (min 571, max 1 545). These hinds were stationary. 

A comparison between hinds in Skåne and in Kolmården showed that hinds in Skåne used 

larger areas both during daytime and during nighttime feeding. The hinds in Skåne also left 

the forest later in the evening, moved further away during the night, and moved in a higher 

speed on their way from and to the daytime resting areas. 

Average home range size outside the rutting period for 10 males in Kolmården was 3 125 

ha (min 1 423, max 6 552). Home ranges for four males in Skåne was on average 4 215 ha 

(min 2 016, max 8 682). Also for males, home range size increased with increasing ratio open 

land in the landscape.  

It is common that males seasonally migrate between rutting areas and a winter-summer 

area. This seasonal migration could be mapped for 96 males in Skåne, showing that they on 

average spent the rest of the year 14 km (min 3, max 47) from their rutting area. Of the 10 

males in Kolmården, 7 seasonally migrated between a rutting area and a winter-summer area. 

These migrating stags moved an average distance of 10.6 km (min 5.6, max 18.5, centre to 

centre), alternatively 15.0 km (min 8.3, max 23.5) measured as the distance between positions 

farthest away from each other.  

Males can also move between different rutting areas within the sam rutting season. Dur-

ing 1998-2009, 91 movements between rutting areas were observed in Skåne. The longest 

observed distance was 18.5 km (average 8.1, min 2.5). Yearling males were responsible for 7 

movements, young males (2-5 yr) 46, and adult males (≥ 6 yr) 38. The males moved towards 

rutting areas with a higher number of hinds and with a higher ratio hinds per adult male. The 

results suggest that the aim of the movements is to increase chances of reproduction. 

The response of red deer to drive hunts with loose dogs was investigated in Kolmården. 

In 47 of 169 occasions (1 occasion = 1 hind in an area with drive hunt) a flight could be ob-

served. Flight distance varied between 0.4 and 15 km (average 3.3 km). In 13 occasions the 

hind left its home range. The hinds returned to their home ranges in average after 23 hours 

(min 2, max 88). For males 8 flights could be observed with an average flight distance of 5.1 

km (min 1.2, max 13.3). In three of the flights the stag left the rutting area and went to the 

winter-summer area, not to return until next year’s rut. All males that performed a seasonal 

migration between a rutting area and a winter-summer area, had left the rutting areas after the 

first hunting week. The intensive hunting during the first week seems to function as a signal to 

males that it is time to leave the rutting areas and head for the winter areas. 

Of 498 hinds harvested in Kolmården during 1997-2009, were 417 (84 %) pregnant. On-

ly three hinds (0.6 %) had twins. Of the 1.5 year old hinds were 56 % pregnant. The corre-

sponding figures for the 2-12 year olds were 95 % and 77 % for hinds older than 12 years. 

Due to abortions, stillbirths and summer mortality the calf/hind-ratio is likely lower than 0.84 

at the start of the hunting season. By using the observations collected during the rut in Skåne 

an average calf/hind-ratio of 0.75 (variation 0.69-0.86 between different years) was obtained. 
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During 2005-2007 14 red deer newborn calves were caught and marked in Kolmården, 

out of which 9 were equipped with a radio-collar. In one case the hind seem to have been able 

to remove the collar from the calf. Three calves died shortly after marking – one was probably 

abandoned before marking, one was abandoned after marking, and one was probably killed by 

red fox. Two calves were harvested during their first autumn, one 7 km from the marking 

place. Two calves are known to have been shot as adults, one as a 1.5 year old close to the 

marking place and one as a 3.5 year old 15 km from the marking place. A male with an ear-

mark of the same type as used on the calves, was photographed in June 2011 about 50 km 

from the marking areas. 

Counting or collecting observations during the rut may offer a method to obtain an index 

on population trends, estimate reproduction and age and sex ratio, and to obtain a minimum 

number of deer in the area. It is, however, important to conduct the census during the peak rut. 

Otherwise there is a risk that male ratio will be underestimated. A count at feeding stations 

after the hunting season may also provide data on age and sex ratio as well as an index on 

population trends. A combination of rut count, post-harvest count and hunting bag statistics 

may be a valuable tool for red deer management areas. The methods, however, need further 

testing and evaluation. Tests with aerial count from helicopter have given promising results in 

both Kolmården and Skåne. However, also this method needs further investigation. Pellet 

group count could maybe be a method to obtain an index of population trends, but there are 

uncertainties regarding the method, and at present it is questionable whether the method 

should be recommended for red deer. 

A male-biased harvest is common in ungulate management. The system of licensed hunt 

in Skåne has been proven efficient to prevent overharvest of males. Through the detailed sys-

tem it is possible to direct the harvest to reach goals such as increasing male ratio or average 

male age, or to increase harvest of females in order to lower population density if needed. The 

license system also induces a reassurance among hunters as they can allow themselves to let 

large stags pass by without shooting, knowing that the risk of that the stag will be shot on oth-

er hunting estates is small. In Kolmården there were red deer management areas wanting a 

male-biased harvest despite they set up goals aiming at decreasing population density. How-

ever, the cooperation between red deer management areas, the so called Kärnområdet, could 

to a large extent counteract a male-biased harvest by functioning as a platform for discussion 

and a knowledge-based management, and also by agreements on shared guidelines in harvest 

management. Kärnområdet thereby created conditions necessary for improving age and sex 

ratio in the population, as well as enabling a harvest more directed towards females in order to 

lower deer density.    
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1. Inledning 

 

Kronvilt Cervus elaphus är den näst talrikaste cerviden efter rådjur Capreolus capreolus i 

Europa (Koubek & Zima 1999; Milner et al. 2006; Appolonio et al. 2010). På flera håll i 

Europa uppvisar kronviltet idag en positiv trend (Appolonio et al. 2010). Det är också en art 

som ökar och sprider sig i Sverige (Bergström & Danell 2009; Liberg 2010). En uppskattning 

från 2007 tydde på en stam på mellan 10 000 och 13 000 djur före jakt, och den årliga av-

skjutningen var då 3 000. Samtliga län utom tre (Norrbotten, Gotland och Halland) uppgav då 

en fast förekomst av kronvilt, och i nära nog samtliga län uppfattades trenden vara ökande (A. 

Jarnemo, opubl. data). Rapporterad avskjutning har sedan dess ökat. Mycket talar därmed för 

att dagens stam är större än 2007.  

 

Alltfler jägare och markägare kommer därför att komma i kontakt med kronvilt. För många 

jägare och markägare är arten en ny bekantskap och kunskapen om kronvilt är låg jämfört 

med t.ex. älg och rådjur. Kronvilt är högt skattat som villebråd och som naturupplevelse, och 

dess ökning välkomnas av jägare (Mattsson et al. 2008), men arten orsakar också avsevärda 

skador i skogs- och jordbruk (Ahlén 1965; Lavsund 1968, 1976; Sinding-Larsen 1983; Gill 

1992; Jarnemo & Månsson 2011; Månsson & Jarnemo 2013). Förvaltningen kompliceras av 

kronviltets känslighet för en felaktig avskjutning. Behovet av kunskap och förvaltningsmo-

deller där hänsyn tas till såväl viltet som olika särintressen är därmed stort.  

 

Artens ekologi komplicerar förvaltningen. Reproduktionen är låg med i regel bara en kalv och 

första kalvning kan skjutas upp till tre års ålder. Hindarna visar liten benägenhet att söka sig 

ut och etablera sig i ett nytt hemområde, varför spridningen går långsamt. Handjuren når full 

kroppsstorlek först i åldern 6-8 år (Langvatn & Albon 1986; Wagenknecht 1986; Meisingset 

& Langvatn 2000). Det är först då som de på allvar kan konkurrera om hindar (Clutton-Brock 

et al. 1982). Som störst och starkast är de i regel vid 10-14 års ålder. Andelen handjur och 

medelåldern för dessa spelar en viktig roll i ungulaters ekologi. Ett högt jakttryck på handjur-

en kan resultera i skev könsfördelning och låg medelålder, vilket hos hjortvilt visat sig på-

verka befruktnings- och kalvningstidpunkt, andel befruktade hondjur, könsfördelning bland 

avkomma samt brunstbeteende, med negativa följdeffekter för överlevnad och fertilitet (Lar-

kin et al. 2002; Mysterud et al. 2002; Solberg et al. 2002; Saether et al. 2003, 2004). Kronhin-

dar verkar försöka undvika att para sig med hjortar yngre än 5 år och det medför en skaderisk 

att para sig med unga, oerfarna hjortar (Clutton-Brock et al. 1982).  

 

Ägosplittring skapar problem i förvaltningen. Detta yttrar sig dels i konkurrens om djuren, 

dels i olika syn på hur stammen ska vårdas, hur stor avskjutningen bör vara och vilka djur 

som ska fällas. Problemet förvärras om möjlig avskjutning bedöms endast utifrån den egna 

marken utan att hänsyn tas till grannmarker. Kronvilt har troligen ofta hemområden betydligt 

större än arealen för de flesta enskilda jaktmarker och handjuren kan under större delen av 

året befinna sig i helt andra områden än där de brunstar. I Sverige saknas data på hemom-

rådesstorlek, men europeiska studier tyder på att denna kan variera kraftigt mellan populat-

ioner och olika landskapstyper (Georgii 1980; Clutton-Brock et al. 1982; Jeppesen 1987; 

Szemethy et al. 1998; Kamler et al. 2008). Kronviltets heterogena utbredningsmönster ger 

stora lokala variationer i förekomst och rumslig variation måste beaktas i förvaltning (Jonzén 

et al. 2001). Konflikter mellan särintressen är dock inte begränsade till markägare eller jägare 

emellan. Naturvården och den naturintresserade allmänheten kan visa oro för att kronviltet 

jagas för hårt (Schmitz 1994; Möller 2004; Jarnemo 2010).  
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2. Syfte 
 

Huvudsyftet med forskningsprojektet har varit att ta fram kunskap som kan användas till att 

förbättra förvaltningen av kronvilt i Sverige. Förhoppningen är att resultat och slutsatser ska 

bidra med kunskap som är till gagn vid såväl skapande av regelverk som i praktisk kronvilt-

förvaltning och jakt.  

 

Projektet har särskilt inriktat sig på att undersöka hemområdesstorlek, rörelsemönster, habi-

tatval, reproduktion och störningskänslighet. Studien har också försökt testa inventeringsme-

toder samt försökt klarlägga samband mellan populationsdata, planerad avskjutning alternativt 

licenstilldelning, och avskjutning för att utvärdera förvaltning.  
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3. Hemområdesstorlek, rörelsemönster och habitatval hos hindar 
 

 
Bakgrund 
 

Ur ett djurs perspektiv kan landskapets struktur ses som fördelningen av föda, vatten och 

skydd. Kvalitet, storlek och form på resurshabitat, liksom avstånden dem emellan, torde där-

med ha en grundläggande betydelse för djurs rörelser och rumsliga utnyttjande (Sih 1980; 

Werner et al. 1983; Morrison et al. 1998). Predationsrisk, territorialitet och barriärer påverkar 

också rörelsefriheten mellan habitat och möjligheten att uppehålla sig i olika områden. Sum-

man av ett djurs rörelser formar dess hemområde och storleken på hemområde borde således 

påverkas av hur resurser är fördelade i landskapet. 

 

En mängd studier har mätt hemområdesstorlek hos hjortvilt (Hewison et al. 1998; Mysterud et 

al. 2001; Kie et al. 2002; Kamler et al. 2008, Rivrud et al. 2010). Mer sällan har dock land-

skapets struktur varit utgångspunkt för förklaring av variationer i hemområdesstorlek (Kie et 

al. 2002). Ålder, kön, reproduktiv status och kroppsstorlek har påvisats ha en effekt på hem-

områdesstorlek (McNab 1963; Sweeney and Sweeney 1984; Cederlund & Sand 1994; Relyea 

et al. 2000; Mysterud et al. 2001), liksom tillgång på vatten och föda, väderförhållanden, kon-

kurrens och trofinivå (Harestad & Bunnell 1979; Schoener 1981; Riley & Dood 1984; Hervert 

and Krausman 1986; Loft et al. 1993; Tufto et al. 1996; Relyea et al. 2000; Rivrud et al. 

2010).   

 

Stora inomartsvariation vad gäller hemområdesstorlek hos cervider (Kie et al. 2002; Anderson 

et al. 2005) tyder på att faktorer i landskapet kan spela en stor roll. Ett hemområde måste in-

nehålla tillräckligt med resurser för att tillmötesgå behovet hos individen och många ungulater 

kräver olika typer av habitat för att tillgodose sina behov. Den typiska situationen för hjortvilt 

i Europa är att nattetid söka föda i öppen terräng och att dagtid söka skydd i vegetation (God-

vik et al. 2009). Om skydd och föda hittas i olika habitat, torde detta leda till utökade rörelser 

och ett större hemområde. Brist på föda, eller en fläckvis fördelning av föda, har följaktligen 

påvisats resultera i rörelser över större områden (Ford 1983; O’Neill et al. 1988; Turner et al. 

1993; Tufto et al.1996; Relyea et al. 2000). 

 

Det europeiska kronviltet är en art som – i de förhållandevis få studier som hittills publicerats 

– uppvisar en tämligen stor variation i hemområdesstorlek mellan olika studier och studieom-

råden (Georgii 1980; Clutton-Brock et al. 1982; Jeppesen 1987; Szemethy et al. 1998; Lucca-

rini et al. 2006; Kamler et al. 2008; Bocci et al. 2010). I en genomgång gjord av Kamler et al. 

(2008) redovisas genomsnittliga årshemområden för icke-migrerande kronhindar på mellan 

1,8 km2 och 8,4 km2. Störst hemområden uppvisade hindarna i Kamler et al.’s (2008) egen 

studie i Bialowieza. Författarna drar slutsatsen att de, i jämförelse med andra studier, stora 

hemområden som uppmätts i Bialowieza beror dels på fördelningen av födoresurser i den 

gamla lövskogen, dels på predationsrisken från varg, som tros påverka kronviltets rörelse-

mönster.  

 

Kronvilt är en art vars evolution formats i den tempererade skogen och som följer mönstret av 

en art som är anpassad till stark konkurrens i stabila och förutsägbara miljöer (Putman 1988; 

Liberg & Wahlström 1995; Okarma 1995; Geist 1998). Med en nordlig cirkumpolär utbred-

ning hittas arten också i en mängd olika typer av landskap och habitat. I Europa hittas arten 

alltifrån på Skottlands öppna högländer och på Alpernas sluttningar till i Nordeuropas mo-

dernt brukade homogena barrskogslandskap, i det kraftigt jordbruksdominerade landskapet, i 
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Medelhavsländernas torra miljöer och i Bialowizeas lövurskog (Geist 1998). Introducerad 

klarar sig kronviltet utmärkt i både Sydamerika och Nya Zeeland, liksom i Nordafrika (här 

dock oklart om kronviltet är introducerat eller ursprungligt). Även om arten utvecklats i ett 

stabilt, tempererat skogslandskap, synes den således besitta en stor förmåga att anpassa sig 

och trivas i en mängd olika typer av klimat, landskap och habitat. 

 

I Sverige invandrade kronvilt via Skåne för ca 10 000 år sedan. Arten spred sig norrut och 

nådde en maximal utbredning som omfattade Skåne, Blekinge, Halland, Småland, Öland, Ös-

tergötland, Västergötland, Bohuslän och Dalsland (Ahlén 1965). När det svenska kronviltet 

stod på randen till utrotning runt sekelskiftet 1800-1900 fanns endast en spillra kvar i södra 

Skåne. Idag har denna stam ökat till en livskraftig nivå, samtidigt som kronvilt har släppts ut 

eller rymt från hägn på ett flertal platser runtom i Sverige (Lavsund 1975; Bergström & Da-

nell 2009). Arten finns därmed i nästan samtliga län. Förutom i Skåne finns starka stammar i 

exempelvis Kalmar län, Kolmården, Västmanland, Uppland och Västerbotten. Kronviltet ökar 

även i västra Sverige i Jämtland-Härjedalen, Värmland och Västra Götaland. Även inom Sve-

riges gränser lever följaktligen kronvilt under olika förutsättningar i olika typer av landskap 

och habitat, vilket också kan tänkas generera skillnader i hur kronviltet utnyttjar landskapet.    

 

 

Mål och hypotes 
 

Studien ska ta fram data på hemområdesstorlek, rörelsemönster och habitatval hos kronhindar 

i Sverige. Målet är att dessa data ska kunna användas som kunskapsunderlag vid förvaltning 

av kronvilt.   

 

Studien ska testa hypotesen att hemområdesstorlek och rörelser ökar med ökad fragmentering 

och med ökad andel öppna habitat i landskapet. Vidare ska habitatval hos hindar i skogsland-

skap jämföras med hur habitatvalet ser ut i ett mer jordbruksdominerat landskap, samt hur 

habitatutnyttjande skiljer sig mellan olika årstider. Habitatsammansättning och habitatselekt-

ion för hindar ska också jämföras med habitatsammansättning i hjortars hemområden och den 

habitatselektion hjortarna gör.  

 

 

Genomförande 
 

För att studera hemområdesstorlek, rörelsemönster och habitatval har GPS-halsband (Vectro-

nic Aerospace) använts. Hindar har skjutits med bedövningsgevär (Tillverkare: Dan-Inject. 

Fr.o.m. vintern 2010 har även gevär av märket Pneu-Dart använts.) vid foderplatser vintertid 

(februari-mars). För att säkerställa att det sövda djuret hittas användes bedövningspilar med 

vhf-sändare som möjliggör pejling. Dan-Inject-geväret har för sändarförsedda pilar ett maxi-

malt skjutavstånd på 25 m och ett idealavstånd på 15-20 m. Pneu-Dart-geväret har ett ideal-

avstånd på 35-40 m och man kan skjuta rimligt säkert på upp till ca 50 m med sändarpilar.  

 

För att undersöka hemområdesstorlek och habitatval har sändarna normalt sett varit inställda 

på att registrera 5-6 positioner per dygn, jämnt fördelat över dygnet. För att än mer detaljerat 

kunna studera habitatval och rörelsemönster har sändarna under ett års tid varit inställda på att 

under ett dygn i veckan registrera 4 positioner per timme. De halsband som sattes ut i Skåne 

och på Hunneberg var försedda med ”drop-off” med en tidsinställning att utlösas och trilla av 

efter 92 veckor. De halsband som inte var försedda med drop-off eller där drop-offen inte 
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fungerade, och som fortfarande var aktiva, ställdes efter två år in på att registrera 2 positioner 

per dygn.  

 

Februari-mars 2006 märktes 10 hindar i Kolmården, varav fyra märktes på Stavsjö (Holmen), 

tre på Virå och tre på Valinge (tabell 1, figur 1). En av hindarna på Stavsjö dog 1,5 månader 

efter märkning och finns inte med i datamaterialet. Hinden obducerades på SVA.  Det visade 

sig att hon hade fått en mycket aggressiv form av lunginflammation med ett mycket snabbt 

sjukdomsförlopp. Enligt SVA fanns det inget som tydde på att detta skulle vara märkningsre-

laterat. I november 2008 dog en av Stavsjöhindarna till följd av en vargattack. Två hindar (1 

på Valinge och 1 på Virå) har (avsiktligt) fällts efter att deras sändare tystnat. Våren 2009 

märktes ytterligare en hind på Valinge. En sändare tystnade i mitten av november 2006, i öv-

rigt har sändarna fungerat i minst ett år. Vintern 2010 märktes ytterligare två hindar på Er-

icsberg. 

 

I Skåne märktes sex hindar vintern 2007 och sex hindar vintern 2008. Tanken var att märka 

12 hindar 2007, men vi lyckades inte med detta. Det har visat sig mycket svårare att komma i 

märkläge i Skåne och man får betydligt färre chanser här. Hindar märktes på sju olika marker 

(tabell 2, figur 2): Vomb (2), Övedskloster (1), Björka (1), Sövdeborg (1), Eriksdal (1), Höge-

stad (2), Christinehof (4). Samtliga sändare i Skåne har fungerat i mer än ett år. En hind fäll-

des av misstag innan sändaren tystnat, en fälldes 10 dagar efter att hon tappat halsbandet. I 

november 2010 hittades en hind död i en mosse, dödsorsak okänd.  

 

På Hunneberg märktes tre hindar vintern 2008 och en hind vintern 2009 (tabell 3, figur 3). De 

tre halsband som sattes på 2008 gick alla minst ett år, medan sändaren som sattes ut i februari 

2009, började krångla redan i augusti 2009. En hind är fälld efter att sändaren tystnat.  

 

Hemområdesstorlek mättes genom två metoder; Minimum Convex Polygon (MCP) och ge-

nom att beräkna 95% Kernel för varje djur medelst fixed kernel estimator function i Hawth’s 

Analysis Tools (www.spatialecology.com) i ArcGIS 9.2. Habitatsammansättning i hemom-

råden skattade genom Kernel 95%, beräknades medelst clip function i ArcGIS 9.2, och där 

areor var omräknade genom add area tool i Hawth’s Analysis Tools. Betydelsen av land-

skapsstruktur har preliminärt gjorts genom att korrelera andel öppen mark med hemom-

rådesstorlek i hemområden beräknade genom MCP.   

 

De två metoderna för hemområdesstorlek beräknar area på olika sätt och ger resultat som kan 

uppvisa avsevärda skillnader. Medan MCP upprättar en enkel polygon genom att helt enkelt 

förbinda de yttersta positionerna, tar Kernel hänsyn till hur mycket positioner det finns i olika 

partier, dvs andelen tid spenderad i olika områden, vilket medför att positioner mycket väl kan 

hamna utanför det skattade hemområdet. Samtidigt görs en sannolikhetskalkyl för områden 

mellan medtagna positioner och positioner som lämnas utanför, vilket resulterar i något som 

kan liknas vid en buffertzon. En MCP, å andra sidan, ignorerar att det inom den dragna poly-

gonen kan komma att införlivas stora områden utan positioner. Generellt sett resulterar MCP i 

mindre hemområden än Kernel. Ju mer ”flikiga”, eller oregelbundet formade hemområden, 

desto större lär skillnaden mellan MCP och Kernel bli. Ju mer samlat positionerna ligger, 

desto större är troligen sannolikheten att Kernel ger ett större hemområde än MCP. Detta för 

att Kernel skapar en buffertzon mellan de samlade positionerna och glest förekommande po-

sitioner i utkanten. 

 

 

 

http://www.spatialecology.com/
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Resultat 
 

Hindarna i Kolmården hade en genomsnittlig hemområdesstorlek på 1 184 ha uppskattat ge-

nom MCP (min 369 ha, max 1 824 ha, SD = 577), respektive 959 ha mätt genom Kernel 95% 

(min 507, max 1 636, SD = 411) (tabell 3.1). Alla hindar utom en var stationära i sitt märkom-

råde. Den enda Kolmårdshind som uppvisade en förflyttning mellan olika områden märktes 

på Virå. Strax efter märkning lämnade hon Virå och gick iväg cirka 4 km, där hon sedan var 

stationär. Tyvärr tystnade denna sändare redan efter åtta månader. Hinden har dock senare 

observerats på Virå under perioder när det varit snö och kallt.    

 

 

Mark MCP, ha Kernel95%, ha % skog % sank % öppen % vatten 

Stavsjö 369 507 86 0 12 2 

Stavsjö 408 545 88 0 10 2 

Stavsjö 1422 998 93 0 7 0 

Virå 681 560 93 0 7 0 

Virå 513 525 86 0 6 8 

Virå 1052 1636 71 0 26 3 

Valinge 1520 813 71 0 24 5 

Valinge 1791 1433 68 0 23 8 

Valinge 1813 1047 67 0 20 13 

Valinge 1547 1255 60 0 37 3 

Ericsberg 1824 1259 67 1 32 0 

Ericsberg 1268 929 88 1 11 0 

Medel 1184 959 78 0 18 4 

 

Tabell 3.1. Hemområdesstorlek och habitatfördelning i hemområde för hindar i Kolmården, 

MCP (Minimum Convex Polygon) och Kernel 95%. MCP = Minimum Convex Polygon med 

outlayers exkluderade. Fördelning av skog, öppen mark, sankmark och öppet vatten är inom 

hemområde mätt genom Kernel 95%. 

 

 

Hindarna på Hunneberg var samtliga stationära på berget och två av dessa hindar lämnade 

aldrig ens berget under den period deras sändare fungerade. Av de två övriga, gick en regel-

bundet ner på en mindre åker precis nedanför berget i nordost och den andra gjorde enstaka 

besök på åkrarna i bergets absoluta närhet i sydost. Genomsnittlig hemområdesstorlek var 862 

ha (MCP, min 517, max 1545, SD = 468) respektive 902 ha (Kernel 95%, min 623, max 

1332, SD = 306) (tabell 3.2). 
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Mark MCP, ha Kernel95%, ha % skog % sank % öppen % vatten 

Hunneberg 610 767 68 31 0 1 

Hunneberg 1545 1332 70 23 5 2 

Hunneberg 517 623 63 35 0 2 

Hunneberg 777 887 88 4 8 0 

Medel 862 902 72 23 3 1 

 

Tabell 3.2. Hemområdesstorlek och habitatfördelning i hemområde för hindar på Hunneberg 

beräknat genom MCP och Kernel 95%. MCP = Minimum Convex Polygon med outlayers 

exkluderade. Fördelning av skog, öppen mark, sankmark och öppet vatten är inom hemom-

råde mätt genom Kernel 95%. 

 

 

Mark MCP, ha Kernel95%, ha % skog % sank % öppen % vatten 

Vomb 2748 1538 52 0 46 2 

Vomb* 3391 2995 47 0 50 3 

Övedskloster 1279 1567 39 0 57 4 

Björka 2533 1807 35 0 64 1 

Sövdeborg* 2650 2019 39 0 60 1 

Eriksdal 5910 2091 38 0 61 1 

Högestad 3236 1747 20 0 80 0 

Högestad* 2457 2367 17 0 83 0 

Christinehof 2421 1484 51 3 45 0 

Christinehof 2358 1500 63 3 34 0 

Christinehof 957 815 75 6 19 0 

Christinehof 2344 1762 78 4 18 0 

Medel 2 598 1808 46 1 51 1 

 

Tabell 3.3. Hemområdesstorlek för hindar i Skåne beräknat genom MCP och Kernel 95 %. 

MCP = Minimum Convex Polygon med outlayers exkluderade. För hindar (märkta med *) 

vars hemområden har distinkta olika delområden har dessa beräknats genom att beräkna MCP 

för vart och ett av delområdena och addera dessa. Fördelning av skog, öppen mark, sankmark 

och öppet vatten är inom hemområde mätt genom Kernel 95%.  

 

 

De skånska hindarna hade en genomsnittlig hemområdesstorlek på 2 598 ha (MCP, min 957 

ha, max 5 910 ha, SD = 1294) respektive 1 808 ha (Kernel 95%, min 815 ha, max 2 995 ha, 

SD = 537) (tabell 3.3). Tre hindar uppvisade en tydlig pendling mellan olika områden. En av 

dessa verkade ha en säsongsstyrd vandring då hon i huvudsak tillbringade sommarhalvåret i 

ett område norr om Vombsjön och vinterhalvåret söder om Vombsjön, ett avstånd på ca 10 
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km emellan. De två övriga pendlarna uppvisade en mer oregelbunden pendling mellan två 

respektive tre olika delområden med vandringssträckor på 7-8 km respektive 10-26 km emel-

lan. En MCP för dessa hindar (* i tabell 2) som inte tar hänsyn till de olika delområdena utan 

som beräknas på hela området ger hemområdesstorlekar på 6 971 ha, 7 911 ha och 17 928 ha. 

 

En preliminär analys av landskapets betydelse för hemområdesstorlek tyder på en signifikant 

korrelation mellan kvoten areal öppen mark/areal skog i hemområdet (MCP) och hemom-

rådesstorlek (rs = 0,847, P < 0,0001). En test av enbart de mellansvenska hindarna (Kolmår-

den + Hunneberg) ger även det en signifikant korrelation (rs = 0,586, P = 0,0347), vilket även 

en test av enbart de skånska hindarna ger (rs = 0,629, P = 0,0369). 

 

 

 

 
 

Figur 4. Hemområdesstorlek (ha, MCP) för hindar i Kolmården, på Hunneberg och i Skåne, i 

förhållande till areal öppen mark / areal skog. 

 

 

En jämförelse av dygnsmässiga rörelsemönster har hittills gjorts för hindar i Skåne och Sörm-

land under januari-mars. Den visade att de skånska hindarna förflyttade sig längre sträckor än 

de sörmländska under nattens födosök. Hindarna i Skåne lämnade daglegan i genomsnitt 60 

minuter senare och återvände i genomsnitt 40 minuter tidigare på morgonen, jämfört med 

Sörmlandshindarna. De skånska hindarna rörde sig också snabbare än Sörmlandshindarna till 

och från nattens bete. Trots att de skånska hindarna gick betydligt längre sträckor, tog det lika 

lång tid för hindarna i de båda olika regionerna att nå nattens bete. Det tog i genomsnitt 30 

minuter längre tid för Sörmlandshindarna att gå från nattbetet till daglegan. Hastigheten under 

förflyttning var korrelerat till andelen öppen mark i det nyttjade området med högre hastighet 

vid ökande andel öppen mark. I januari lämnade både Skåne- och Sörmlandshindar daglegan 

först efter solnedgång och återvände före soluppgång. I februari uppvisade de dock olika be-

teenden då Sörmlandshindarna lämnade daglegan före solnedgång medan Skånehindarna fort-

farande väntade till efter solen nedgång. I mars gick Sörmlandshindarna fortfarande ut före 
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solnedgång, men gick nu in efter soluppgång. Skånehindarna satte sig nu i rörelse före sol-

nedgång, men gick fortfarande in före soluppgång. 

 

Hindarna i Sörmland utnyttjade i genomsnitt 1.03km2 under födosök (skymning-gryning) och 

0.33 km2 under dagen. För de skånska hindarna var motsvarande arealer 2,46 km2 respektive 

1,31 km2. De skånska hindarna visade en viss selektion för åker och gräsmarker, men undvek 

hyggen under födosök. Hindarna i Skåne uppvisade en ökad selektion för barrskog när ande-

len öppen mark ökade, medan hindarna i Sörmland selekterade starkare för öppen mark när 

andelen skog ökade. I båda regionerna selekterades ungskog och hygge för daglega, medan 

jordbruksmark undveks. De skånska hindarna selekterade även lövskog, barrskog 5-15 m 

samt barrskog > 15 m för daglega. Under födosök visade Sörmlandshindarna en stark selekt-

ion för hyggen och en lägre selektion för gräsmarker och barrskog > 15 m.  

     

 

Diskussion 
 

Det finns nu data från 28 kronhindar i Sverige, märkta i tre olika områden. Antalet märkta 

kronvilt är därmed jämförelsevis lågt – i synnerhet om man jämför med de tusentals älgar och 

rådjur som märkts i Sverige – vilket man bör hålla i minnet vid analys och i slutsatser.  

 

Hur ställer sig då de svenska hindarnas hemområden till vad man funnit i andra europeiska 

studier? Den areal som anges i studier är oftast mätt genom MCP, och därför är det dessa vär-

den jag använder för jämförelse. Kolmårdenhindarna hade hemområden på i genomsnitt ca 

1 100 ha, Hunnebergshindarna knappt 900 ha i genomsnitt och de skånska hindarna ca 2 600 

ha i genomsnitt. Detta innebär att årshemområdena för de svenska hindarna är tämligen stora i 

jämförelse med vad man funnit på andra håll i Europa. I alpterräng redovisar Bocci et al. 

(2010) årliga hemområden för stationära hindar på mellan 64 och 593 ha (median 137-212), 

och för säsongsflyttande hindar på mellan 142 och 1699 ha (median 374-760). Georgii (1980) 

uppger storlekar på 70-170 ha. En annan studie från två olika studieområden i de italienska 

alperna redovisar emellertid betydligt större hemområden, även här med en skillnad mellan 

stationära och migrerande djur. För stationära djur anges MCP på 1 340 respektive 642 ha, 

och för migrerande 3 333 ha respektive 2 766 ha (Luccarini et al. 2006) – i denna studie sär-

redovisas dock inte hindar och hjortar, även om hindar dominerar materialet. MCP för migre-

rande djur verkar dock framtaget för hela det område som djuren rör sig över, vilket kan för-

klara den stora arealen. Skotska studier anger hemområden för kronhindar som i medeltal 

uppgår till 180 ha (hedlandskap, Clutton-Brock et al. 1982) och 400 till 1 000 ha (sitka-

plantering, Catt & Staines 1987). Även för studier gjorda i landskap som är mer jämförbara 

med svenska förhållanden varierar hemområdesstorlek. Kleveland (2007) fann att sommar-

hemområden för norska hindar i genomsnitt var 156 ha och vinterområden 109 ha – något 

genomsnittligt årshemområde anges ej, varför det är svårt att bedöma total hemområdesstor-

lek. Även i Danmark har, enligt de resultat som hittills publicerats, jämförelsevis små hemom-

råden uppmätts med ett genomsnitt på 260 ha för hindar (Jeppesen 1987). Szemethy (1998) 

anger 670 ha som genomsnittligt årshemområde för ungerska hindar, och Kamler et al. (2008) 

anger 840 ha i genomsnitt för hindar i Bialowieza i Polen. 

 

I skenet av dessa variationer mellan olika studier och områden är det kanske inte förvånande 

att hemområdesstorlek skiljer sig mellan Skåne och Mellansverige. En första grov analys pe-

kar på att typen av landskap kan vara en faktor som har stor betydelse för hur stora hemom-

råden hindarna har och hur stora rörelser hindarna gör. Med ökande andel öppen mark i för-

hållande till skog, ökade också hemområdesstorlek för hindarna i studien. Detta gällde inte 
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bara när de skånska hindarna jämfördes med de övriga, utan även vid en jämförelse inom reg-

ionerna. Hindarna i östra delen av Kolmårdenområdet, där landskapet är ett mer blandat 

skogs- och jordbrukslandskap, hade i genomsnitt större hemområden än hindarna i det helt 

skogsdominerade västra Kolmården och på Hunneberg.  

 

Tre av de skånska hindarna pendlade mellan olika klart separerade delområden. För en av 

hindarna var det uppenbarligen fråga om en säsongsvandring mellan ett höst-vinterområde 

och ett vår-sommar-brunstområde. De två övriga hindarna visade en mer oregelbunden pend-

ling av karaktären ”fram och tillbaka” vid olika tidpunkter. Gemensamt för alla tre hindar var 

att de genomförde transporten mellan de olika områdena snabbt under natten. Det fanns inget 

som tydde på att hindarna sökte sig fram på jakt efter ett bra område, utan när de lämnade ett 

område verkade de redan ha destinationen klar för sig. Även en av hindarna i Kolmården 

vandrade ut från märkområdet på Virå. Tyvärr tystnade denna sändare i förtid, men eftersom 

hinden observerades senare, gick det ändå att följa henne till viss del. På Virå, där hon märk-

tes, är det ett homogent barrskogslandskap. I området vid Björkvik dit hon vandrade efter 

märkning, och sedan höll sig stationärt fram till mitten av november då sändaren tystnade, är 

det ett mer blandat skogs- och jordbrukslandskap, och där skogen dessutom till stor del utgörs 

av skog med stort lövinslag på sank mark. Efter att sändaren tystnat har emellertid hinden 

synts vid ett fåtal tillfällen på Virå. Detta har alltid varit under vintern och i samband med snö 

och kyla. Eftersom hinden synts även vid Björkvik vintertid, verkar det inte vara fråga om en 

regelrätt vandring mellan ett sommarområde och ett vinterområde, men det kan vara så att när 

det fryser och blir snö, så drar hon sig in i den mer skyddande och sammanhängande barrsko-

gen. Att kronhindar kan företa säsongsstyrda vandringar mellan ett högt beläget sommarom-

råde och ett lågt beläget vinterområde har man påvisat i bergsområden (Georgii 1980; Albon 

and Langvatn 1992; Luccarini et al. 2006; Bocci et al. 2010), men det finns också exempel på 

säsongsvandringar från låglandsområden.  Av 28 märkta hindar i södra Ungern, vandrade 9 

under vegetationssäsongen ut från skogen till ett jordbrukslandskap (Szemethy et al. 2003), 

för att sedan inför vintern återvända till skogsområdet. Genom att tillbringa vegetationssä-

songen i jordbrukslandskapet kan hindarna sannolikt dra fördel av ett stort utbud av föda, 

samtidigt som de är förhållandevis skyddade av vegetationen. Under vintern kan dock skogs-

landskapet erbjuda ett bättre skydd, dels mot vind och låga temperaturer, men kanske även 

mot jakt. 

 

Hunnebergshindarna var oerhört trogna berget. En av de fyra hindarna gick tidvis ner från 

berget i nordost och betade på ett litet fält här. Av de tre övriga var det en hind som vid några 

enstaka tillfällen var nedanför berget i sydost. Detta var inte den bild jag hade förväntat mig. 

Jag förutspådde att hindarna regelbundet nattetid skulle söka sig ned för berget för att beta på 

åkrarna och att deras hemområden skulle utgöras av en del uppe på berget, men också en icke 

oväsentlig del av det nedanför liggande jordbrukslandskapet. Det kan finnas olika förklaringar 

till det uppvisade beteendet. Man skulle kunna tänka sig att det är ett hårdare jakttryck nedan-

för berget och att djuren är betydligt lättare att komma åt här, men då tycker man ändå att dju-

ren skulle kunna söka sig till åkrarna under icke-jakttid, exempelvis under vår och sommar. 

Det kan vara så att dessa märkta djur upplever bergets branter och den skarpa gränsen till 

jordbrukslandskapet som en barriär (Patthey 2003, Pérez-Espona mfl 2008) och därför drar 

sig för att passera denna. Det är ändock så att det ses kronvilt på fälten nedanför berget, ex-

empelvis flockar som betar i grödorna. I studien ingår bara fyra djur som märkts på Hunne-

berg, vilket naturligtvis är ett alldeles för litet antal att dra långtgående slutsatser ifrån. Det 

kan vara så att det finns djur som regelbundet växlar mellan berget och fälten nedanför och 

sålunda uppvisar ett annat beteende. 
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Jämförelsen mellan hindar i Skåne och i Sörmland avseende dygnsmässigt rörelsemönster 

visade skillnader som kan kopplas till de olika typerna av landskap och hur resurser är förde-

lade i landskapet. I båda områdena uppvisade dock hindarna ett nattaktivt beteendemönster 

med födosök i öppna habitat under natten medan dagen tillbringades i skog. Detta är ett ty-

piskt beteende för kronvilt som är utsatt för mänsklig störning (Georgii 1981, Pepin et al. 

2009, Godvik et al. 2009). I områden utan störning är kronvilt i regel aktivt både dag och natt 

(Clutton-Brock et al. 1982, Kamler et al. 2008). Skånehindarna vandrade emellertid längre ut 

under nattens födosök och nyttjade större områden för både födosök och daglega. Hindarna i 

Skåne gick också i regel ut senare på kvällen och in tidigare på morgonen samtidigt som de 

förflyttade sig i högre hastighet jämfört med de sörmländska hindarna. Behovet av att röra sig 

längre sträckor och över större områden under födosök, kan tänkas bero på att kronviltet i 

Skåne till stor del hämtar sin föda på jordbruksmark. Djuren kan därmed behöva gå längre 

sträckor för att nå begärlig gröda och de behöver också flytta sig mellan olika fält för att vari-

era födointaget. Att hindarna i Skåne gick ut senare och in tidigare samt rörde sig fortare, kan 

vara en anpassning till en högre störningsnivå i ett öppet och mer tättbefolkat landskap. Å 

andra sidan kan den långsammare takten hos de sörmländska hindarna bero på att det i skogen 

finns mer föda längs vägen jämfört med i Skåne när de väl kommit in i skogen. En jämfö-

rande vegetationsstudie mellan Kolmården-Sörmland och södra Skåne visade att det vintertid 

fanns betydligt mer föda för kronvilt i de sörmländska skogarna än i de skånska, där det var 

en påfallande födobrist (Jarnemo & Månsson 2011).  

 

Det verkar således som att i ett mer jordbruksdominerat landskap, där skogen är mer fragmen-

terad, genereras större rörelser och större hemområden. Hindarna i jordbrukslandskapet söker 

till stor del sin föda ute på åkrarna. Var de attraktiva grödorna finns varierar såväl inom år 

(beroende på säsong) och mellan år (beroende på växtodlingsföljd, priser på grödor samt od-

lingsbidrag). I denna ur detta perspektiv instabila miljö, leder detta till att djuren kan behöva 

födosöka på olika fält under olika tidpunkter på året, och att det dessutom kan uppstå skillna-

der mellan år. Detta i sig torde därmed leda till ett behov av att röra sig över större arealer. 

Dessutom odlas vanligen bara en typ av gröda på en åker. För att variera kosten måste då dju-

ren söka sig till olika fält, vilket därmed resulterar i ökade rörelser och ett nyttjande av större 

områden. I Skåne där åkerskiften kan ha arealer på 100-tals hektar, får detta naturligtvis stora 

konsekvenser. Väl ute på stora fält kan djuren också komma att hamna i en valsituation 

huruvida man ska gå tillbaka till den skog man lämnade, eller om man ska ta daglega i ett 

skogsområde på andra sidan fälten. Med ökande avstånd mellan skogspartier, erhålls då san-

nolikt större rörelser och större hemområden. Det verkar också som att kronviltet är mer lätt-

störda i ett öppet, fragmenterat jordbrukslandskap (Jeppesen 1987; Sunde et al. 2009). 

Tvingas djuren oftare lämna ett skogsområde och fly till ett annat, kan detta leda till större 

hemområden i ett mer fragmenterat landskap jämfört med mer homogen skogslandskap.   

 

 

Relevans för kronviltförvaltning 
 

Man kan se två olika tillämpningar för MCP respektive Kernel i föreliggande studie av hem-

områdesstorlek för kronvilt. MCP säger egentligen mer om över hur stora områden hindarna 

rört sig. Detta kan då tänkas ha större betydelse när resonemang förs gällande hur stora områ-

den som kan tänkas behöva samordna förvaltning och hur många olika marker eller jaktenhet-

er som berörs av en hinds rörelser, eller om man så vill, hur många olika marker som kan tän-

kas jaga eller på annat sätt påverka en och samma hind. Kernel däremot, som alltså tar hänsyn 

till andel spenderad tid i olika områden, är nog mer intressant avseende kärnområden, habitat-

sammansättning och habitatselektion.     
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Storlek på hemområden och rörelsemönster är kunskap som borde tillmätas stor betydelse vid 

skapandet av Kronhjortsskötselområden och andra förvaltningsenheter. Det är även viktiga 

grunddata för en förståelse för uppkomst av skador på skog och gröda, och hur man eventuellt 

kan komma tillrätta med dylika problem. De preliminära analyserna av resultaten från de 

olika studieområdena ingående i studien, tyder på att kronhindars hemområdesstorlek och 

rörelsemönster påverkas av strukturen i landskapet. Hindar som lever i ett mer öppet, frag-

menterat och jordbruksdominerat landskap hade större hemområden och förflyttade sig över 

större avstånd. Här sågs också pendling och säsongsmigration mellan olika ifrån varandra 

skilda delområden som låg upp till 26 km ifrån varandra. I det homogena skogslandskapet var 

hindarna, med ett undantag, stationära och hade också betydligt mindre hemområden. I det 

mellansvenska skogslandskapet kan resultaten tydas som att jaktenheter på ett par tusen hek-

tar i princip kan tänkas förvalta sina egna hindar. I ett jordbruksdominerat och fragmenterat 

landskap som i Skåne, krävs dock större arealer av samordnad förvaltning för att hindarnas 

rörelser ska kunna omfattas. De hindar som pendlade i Skåne gjorde det över arealer som 

täckte mellan 7 000 och 18 000 hektar (MCP) och på avstånd upp till 26 km mellan olika del-

områden. Även om de tillbringade lite tid i de mellanliggande områdena är det kanske detta 

perspektiv man bör ha för ögonen ur förvaltningssynpunkt. 

 

För de skånska hindarna är föda och skydd rumsligt segregerade i högre utsträckning än för 

hindarna i det mellansvenska skogslandskapet, något som blev tydligt i skillnaderna i dygns-

rörelsemönster mellan de skånska hindarna och Kolmårdenhindarna. Medan de mellan-

svenska hindarna också kan finna föda i den skyddande skogen, behöver de skånska ge sig ut 

på fälten för att tillgodose födobehov (Jarnemo & Månsson 2011). Detta genererar därmed 

längre förflyttningar och större hemområden. När placeringen av de attraktiva grödorna varie-

rar inom och mellan år, så inses att även detta förklarar de större hemområdesstorlekarna i det 

jordbruksdominerade landskapet och förklarar troligen till stor del de förflyttningar mellan 

olika områden som observeras i Skåne. Kombinationen av attraktiv föda och bra skyddande 

daglega är därmed sannolikt av stor betydelse för var kronviltet kommer att uppehålla sig.    

 

Skillnaderna i dygnsrörelsemönster och habitatutnyttjande mellan de skånska och mellan-

svenska hindarna ger även en ökad insikt för förståelsen av uppkomsten av skador. Detta är 

därmed även till nytta när det gäller att finna åtgärder som kan motverka skador. I det öppna, 

jordbruksdominerade och mer störningspåverkade landskapet, finns ett större behov av skyd-

dande daglega, vilket ofta tillgodoses av täta granbestånd. Ju mindre sammanhängande skog 

och ju närmare det är till störningskällor, desto tätare behöver den skyddande skogen sanno-

likt vara. I det mellansvenska skogslandskapet med stora, sammanhängande skogsområden 

behöver kronviltet inte stå i de täta granbestånden utan får tillräckligt bra skydd även i glesare 

skog. Och även om de skulle ta daglega i grantätningarna, så räcker det med att de tar klivet ut 

i omgivande skog och för att där finna föda i form av bärris, ljung och lav (Lavsund 1976, 

Jarnemo & Månsson 2011; Jarnemo et al. 2014). Denna möjlighet saknas generellt sett i det 

jordbruksdominerade landskapet. Här har således kronviltet inte bara en sämre tillgång på 

skydd, skyddet är också av sämre kvalitet vad gäller tillgång på föda. Hänvisade till dessa täta 

bestånd, och varande idisslare, måste de dagtid tillgodose sitt födobehov genom det som finns 

till hands, vilket ofta är liktydigt med granbark. Det i det jordbruksdominerade landskapet 

påtvingade höga utnyttjandet av de täta, födofattiga granbestånden är sannolikt en viktig för-

klaring till de höga nivåer av barkskalning som ses här (Jarnemo & Månsson 2011; Jarnemo 

et al. 2014). En intressant fråga i detta sammanhang är om kronvilt i jordbrukslandskapet har 

ett ojämnare födointag under dygnet än kronvilt i skogslandskapet, och vilka konsekvenser 

detta kan ha för kronviltets välbefinnande.   
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4. Hemområdesstorlek hos hjortar 
 

Bakgrund 
 

Hjortarnas ekologi skiljer sig i flera avseenden från hindarnas (Clutton-Brock et al. 1982). 

Fullvuxna hjortar kan vara mer än dubbelt så stora som hindar och har därmed också ett annat 

resursbehov (McNab 1963; Clutton-Brock et al. 1987). Detta i sig kan kräva ett födosök över 

större områden. För att hjortar ska ha någon reproduktionsframgång krävs vidare att de lyckas 

växa sig stora och starka för att kunna hävda sig i konkurrensen om hindarna under brunsten. 

De har därmed en senare mognad och är inte kroppsligt fullvuxna förrän vid 6-8 års ålder 

(Langvatn & Albon 1986, Wagenknecht 1986, Meisingset & Langvatn 2000). Hos kronhjortar 

är det också mycket riktigt en stor variation i reproduktionsframgång mellan individer (Clut-

ton-Brock et al. 1982; Pemberton et al. 1992). Det kan krävas av hjortarna att de söker sig 

fram över stora områden för att hitta platser där förutsättningarna för framgång under brunsten 

är bättre, vilket är ytterligare en faktor som kan påverka hemområdesstorlek. Hjortar och hin-

dar lever vanligen åtskilda under större delen av året och blandar sig egentligen bara under 

brunsten (Watson & Staines 1978; Clutton-Brock et al. 1982; Clutton-Brock et al. 1987; Bo-

nenfant et al. 2004). Det finns flera föreslagna orsaker till denna könssegregation. Den hypo-

tes som kanske fått mest uppmärksamhet är att hjortarna genom indirekt konkurrens från hin-

dar och kalvar, och ett större resursbehov, drivs till ytterområden och till habitat med god till-

gång på föda, men föda av lägre kvalitet (Clutton-Brock et al. 1982, 1987; Conradt et al. 

1999, 2001). Andra föreslagna orsaker till könssegregationen hos kronvilt rör olika känslighet 

för hårt väder (Conradt et al. 2000), samt olika aktivitetsrytm (Conradt & Roper 2000). Det 

verkar emellertid som att det inte bara är en faktor som ger upphov till könssegregationen, 

utan flera (Bonenfant et al. 2004). Om hjortarna på grund av konkurrens drivs ut från områden 

med hindar och kalvar, påverkar detta också hemområdesstorlek och rörelsemönster. 

 

Mål och hypotes 
 

Studien avser undersöka hemområdesstorlek och habitatval hos kronhjortar i Sverige. 

 

Två hypoteser testas avseende storlek på hemområde: 

 

1) Storleken på hemområde ökar med ökad fragmentering av landskapet och en ökad andel 

öppen mark i landskapet. 

 

2) Hjortarna har större hemområden än hindarna. 

 

Studien ska också jämföra hjortarnas habitatval med hindarnas habitatval. Selekterar hjortar 

och hindar habitat på olika vis? Detta kan exempelvis bidra med kunskap om varför hjortar 

och hindar lever segregerat under större delen av året. Denna del av studien är emellertid inte 

genomförd ännu.  

 

Målet är att ta fram kunskap om hemområdesstorlek och habitatval som ska kunna användas 

för att förbättra och underlätta förvaltning av kronvilt i Sverige. Kännedom om hemom-

rådesstorlek torde vara av väsentlig betydelse vid tillskapande av förvaltningsenheter som 

t.ex. Kronhjortsskötselområden. Det är också en faktor som bör beaktas vid beräkning av 

lämpligt jaktuttag. Både hemområdesstorlek och habitatval är viktiga faktorer när det gäller 

att förstå och motverka uppkomsten av skada på skog och gröda.    
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Genomförande 
 

Kronhjortar har märkts med GPS-halsband (Vectronic Aerospace Pro Light) i två olika studi-

eområden: Kolmården och södra Skåne. Studien har därmed genomförts i två olika typer av 

landskap där Kolmården representerar ett mellansvenskt homogent skogslandskap och Skåne 

ett fragmenterat, jordbruksdominerat landskap. Samtidigt finns det en gradient i Kolmården 

från det homogena barrskogslandskapet i väster till ett mer brutet landskap i öster. Märkning-

arna har fördelats på olika marker inom respektive studieområde. 

 

Hjortarna sövdes med bedövningsgevär (Dan-Inject, Pneu-Dart) vid foderplatser vintertid 

samt, i mindre utsträckning, under brunsten. Bedövningspilarna har en inbyggd vhf-sändare 

för att man säkert ska finna det sövda djuret. Dan-Inject-geväret har för sändarförsedda pilar 

ett idealavstånd på 15-20 m och ett max-avstånd på 25 m för säkra skott. Över detta avstånd 

blir skotten mycket chansartade. Vintern 2010 började ett gevär tillverkat av Pneu-Dart att 

användas vid märkning i Sörmland. Detta gevär har ett idealavstånd på 35-40 m och man kan 

skjuta tämligen säkert upp till 55 m med sändarpilar.  

 

 

Resultat 
 

I Kolmården har 10 hjortar under åren 2007 till 2010 försetts med GPS-halsband. En av sän-

darna tystnade dock redan en vecka efter märkning. Hjorten slog troligen sönder sändaren i 

slagsmål under brunsten. Av de resterande 9 sändarna är det ytterligare 5 som tystnat innan 

det gått ett år (tabell 4). Tyvärr har det således varit en tämligen stor avgång på hjortar och 

sändare. En hjort som märktes på Virå i februari 2007, försvann spårlöst i början av oktober 

samma år. Påföljande vår började plötsligt sändaren skicka positioner igen. Det visade sig att 

hjorten låg död och flöt i en sjö. Anmärkningsvärt var att en avskuren repstump noga fastbun-

den i ena hornstången. Hjorten var för ankommen för att det skulle gå att avgöra dödsorsak. 

Tack vare lagrade positioner i halsbandet och halsbandets temperaturmätare, gick det dock att 

avgöra att hjorten en kväll i början av oktober hamnat i vattnet och väldigt snabbt under kväl-

len sjunkit för att sedan komma upp till ytan först nästa vår. En annan hjort som märktes på 

Virå i mars 2009 hade en sändare som tystnade i början av september samma år. Det är möj-

ligt att även denna hjort slog sönder sändaren i slagsmål. Den tredje sändaren som tystnade i 

förtid gick 10 månader. En hjort med ett stort hemområde som rört sig ut från den mark där 

han märktes dog hösten 2010. Den här hjortens sändare är försedd med en mortalitetssignal 

som skickades ut 27 november när sändaren legat stilla ett antal timmar. Väl ute på plats hit-

tades hjorten med ett bukskott. Positionerna skvallrar om att hjorten 26 november dagtid drog 

iväg en knapp kilometer till en plats där han sedan blev kvar. Den 26 november var det jakt i 

just detta område och ca 400 m ifrån där hjorten hittades, ska en jägare ha skjutit på en stor 

kronhjort på ett avstånd om ca 10 m. Enligt uppgift ska skottet ha avfärdats som bom och nå-

got egentligt eftersök inte gjorts. Ytterligare en hjort märkt i februari 2010, sände positioner 

sista gången 11 oktober 2010, vilket råkade sammanfalla med den andra måndagen i denna 

månad, och har sedan dess inte synts eller hörts. 

 

Kolmårdenhjortarna hade en årlig hemområdesstorlek på i genomsnitt cirka 3 400 ha (som-

mar-/vinterområde och brunstområde sammanlagt, HR totalt, tabell 4.1). Liksom för hindar 

ses ett tydligt samband mellan andel öppen mark och hemområdesstorlek. De hjortar som är 

märkta i östra delen av studieområdet, där landskapet är ett mer blandat skogs- och jordbruks-

landskap, har större hemområden än de hjortar som är märkta i det helt skogsdominerade 
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landskapet. Hjortarna märkta i studieområdets mitt söker sig sommartid österut ut i det mer 

brutna landskapet och ligger också i ett mellanläge vad gäller hemområdesstorlek.  

 

 

Mark 
Märk-

datum 

Slut-

datum 

HR sommar-

vinter 

HR brunst-

område 
HR totalt  

MCP 

totalt 

Åby 07-02-10 09-08-20 1692 547 2239 4460 

Åby 07-02-15 08-12-04 1423 469 1892 5069 

Skogsby 07-03-11 08-01-09 1784 410 2194 4090 

Virå 07-02-28 07-10-02 3052 1008 4060 12684 

Virå 09-03-10 09-09-03 1497 281 1778 2323 

Virå 10-02-16 11-12-06 2678 168 2846 3339 

Virå 11-02-17 12-01-17 2604 överlappas 2604 2604 

Björkvik 10-02-17 10-10-11 5037 289 5326 8903 

Valinge 07-09-13 10-01-12 4536 överlappas 4536 4536 

Valinge 10-02-04 10-11-27 6552 överlappas 6552 6552 

Medelvärde 3125 453 3403 5456 

 

Tabell 4.1. Hemområdestorlek (HR) i hektar för 10 hjortar med GPS-halsband i Kolmården, 

mätt som Minimum Convex Polygon (MCP). HR totalt = HR sommar-vinter + HR brunstom-

råde. MCP totalt = Minimum Convex Polygon beräknad på hela området som täcker både 

sommar-/vinterområde och brunstområde samt mellanliggande område. De två hjortarna på 

Valinge har brunstområden som till fullo överlappas av sommar-/vinterområdena. 

  

 

I Skåne har idoga försök att märka hjortar gjorts under vintrarna 2009-2013. Vi har endast 

lyckats märka fyra hjortar hittills. Tre av hjortarna har brunstområden som direkt gränsar till 

det hemområde de nyttjar resten av året. Storlek på helårshemområde för dessa tre hjortar är 

2016 ha, 2636 ha och 8682 ha (MCP). Den fjärde hjorten vandrade iväg 19 km (centrum till 

centrum) från sommar-vinterområde för att brunsta. Det brunstområde som denna hjort nytt-

jade har en area på 380 ha, medan det område som nyttjats under resten av året har en area på 

3526 ha (MCP). Även dessa fyra hjortar följer mönstret att hemområdesstorlek ökar i ett mer 

öppet landskap där skogen är mer fragmenterad. De två hjortar med minst hemområde märk-

tes i ett skogsdominerat område på norra Österlen, medan de båda andra märktes i ett jord-

bruksdominerat landskap i södra centrala Skåne.  

 

 

Diskussion 
 

Av de tio märkta Kolmårdenhjortarna är det endast tre hjortar som gett positioner i minst ett 

år. I Skåne har bara fyra hjortar märkts. Datamaterialet är därmed litet, vilket man bör ha i 

åtanke när resultat och slutsatser diskuteras, och det hade naturligtvis varit önskvärt med fler 

märkta individer och längre perioder med fungerande sändare.  
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Kolmårdenhjortarnas genomsnittliga, årliga hemområdesstorlek på 3 400 ha är ca tre gånger 

så stor som den genomsnittliga hemområdesstorleken för hindar i Kolmården. Att hjortarna 

har större hemområden än hindarna verkar vara ett vanligt förekommande mönster hos kron-

vilt (Georgii 1980; Carranza et al. 1991; Koubek & Hrabe 1996; Kamler et al. 2008). Orsaken 

härtill kan delvis förklaras av att hjortarna är ungefär dubbelt så stora som hindarna och har 

därför större energibehov med följden att de röra sig över större områden (McNab 1963; Clut-

ton-Brock et al. 1982). Hjortar och hindar lever segregerade större delen av året, vilket kan 

bero på, men även leda till, olika födostrategier och dieter (Watson and Staines 1978; Clutton-

Brock et al. 1982, 1987; Conradt 1998; Conradt et al. 2000, 2001; Bonenfant et al. 2004) med 

konsekvenser för rörelsemönster (Clutton-Brock et al. 1982; Appleby 1983; Jedrzejewski et 

al. 2006). Vidare är hjortarnas reproduktionsframgång kopplad till vilka möjligheter de lyckas 

tillskansa sig under brunsten, vilket kan medföra att de söker efter områden med gynnsamma 

förutsättningar. Sammantaget kan således skillnader i energibehov och reproduktionsstrategier 

förklara de större hemområdena hos hjortarna (Kamler et al. 2008).   

 

Hos kronhindarna i föreliggande studie, tycks landskapsstrukturen spela stor roll för hemom-

rådesstorlek. Ju mer öppet landskap, desto större hemområden. Även hos hjortarna kan man 

skönja ett liknande mönster. Habitatsammansättning i hjortarnas hemområden har inte analy-

serats i detalj än, men man kan ändå se att hjortarna i det mer blandade landskapet vid Val-

inge och Björkvik, är de som har störst sommar-/vinterområden. Hjortarna i västra delen av 

studieområdet, där landskapet är ett i princip homogent barrskogslandskap av typisk Kolmår-

denkaraktär, har betydligt mindre hemområden under sommar och vinter. Talande är att de 

hjortar på Virå som hade ett för ”skogshjortarna” stort sommar-/vinterområde, sökte sig ut i 

det mer öppna landskapet söder om Björkvik under vår och sommar. 

 

 

Relevans för kronviltförvaltning 
 

Hanteringen av hjortarna, och då i synnerhet de med större horn, är ofta en nyckelfråga i 

kronviltförvaltning. En önskan att få med sig en trofé hem, i kombination med en ofta före-

kommande ovilja att fälla vuxna hondjur, leder ofta till en population med en låg andel 

handjur och en låg medelålder för dessa (Beddington 1974; Ginsberg & Milner-Gulland 1994; 

Langvatn & Loison 1999). Efter att i samband med föredrag ha bevistat ett flertal kronhjorts-

skötselområden och jaktvårdskretsar de senaste åren, kan jag konstatera att avskjutningen av 

hjortar är ett spörsmål som diskuteras intensivt och där det också finns många olika åsikter. 

Det vanliga önskemålet är att många jägare och markägare i skötselområdena vill skjuta fler 

hjortar, i synnerhet ”stora” sådana, och därmed vill ha ett mer generöst regelverk kring detta. 

Faktum är, att just handjursfrågan ofta är en av huvudanledningarna till att man ber mig 

komma och hålla föredrag. Det är ingen överdrift att påstå att hur man lyckas lösa frågan om 

hur avskjutningen av hjortarna ska regleras, är en av grundstenarna i ett väl fungerande kron-

hjortsskötselområde. Med detta som bakgrund är det naturligtvis av stor vikt att den diskuss-

ion som förs, exempelvis i kronhjortsskötselområden, kan baseras på ett bra faktaunderlag. 

Kunskap om storlek på hemområden och över hur stora områden hjortarna rör sig (se även 

avsnitt ”Säsongsmigration hos hjortar” nedan) kan därför ge riktlinjer för hur stora kronhjorts-

skötselområden bör vara. Den storlek på hemområden som uppmätts i denna studie pekar 

också på att kronhjortsskötselområden många gånger är alldeles för små för att fånga in hjor-

tarnas rörelser. 
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5. Säsongsmigration hos hjortar 
 

Bakgrund 
  

Säsongsmässig migration är ett välkänt fenomen bland stora herbivorer och tros vara styrt av 

tillgång på föda och/eller predationsrisk (Fryxell & Sinclair 1988). Norra halvklotets hjortvilt 

följer vanligen ett mönster med migration från högre höjd på sommaren till lägre terräng på 

vintern (Brazda 1953; Pulliainen 1974; Albon & Langvatn 1992; Mysterud 1999) med mer 

gynnsamma snöförhållanden (Nelson 1995). Rörelsemönstren kan emellertid även skilja sig 

mellan könen. Hos många däggdjur lever han- och hondjur åtskilda under större delen av året 

och möts bara under parningssäsongen (Main et al. 1996; Ruckstuhl & Neuhaus 2000, 2005). 

Även om han- och hondjur lever segregerade och ändå använder samma habitat och områden, 

finns det fall där de använder olika habitat och områden under icke parningssäsong, vilket då 

kan förorsaka säsongsstyrda rörelser mellan olika områden (Ruckstuhl & Neuhaus 2005). 

Orsakerna till könssegregation är omdiskuterade och synes vara flera. Förklaringar som ver-

kar få mest stöd omfattar skillnader mellan könen avseende faktorer såsom predationsrisk, 

näringsbehov, födokonkurrens, väderkänslighet, sociala preferenser och aktivitetsmönster 

(Main et al. 1996; Ruckstuhl & Neuhaus 2002, 2005; Conradt 2005). Oavsett de underlig-

gande orsakerna kan säsongsstyrd migration få stora konsekvenser för förvaltningen (Forsyth 

1999; Berger 2004; Thirgood et al. 2004; Rubin and Bleich 2005).  

 

Hos kronvilt lever vanligen hindar och hjortar åtskilda utanför brunstperioden och flera för-

klaringar till detta har föreslagits (Watson and Staines 1978; Clutton-Brock et al. 1982, 1987; 

Conradt 1998; Conradt et al. 2000, 2001; Bonenfant et al. 2004). Om hindar och hjortar är 

rumsligt segregerade på landskapsnivå, kan detta komplicera förvaltningen. Om, till exempel, 

hjortarna migrerar, kan det medföra en stor risk för en överbeskattning av dessa eftersom de 

då troligen jagas både i brunstområdena (i början av jaktsäsongen) och i vinterområdena (se-

nare under jaktsäsongen). 

 

 

Mål och hypotes 
 

Syftet med studien är att kartlägga vandringar av kronhjortar mellan brunstområden och de 

områden där sommar och vinter tillbringas. En kartläggning av hjortarnas rörelser kan använ-

das för att fastställa en minsta areal som krävs för att koordinera avskjutning och förvaltning 

mellan brunstområden och vinterområden. 

 

 

Genomförande 
 

Data insamlat åren 1969-2007 i södra Skåne (figur 5.1) analyserades och sammanställdes. 

Vuxna hjortar identifierades med hjälp av hornkaraktärer (Clutton-Brock et al. 1982; Pember-

ton & Petley 2000) och fotograferades under brunsten (För närmare beskrivning av brunstin-

venteringen, se avsnitt  ”Brunstinventering”). Troféer av fällda hjortar och hjortar hittade 

döda dokumenterades, likaså upphittade fällhorn. Hjortar observerades och fotograferades 

även under sommaren. Avstånd mellan dokumenterade brunstpositioner och positioner under 

sommar och vinter mättes till 0,5 km noggrannhet. I de fall där det fanns mer än en position 

under brunst eller i sommar-/vinterområdet, användes de positioner som gav det längsta av-

ståndet. Då unga hjortars horn inte är fullt utvecklade och därför svårare att använda för iden-

tifiering, användes endast hjortar med en uppskattad ålder av 5 år eller äldre i studien. Ef-
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tersom individuella hornkaraktärer behålls år från år (Clutton-Brock et al. 1982), kan personer 

med träning och stor fälterfarenhet av kronhjortar känna igen och följa individer mellan år. 

 

Data från de skånska hjortarna har jämförts med de rörelser som de märkta hjortarna i 

Kolmården genomfört. Här har 10 hjortar med GPS-halsband (För närmare beskrivning av 

märkningsmetodik och GPS-halsband, se avsnitt ”Hemområdesstorlek och habitatval hos 

hjortar”.). Hjortarna märktes dels under brunsten (N = 2), dels under vintern på foderplatser 

(N = 8). Märkningarna skedde dels på marker med en hög täthet av djur och en avancerad 

kronviltförvaltning, men också i områden där det talades om att det fanns koncentrationer av 

handjur under vintern.        

 

 
Resultat 
 

 
 

Figur 5.1. Studieområde i södra Skåne med exempel på kartlagda vandringar. Pilarna har sin 

start i brunstområdena och slutar i sommar-/vinterområdena. 

 

 

Under 1969-2007 kunde 96 hjortars vandringar mellan brunstområde och sommar-

/vinterområde kartläggas i Skåne (figur 5.2, tabell 5.1). Genomsnittligt avstånd mellan brunst-

observationer och sommar-/vinterobservationer var 13,9 km (SD = 9,1; min. 3 km, max. 47 

km).  

 

Hindar verkade vara sällsynta eller t.o.m. frånvarande i sommar-/vinterområdena. Sommar-

/vinterområdena verkade sällan frekventeras under brunsten. Två sommar-/vinterområden 

visade lång kontinuitet då de användes under åtminstone 25 respektive 30 år.  
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Nr Period Avst. Dok. Nr Period Avst. Dok. Nr Period Avst. Dok. Nr Period Avst. Dok. 

1 1969 31 S 25 1977 5 B 49 
1998-
2005 

9,5 F, B 73 2005 11 F, B 

2 
1970-
1972 

22 F, S 26 
1977-
1979 

14,5 F 50 1999 20 F 74 2005 16,5 B 

3 1971 20,5 S 27 
1977-
1983 

17,5 F 51 
1999-
2000 

14 F 75 2005 7,5 B 

4 1971 35 F 28 1978 3 D 52 
1999-
2001 

20 S 76 
2005-
2006 

23 F, B 

5 
1971-
1972 

5,5 S 29 1978 9,5 D 53 
2000-
2006 

7,5 F, S 77 
2005-
2006 

18 F 

6 
1971-
1972 

10 F, S 30 
1978-
1981 

7 F 54 
2000-
2007 

18,5 F, B 78 
2005-
2006 

8 F 

7 
1971-
1973 

14 F, B 31 
1981-
1985 

12 
F, B, 
S 

55 
2001-
2003 

7 B 79 
2005-
2006 

22,5 F, B 

8 1972 9 B 32 
1982-
1983 

12 F 56 
2001-
2005 

5,5 F 80 
2005-
2006 

7,5 B 

9 
1971-
1973 

24,5 S 33 
1982-
1985 

7 F 57 
2002-
2005 

21,5 B 81 
2005-
2006 

6 F, B 

10 
1971-
1974 

36 S 34 
1982-
1987 

4,5 F, B 58 
2002-
2007 

9 F 82 
2005-
2007 

20,5 B 

11 
1972-
1975 

17,5 B 35 
1983-
1984 

13,5 S 59 
2003-
2005 

5 B 83 2006 11 B 

12 1973 5 F 36 
1983-
1988 

5 F, S 60 
2003-
2006 

22 F, B 84 2006 8,5 B 

13 1973 10 F  37 1984 9,5 B 61 
2003-
2007 

21 F, B 85 2006 9,5 B 

14 
1973-
1975 

7,5 F 38 
1984-
1986 

10 F 62 
2003-
2007 

22 F, B 86 2006 9,5 B 

15 
1974-
1976 

14,5 F, B 39 
1985-
1987 

37 B 63 
2003-
2007 

13 F, B 87 2006 5 B 

16 
1974-
1978 

9 F, D 40 
1985-
1987 

37 B 64 
2004-
2005 

18 B 88 2006 3,5 B 

17 
1974-
1980 

19,5 F, B 41 
1985-
1986 

7,5 B 65 
2004-
2005 

28 B 89 2006 13,5 F 

18 
1974-
1980 

9,5 F, D 42 
1985-
1992 

35,5 F, D 66 
2004-
2006 

7,5 F, B 90 
2006-
2007 

3,5 F 

19 
1974-
1981 

33,5 S 43 
1986-
1987 

8 F 67 
2004-
2006 

10 B 91 
2006-
2007 

3,5 F 

20 
1974-
1981 

22 F, B 44 1991 7 B 68 
2004-
2006 

7,5 F, B 92 
2006-
2007 

7 F 

21 
1974-
1985 

47 F 45 
1993-
2004 

22,5 F, B 69 
2004-
2007 

7,5 F, B 93 
2006-
2007 

22 F, B 

22 1975 10 B 46 
1995-
1997 

9 B, S 70 2005 10 B 94 
2006-
2007 

19 F 

23 1975 8 B 47 
1995-
2002 

12 
F, B, 
D 

71 2005 7 F, B 95 
2006-
2007 

13,5 F 

24 
1976-
1977 

11 F 48 
1995-
2003 

12,5 
F, B, 
S 

72 2005 3 B 96 
2006-
2007 

5 F, B 

 

Tabell 5.1. Längsta observerade avstånd (Avst., km) mellan brunstområde och sommar-

/vinterområde för 96 hjortar i Skåne under åren 1969-2007. Typ av dokumentation i sommar-

/vinterområde är fällhorn (F), foto (B), hittad död (D) och skjuten (S). 
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Figur 5.2. Avstånd (”Distance”) mellan brunstplats och sommar-/vinterområde för 96 hjortar 

(”stags”) i Skåne under 1969-2007.  

 

 

Märkplats Märkdatum Avstånd C→C Avstånd närmsta Avstånd längsta 

Åby 10 febr 2007 7,8 2,9 11,9 

Åby 15 febr 2007 10,5 6,9 14,6 

Skogsby 11 mars 2007 11,5 5,4 17,9 

Virå 28 febr 2007 18,5 11,4 23,5 

Virå 10 mars 2009 5,6 1,3 8,3 

Virå 16febr 2010 8,1 2,1 12,4 

Björkvik 17 febr 2010 12,4 3,3 16,7 

Medel 10,6 4,8 15,0 

 

Tabell 5.2. Avstånd mellan brunstplats och sommar-/vinterområde för 7 hjortar i Kolmården. 

Avstånd C→C är från centrum av brunstplats till centrum av sommar-/vinterområde. Avstånd 

närmsta är mellan den punkt i sommar-/vinterområde och den punkt i brunstområde som lig-

ger närmast varandra. Avstånd längsta är mellan de från varandra längst belägna punkterna.  

 

 

Av de 10 Kolmårdenhjortarna med GPS-halsband visade 7 en vandring mellan brunstområde 

och sommar-/vinterområde (tabell 5.2). De två hjortarna på Valinge samt en hjort på Virå 

hade brunstområden som helt överlappades av sommar-/vinterområdet. För de hjortar som 

uppvisade en vandring, var det genomsnittliga avståndet för förflyttningen (centrum till cent-

rum) var 10,6 km (min 5,6 km, max 18,5 km) alternativt 15,0 km (min 8,3 km, max 23,5 km) 

mätt som avståndet mellan de från varandra längst belägna punkterna (tabell 5.2).  
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Diskussion 
 

Studien i Skåne genomfördes i ett låglandsområde med små variationer i altitud och moderata 

snöförhållanden. Inte heller i Kolmården ses några stora variationer i höjdläge eller snöförhål-

landen mellan de olika områdena. De observerade säsongsvandringarna av hjortar verkade 

därmed inte kunna passas in i det för hjortdjur på norra halvklotet typiska migrationsmönstret 

mellan hög höjd sommartid och lågland vintertid (Brazda 1953; Pulliainen 1974; Albon & 

Langvatn 1992; Mysterud 1999). En i det här fallet troligare förklaring erbjuds av den teori-

bildning som finns kring könssegregation (Main et al. 1996; Ruckstuhl & Neuhaus 2000, 

2005). Oavsett vilka de bakomliggande orsakerna var, var de tillräckligt starka i den skånska 

studien för att förmå hjortarna att tillbringa sommar och vinter i genomsnitt 14 km från där de 

observerades under brunsten. 

 

De märkta hjortarna i Kolmården uppvisade ett vandringsmönster väldigt likt det som obser-

verats i Skåne. Materialet bygger på ett avsevärt mindre antal hjortar, men de vandringar som 

kunde följas var avseende uppmätta avstånd i samma storleksordning som de i Skåne. Detta är 

intressant med tanke på att typen av landskap skiljer sig kraftigt med ett fragmenterat, jord-

bruksdominerat landskap i Skåne och ett mer eller mindre homogent skogslandskap i 

Kolmården. Typen av landskap visar därmed inte någon effekt på tillryggalagd sträcka mellan 

brunstlokal och sommar-vinterområde. Detta kan ställas i relation till hemområdesstorlek, där 

landskapsstrukturen tycks spela en stor roll.       

 

 

Relevans för kronviltförvaltning 
 

Hos hjortvilt är det vanligt förekommande att handjur är överrepresenterade i avskjutningen 

(Beddington 1974; Ginsberg & Milner-Gulland 1994; Langvatn & Loison 1999; Solberg et al. 

2000). Detta resulterar i en sned könsfördelning och en låg medelålder för handjuren. Hjortar-

nas säsongsvandring mellan brunstområde och vinterområde riskerar öka jakttrycket på 

handjur. Detta för att de i början av jaktsäsongen jagas på och i närheten av brunstplatserna 

medan de senare under säsongen jagas där de tänkt tillbringa vintern. Om avstånden mellan 

brunstområden och vinterområden är på tiotals km är det nog vanligen så att jägarna i dessa 

olika områden inte känner till att de gör sitt jaktuttag ur samma pott hjortar. Även om jaktut-

taget i respektive område kan vara balanserat i förhållande till den sammansättning man tror 

sig ha, kan alltså det sammanlagda uttaget av hjortar resultera i en överskjutning av hjortar. 

Säsongsvandringen av hjortar kan således förstärka överskjutningen handjur med en än sne-

dare könsfördelning som följd, vilket kan leda till negativa effekter för populationsdynamik 

(Ginsberg & Milner-Gulland 1994; Forsyth 1999; Mysterud et al. 2002). 

 

Kronhjortar har en sen mognad. De når full kroppsstorlek först vid 6-8 års ålder och är i regel 

som starkast i åldern 10-14 år (Clutton-Brock et al. 1982; Langvatn & Albon 1986; Wagen-

knecht 1986; Meisingset & Langvatn 2000). Samtidigt som dessa fullvuxna hjortar verkar ha 

en stor betydelse i kronviltets ekologi, är det också i denna ålder (cirka 12 år) som de i regel 

sätter som störst horn (Kruuk et al. 2002). En riktad kronviltförvaltning kan därför sikta på en 

population med en köns- och åldersfördelning som medger en uthållig beskattning av hjortar 

vid maximal troféstorlek (von Raesfeld & Vorreyer 1974; Wagenknecht 1986; Buckland et al. 

1996), en förvaltning som i så fall i stort sett går hand i hand med en förvaltning som är bra ur 

ett naturvårdsperspektiv. Man vill då i regel ha en jämn könsfördelning och en hög medelålder 

på handjuren. En selektiv avskjutning av individer med vad som uppfattas som svaga horn-

uppsättningar är ofta kombinerad med ett skydd av individer som anses vara av hög kvalitet. 
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Om hjortarna fälls i andra områden (Sibbald 2001), kan dessa ansträngningar vara förgäves. 

Om hjortarnas säsongsvandringar förblir oupptäckta, kan även förklaringen till misslyckandet 

förbli oupptäckt. Även om säsongsvandringarna är kända, kan dock förvaltningen misslyckas 

på grund av skillnader i förvaltningsmål och konkurrens mellan jaktenheter rörande de stora 

hjortarna (Clutton-Brock & Albon 1989; Clutton-Brock et al. 2002). 

 

För att motverka en överbeskattning av handjur, är det således nödvändigt med regleringar 

och gemensamma riktlinjer vad gäller handjursavskjutning. Säsongsrörelser mellan sommar-

/vinterområden och brunstområden bör kartläggas. Identifierade sommar-/vinterområden bör 

länkas till brunstområden. Det är av stor vikt att förvaltningen samordnas över områden till-

räckligt stora för att omfatta såväl sommar-/vinterområden som brunstområden. Om man an-

vänder den genomsnittliga sträckan på 14 km i den skånska studien som radie, ger detta teore-

tiskt ett cirkulärt område med en areal på 61 600 ha. För att inkludera 75% av hjortarna i 

Skåne krävs på samma sätt en areal på 113 400 ha. Som jämförelse kan nämnas att av de 9 

märkta Kolmårdenhjortarna var det 6 som brunstade i Stavsjöområdet (båda Åbyhjortarna, 

Skogsbyhjorten, två av Viråhjortarna samt Björkvikshjorten). Deras respektive brunstområden 

låg inom ett område med en gemensam yta på 2 875 ha (Minimum Convex Polygon). När 

dessa hjortar återvände till sina respektive sommar- och vinterområden, spreds de ut på en 

areal som täckte ca 32 500 ha (Minimum Convex Polygon) (figur 5.3). En noggrann kartlägg-

ning av brunstområden och sommar-/vinterområden kan eventuellt minska den areal som 

krävs, och möjliggöra en mer effektiv avgränsning av ett område för koordinerad förvaltning. 

Samma sommar-/vinterområden verkar kunna användas över flera decennier, och därmed 

peka på en stark tradition i nyttjande, vilket än mer gynnar en effektiv avgränsning och sam-

manbindning av områden. Foto- och videodokumentation under sommar och brunst, samlande 

av fällhorn samt dokumentation av troféer är värdefulla verktyg i kartläggningen av områden. 

 

Det kan vidare finnas anledning att anpassa planerad avskjutning till lokala förhållanden i 

enlighet med sammansättningen i populationen, d.v.s. om området i fråga är ett hind-

kalvområde eller ett sommar-/vinterområde för hjortar. Uttaget av hjortar, och då kanske i 

synnerhet de högt eftertraktade hjortarna med stora troféer, bör vara reglerat och balanserat 

mellan brunstområden och vinterområden för att undvika en överbeskattning och för att er-

hålla en rättvis kvot mellan områden och jaktenheter. För att gynna och behålla en önskvärd 

köns- och åldersfördelning, bör en avskjutningsmodell som medger en uthållig beskattning av 

hjortar tas fram med precisa rekommendationer i tid och rum avseende jaktuttag i köns- och 

ålderskategorier. Jägare och markägare måste förstå och acceptera att de koncentrationer av 

handjur som kan observeras på sommar-/vinterlokaler inte bara delas med de närmsta gran-

narna, utan också med de marker där hjortarna tillbringar brunsten. Det är inte heller så att 

alla de hjortar man ser på en sommar-/vinterlokal, går till samma brunstlokal. De kan mycket 

väl spridas på flera brunstlokaler i olika väderstreck och på olika avstånd. Som exempel kan 

nämnas att hjortarna som tillbringade sommar och vinter på en av de kända handjurslokalerna 

i det skånska studieområdet, under brunsten spreds ut på åtminstone åtta olika brunstlokaler 

och över ett område med en areal på cirka 40 000 ha (Minimum Convex Polygon). Avskjut-

ningen av hjortar i ett sommar-/vinterområde kan således få effekt över ett område långt större 

än de flesta jaktenheter eller Kronhjortsskötselområden. Viktigt i detta sammanhang är också 

att beakta vandringsrutterna vid planering av större vägar eller järnvägar, eftersom viltstängsel 

kan skära av hjortars möjligheter att ta sig till brunstområdena.  
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Figur 5.3. Positioner från 6 olika hjortar i Kolmården vars respektive brunstområden alla låg 

inom den röda polygonen (2 875 ha, MCP). Under icke-brunsttid spreds de ut på ett område 

som täckte ca 32 500 ha (svart polygon, MCP). Observera att positionerna från den blå 

Åbyhjorten till största del täcks av den orange Åbyhjorten i sommar-/vinterområdet nordost 

om Åby (SV hörnet).  
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6. Spridning hos hjortar under brunstsäsongen 
 

Bakgrund 
 

En individs permanenta flytt från dess födelseplats till en plats för ett första reproduktionsför-

sök benämns ”natal dispersal” (Howard 1960), här kallat primär utvandring. Efterföljande 

förflyttningar från en plats av potentiell reproduktion till en annan, benämns ”breeding disper-

sal” (Greenwood & Harvey 1982), här kallat sekundär utvandring. Medan primär utvandring 

gett upphov till ett flertal hypoteser och studier (Greenwood 1980; Dobson 1982; McPeek & 

Holt 1992; Wolff 1993; Johst & Brandl 1997), är studier om sekundär utvandring mer säll-

synta, i synnerhet vad gäller däggdjur (Greenwood 1980; Paradis et al. 1998). 

 

Juveniler är mer benägna än vuxna djur att utvandra, och skillnader mellan könen är vanliga 

(Greenwood 1980; Lawson Handley & Perrin 2007). Greenwood (1980) föreslår att huruvida 

det är han- eller hondjur som är mer spridningsbenägna beror på typen av parningssystem. I 

system där hanar försöker monopolisera honor, är hanarna oberoende av specifika kvalitéer 

hos platsen, utan söker områden med tillgängliga honor och så lite konkurrens som möjligt. 

Dobson (1982) visade att för däggdjur så var det vanligare att handjuren spred sig hos poly-

gyna och promiskuösa arter, medan det hos monogama arter var vanligt för båda könen att 

utvandra. En hypotes bakom sekundär utvandring, och som är till synes tillämplig på kronvilt, 

vill förklara fenomenet som ett sökande efter bättre reproduktionsmöjligheter genom att finna 

partners av högre kvalitet, mindre konkurrens om partners eller en bättre miljö för reprodukt-

ion (Greenwood & Harvey 1982).      

 

Sekundär utvandring är frekvent observerat hos primater, där hanar söker sig till grupper med 

mottagliga honor eller en mer gynnsam könsfördelning (Packer 1979; Jack 2003; Parga & 

Lessnau 2008). Det har föreslagits att denna spridning skulle förklaras av en minskad risk för 

inavel (Packer 1979), men flera studier tyder på att den istället drivs av intra-sexuell konkur-

rens (Olupot & Waser 2001; Jack 2003; Jack & Fedigan 2004; Parga & Lessnau 2008). Hos 

polygyna ungulater, med stark konkurrens om partners och stora variationer i reproduktions-

framgång mellan handjuren, kan man därför förvänta en sekundär utvandring liknande den 

som observerats hos primater. Ändå är det svårt att hitta studier på sekundär utvandring hos 

ungulater. Undantag är studier av bighorn (Ovis canadensis) (Festa-Bianchet 1986, Hogg 

2000) och gasell (Gazella gazella) (Dunham 2000) där indikationer på sekundär utvandring 

har observerats. Rosenberry et al. (2001) visade att utvandring av ettåriga vitsvanshjortar 

(Odocoileus virginianus) påverkades av intra-sexuell konkurrens under brunstperioden, och 

Wahlström (1994) fann att utvandringen av ettåriga råbockar (Capreolus capreolus) fram-

tvingades av aggressivt beteende från äldre bockar. Även om dessa studier gällde primär ut-

vandring, så visar de ändå att intra-sexuell konkurrens under brunstperioden kan förorsaka 

utvandring och väcker därmed frågan huruvida denna utvandring måste vara begränsad till 

endast ettåringar. Äldre, men icke-dominanta djur eller djur som fortfarande inte uppnått full 

mognad, kan också tänkas söka efter områden med bättre reproduktionsmöjligheter i form av 

en högre andel hondjur och mindre konkurrens. Detta skulle särskilt kunna gälla långlivade 

arter med sen mognad och som kan förvänta sig uppleva flera reproduktionssäsonger. 

 

Kronvilt faller in under dessa kriterier. Arten är polygyn och uppvisar vanligen ett haremsy-

stem under brunsten där de starkaste hjortarna håller ihop och försvarar ett harem av hindar. 

Det är en stor variation i reproduktionsframgång hos hjortarna med en stark konkurrensen om 

hindarna (Clutton-Brock et al. 1982, Pemberton et al. 1992). Hjortarna har en sen mognad och 

når inte sin fulla kroppsvikt förrän vid 6-8 års ålder. Även om de mognar sexuellt som ettå-
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ringar, lyckas de i regel inte bli haremshållare (platshjortar) förrän vid 5-6 års ålder (Clutton-

Brock et al. 1982). Hindar är trogna sitt födelseområde och spridning verkar mer vara i form 

av en expansion av befintligt hemområde än en definitiv utvandring (Clutton-Brock et al. 

1982; Albon et al. 1992; Catchpole et al. 2004). Utvandring av hjortar är vanligare (Clutton-

Brock et al. 1997; Clutton-Brock et al. 2002; Catchpole et al. 2004) och genetiska studier stö-

der bilden av kronvilt som en art där handjuren är mer spridningsbenägna och hindarna filopa-

triska (Nussey et al. 2005; Frantz et al. 2008).   

 

Även om kronvilt idag är en vanlig art i Europa (Appolonio et al. 2010), så har överbeskatt-

ning, habitatfragmentering och förflyttningar resulterat i lokala utrotningar, isolerade populat-

ioner och hybridisering av ursprungligt kronvilt med kronvilt av främmande härkomst (Lowe 

and Gardiner 1974; Hartl et al. 2003; Hmwe et al. 2006, Lovari et al. 2008). Det finns en oro 

såväl för effekterna av isolering av sub-populationer, som för möjligheterna för etablering av 

nya sub-populationer (Simon et al. 1998; Kuehn et al. 2003; Zachos et al. 2007). Restpopulat-

ioner av hotade sub-species riskerar också invandring av introducerat kronvilt (Hartl et al. 

2003; Feulner et al. 2004). Dessa problem framkallar behovet av detaljerade beteende, demo-

grafiska och kvantitativa studier av kronviltets spridningsekologi och hur det påverkas av 

olika strukturer i landskapet (se t.ex. Patthey 2003, Pérez-Espona et al. 2008).   

 

 

Mål och hypotes 
 

Genom att använda mig av individuellt identifierade hjortar, presenterar jag data på hjortars 

rörelser mellan olika brunstlokaler inom en och samma brunstperiod, under åren 1998-2009. 

Jag testar hypotesen att kronhjortar förflyttar sig från en brunstlokal till en annan för att öka 

chanserna till reproduktionsframgång genom en minskad konkurrens om hindarna. I synnerhet 

undersöker jag huruvida hjortar söker sig till brunstlokaler med 1) fler hindar, och 2) en högre 

hind/hjort-kvot.  

 

 

Genomförande 
 

Studien genomfördes i södra centrala Skåne under 1998-2009. Data samlades in under den 

årliga brunstinventering som genomförs här. Inventeringsområdet täcker ca 400 km2 och om-

fattar 12 brunstlokaler. (För en utförlig beskrivning av brunstinventeringen, se avsnitt 

”Brunstinventering”.)  

 

Individuella hjortar identifierades genom hornkaraktärer och fotograferades, alternativt ritades 

av och beskrevs noggrant. I synnerhet hos ettåringar, men även i viss mån hos 2-3-åringar, är 

hornen tämligen outvecklade med få särskiljande karaktärer. Om det inte fanns bra bilder eller 

otvetydiga teckningar av dessa hjortar som säkerställde identifiering, så inkluderades endast 

hjortar vars horn hade någon ovanlig eller karaktäristisk form eller taggbildning. 

 

Baserat på kroppsform och hornkaraktärer, klassificerades hjortar som ettåringar, unghjortar 

eller vuxna hjortar  (Hetschold and Vorreyer 1968; Krebs 1969; Drechsler 1988; Jarnemo 

2012). Den unga hjorten ger intryck av vara högbent och karaktäriseras av en kort och slank 

kropp, en smal uppåtsträckt hals, en upprätt huvudhållning och ett, relativt kroppen, litet hu-

vud med spetsig nos. Med ökande ålder blir kroppen mer massiv, halsen grövre och huvudet 

hålls lägre. Den fullvuxna hjorten karaktäriseras av en tung kropp, grov hals och ett huvud 

som ser stort ut i förhållande till kroppen. Nosen är trubbig och under hakan utvecklas ett s.k. 
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hakskinn som blir allt tydligare ju äldre hjorten blir. Kronhjortar når sin fulla kroppsvikt i 

åldern 6-8 år (Langvatn and Albon 1986; Wagenknecht 1986; Meisingset and Langvatn 

2000). Unghjortar i den här studien borde generellt sett vara yngre än 6 år, och vuxna hjortar 6 

år och äldre. Det är dock viktigt att komma ihåg att mognadsprocessen och kroppsliga karak-

tärer kan skilja sig åt mellan individer, och därmed inte spegla exakt ålder. Identifiering och 

åldersbedömning av hjortar gjordes av en och samma person (A. Jarnemo) under hela studien. 

 

De observationer av hjortar som först sågs på en brunstlokal och senare under samma brunst-

säsong på en annan brunstlokal analyserades med syftet att undersöka huruvida hjortarna 

sökte sig till brunstlokaler med fler hindar och en högre hind/hjort-kvot. De brunstlokaler som 

besökts av en och samma hjort jämfördes avseende 1) antal hindar, 2) kvoten hindar/alla hjor-

tar, och 3) kvoten hindar/vuxna hjortar. Värdena avser de antal och kvoter som erhölls för 

respektive brunstlokal den brunstsäsong som vandringen gjordes. Antalet hindar (inklusive 

både vuxna hindar och smalhindar) var det maximala antalet som räknades på brunstlokalen 

aktuellt år. Antalet hjortar som användes var det antal hjortar som identifierats på brunstloka-

len aktuellt år. De hjortar som sågs på mer än en brunstlokal, registrerades på den lokal de 

först var observerade. Varje vandring av en hjort mellan två brunstlokaler behandlades som en 

oberoende observation. Om en hjort gjorde en andra vandring, behandlades även denna som 

en oberoende observation.   

 

 
Resultat 
 

Under de 12 åren (1998-2009) noterades förflyttningar av hjortar mellan olika brunstlokaler 

under brunsten vid 91 tillfällen (tabell 6.1). Den längsta observerade sträckan som en hjort 

tillryggalade mellan två olika brunstlokaler var 18,5 km (genomsnitt 8,1 km, min. 2,5 km, 

S.D. = 3,6). Av de 91 vandringarna var 7 gjorda av ettåringar, 46 av unghjortar och 38 av 

vuxna hjortar. Av de 38 vandringarna gjorda av vuxna hjortar var 19 av hjortar som ännu inte 

observerats som platshjortar, 4 av före detta platshjortar som förlorat sin ställning, och 15 av 

platshjortar. Sju individer gjorde även en andra vandring, och två av dessa också en tredje 

vandring. Tre platshjortar observerades göra vandringar under olika brunstsäsonger. Alla 

brunstlokaler inom inventeringsområdet var länkade till minst två andra brunstlokaler genom 

hjortarnas vandringar (figur 8). Det syntes ingen tydlig trend vad gäller tidpunkterna för de 

observerade vandringarna (tabell 6.1). 

 

 

 
   Datum  Sträcka, km 

Ålder & status Observationer   tidigaste median senaste   medel SD min max 

 
Ung 

          

 
Spetsar 7 

 
12-sep 23-Sep 01-okt 

 
9,9 3,1 6,0 15 

 
2-5 år 46 

 
08-sep 24-Sep 05-okt 

 
8,3 3,5 3,0 18,5 

 
Vuxna 

          

 
Ej platshjort 19 

 
06-sep 23-Sep 06-okt 

 
7,9 3,8 3,0 15,5 

 
Platshjort 15 

 
05-sep 24-Sep 08-okt 

 
5,6 1,9 2,5 8,5 

 
Fd platshjort 4   15-sep 26-Sep 05-okt   13,4 3,6 8 15,5 

 
Samtliga 91 

 
05-sep 23-Sep 08-okt 

 
8,1 3,6 2,5 18,5 

 

Tabell 6.1. Sammanställning av skånska hjortars vandringar mellan olika brunstlokaler. 
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För alla hjortar kombinerat, liksom för ettåringar och unghjortar, var antalet hindar på den 

andra besökta brunstlokalen signifikant högre än på den första lokalen. Likaså var kvoten hin-

dar /vuxna hjortar signifikant högre på den andra lokalen än på den första (tabell 6.2, Wil-

coxon Signed Rank Test). För vuxna hjortar fanns ingen signifikant skillnad avseende antal 

hindar eller kvoten hindar/vuxna hjortar. Separata tester för platshjortar och icke-platshjortar 

gav, med ett undantag, inte heller det några signifikanta resultat. Undantaget var att för plats-

hjortar var antalet hindar/alla hjortar lägre på den andra lokalen. 

 

   

      

      

  
Test # hindar 2:a lokalen 

  
♀: medel / min - max / SD     

Ålder & status   1:a lokalen 2:a lokalen Z-värde P-värde 

Alla hjortar, N = 91 
 

20,2 / 3 - 65 / 17,7 26,7 / 4 - 65 / 19,2  2,71 0,0067 

Spetsar och 2-5 år, N = 53 
 

19,1 / 3 - 65 / 15,1 25,0 / 4 - 65 / 17,2 2,14 0,032 

Vuxna, N = 38 
 

22,6 / 4 - 65 / 19,4 29,4 / 4 - 65 / 21,6 1,67 0,095 

Ej platshjortar, N = 19 
 

25,4 / 4 - 65 / 18,7 24,2 / 4 - 65 / 22,6 0,13 0,90 

Platshjortar, N = 15   13,4 / 4 - 64 / 14,9 28,3 / 6 - 54 / 17,6 1,92 0,055 

      

  
Test # hindar / vuxna hjortar 

  
♀ / ad ♂: medel / min - max / SD 

  Ålder & status   1:a lokalen 2:a lokalen Z-värde P-värde 

Alla hjortar, N = 91 
 

6,2 / 1,9 - 16,0 / 3,4 7,8 / 2,4 - 16,0 / 4,1 2,99 0,0028 

Spetsar och 2-5 år, N = 53 
 

6,4 / 1,9 - 16,0 / 3,7 8,5 / 3,1 - 16,0 / 4,1 2,96 0,0031 

Vuxna, N = 38 
 

5,9 / 2,5 - 16,0 / 3,0 6,7 / 2,4 - 16,0 / 3,8 1,06 0,29 

Ej platshjortar, N = 19 
 

5,7 / 2,8 - 16,0 / 3,3 6,2 / 3,1 - 14,0 / 2,9 0,57 0,57 

Platshjortar, N = 15   6,7 / 3,7 - 12,0 / 2,6 6,6 / 2,4 - 16,0 / 4,6 0,94 0,35 

      

  
Test # hindar / alla hjortar 

  
♀ / ♂: medel / min - max / SD 

  Ålder & status   1:a lokalen 2:a lokalen Z-värde P-värde 

Alla hjortar, N = 91 
 

1,8 / 0,4 - 9,0 / 1,6 1,7 / 0,6 - 5,0 / 0,9 1,24 0,21 

Spetsar och 2-5 år, N = 53 
 

1,5 / 0,6 - 6,5 / 1,0 1,7 / 0,8 - 5,0 / 0,8 2,29 0,022 

Vuxna, N = 38 
 

2,2 / 0,4 - 9,0 / 2,1 1,7 / 0,6 - 5,0 / 1,0 0,59 0,56 

Ej platshjortar, N = 19 
 

1,8 / 0,8 - 9,0 / 1,9 1,9 / 0,6 - 5,0 / 1,3 0,92 0,36 

Platshjortar, N = 15   3,2 / 1,1 - 9,0 / 2,3 1,3 / 0,7 - 2,8 / 0,5 2,79 0,0052 

 

Tabell 6.2. Statistiska test av skånska kronhjortars förflyttningar under brunsten, Wilcoxon 

Signed Rank Test. 

 

 

 

Diskussion 
 

Resultaten avslöjar ett betydande utbyte av hjortar brunstlokaler emellan under brunsten, vil-

ket tyder på en signifikant potential för sekundär utvandring hos kronvilt. Observationerna 

tyder också på en stor kapacitet av genflöde mellan etablerade sub-populationer. Eftersom 

vandringarna upptäcktes spontant, är det troligt att ett stort antal förflyttningar mellan brunst-

lokalerna undgick upptäckt och att de noterade vandringarna är en underskattning av det verk-

liga antalet. Med en stor variation i reproduktionsframgång hos kronhjortar (Clutton-Brock et 

al. 1982, Pemberton et al. 1992), finns det en hård konkurrens som tvingar hjortar till olika 
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strategier för att förbättra chanserna till reproduktion. Hjortarna sökte sig mot lokaler med fler 

hindar och med fler hindar per vuxen hjort, som förutspått.  

 

Det är dock viktigt att understryka att exakt ålder på hjortarna inte var känd, utan att det rör 

sig om bedömd ålder. Det kan därför finnas hjortar på gränsen mellan unghjortar och vuxna 

hjortar som felbedömts och klassificerats fel. Jag misstänker att risken för att överskatta ålder 

ökar för individer som är stora i kropp och horn relativt ålder, liksom att risken för att un-

derskatta ökar för små individer med mindre horn. För dessa hjortar är klassificeringen kanske 

snarare ett uttryck för mognad, storlek och synlig styrka, än exakt ålder. Under antagandet att 

hjortar inte värderar varandra utifrån exakt ålder, utan utifrån utseende och uppträdande, torde 

inte denna brist i datamaterialet vara av någon avgörande betydelse för slutsatserna. Kronhjor-

tar verkar kapabla att bedöma varandra genom direkt observation (Clutton-Brock et al. 1982) 

och genom att lyssna till brölen (Reby and McComb 2003, Reby et al. 2005). Hjortarnas ålder 

och storlek är dock generellt sett nära relaterade (Mysterud et al. 2001).  

 

Min slutsats blir att de observerade förflyttningarna är relaterade till intra-sexuell konkurrens 

och genomförda i ett försök att förbättra chanserna till reproduktionsframgång, och därmed 

tyda på en förekomst av sekundär utvandring hos kronvilt. Studien stödjer därmed Gre-

enwoods (1980) hypotes om skillnader i utvandringsbenägenhet mellan könen som en konse-

kvens av typ av parningssystem. Jag såg dock ingen tendens för hjortar av någon kategori att 

söka sig till områden med en högre kvot hindar/alla hjortar. Detta kan bero på att det är närva-

ron av dominanta, vuxna hjortar som har en avskräckande effekt på andra hjortar och förmår 

dem att söka sig vidare. Unga hjortar kan mycket väl gå tillsammans i par eller grupper under 

brunsten, vilket understryker att närvaron av unga hjortar inte har någon avgörande betydelse, 

vare sig för unga hjortar eller vuxna.        

 

I 46 av 91 observationer var hjorten klassificerad som unghjort. Detta kan jämföras med att 

Clutton-Brock et al. (2002) fann att primär utvandring hos hjortar var vanligast bland 2-5-

åringar. Såväl primär utvandring (Wolff 1993) som sekundär utvandring (Packer 1979) har 

föreslagits ha undvikande av inavel som bakomliggande orsak. Födelseplats eller släktskap 

med hindar var okänt för hjortarna i den här studien. Möjligheten att en del av hjortarna i stu-

dien lämnade sin födelseplats för att undvika inavel kan därför inte exkluderas. Detta kan sär-

skilt gälla de yngsta hjortarna. Genom att besöka olika lokaler kan unga hjortar också tänkas 

förbereda sig för framtiden genom att utforska området och dra på sig erfarenhet.     

 

Det var de unga hjortarna som observerades söka sig till brunstlokaler med fler hindar och en 

högre kvot hindar/vuxna hjortar. Genom att göra detta kan de tänkas ha en större chans till att 

komma åt en parning. För dessa unga hjortar är det emellertid troligen små chanser att nå 

framgång, delvis på grund av konkurrens från äldre hjortar (andelen vuxna hjortar i populat-

ionen varierade mellan 6 och 11% under studien, A. Jarnemo opublicerade data), men också 

på grund av att det finns observationer som tyder på att kronhindar så långt som möjligt und-

viker att para sig med hjortar yngre än 5 år (Clutton-Brock et al. 1982). Ju fler fullvuxna hjor-

tar som är närvarande, ju mer energi tvingas unga hjortar lägga på att undkomma attacker från 

dessa, och desto mindre blir chanserna till en parning. Aggressivt beteende från vuxna hjortar 

kan vara en avgörande faktor för utvandring av unga handjur (Wahlström 1994; Neuhaus 

2006). Platshjortar ses ofta attackera unga hjortar som kommer för nära haremet. Den här ty-

pen av attacker ses mer sällan vuxna hjortar emellan. Vetskapen om att närkontakt medför en 

risk för allvarliga skador eller t.o.m. döden, gör att vuxna hjortar håller ett säkert avstånd och 

noga mäter varandra innan ett eventuellt slagsmål (Clutton-Brock et al. 1982). 
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Bland de vandrande hjortarna fanns 38 klassificerade som vuxna, varav 19 inte hade observe-

rats som platshjort. Vuxna hjortar kan söka sig till harem där det finns en chans att lura med 

sig någon enstaka hind för parning (Clutton-Brock et al. 1982). Hjortar gamla nog för att 

kunna hävda sig i konkurrensen om hindar söker troligen brunstlokaler där det saknas en 

vuxen, dominant platshjort eller där de har en chans att besegra platshjorten. För en vuxen 

hjort är det kanske inte antalet hindar, eller antalet konkurrerande hjortar som är avgörande. 

Efter att ha nått full kroppsvikt, kanske de satsar på att ta över ett harem, istället för att tillfäl-

liga parningar som primärt mål. Istället för att fokusera på antal hindar, är dessa hjortar 

kanske mer intresserade av styrkan hos platshjorten för att se om det är värt att utmana ho-

nom. Detta kan vara en möjlig förklaring till att vuxna hjortar inte verkade söka sig till lokaler 

med fler hindar eller en högre kvot hindar/vuxna hjortar. 

 

Anledningarna för platshjortar att besöka andra brunstlokaler kan verka svårare att förklara. 

Varför ge upp platsen där man har framgång och söka sig till ett annat område med en oviss 

utgång? Sex av de vandrande platshjortarna sågs på en annan brunstlokal i slutet av brunsten. 

Det kan vara så att dessa hjortar stannade till på en lokal de passerade på väg tillbaka till 

övervintringsområdet (se avsnitt ”Säsongsmigration hos hjortar”). Två av besöken gjordes 

tidigt i brunsten av platshjortar kända från föregående år. Dessa två hjortar verkade stanna till 

på en annan brunstlokal på väg från sommarvistet innan de gick till den lokal där de var plats-

hjortar. En platshjort verkade lämna sin brunstlokal som en respons på ett minskande antal 

hindar. Under två på varandra följande brunstsäsonger erbjöd åkrarna här ingen föda, varför 

majoriteten av hindarna verkade gå iväg till andra områden. Platshjorten observerades på 

brunstlokalen i början av brunsten, men dök strax upp på en annan, större brunstlokal där han 

också lyckades bli platshjort det första året. Det andra året gick han iväg till samma brunstlo-

kal, men blev då inte platshjort där. Ett specialfall var en stor, dominant platshjort som under 

brunsten i tre år sågs pendla mellan två olika brunstlokaler. Det fanns också ett fall där en 

platshjort gjorde en exkursion till en angränsande brunstlokal och därpå återvände till sitt ha-

rem. Det kanske lite udda resultatet att det var färre hindar/alla hjortar på den andra besökta 

lokalen, kan därmed bero på att anledningarna för platshjortarna att dyka upp på en annan 

lokal än där de var platshjortar, inte primärt var att söka en brunstlokal med bättre reprodukt-

ionsförutsättningar.  

 

Följaktligen verkar inte sekundär utvandring vara ett beteende begränsat till ettåringar och 

unghjortar, utan något som fortsätter också bland vuxna hjortar i sin bästa ålder, även bland de 

som lyckats bli platshjortar. Det framträder ett mönster där hjortar, i synnerhet de som ännu 

inte uppnått full konkurrenskraft, rör sig runt mellan olika brunstlokaler i ett försök att för-

bättra chanserna till reproduktion, och gör detta på ett liknande vis som man sett hos bighorn 

(Festa-Bianchet 1986, Hogg 2000) och hos hanar av primater som förflyttar sig mellan olika 

grupper (Parga & Lessnau 2008). 

 

 

Relevans för kronviltförvaltning 
 

De observerade vandringarna av hjortar mellan olika brunstområden tyder på att kronvilt har 

en tämligen stor kapacitet för genetiskt utbyte mellan olika sub-populationer. Driften att söka 

sig till områden som erbjuder större reproduktionsmöjligheter fungerar därmed som en mek-

anism som minskar risken för inavel. Förutsatt att möjliga vandringsvägar hålls öppna torde 

det därmed finnas chans till genetiskt inflöde för till synes isolerade sub-populationer (Simon 

et al. 1998; Kuehn et al. 2003; Zachos et al. 2007). Samtidigt finns det en risk för rest-

populationer av ursprunglig härkomst att introducerade hjortar kan söka sig till dessa (Hartl et 



37 
 

al. 2003; Feulner et al. 2004). I Sverige finns populationer av det ursprungliga svenska kron-

viltet i södra Skåne och på Halle-Hunneberg i Västergötland (Ahlén 1965; Lavsund 1975; 

Haanaes 2009; Höglund mfl 2013) och det finns en risk att hjortar som rymt eller släppts ut 

från hägn söker sig till dessa djur. 

 

När hjortar under en kort tidsperiod besöker olika marker och områden finns en risk att dessa 

individer vid inventering eller skattning av stammen dubbelräknas. Vid sammanställningar av 

observationer inom t.ex. Kronhjortsskötselområden bör man därför vara uppmärksam på 

denna risk. Ett sätt att undvika detta är att komma överens om gemensamma datum för räk-

ning och observationsinsamling då så många som möjligt är ute samtidigt. Ett annat alternativ 

är att försöka dokumentera hjortar och identifiera dessa med hjälp av hornens utseende. De 

observerade vandringar understryker också det faktum att hjortarna i regel delas mellan 

många marker, vilket man bör ta hänsyn till när avskjutning planeras och genomförs.       
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7. Flyktsträckor, flykthastighet och tid för återvändande vid drevjakt 
 

 

Bakgrund 
 

Kronviltet är omtalat för sin skygghet och för att vara svårjagade. Arten har också rykte om 

sig att vara känslig för störningar. I handböcker och kronviltlitteratur läggs stor vikt vid att 

skapa lugn och ro i daglegor och beteszoner, och man rekommenderar lugna jaktformer som 

smygjakt, vakjakt och försiktig tryckjakt framför exempelvis drevjakt (Raesfeld & Vorreyer 

1974); Wagenknecht 1986; Sinding-Larsen & Larsson 1979). Det har även föreslagits att 

störning ökar risken för och omfattningen av den barkskalning som kronviltet kan ägna sig åt 

framförallt i granbestånd (Lavsund 1968; Gill 1992).  

 

I Sverige är drevjakt med löshund en vanlig jaktform efter klövvilt (Liberg et al. 2010). De 

ökande klövviltstammarna (Bergström & Danell 2009) har sannolikt resulterat i ett ökat nytt-

jande av hundar och ett uppsving för hundraser och diverse korsningar härav, andra än de som 

traditionellt använts vid jakt på älg och rådjur. Inte minst har den snabbt växande vildsvins-

stammen drivit på denna utveckling. Det är idag vanligt att man använder tämligen stora, 

snabba och uthålliga hundtyper, likaså att man släpper flera hundar samtidigt. 

 

Mänsklig störning, inte minst i form av jakt, utlöser bytesdjurens naturliga antipredatorbete-

enden och kan få stor betydelse för beteende och rumsligt utnyttjande (Frid & Dill 2002). Den 

predator som sannolikt utövat störst påverkan på kronviltet och format dess antipredatorbete-

ende är vargen Canis lupus, som vanligtvis attackerar hjortvilt efter ansmygningar och korta 

jakter (Nelson & Mech 1991, Okarma 1995, 1997, Wikenros et al. 2009). Långa flykter, 

ibland upp till flera timmar som exempelvis under hundjakter i Storbritannien, ter sig därmed 

onaturliga och har också visat sig ge negativa fysiologiska effekter – varav vissa kan uppstå 

redan tidigt under jakten och efter korta flykter – som tyder på att kronviltet ur ett evolutionärt 

perspektiv är illa anpassat till drevjakt med hundar (Bateson & Bradshaw 1997). Kronvilt kan 

reagera på jakt genom att lämna störda områden (Jeppesen 1987; Cole et al. 1997; Burcham et 

al. 1999; Conner et al. 2001; Vieira et al. 2003; Sunde et al. 2009). Landskapets struktur på-

verkar troligen konsekvenser av en störning, där man kan förvänta sig kraftigare effekter i ett 

fragmenterat och jordbruksdominerat landskap (Jeppesen 1987; Jayakody et al. 2008; Sunde 

et al. 2009).  

 

För viltförvaltare, jägare och markägare som eftersträvar en genomtänkt kronviltförvaltning, 

kan det således finnas skäl att beakta den störning av kronviltet som kan ske i samband med 

jakt, och försöka bedöma de konsekvenser störningen får, med målet att försöka anpassa jakt-

former för att minimera icke önskvärda effekter av störning. 

   

 

Mål och hypotes 
 

Studien ska undersöka hur kronvilt reagerar vid drevjakt avseende: 1) Flyktsträcka, 2) Flykt-

hastighet, samt 3) Hur lång tid det tar innan återvändande. 

 

Målet är att kunna utvärdera konsekvenser av drevjakt och att kunna ge rekommendationer till 

jägare avseende drevjakt och kronvilt. 
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Genomförande 
 

Studien använde sig av kronvilt (hindar och hjortar) i Kolmården som försetts med GPS-

halsband (för närmare beskrivning av märkning och studieområden, se avsnitten ”Hemom-

rådesstorlek och rörelsemönster hos hindar” samt ”Hemområdesstorlek hos hjortar”) och ge-

nomfördes under jaktsäsongerna 2006/2007, 2007/2008 samt 2008/2009. Antalet märkta hin-

dar som ingick i studien under de tre respektive åren var 9, 8 och 5. Antalet hjortar var 4 un-

der 2007/2008 och 3 under 2008/2009.  

 

Under de på förhand angivna datumen för drevjakt på respektive marker där djuren märkts, 

programmerades sändarna att registrera en position var 15:e minut från 2-3 timmar innan 

jaktstart och ett dygn framåt, varefter sändarna återställdes till normal positionering med 5 till 

6 positioner per dygn. 

 

Hindarna märkta på Stavsjö och Virå har analyserats som en grupp, då dessa hindar har hem-

områden som överlappar varandra och går över gränsen mellan markerna.  

 

 

Resultat 
 

Kolmårdenhindarnas respons på drevjakt kunde under säsongerna 06/07, 07/08 och 08/09 

studeras vid totalt 46 jakter: 33 på Stavsjö-Virå och 13 på Valinge. Av 156 möjliga tillfällen 

(122 på Stavsjö-Virå och 34 på Valinge, ett tillfälle = en märkt hind med fungerande sändare i 

ett område med drevjakt) uppstod en tydlig, observerbar flykt vid 46 (29%) tillfällen, varav 26 

(76%) på Valinge och 20 (16%) på Stavsjö-Virå. Andelen hindar som verkligen kom i kontakt 

med jägare eller hundar är emellertid okänd, varför andelen flyende hindar av störda hindar 

kan vara större. I 43 (93%) av flykterna skedde flykten under pågående jakt. I 2 flykter skedde 

flykten i två etapper; en första under jakt och en andra under kvällen efter jakt. En flykt sked-

de helt och hållet under natten efter jakten. 

 

Hindar på Valinge flydde mer ofta jämfört med hindar på Stavsjö-Virå (F1, 152=37.650, 

p<0.001). Flyktbenägenheten ökade också med antalet jakter under säsongen (F1, 152=9.372, 

p=0.003). Valingehindarna flydde i högre hastighet hindarna på Stavsjö-Virå, och på Valinge 

observerades också hur flykthastigheten ökade med antalet jakter under säsongen. På Valinge 

var det ingen skillnad mellan hindar och hjortar, men på Stavsjö-Virå flydde hjortar snabbare 

än hindar. 

 

Fågelvägen uppmätta flyktsträckor varierade mellan 0,4 km och 15 km (medel 2,5 km, SD = 

3,0). Med en genomsnittlig flyktsträcka på 4,3 km (min. 0,4 km, max 15 km, SD = 3,5) flydde 

hindarna från Valinge i genomsnitt längre än Stavsjö-Viråhindarna som hade en genomsnittlig 

sträcka på 2,0 km (min 0,4 km, max 7,1 km, SD = 1,6). Vid 28% av flykterna (N = 13, 11 på 

Valinge och 2 på Stavsjö-Virå) lämnade hindarna sina hemområden. I genomsnitt återkom de 

till hemområdena efter 23 timmar (min. 2 h, max. 88 h, SD = 25).  

 

Nämnas särskilt kan att en av hindarna på Valinge utnyttjade sjön som skydd vid jakt. Vid ett 

tillfälle gick hon dit redan innan jaktstart. I samband med att jaktarrangören kom till en sam-

lingsplats någon timme innan jakt för att göra förberedelser, reste sig hinden från sin närbe-

lägna daglega, gick 800 m tvärs över en åker och ut i sjön där hon ställde sig utanför vassen, 

troligen i vatten upp till bringan, och blev kvar där hela dagen. Trots att man gjorde eftersök 

på ett vildsvin på troligen 20-30 m avstånd från hinden, lyckades hon förbli oupptäckt. 
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För hjortarna i Kolmården  observerades åtta flykter. Genomsnittlig flyktsräcka var 5,1 km 

(1,2 km – 13,3 km). Tre av flykterna genomfördes till fullo under pågående jakt, tre under 

natten efter jakt och vid två flykter gjordes en första del under jakt och en andra del under 

natten efter jakt. Vid tre av flykterna (3 olika individer) i början av jaktsäsongen lämnade 

hjortarna sin brunstplats och gick till sitt sommar-/vinterområde, för att återvända till jaktom-

rådet först vid nästa års brunst. En av dessa hjortar satte sig i rörelse i samband med att jägar-

na började samlas inför premiärjakten den andra måndagen i oktober det året. Redan innan 

själva jaktstart hade hjorten lämnat området. Under förmiddagen gick han 6,4 km innan han 

gjorde halt. I skydd av mörkret fortsatte han sedan ytterligare 6,9 km till sitt vinterområde. 

Samtliga hjortar som gjorde en brunstvandring hade lämnat brunstområdena senast en vecka 

efter jaktpremiären och återvänt till sommar-/vinterområdet. 

 

 

Diskussion 
 

Hindarna på Valinge flydde oftare, längre sträcka och i högre fart än hindarna på Stavsjö-

Virå. En möjlig förklaring till detta kan ligga i landskapsstrukturen. Stavsjö-Virå är ett närm-

ast homogent barrskogslandskap med stora bestånd och stora sammanhängande skogspartier. 

Valinge, å andra sidan utgör ett mer blandat landskap med jordbrukslandskapet som bryter in 

österifrån. Andra studier tyder på att kronviltet är mer lättstört i ett mer öppet och fragmente-

rat landskap (Jeppesen 1987; Sunde et al. 2009). Dels kan det i mindre skogsbestånd vara svå-

rare att undgå upptäckt och också hålla sig kvar i beståndet, dels om man tvingas fly ur be-

ståndet är det kanske en längre sträcka till nästa skyddande skogsområde, vilket kan tänkas 

generera längre flyktsträckor. Den högre flykthastigheten i ett mer öppet landskap kan dels 

bero på att det är lättare att springa fort i öppen terräng, men det är sannolikt också mer riska-

belt att röra sig i öppen terräng, varför det flyende djuret så snabbt som möjligt vill sätta sig i 

säkerhet i skyddande vegetation. De flyktsträckor som uppmättes på Valinge är direkt jämför-

bara med den genomsnittliga respektive längsta flyktsträcka på 4 km och 17 km som Sunde et 

al. (2009) fann vid jakter i Danmark.  

 

Att flyktbenägenheten och flykthastigheten ökar med antalet jakter under säsongen kan tolkas 

som att djuren blir mer och mer lättstörda ju oftare de störs av drevjakt. Hindar som lämnade 

sitt hemområde återvände tämligen snabbt till hemområdet. I 10 av 13 fall var hinden tillbaka 

inom ett dygn. I två fall tog det 3 och 4 dygn. I den danska studien (Sunde et al. 2009) tog det 

i genomsnitt 4,7 dygn och som mest 9,5 dygn innan hindarna återvände. Det är möjligt att 

även detta är en effekt av det betydligt mer öppna och fragmenterade landskap som den 

danska studien utfördes i. En sak som förmodligen påverkar Kolmårdenhindarnas jämförelse-

vis snabba återvändande efter att ha flytt, är emellertid den försiktiga jaktstrategi som man 

håller sig med på de marker där Kolmårdenhindarna märkts. På Valinges 2 000 hektar har 

man först haft fem jakter per säsong, under senare år fyra jakter. Däremellan ska det vara 

lugnt på marken. Man har också fredat ett centralt, och hos kronviltet populärt, område på 

marken från drevjakt. I jämförelse med många av de omgivande markerna, där det inte verkar 

ovanligt med både en och två jakter i veckan, är det nog mer lugn och ro på Valinge. Även om 

hindarna nödgas fly ibland, och fly långa sträckor emellanåt, är det sannolikt på det hela taget 

mer ostört på Valinge, vilket kronviltet här förmodligen har lärt sig. Att Valinges fastighets-

gränser rakt genom skogen närapå kan ritas in genom att följa yttergränserna för de positioner 

som registrerats av de märkta Valingehindarna, kan tänkas styrka detta resonemang. 
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Tre olika hjortar lämnade sitt brunstområde just i samband med säsongens första jakter. Samt-

liga Kolmårdenhjortar som gjorde en vandring mellan sommar-/vinterområde och brunstom-

råde, hade lämnat brunstområdet i samband med älgjaktsveckan. Därefter återvänder inte 

hjortarna förrän vid nästa års brunst. Det ligger nära till hands att tolka detta som att den jakt-

liga aktiviteten under älgjaktsveckan i princip fungerar som en signal till dessa hjortar att det 

är dags att bryta upp och dra iväg, till det måhända lugnare och mer skyddade, vintervistet. 

Man kan också ställa sig frågan om detta genom åren visat sig vara en mer framgångsrik över-

levnadsstrategi än att stanna kvar, dvs att risken att bli skjuten är större i brunstområdet än i 

vinterområdet, och om jakten därmed kan tänkas förstärka könssegregationen hos kronvilt?    

 

 

Relevans för kronviltförvaltning 
 

Den inom jägarkretsar gamla visdomen att kronviltet vill ha lugn och ro (Raesfeld & Vorreyer 

1974; Wagenknecht 1986; Sinding-Larsen & Larsson 1979) tycks få stöd i studien. Ett nog så 

viktigt råd till den som vill förvalta och jaga en fin kronviltstam är att skapa lugn och ro på 

marken. Det är sannolikt oerhört svårt att få till stånd en etablering av kronvilt på en mark där 

det förekommer frekventa störningar. Flyktbenägenhet och flykthastighet ökade under sä-

songen, vilket kan indikera att djuren reagerar kraftigare ju oftare de störs. En möjlig konse-

kvens av detta är att djuren blir mer svårjagade ju oftare de utsätts för jaktlig störning. För att 

klara den avskjutning man planerat kan det således vara klokare att jaga vid färre tillfällen och 

då skjuta fler djur, än att försöka uppnå målet genom att jaga oftare. På de marker med kron-

vilt där man ofta använder sig av störande jaktmetoder kan det tänkas finnas en risk att djuren 

successivt söker sig till lugnare områden. Rådet att så långt som möjligt begränsa drevjakt och 

löshundsjakt till förmån för vaktjakt, smygjakt och försiktig tryckjakt är ett mycket gott råd. 

 

Vid de jakter som resulterade i långa flyktsträckor, användes wachtel och korsning wachtel-

gråhund. Sannolikt är mindre hundar som inte ligger i hasorna på kronviltet att föredra, om 

man nu måste använda sig av löshundsjakt. Viktigt är också att stötande hundar verkligen 

återvänder till föraren direkt och inte ägnar sig åt förföljande. En konsekvens av studiens re-

sultat var att man till viss del frångick större raser och istället satsade på mindre hundar av 

terriertyp. Man provade även att jaga såtar utan hund, och fällde då ett högre antal klövvilt. 

 

Är man ute efter att fälla någon av de gamla hjortarna – man har kanske förutseende nog be-

dömt hjortar under brunsten – verkar det oerhört kontraproduktivt att starta jaktsäsongen med 

drevjakter, och i synnerhet stora sådana. Hjortarna, och då särskilt de äldre, känner sannolikt 

igen dessa tecken direkt, och vet hur de ska agera för att sätta sig i säkerhet. Att hjortarna i 

Kolmården lämnar brunstområdena just i samband med första jaktveckan tyder på att stör-

ningen är av betydelse. På marker med en genomtänkt kronviltförvaltning, såväl i Skåne som i 

Mellansverige, blir det allt vanligare att man använder sig av vaktjakt i början av säsongen. 

Fördelarna med detta är flera. Man har fortfarande ljuset med sig, djuren är mer lugna, hjor-

tarna kan fortfarande vara kvar i brunstområdet och det finns en chans att göra ett urval. Vill 

man hålla drevjakt kan man ändå göra detta senare under säsongen.  

 

En intressant fråga att undersöka är hur ofta kronvilt tål att bli störda. Är det möjligt att ge-

nom ofta upprepad störning att förmå kronvilt att helt, eller under längre perioder, lämna om-

råden? Detta kan vara av stort intresse, dels för hur jakt bedrivs, men också om upprepad 

störning, t.ex. i kronviltets daglegor, kan tänkas vara en metod att minska skador på skog och 

gröda genom att man kan förmå kronviltet att lämna området. Det finns ett behov studier som 

undersöker hur kronviltet reagerar vid ofta upprepad störning, till exempel i form av drevjakt.   
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8. Reproduktion  
 

 

Bakgrund 
 

Kronhindar föder i regel bara en kalv och andelen hindar som får mer än en kalv är mindre än 

en procent (Mitchell and Lincoln 1973; Langvatn et al. 1996). Det är också vanligt att kron-

hindar skjuter på tidpunkten för första reproduktion. På skotska Rhum är det ingen hind som 

föder förrän tidigast vid tre års ålder och (Guinness et al. 1978), något som observerats även 

hos andra populationer på öar (Wegge 1975). I fastlandspopulationer är det däremot vanligt 

att hindar föder sin första kalv vid två års ålder, även om det också i regel finns en andel av 

hindarna som väntar med första kalvning till tre års ålder (Wegge 1975; Clutton-Brock et al. 

1982; Bonenfant et al. 2003; Langvatn et al. 2004). Från och med tre års ålder (fastlandspopu-

lationer: Wegge 1975; Clutton-Brock et al. 1982; Bonenfant et al. 2003; Langvatn et al. 

2004), respektive fyra års ålder (ö-populationer: Wegge 1975; Guinness et al. 1978; Clutton-

Brock et al. 1982) och upp till ungefär tolv års ålder, får nästan alla hindar kalv. Därefter bör-

jar fruktsamheten minska och hinden får kanske inte kalv varje år.  

 

 

Mål och hypotes 
 

Studien ska sammanställa insamlad data på reproduktion hos kronhindar i Kolmården. Repro-

duktionsdata fås även genom kalv/hind-kvoten i det insamlade observationsmaterialet från 

brunstinventeringen i Skåne. Målet är att kunna använda reproduktionstal i förvaltning av 

kronvilt i Sverige. 

 

 

Genomförande 
 

I regi av Holmen Skog AB och Kärnområdet har man i Kolmården sedan 1997 samlat in un-

derkäkar och livmödrar av kronhindar för åldersbestämning och undersökning av ovulerade 

ägg. Detta datamaterial kan således användas till att få fram ett mått på kronviltets reprodukt-

ion.  

 

Ett annat mått på reproduktion erhålls genom att beräkna kvoten av kalvobservationer och 

hindobservationer. Här används observationsdata insamlad under brunstinventering i Skåne 

(för inventeringsmetodik, se ”Brunstinventering”) 1999-2012. 

 

 

Resultat 
 

Från åren 1997-2009 finns material från 596 hindar i Kolmården. Åldern har kunnat bestäm-

mas för 579 hindar (figur 8.1) och reproduktionsdata finns för 498 hindar. För 483 hindar 

finns data på både ålder och reproduktion.  
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Figur 8.1. Åldersfördelning för fällda hindar i Kolmården 1997-2009. 

 

 

Av de 498 hindarna där reproduktionsorganen kunde undersökas, hade 417 (83,7%) ägg eller 

foster. Endast 3 hindar (0,6%) hade 2 ägg eller foster. Av smalhindar bar 56 % på ägg foster. 

För hindar i åldern 2-12 år var motsvarande värde 95 % och för hindar äldre än 12 år 77 % 

(tabell 8.1). 

 

 

 

Ålder, år Antal hindar 

med repr.data 

Antal med 

ägg/foster 

Andel med 

ägg/foster, % 

1 124 69 55,6 

2-12 329 312 94,8 

>12 30 23 76,7 

Totalt 483 404 83,6 

 

Tabell 8.1. Reproduktionstal för fällda Kolmårdenhindar i tre olika ålderskategorier. 

 

 

Kvoten kalvobservationer/hindobservationer i det skånska brunstinventeringsmaterialet var i 

genomsnitt 0,65 med en variation mellan år från 0,58 till 0,70. Brunstinventeringen skiljer 

dock inte ut de 1,5-åriga hindarna (smalhindarna) varför kvoten blir lägre än den egentliga. 

Genom att anta att antalet 1,5-åriga hindar är ungefär lika stort som antalet 1,5-åriga handjur, 

dvs spetsar, kan man korrigera för detta. Om antalet hindobservationer minskas med antalet 

spetsobservationer (≈ smalhindarna borträknade) blir kalv/hind-kvoten istället 0,75 i genom-

snitt med en variation mellan år från 0,69 till 0,86. 
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Diskussion 
 

Av de undersökta Kolmårdenhindarna bar 84 % på ägg eller foster. För ettåriga hindar var det 

56 % som var befruktade. Att ungefär hälften av hindarna skjuter upp sin första kalvning tills 

de är tre år, har man även funnit på norska fastlandet (Wegge 1975; Langvatn et al. 2004) och 

i Centraleuropa (Bonenfant et al. 2003). För hindar i åldern 2-12 år bar 95 % på ägg eller fos-

ter, medan man kunde skönja tecken på minskad reproduktion hos hindar äldre än 12, även 

om datamaterialet var jämförelsevis litet här. I likhet med vad som setts i andra områden var 

det mycket sällsynt med dubbelkalv. Reproduktionen hos Kolmårdenhindarna verkar därmed 

följa gängse mönster för kronvilt i Europa (Wegge 1975; Clutton-Brock et al. 1982; Bonen-

fant et al. 2003; Langvatn et al. 2004).  

 

Man ska dock komma ihåg att reproduktionstalet från undersökta livmödrar är före förluster i 

form av ej fullgången dräktighet, dödfödda foster och kalvdödlighet under vår och sommar. 

Ska man använda reproduktionstal i uppskattningar av populationsutveckling och i beräk-

ningar inför jaktsäsong bör därför värden som härrör från undersökta livmödrar justeras ned. 

Hur stor denna justering bör vara är svårt att ange exakt. Förluster från befruktning till näst-

kommande höst kan variera mellan områden och mellan år.  Kalv/hind-kvoten som beräkna-

des med observationer insamlade under brunsten i Skåne, och där smalhindar är borträknade, 

kan tänkas ge en anvisning om hur stor avgången är från befruktning till nästa brunst. Denna 

siffra (dvs medelvärdet på 0,75) ligger förmodligen också närmare den som bör användas i 

populationsberäkningar.  

 

 

Relevans för kronviltförvaltning 
 

Hittills har data på reproduktion hos kronvilt i Sverige saknats. Det material som samlats in i 

det s.k. Kärnområdet i Kolmården och genom brunstinventeringen i Skåne är därför mycket 

värdefullt. Ett mått på reproduktion är av stor nytta vid prognoser för populationsutveckling 

och i populationsmodeller.  
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9. Märkning av kalvar 
 

Bakgrund 
 
Överlevnaden hos kalvarna har stor betydelse för hindarnas reproduktionsframgång sett över 

hela livet (Clutton-Brock mfl 1982). Hur stor dödligheten är för kalvarna under deras första 

sommar, höst och vinter har också betydelse för beräkningar av jaktuttag och populationsut-

veckling. 

 

Data på sommardödlighet och vinterdödlighet för kronviltkalvar är sparsamt förekommande. 

Den hittills största kronviltstudien (Rhum, Skottland) redovisar en dödlighet på 20% från föd-

sel till slutet av september och att ytterligare 11% av kalvarna dog under sin första vinter 

(Clutton-Brock mfl 1982). Av de kalvar i den skotska studien som dog under sommaren, dog 

80% under sin första levnadsvecka. Förutom dödfödda kalvar var orsaken till döden att kal-

varna hade svårt att dia, att hinden inte hade tillräckligt med mjölk, att kalven övergavs eller 

attackerades av modern efter märkning, drunkning, andra olyckor, samt predation av kungs-

örn (vilket också kan ha varit fallet för fler kalvar där man inte säkert kunde avgöra dödsor-

sak). Vinterdödligheten i den skotska studien inträffade sent på vintern. I samtliga fall rörde 

det kalvar som på förhand observerats vara i dålig kondition och obduktioner visade också att 

alla var undernärda (Clutton-Brock mfl 1982). 

 

Både födelsetidpunkt och födelsevikt hade betydelse för de skotska kalvarnas chanser att 

överleva till hösten. Tidigt eller sent födda kalvar löpte större risk att dö än de kalvar som 

föddes under födelsetoppen. De kalvar som dog innan hösten hade också en lägre födelsevikt 

än överlevande kalvar. Även vad gäller chanserna att överleva vintern hade födelsetidpunkt 

betydelse då kalvar födda efter födelsetoppen hade en högre vinterdödlighet än kalvar födda 

före födelsetoppen. Kalvarnas chanser att överleva vintern påverkas troligen i hög grad av 

deras vikt och kondition vid vinterns början (Clutton-Brock mfl 1982). 

 

Troligt är att denna täta population i skotsk höglandsmiljö (Clutton-Brock mfl 1982) uppvisar 

en högre dödlighet än vad som kan förväntas under svenska förhållanden. En indikation på 

bättre förutsättningar i Sverige är att de svenska hindarna kan föda sin första kalv vid två års 

ålder medan hindarna i den skotska studien inte föder förrän tidigast vid tre års ålder (se av-

snitt 8). Likaså kan man nog anta att predationen av kungsörn är högre i det öppna skotska 

höglandet än vad som generellt bör gälla i Sverige. 

 

 

Mål och hypotes 
 
Syftet med kalvmärkningen var framförallt att undersöka överlevnad hos nyfödda kalvar, 

dödsorsaker samt eventuell utvandring. 

 

 

Genomförande 
 
Studien genomfördes i Kärnområdet i Kolmården. Vi försökte hitta kalvar genom att söka av 

kalvningsbiotoper samt närområden runt observerade hindar. Genom att kalvarna de första 

dagarna trycker för att undgå upptäckt kan man närma sig dem och ofta också ta dem med 

händerna eller håv. Kalvarna förseddes med en radiosändare i ett halsband samt med öron-

märken. Halsbandet är tillverkat av en veckad gummiresår som hålls ihop av gummiband. När 
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kalven växer expanderar halsbandet. Efterhand spricker gummibandet och efter ungefär 1-1½ 

år har resårbandet blivit så skört att det brister och sändarhalsbandet trillar av. Batteriet har 

också en livslängd på cirka 1-1½ år. Denna typ av sändarhalsband har fungerat mycket till-

fredställande vid märkning av rådjurskid (Jarnemo 2004). 

 

 

Resultat 
 
Under 2005-2007 har nyfödda kalvar fångats och märkts. De kalvar som fångades 2005 

öronmärktes bara, men 2006 och 2007 försågs kalvarna också med en liten radiosändare. Så-

väl 2005 som 2006 fångades fem kalvar. Trots en nära nog fördubblad arbetsinsats 2007 fång-

ades bara fyra kalvar. På grund av att det var betydligt svårare och mer tidsödande än förvän-

tat att finna kalvar, fortsatte inte kalvmärkningen efter 2007. 

 

I ett fall verkar det som att hinden lyckats kränga av sändaren från kalven. Tre kalvar har dött 

strax efter märkning. En kalv var troligen övergiven redan innan märkning. Den andra kalven 

övergavs av hinden, förmodligen på grund av märkningen. Mycket tyder på att den tredje kal-

ven blev tagen av räv. 

  

Två kalvar har blivit fällda redan under sin första höst. En kalv som öronmärktes på Valinge 

2005, fälldes också här samma höst. En kalv som märktes 2006 på Stavsjö, fälldes 7 km ifrån 

märkplatsen.  

 

Två av de märkta kalvarna har skjutits i vuxen ålder. En spets som sköts hösten 2006 på Stav-

sjö, var märkt som kalv året innan i närheten av skottplatsen. En åttataggare som fälldes på 

Valinge i november 2008, var märkt som kalv 2005 på Stavsjö ca 15 km bort. En hjort med 

öronmärken av den typ som användes vid kalvmärkningen, blev fotograferad i juni 2011 i 

Finspångs kommun. Det går inte säkert att avgöra om det är en av projektets märkta kalvar, 

men om så är fallet har hjorten vandrat ca 50 km ifrån märkplatsen.     

 

 

Diskussion 
 
Det visade sig betydligt svårare att finna och fånga kronviltkalvar än vad jag på förhand trott.  

Med stor erfarenhet av att märka nyfödda rådjurskid (Jarnemo 2004) var min bedömning att 

det skulle vara möjligt att märka åtminstone 10 kalvar per sommar. Detta hade varit möjligt, 

men då hade det krävts betydligt mer fältpersonal och tid i fält än vad jag beräknat. Rå-

djurskid är i regel möjliga att fånga med händerna upp till cirka tre veckors ålder. Den tidspe-

riod som man har på sig att fånga kronviltkalvar på samma sätt, torde röra sig om några dagar. 

Medan rågetter ofta lägger kiden ute i öppen terräng och mycket väl kan gå med kiden helt 

öppet och visa upp dem, verkar kronhindarna i Kolmårdens skogslandskap inte ha detta bete-

ende. Vi såg inga märkningsbara kalvar tillsammans med hindar ute på fälten och intrycket är 

att kronhindarna inte tar med kalvarna ut i öppen terräng förrän de obehindrat kan följa mo-

dern även vid flykt. 

 

Ett syfte med kalvmärkningen var att undersöka dödlighet hos kalvar. Av de 14 kalvarna 

kunde tre konstateras döda under sommaren. För en av dessa kan orsaken vara märkningsrela-

terad. För rådjur verkar det vara en mycket liten risk att kid ska överges av modern på grund 

av märkningen (Jarnemo 2004), men det är möjligt att denna risk är större för kronhindar. En 

kalv var sannolikt övergiven av modern redan innan märkning, något som till exempel kan 
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tänkas bero på en ung och oerfaren moder eller en moder i dålig kondition. Den tredje döda 

kalven togs troligen av räv. Även om rävens predation på kronviltkalvar inte är av samma 

magnitud som på rådjurskid (Jarnemo 2004), är det ändå intressant att konstatera att kronvilt-

kalvar kan tas av räv.  

 

Två hjortar som märkts som kalvar visade sig ha lämnat det område där de märkts. Den ena 

fälldes 15 km bort som treåring och den andra (troligen) fotograferades som fyra- eller möjli-

gen femåring cirka 50 km från märkningsområdet. Det är typiskt att det är just handjur som 

lämnar födelse- och uppväxtområdet medan hindarna är mer hemortstrogna (Clutton-Brock et 

al. 1997; Clutton-Brock et al. 2002; Catchpole et al. 2004). 

 

 

Relevans för kronviltförvaltning 
 
Datamaterialet i denna studie är självfallet alldeles för litet för att man ska kunna ange hur 

stor dödligheten för kronviltkalvar är, vilka de viktigaste dödsorsakerna är och vilka faktorer 

som påverkar dödligheten. Hur stor dödligheten är för kalvar har dock betydelse för beräk-

ningar av populationsutveckling och jaktuttag. Det går exempelvis inte att direkt använda det 

reproduktionstal som erhålls genom att räkna ägg eller foster hos fällda hindar för att upp-

skatta antalet kalvar i populationen vid jaktstart. Det sker en avgång i form av dödlighet under 

sommaren. Hur stor denna dödlighet är vet vi inte, utan den kan än så länge bara uppskattas 

indirekt, exempelvis genom jämförelser mellan reproduktionstalet hos fällda hindar och 

kalv/hind-kvot under brunsten (se avsnitt 10). 
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10. Brunstinventering 
 

 

Bakgrund 
 

Bevarande av hotade arter och förvaltning av arter som beskattas, kräver en tillförlitlig 

bedömning av rumslig fördelning, populationsstorlek och köns- och åldersfördelning 

(Caughley & Sinclair 1994; Thompson et al. 1998). Detta kräver i regel fångs-

återfångstmetoder (Lebreton et al. 1992; Buckland et al. 2000) eller ”distance sampling” 

(Buckland et al. 1993). Dessa metoder är dock sällan ett alternativ för förvaltning på grund av 

kostnader och praktiska svårigheter (Lebreton et al. 1992; Schwarz and Seber 1999; Morellet 

et al. 2011). Även om data på absolut antal djur självfallet är av stort värde i förvaltningen, är 

det tveksamt om man alltid ska sikta så högt (Morellet et al. 2011). Med undantag av i öppna 

landskap (Lowe 1969; Daniels 2006) – men också där finns en risk för underskattning av po-

pulationsstorlek (Redfern et al. 2002; Morellet et al. 2007) – finns en uppenbar risk att antalet 

djur underskattas (Andersen 1953; Ratcliffe 1984). Det är därför kanske bättre att koncentrera 

resurser på att samla in relativa index på trender och populationssammansättning. I en ge-

nomgång av inventeringsmetoder som praktiseras i klövviltförvaltning i Europa fann Morellet 

et al. (2011) att det används 18 olika inventeringsmetoder (eller varianter på dessa). Flera av 

dessa metoder kan ifrågasättas vad gäller träffsäkerhet och tillförlitlighet (Mayle 1996; 

Campbell et al. 2004; Smart et al. 2004; Morellet et al. 2011). Samtidigt är det så att relativt 

enkel data som baseras på observationer och kunskap insamlat av viltförvaltare och jägare kan 

vara värdefull för förståelsen av ekologiska processer och bidra med stora mängder pålitlig 

data (Reed 2008; Austin et al. 2009; Morellet et al. 2011). Detta kräver dock robusta invente-

ringsmetoder som är enkla att förstå och genomföra, och som genererar tillämpbar data. 

 

Kronviltet ökar i såväl Sverige som runtom i Europa (Apollonio et al. 2010; Liberg et al. 

2010). Det finns således ett ökat behov av tillförlitliga inventeringsmetoder. De många olika 

metoder som används för att inventera kronvilt i Europa har ofta stora brister och är dessutom 

svåra att jämföra (Morellet et al. 2011). De metoder som används är flyginventering, olika 

typer av räkning längs vägar, räkning från observationspunkter eller vid foderplatser samt 

räkning där man driver fram djuren. Räkning av brölande hjortar under brunsten används på 

sina håll och föreslagits som en indirekt metod att skatta populationsstorlek eller trender 

(Langvatn 1977, Bobek et al. 1986), men denna metod har utvärderats och då ifrågasatts 

(Ciucci et al. 2009; Douhard et al. 2013). I Sverige är det framförallt älg som stått i fokus vad 

gäller inventering och de metoder som främst används är flyginventering, spillningsräkning 

och älgobsen. Frågan är då om dessa tre metoder även är lämpliga för kronvilt i Sverige? 

 

Inventering med flyg används framförallt i öppna landskap och anses generellt sett vara en 

tillförlitlig metod (Timmerman 1974, Jordan 1993), men den kräver gynnsamma 

snöförhållanden och är dessutom relativt kostsam (Jordan et al. 1993). Det är också vikigt att 

man tar hänsyn till och korrigerar för observerbarhet (Thompson et al. 1998). Även om meto-

den används för älg i Skandinavien (Rönnegård et al. 2008) möter man problem i skogsmil-

jöer, problem som kan tänkas förstärkas vid inventering av kronvilt. Till exempel tar kronvilt 

ofta daglega i tät skog (Adrados et al. 2008; Godvik et al. 2009) och även om man flyger rakt 

över djuren kan de förbli oupptäckta. Ett annat problem är att kronvilt generellt sett är mer 

aggregerat fördelade i landskapet och att de kan bilda stora grupper, vilket gör räkning och 

klassificering svårare (Beasom et al. 1986; Daniels 2006).  
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Spillningsräkning är en indirekt metod att uppskatta populationstäthet (Neff 1968; Putman 

1984) och som har fördelen av att vara enkel och billig att genomföra. Förutom den 

uppenbara nackdelen av att den inte säger något om stammens sammansättning, finns dock ett 

flertal osäkerhetsfaktorer såsom spillningsfrekvens (vilken kan variera beroende på säsong, 

födotyp, område, kön och ålder), hur snabbt spillningen bryts ned och försvinner (vilken kan 

variera beroende på habitattyp, region, väder och år) samt att det ibland kan vara mycket svårt 

att särskilja spillning från olika arter (Neff 1968; Putman 1984; Thompson et al 1998; Kind-

berg et al. 2004). Det verkar också som att spillningsfrekvensen hos kronvilt kan variera med 

ålder och kön, samt att nedbrytningen av spillningen är snabb i vissa habitattyper, med följden 

att spillningen kan vara försvunnen redan vid den normala tidpunkten för spillningsräkning 

(Jarnemo et al. 2010). Spillningsinventering av kronvilt kompliceras också av att det ibland är 

svårt att särskilja spillning från kronvilt från dovvilt och älgkalvar. 

 

Älgobservationer insamlade under jakt (den s.k. älgobsen) är ett viktigt instrument i 

Skandinavien för att erhålla information om populationstrender, reproduktion och 

populationssammansättning (Ericsson and Wallin 1999; Solberg and Sæther 1999; Sylvén 

2000). En motsvarande ”kronobs” har introducerats i några områden i Norge, men förhållan-

det mellan jägarinsats och observationer av kronvilt verkar mer komplicerat än för älg 

(Mysterud et al. 2007). Felaktigheter kan tänkas härröra ifrån att det är svårt för jägare att 

räkna och klassificera djur som kommer i grupper. En försvårande omständighet är också att 

kronvilt har en förmåga att stå kvar i såtar och ej lämna dessa förrän efter avslutad jakt och 

när det blivit mörkt (Jeppesen 1987; Sunde et al. 2009).   

 

De gängse metoderna för att inventera älg kan således vara mindre tillförlitliga för kronvilt. 

Istället kan brunstperioden vara en lämplig tidpunkt för insamling av data på populationstren-

der, köns- och åldersfördelning, reproduktion samt eventuellt en minsta populationsstorlek. 

Hindar och hjortar är under brunsten – till skillnad från övriga året – tillsammans och det sker 

en koncentration av djuren. Under brunsten kan kronviltet också göra avkall på sin skygghet 

och exponera sig mer. Brölen gör det än lättare att lokalisera djuren. Det är också en fördel att 

kunna inventera djuren efter vårens reproduktion och före jaktsäsongen.  

 

Inom förvaltning av klövvilt är det vanligt att samla in data på köns- och åldersfördelning för 

att bedöma tillståndet i populationen och demografiska trender (McCullough 1994; Bender & 

Spencer 1999; Bender 2006). Det finns dock fallgropar i metoderna som används för att samla 

in data, och det finns en risk att insamlad data kan vara missledande på grund av metodfel 

eller på grund av beteendemässiga eller tidsmässiga variationer bland köns- och ålderskatego-

rier, vilket i sin tur kan ge upphov till skillnader observerbarhet (Nichols 1992; Bonenfant et 

al. 2005; Harris et al. 2008). Därmed finns även en risk att insamlad populationsdata (dvs 

köns- och åldersfördelning) kan missleda förvaltningsbeslut. Det är dock få studier som verk-

ligen har mätt skillnader i observerbarhet mellan olika köns- och ålderskategorier, eller vilken 

betydelse tidsmässiga variationer kan ha (Bonenfant et al. 2005).  

 

 

Mål och hypotes 
 

Studien avser utvärdera den årliga brunstinventeringen i södra centrala Skåne avseende in-

samlad data på köns- och åldersfördelning. Insamlad data analyseras på två sätt, dels som en 

absolut räkning av antal djur, dels som ackumulerade observationer. Syftet är att försöka ut-

röna huruvida inventering under brunsten är en framkomlig väg för att inventera kronvilt med 

målet att kunna utforma rekommendationer och riktlinjer för jägare att använda brunstinvente-
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ring. Förhoppningen är också att en utvärdering av metoden ska kunna användas till att vida-

reutveckla inventeringsmetoder för kronvilt som kan användas av jägare och i forsknings-

sammanhang.  

 

 

Genomförande 
 

Studieområdet täcker ungefär 400 km² och ligger i södra-centrala Skåne. Analysen i denna 

studie gäller åren 1999-2010. Studiepopulationen räknas årligen under brunstperioden 

(inventeringsstart ca 23-25 augusti, avslutas ca 4-10 oktober). Inventeringen har under hela 

perioden utförts av mig med assistans av en mycket erfaren kronviltfotograf. Kronviltet i 

området söker sig vanligen till åkrar i skymningen och återvänder i gryningen till i tät skog 

för daglega. Räkningen genomförs därför under kvällar, nätter och morgnar. Morgonpasset 

påbörjas vanligen någon gång mellan kl. 02.30 och 04.30 och avslutas normalt sett mellan kl. 

08.00 och 10.00. Kvällspasset påbörjas ca kl. 17.00 till 18.00 och avslutas oftast någon gång 

mellan kl. 21.00 och midnatt. Under dygnets mörka timmar används en bildförstärkare av 2:a 

generationen med 5.6 ggr förstoring. Under ett inventeringspass kan 1-5 olika brunstlokaler 

besökas. Den assisterande naturfotografen besöker dock vanligen bara en brunstlokal per pass 

och använder inte heller nattkikare. De traditionella brunstplatserna besöks vid upprepade 

tillfällen under hela brunstperioden. Observationer görs såväl från bil som till fots, antingen 

fasta observationsplatser eller genom att köra / smyga i området. Djur lokaliseras även genom 

lyssning efter bröl (kan under gynnsamma förhållanden höras upp till 5-6 km), genom 

spårning och genom kontakter med viltvårdare, jägare och markägare. Bildförstärkaren gör 

det möjligt att observera, räkna och identifiera djur nattetid, och förlänger därmed 

arbetspassen varför flera brunstlokaler kan besökas under samma arbetspass, vilket i sin tur 

ökar antalet besök för varje enskild lokal. Vid varje besök på en brunstlokal noteras antal 

hindar, kalvar och hjortar. Det maximala antalet hindar och kalvar som observerats vid ett 

besök blir det resultat som noteras för den lokalen. Vad gäller hjortarna baseras antalet för 

varje enskild brunstlokal istället på antalet identifierade individer. Resultatet av räkningen 

redovisas i kategorierna kalv, hind, spets (ettårig hjort), unghjort (bedömd ålder 2-5 år) och 

vuxen hjort (bedömd ålder ≥ 6 år). Genom alla observationer (1 observation = observation av 

1 djur vid ett tillfälle) får man också en skattad fördelning av köns- och åldersgrupper via 

antalet observationer.  

 

Resultatet från brunstinventeringen i form av antal räknade djur och antal gjorda observation-

er analyseras avseende mellanårsvariation. Korrelationen mellan antalet räknade djur och an-

talet gjorda observationer undersöks avseende populationsutveckling, könsfördelning, 

kalv/hind-kvot och åldersfördelning av hjortar. 

 

 

Resultat 
 

Under perioden 1999-2011 gjordes totalt 32 811 observationer av kronvilt. En tydlig ökning 

sågs både i observationsmaterialet och i den absoluta räkningen under perioden då antalet 

observationer ökade från 1 008 till 4 455 och antalet räknade djur ökade från 250 till 708 (fi-

gur 10.1). Det fanns en stark korrelation mellan observationer och räkning för såväl totala 

siffror som för köns- och ålderskategorier (tabell 10.1). 
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Figur 10.1. Antal räknade (COUNT) and antal insamlade observationer (OBS) under 1999-

2011. 

 

 

Kvoten kalv/hind var nästan identisk för de båda metoderna. I observationsdatat var den ge-

nomsnittliga kvoten 0,64 (min 0,58, max 0,67, SD = 0,035) och i räkningsdatat var den ge-

nomsnittliga kvoten också 0,64 (min 0,58, max 0,69, SD = 0,034). Genomsnittlig årlig diffe-

rens mellan metoderna var 0,016 (min 0,004, max 0,029, SD = 0,008). 

 

Kvoten hjortar var under alla år lägre i observationsmaterialet. Genomsnittlig kvot hind/hjort 

bland observationerna var 2,19 (min 1,74, max 2,73, SD = 0,32) och i räkningen var den 1,35 

(min 1,12, max 1,73, SD = 0,18). Genomsnittlig årlig differens var 0,84 (min 0,53, max 1,36, 

SD = 0,27). Det ska noteras att andelen hjort ökade under studieperioden då hind/hjort-kvoten 

gick från 2,43 till 1,74 i observationsdatat och från 1,72 till 1,19 i räkningsdatat. 

 

Uppskattad andel spetsar i populationen varierade mellan 0,045 och 0,084 i observationsdatat 

och mellan 0,068 och 0,10 i räkningsdatat. Genomsnittlig årlig differens mellan metoderna 

var 0,022 (min 0,002, max 0,046, SD = 0,016) med högre andel i observationsdatat i nio av 

tretton år.  

 

Uppskattad andel unghjortar (2-5 år) var under samtliga år lägre i observationsdatat som hade 

ett medel på 0,08 (min 0,07, max 0,10, SD = 0,01) jämfört med 0,15 (min 0,12, max 0,19, SD 

= 0,02) i räkningsdatat. Genomsnittlig årlig differens mellan metoderna var 0,07 (min 0,04, 

max 0,10, SD = 0,02). I genomsnitt så resulterade räkningen i en andel hjortar som 1,8 gånger 

högre än i observationsdatat (min 1,48, max 2,14, SD = 0,18). 

 

Uppskattad andel vuxna hjortar i var i observationsdatat i genomsnitt 0,07 (min 0,05, max 

0,09, SD = 0,01) och i räkningsdatat 0,08 (min 0,05, max 0,11, SD = 0,02). Genomsnittlig 

årlig differens mellan metoderna var 0,01 (min 0,00, max 0,02, SD = 0,01). 
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Kategor Totalt Hind Kalv  Spets Unghjort Vuxen hjort 

rs 0.989 0.989 0.967 0.929 0.905 0.997 

P 0.0006 0.0006 0.0008 0.0013 0.0017 0.0006 

 

Tabell 10.1. Korrelation mellan årligen insamlade observationer och antal djur i absolut räk-

ning under 1999-2011.  

 

 

 

Diskussion 
 

Såväl data från observationer som från räkning ger vid handen att populationen i invente-

ringsområdet ökat avsevärt under studieperioden. Detta är i överensstämmelse med samstäm-

miga röster från jägare och markägare i området. För analysen av brunstinventeringen betyder 

detta att man förutom de mellanårsskillnader i datamaterialet som kan uppstå på grund av 

slump, väderförhållanden under inventeringsperiod eller att djuren nyttjar olika områden, 

också har en trend att ta hänsyn till. De inledande analyser och sammanställningar som gjorts 

visar dock ett inventeringsresultat som uppför sig tämligen stabilt från år till år, och som inte 

uppvisar stora variationer i olika riktningar mellan år. Detta är i sig något som kan tolkas som 

ett positivt indicium, även om det inte är ett bevis för att resultatet är med det verkliga antalet 

djur överensstämmande. Data från observationer och räkning vad gäller totala antalet djur och 

de olika köns- och ålderskategorierna var nära korrelerade med varandra.   

 

Vad gäller kalv/hind-kvot var observationsdata och räkningsdata tämligen samstämmiga. 

Båda metoderna gav en genomsnittlig kvot på 0,64 och verkar i stort likvärdiga vad gäller 

skattning av kalv/hind-kvot. Bonenfant et al. (2005) fann att just brunsten var en av de tid-

punkter på året som risken var störst för att en kalvförande hind skulle observeras utan att 

kalven sågs. Det finns därmed kanske en risk för att kalv/hind-kvoten ger en underskattning 

av andelen kalv. Den franska studien (Bonenfant et al. 2005) gjordes dock i skog. En brunst-

inventering där djuren i huvudsak räknas i öppen terräng, borde inte vara lika känslig för 

detta. Yttermera var metoden i den franska studien att observera märkta hindar där det var 

känt att de hade kalv. I min studie knöts dock inte kalvarna till sina mödrar, utan hindar och 

kalvar observerades och räknades oberoende av varandra. Det kan ju vara så att även om kal-

ven inte syns med modern, så kan den för tillfället ha slagit följe med andra djur i en flock och 

därmed ändå vara observationsbar. I vilket fall torde detta inte variera mellan olika år och 

därmed ha liten betydelse ur en förvaltningssynpunkt.   

 

Observationsdata gav genomgående en lägre andel hjortar än räkningsdata, och därmed en 

könsfördelning som i än högre grad vägde över mot hindar. Skillnaden kan i stort hänföras till 

unghjortarna för vilka andelen i räkningsdatat i genomsnitt var nära två gånger så stor som i 

observationsdatat. En förklaring till detta är att observationsfrekvensen av unghjortar varie-

rade under brunstperioden (tabell 10.1), vilket tyder på en variation i aktivitet och i närvaro på 

brunstplatserna. Även om äldre hjortar börjar uppträda och bröla på brunstplatserna runt 20-

25 augusti, dyker många unghjortar inte upp förrän närmare toppen på brunsten, vilket resul-

terar i en lägre observationsfrekvens under den tidiga brunsten. Eftersom hjortar och hindar är 

segregerade större delen av året blir det naturligt så att hjortarna anländer senare än hindarna 

till brunstplatserna. Av hjortarna verkar det som att de äldre hjortarna, och då kanske i syn-
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nerhet föregående års platshjortar, är de som anländer först (med undantag av spetsar som 

fortfarande ofta går med sina mödrar, och kanske i vissa fall även två- och treåriga hjortar 

som ännu inte brutit upp från födelseplatsen) medan unghjortar och vuxna hjortar som ännu 

inte lyckats bli platshjortar anländer senare. Andra studier visar att de yngre hjortarna gene-

rellt sett tar del i brunstaktiviteterna först senare under brunsten. (Clutton-Brock et al. 1982; 

Yoccoz et al. 2002). Den lägre observationfrekvensen av unghjortar kan även bero på andra 

beteendemässiga skillnader. Unghjortar och underordnade vuxna hjortar kan i viss utsträck-

ning undvika närheten till starka platshjortar, vilket kan tänkas minska chansen att bli obser-

verad. Dessa hjortar brölar också i mindre utsträckning än de dominanta hjortarna (Clutton-

Brock et al. 1982; McComb 1991), vilket ytterligare minskar sannolikheten att bli observerad. 

 

Denna diskrepans mellan observationsdata och räkningsdata beror förmodligen till stor del på 

tidpunkten för inventering samt hjortarnas beteende under brunsten. Inventeringen påbörjades 

vanligtvis 23-25 augusti. Brunstaktiviteten har då så smått dragit igång och i synnerhet före-

gående års platshjortar brukar komma på plats. I övrigt vad gäller handjur ser man dock i re-

gel oftast bara spetsar och någon enstaka två- till treåring. Spetsarna har ännu så länge i regel 

inte brutit upp från sin mor och är kvar i sitt födelseområde och det är därför de är tidigt på 

plats. Även vissa två- och treåringar kan ha hållit sig kvar i uppväxtområdet (Clutton-Brock et 

al. 1982). Föregående års platshjortar är sannolikt tidigt igång för att kunna försvara den ställ-

ning de hade året innan. Vad gäller unghjortar börjar de inte synas mera allmänt förrän några 

dagar in i september (verkar kunna skilja sig åt mellan olika brunstlokaler). Det kan således 

vara så att anledningen till den högre andelen hindar i observationsdata beror på att invente-

ringen under den tidiga brunsten underskattar unghjortar, eftersom de inte påbörjat någon 

brunstaktivitet och därmed inte heller visar sig i samma utsträckning på brunstarenorna. 

 

En analys där observationsdata delas in datumvis (tabell 10.2) visar att observationsfrekven-

sen av framförallt unghjortar, men även vuxna hjortar, är betydligt högre i september och ok-

tober än i augusti. Den låga observationsfrekvensen i augusti riskerar därmed leda till en un-

derskattning av andelen unghjortar och kanske även vuxna hjortar. För de vuxna hjortarna 

sågs också observationsfrekvensen började minska i slutet av september och början av okto-

ber. Detta beror sannolikt på att de hjortar som varit igång tidigt och varit mycket aktiva under 

brunsten, exempelvis de dominanta platshjortarna, blir mindre aktiva och kanske till och med 

lämnar brunstlokalerna. Detta kan i sin tur leda till att yngre och mindre dominanta hjortar 

vågar sig fram mer och därmed också blir mer synliga. En konsekvens av de lägre observat-

ionsfrekvenserna under den tidiga brunsten är att observationsdata med syfte att uppskatta 

populationens sammansättning ska samlas först från och med att brunsten kommit igång mer 

på allvar.  

 

En annan orsak till att yngre hjortar kan underskattas, och kanske även vuxna, ej dominanta 

hjortar är att de, av rädsla för att komma för nära platshjorten, kan tänkas röra sig i utkanterna 

av brunstarenan och då undgå upptäckt i inventeringen. Räkningsdata är kanske inte så käns-

ligt för detta eftersom det räcker med en identifiering vid ett tillfälle för att hjorten ska räknas, 

medan observationsdata kan tänkas påverkas mer av beteende som gör att observerbarheten 

skiljer sig åt mellan olika kategorier. 

 

För hjortar bedömda som sex år och äldre, var likheten mellan observationsdata och räknings-

data stor. Vissa år gav observationsdata en högre andel, andra år uppvisade räkningsdata högst 

andel. De vuxna hjortarna, och då i synnerhet platshjortarna är ofta aktiva och exponerar sig 

redan tidigt i brunsten, vilket kan tänkas resultera i en hög observerbarhet. Överensstämmel-

sen mellan de båda metoderna stöder detta.  
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Observationer Andel av population i observationsdatat 

Datum Hind Kalv ♂ 1yr ♂2-5yr ♂≥6yr Total Hind  Kalv ♂ 1yr ♂2-5yr ♂≥6yr Kalv/hind 

822-831 3322 2128 454 283 319 6506 0.51 0.33 0.07 0.04 0.05 0.64 

901-910 3702 2356 527 551 674 7810 0.47 0.30 0.07 0.07 0.09 0.64 

911-920 3515 2273 515 768 778 7849 0.45 0.29 0.07 0.10 0.10 0.65 

921-930 3541 2283 504 816 628 7772 0.46 0.29 0.06 0.10 0.08 0.64 

1001-1010 1343 883 223 301 187 2937 0.46 0.30 0.08 0.10 0.06 0.66 

  

Tabell 10.2. Antal observationer and andelar för köns- och åldersfördelning i observations-

materialet under 1999-2011, indelat i fem 10-dagarsperioder med start 20 augusti (”820”) och 

slut med 10 oktober (”1010”).   

 

 

 

Relevans för kronviltförvaltning 
 

Brunsten är kanske den lämpligaste tidpunkten att försöka få en uppfattning om köns- och 

åldersfördelning i populationen. Djuren exponerar sig mer och han- och hondjur är på samma 

ställe. Tidpunkten har också den fördelen att ligga efter reproduktion och före jaktsäsong 

(förutsatt att man inte ger sig hän åt augustijakt på hind och kalv). Rekommendationen är 

dock att göra observationerna under högbrunsten, vilket i Sverige bör innebära under perioden 

cirka 5-20 september. Detta för att undvika en underskattning av hjortar. Naturligtvis kan man 

dock samla observationer redan i augusti, till exempel under bockajakten, men då bör kanske 

dessa data endast användas för att uppskatta kalv/hind-kvoten. En modell är att man, t.ex. 

inom Kronhjortsskötselområden eller större jaktenheter, kommer överens om gemensamma 

datum under högbrunsten då så många observatörer som möjligt samtidigt besätter 

observationsplatser och räknar observerade djur, vilket ger ett minsta antal djur i området 

samt en uppskattning av köns- och åldersfördelning. Med lite utbildning borde det vara fullt 

möjligt för jägare att klara av grovt kunna särskilja unghjortar och vuxna hjortar, vilket skulle 

vara till stor hjälp i förvaltningen (Drechsler 1988; Jarnemo & Larsson 2000; Jarnemo 2012).  

 

Även om det kan vara svårt att få fram ett tillförlitligt mått på täthet eller antal djur genom 

denna metod – i alla fall i skogsterräng (Ratcliffe 1987; Staines & Ratcliffe 1987; Smart et al. 

2004) – bör man kunna upprätta ett index som kan jämföras mellan år. Förutom en ren 

räkning och insamling av observationer, kan man också passa på att lära känna stammen än 

mer ingående genom att försöka foto- eller videodokumentera hjortar. Detta kan bidra till 

kunskap om de lokala hjortarnas rörelser under brunsten och mellan brunstområden och 

sommar-/vinterområden. I en vidareutveckling av brunstinventeringen kan man eventuellt 

också tänka sig att använda identifierade hjortar som märkta individer och beräkna täthet 

genom ett Peterson-Lincoln estimat (Caughley 1977).     
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11. Jämförelse spillningsinventering och brunsträkning  
 

 

Bakgrund 
 

Spillningsinventering kan användas som en indirekt metod att uppskatta och undersöka popu-

lationsstorlek, trender, habitatutnyttjande och betestryck. Metoden är jämförelsevis billig, 

enkel att genomföra och anses ge pålitliga data för såväl forskning som förvaltning (Neff 

1968; Baily & Putman 1981; Putman 1984; Kindberg et al. 2004). Metoden kräver dock att 

man har tillförlitlig data avseende spillningsfrekvens, hur snabbt spillningen bryts ned, längd 

på inventeringsperiod samt att man säkert kan särskilja spillning från olika arter (Kindberg et 

al. 2004). Ett problem är att det finns en mängd olika varianter på hur spillningsinventeringen 

utförs. Det finns ett behov att undersöka kostnadseffektivitet och hur arbetet i fält kan förbätt-

ras, och därmed komma fram till en enhetlig metodbeskrivning (Neff 1968; Kindberg et al. 

2004). 

 

Konventionell spillningsinventering görs genom slumpmässigt eller systematiskt utlagda pro-

vytor (Neff 1968; Timmerman 1974; Kindberg et al. 2004). Det finns en mängd varianter av 

systematisk utläggning, exempelvis i linjetransekter, i trianglar, i kvadrater eller i kluster. Li-

kaså finns en mängd varianter avseende form och storlek på provyta (Jordan et al. 1993). En 

viktig distinktion är också huruvida man använder rensade eller orensade provytor (Kindberg 

et al. 2004). Genom att rensa ytorna inför inventeringsperioden får man en exakt invente-

ringsperiod och man slipper också problemet med att bedöma om spillningen är ny eller 

gammal. Självfallet innebär dock rensning en extra arbetsinsats som måste ställas till tillgäng-

liga resurser och erhållet mervärde av inventeringsresultatet.  

 

En alternativ metod att inventera erbjuds genom s.k. ”distance sampling”, där man skattar 

täthet genom att mäta avståndet mellan observatör och djur (Buckland et al. 1993). Genom att 

skatta hur sannolikheten för upptäckt minskar med avstånd från observatören, kan distance 

sampling beräkna inventerad areal och konvertera detta till ett mått på populationstäthet. Me-

toden anses vara enkel, resurssnål och relativt precis (Cassey & Mcardle 1999). Likväl som 

metoden kan användas på levande djur, kan den användas vid spillningsinventering. Man går 

då längs en linjetransekt och för varje spillningshög man observerar mäter man avståndet till 

den linje man rör sig längs.  

 

Vid provyteinventering är ofta transporten mellan provytor det som utgör störst tidskostnad 

(Jordan et al. 1993; Kindberg et al. 2004). Det kan tänkas att distance sampling är mer tidsef-

fektiv. Detta än mer så då metoden är mer beroende av antal högar som hittas än tillryggalagd 

sträcka. Detta innebär att man kan avkorta transekter när ett tillräckligt antal högar hittats.  

 

 

Mål och hypotes 
 

Syftet med studien är att utvärdera två olika metoder för spillningsinventering, dels genom 

konventionell provyteinventering, dels genom s.k. distance sampling. Metoderna utvärderas 

avseende genomförande (tidsåtgång) och inventeringsresultat (tillförlitlighet, precision) för att 

försöka utröna huruvida spillningsinventering genom distance sampling kan tänkas vara en 

mer rationell och kostnadseffektiv metod att använda jämfört med konventionell provytein-

ventering. Målet är att kunna utfärda rekommendationer till jägare och markägare avseende 

spillningsinventering av kronvilt. 
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Genomförande 
 

Studien genomfördes i Vombs fure beläget söder om Vombsjön i södra-centrala Skåne. 

Vombs fure är ett flackt område på sandig mark. Arealen är 1918 ha, varav skog utgör 1433 

ha och jordbruksmark 358 ha. Skogen domineras av tall, men renbestånd och blandbestånd av 

gran, lärk och björk förekommer också. Inslaget av ädellöv och övrigt löv är litet. Området 

hyser sedan länge en fast stam av kronvilt. I övrigt finns rådjur, dovvilt och vildsvin. Älg fö-

rekommer ytterst sporadiskt i området.  

 

I månadsskiftet mars-april under åren 2007, 2008 och 2009 genomfördes spillningsinvente-

ring genom provytemetoden och genom distance sampling. Transekter lades ut med ett inbör-

des avstånd av 200 m. Varannan transekt inventerades med provytemetoden och varannan 

med distance sampling. Cirkelprovytor med en area på 100 m2 lades ut med 100 m avstånd. 

Tidsåtgång för varje transekt mättes. 

 

Resultaten av spillningsinventeringarna kommer att analyseras avseende tidsåtgång och effek-

tivitet. Tillförlitlighet kommer att undersökas genom mellanårsvariation samt genom jämfö-

relse med den brunstinventering (se avsnitt 9 för metodbeskrivning) som årligen görs på mar-

ken. 

 

 

Resultat 
 

Antalet djur som räknades i brunstinventeringen under åren 2006-2008 varierade mellan 119 

och 130 (Medel = 124,0, SD = 5,6, Varians = 31,0) (tabell 11.1). Det är dock så att flera av 

hjortarna lämnar Vomb redan innan jaktsäsongen för att ge sig av till vintervistena. I synner-

het de vuxna hjortarna verkar försvinna ganska snabbt efter brunsten. Även flera av unghjor-

tarna lämnar Vomb och efter årsskiftet är det nog bara några enstaka handjur äldre än spets 

som är kvar på marken. För en jämförelse med spillningsinventeringen bör därför en stor del 

av de under brunsten räknade hjortarna dras ifrån. Jag har valt att dra ifrån samtliga vuxna 

hjortar samt 2/3 av unghjortarna. Även avskjutning bör räknas ifrån vid en jämförelse med 

spillningsinventeringen. Under de tre jaktsäsongerna sköts 20, 20 och 21 djur. Med antagan-

det att de fällda djuren i genomsnitt levt halva jaktsäsongen innebär detta att de fällda djuren 

skulle ha varit i livet i genomsnitt en femtedel av spillningsräkningsperioden. Detta kan lik-

ställas med att en femtedel av de fällda djuren skulle ha varit i livet hela spillningsräkningspe-

rioden.  

 

 

År Brunstinventering  Brunstinventering korr. Spillningsinventering 

2006/2007 62 44 61 

2007/2008 68 51 39 

2008/2009 64 48 56 

Medel 65 48 52 

 

Tabell 11.1. Antal kronvilt i Vomb per 1000 ha, uppskattat genom brunstinventering och 

spillningsinventering på provytor. ”Brunstinventering korr.” = resultatet från brunstinvente-

ringen exklusive vuxna hjortar och 2/3 av unghjortarna samt korrigerat för fällda djur.   

 

 



57 
 

Antalet djur uppskattat genom spillningsinventering på provytor varierade mellan 75 och 117 

under de tre åren (Medel = 99,8, SD = 22,0, Varians = 485,5 ) (tabell 11.1). Med vuxna hjor-

tar , 2/3 av unghjortarna samt 4/5 av avskjutningen borträknat  varierade antalet djur i brunst-

inventeringen mellan 84 och 93 (Medel = 91,3, SD = 6,7, Varians = 44,3). 

 

Analysen av spillningsinventering genom distance sampling görs tillsammans med Maria 

Hörnell-Willebrand och är vid författandet av denna rapport inte klar. Därmed återstår att göra 

också jämförelser mellan provytemetoden och distance sampling avseende tidsåtgång, effek-

tivitet och tillförlitlighet.  

  

 

Diskussion 
 

Det var bara möjligt att genomföra spillningsinventering under tre säsonger. Det är ett tämli-

gen litet datamaterial vilket innebär att inte alltför långtgående slutsatser ska dras på grundval 

av studien avseende jämförelsen mellan brunsträkning och spillningsinventering med provy-

temetoden. 

 

Ser man till medelvärdena för brunstinventering (hjortar och avskjutning borträknat) och 

spillningsinventeringen ligger de tämligen nära varandra med en täthet på 48 respektive 52 

kronvilt per 1000 ha. Tittar man på de enskilda åren korrelerar de båda metoderna mindre bra. 

Detta synes särskilt säsongen 2007/2008 då brunstinventeringen når sitt högsta värde, samti-

digt som spillningsinventeringen når ett lägsta värde. Med undantag av denna säsong gav 

spillningsinventeringen ett högre resultat än brunstinventeringen (hjortar och avskjutning 

borträknat).  

 

Brunstinventeringen görs som en absolut räkning och det finns därmed en risk att det är en 

underskattning av antalet djur. Det kan också vara så att det efter brunsten och under vintern 

vandrar in djur som brunstat på annat håll. I Vomb har två kronhindar märkts vintertid. Den 

ena av dessa visade sig företa en utpräglad säsongsvandring. Från och med tidig vår till och 

med brunst befann sig hinden ca 10 km från Vomb, för att sedan strax innan jaktstart åter-

vända till Vomb och tillbringa höst och vinter där. Denna hind har alltså inte befunnit sig i 

Vomb under brunstinventeringen, men väl under spillningsräkningsperioden. Det är inte 

omöjligt att fler hindar har ett liknande beteende, i synnerhet som Vomb är ett med 

sydskånska mått mätt tämligen stort sammanhängande barrskogsområde, vilket kan erbjuda 

mer gynnsamma förhållanden vintertid, plus att man där har en tradition av att vårda kron-

viltet försiktigt och skapa en relativt lugn tillvaro under jaktsäsongen.   

 

Då det inte finns ett facit på det verkliga antalet djur, kan man titta på variationen för de en-

skilda inventeringsmetoderna för att försöka bedöma tillförlitlighet. Även om det i en invente-

ring kan vara svårt att få fram ett exakt antal djur, är det viktigt att inventeringsresultatet kor-

relerar väl med trender i populationen. Variationen mellan år var större för spillningsinvente-

ringen medan brunstinventeringen visade ett stabilare resultat. Kronvilt är en långlivad art 

med låg, men stabil reproduktion. Normalt sett sker således inga tvära upp- eller nedgångar i 

populationen mellan år till följd av variationer i födslar eller dödlighet. Den ekologiska för-

klaring man skulle kunna tänka sig för kronvilt i det här fallet är säsongsmässiga rörelser som 

varierar mellan år beroende på exempelvis vinterförhållanden och var attraktiva grödor finns. 

Generellt sett kan dock en större variation i en inventeringsmetods resultat tyda på en större 

osäkerhet i metoden. 
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En faktor som skapar osäkerhet vid spillningsinventering är klimatet som i kombination med 

habitat påverkar nedbrytning (Kindberg et al. 2004). En mild, regnig och grön vinter torde 

således orsaka en snabbare nedbrytning än en kall och snörik vinter, som kan tänkas konser-

vera spillningen bättre, och påverkan av vinterförhållandena kan alltså också tänkas vara olika 

i de olika habitattyperna. En mindre studie i Södermanland tyder på att en betydande andel av 

den spillning kronviltet lämnat under senhöst och vinter kan ha brutits ned och försvunnit 

redan innan vårens spillningsinventering (Jarnemo et al. 2010). Varierar denna nedbrytnings-

hastighet mellan olika år försvårar det naturligtvis både populationsuppskattning och möjlig-

heter att följa trender genom spillningsinventering avsevärt. 

 

En annan faktor som förmodligen komplicerar spillningsinventering är den frekventa utfod-

ring som numer sker på de flesta marker, så även i Vomb. Koncentrationerna av djur och 

därmed spillning runt foderplatser försvårar analysen och när det dessutom kan vara så att 

nyttjandet av foderplatser kan variera mellan år beroende på hur hård och lång vintern är, är 

det lätt att tänka sig att detta kan skapa variationer i inventeringsresultatet som inte är relate-

rade till populationsutvecklingen. 

 

Analysen av och jämförelsen med spillningsinventering genom distance sampling återstår att 

göra. Det är möjligt att denna metod visar sig bättre och säkrare än provyteinventering, men 

samtidigt är det så att osäkerheten avseende nedbrytningshastighet, varierande koncentration 

av djur och utnyttjade av foderplatser gäller även för distance sampling. Innan man kan re-

kommendera spillningsinventering som en metod för kronvilt i Sverige, behövs fler under-

sökningar och jämförelser med andra metoder.   

 

 

Relevans för kronviltförvaltning 
 

Spillningsinventering skulle kunna tänkas vara ett komplement till andra inventeringsmetoder 

och därmed ett viktigt verktyg i kronviltförvaltning. Metoden är enkel, billig, lätt att imple-

mentera och kan utföras av jägare och viltförvaltare själva. Om man redan gör en spillnings-

räkning för älg finns ju bra förutsättningar för att också räkna kronviltspillning.  

 

I bästa fall skulle man kunna hoppas på att få en tillförlitlig uppskattning av populationstäthet, 

men mer realistiskt är kanske att metoden i alla fall skulle kunna generera ett index på trender 

avseende populationsstorlek samt ett mått på utnyttjade områden och habitattyper. Förutom 

den uppenbara nackdelen att spillningsinventering inte säger något om de viktiga parametrar-

na köns- och åldersfördelning, finns det emellertid också svårigheter och osäkerhetsfaktorer 

förknippade med metoden. 

  

En försvårande omständighet med kronvilt jämfört med älg är att kronviltet är ett flockdjur 

och som sådant kan vara koncentrerade till vissa områden medan andra områden kan vara i 

princip tomma på djur. Beroende på hur inventeringslinjer ligger i relation till var djuren har 

hållit till finns således en större risk för kronvilt än för älg att slumpen påverkar inventerings-

resultat i endera riktningen. Om kronviltet dessutom i stor, men mellan år varierande, ut-

sträckning utnyttjar foderplatser kan detta förstärkas ytterligare. Ytterligare en skillnad 

gentemot älg är att kronviltspillning verkar brytas ned mycket snabbare och kan ha försvunnit 

redan innan tidpunkten för spillningsinventering på våren (Jarnemo et al. 2010). Med varie-

rande vinterförhållanden mellan år är det troligt att även nedbrytningshastighet varierar mel-

lan år, vilket då kan skapa stora fel i inventeringsresultatet. Då är spillningsräkning inte ens 
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tillförlitlig som ett index för att följa utvecklingen i populationsstorlek. Lägg därtill att spill-

ning från kronvilt kan förväxlas med dovvilt och tolkningen av resultatet blir än mer vansklig. 

 

Det finns en uppenbar risk att de olika osäkerhetsfaktorer som är förknippade med spill-

ningsinventering i realiteten diskvalificerar metoden för inventering av kronvilt. Med detta 

som bakgrund och med nuvarande kunskapsläge är det tveksamt om man i nuläget ska re-

kommendera jägare, viltförvaltare eller skogsförvaltare att lägga tid och möda på att spill-

ningsinventera kronvilt.  
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12. Jämförelse av inventeringsmetoder i ett skogslandskap 
 

Bakgrund 
 

Den ökande kronviltstammen i Sverige (Bergström & Danell 2009; Liberg et al. 2010) och i 

Europa (Appolonio et al. 2010) ställer högre krav på förvaltning och också krav på invente-

ringsmetoder som ger pålitliga resultat (Timmerman 1974; Thompson et al. 1998). I ett skogs-

landskap är en direkt räkning svår att genomföra och kan också ge resultat som är svårtolkade 

eller till och med missvisande (Ratcliffe 1987; Staines & Ratcliffe 1987; Smart et al. 2004). 

Ett sätt att försöka utvärdera inventeringsmetoder är att jämföra olika metoder och se om de 

pekar i samma riktning, men det kan även vara så att svaret på frågan vilken metod man ska 

använda är att det kanske krävs två eller fler kompletterande metoder för att få en tillförlitlig 

bild av den studerade populationen (Thompson et al. 1998; Smart et al. 2004).  

 

 

Mål och hypotes 
 

Syftet är att jämföra olika metoder att inventera kronvilt i ett skogslandskap. Målet är att för-

söka ta fram rekommendationer till jägare och markägare avseende inventering av kronvilt. 

 

 

Genomförande 
 

Tanken var att jämföra och utvärdera olika inventeringsmetoder. Tyvärr var det ej möjligt att 

göra en vetenskaplig analys av använda metoder. Skälen till detta var dels att forskningspro-

jektet inte förfogade över tillräckliga resurser för att utföra egna inventeringar, dels att de me-

toder som användes i området inte fullt ut genomfördes under jämförbara tidsperioder och 

över samma arealer. Olika utförare (av exempelvis flyginventering) försvårade också jämfö-

relser. 

 

Därför blir det följande endast en genomgång av inventeringsmetoder och de erfarenheter som 

gjorts i Kärnområdet i Kolmården. Förhoppningen är dock att detta kan ge viss vägledning åt 

till exempel Kronhjortsskötselområden och andra som avser inventera, men också att dessa 

lärdomar kan tjäna som utgångspunkt för vidare forskningsinsatser på inventeringsmetoder. 

 

De inventeringsmetoder som använts i Kärnområdet är spillningsinventering, flyginventering 

och räkning vid foderplatser. Försök att få till en insamling av observationer under brunsten, 

liknande brunstinventeringen i Skåne, misslyckades. Likaså blev gensvaret för svagt avseende 

en ”kronobs” under jakt för att datamaterialet ska gå vara användbart i en analys. 

 

 

Resultat 
 

Spillningsinventering 

Från Kärnområdet finns data från spillningsinventering för åren 2002-2007. Det är dock inte 

alla Kronhjortsskötselområden i Kärnområdet som genomfört spillningsinventering varje år 

och för fyra skötselområden finns bara data för två år och för ett område data för tre år. Det är 

därför inte möjligt att göra någon analys för hela Kärnområdet. Istället kan bara vissa punkt-

visa jämförelser göras för enskilda områden och mellan olika år. 

 



61 
 

För fem skötselområden gjordes spillningsinventering både 2003 och 2004. Samtliga fem 

områden visade en minskning från 2003 till 2004. Minskningen var i genomsnitt 40% och 

varierade mellan 15 och 60%, varav fyra områden låg i intervallet 39 och 60%. I reda tal, mätt 

som kronvilt/1000 ha, var förändringarna för de fyra med störst minskning som följer: från 56 

till 23, 25 till 15, 52 till 27 samt 33 till 20. Detta är avsevärda förändringar från ett år till ett 

annat för en art som kronvilt som har en låg och stabil reproduktion samt klarar tämligen tuffa 

vintrar bra. Förändringarna kan inte heller förstås utifrån den rapporterade avskjutningen för 

de enskilda skötselområdena, vare sig före eller efter 2004. En möjlig förklaring skulle kunna 

vara att vintern 2003/2004 skulle ha varit betydligt mildare än vintern 2002/2003, vilket i så 

fall skulle kunna ha resulterat i en snabbare nedbrytning av spillningen (Jarnemo et al. 2010). 

En översiktlig jämförelse mellan båda dessa vintrar tyder dock inte på några större skillnader. 

Båda åren var vintrarna överlag milda, även om kortare perioder av kyla förekom, och båda 

åren kom våren tidigt (www-dokument nedladdat från smhi.se). Det kan dock inte uteslutas 

att en mer detaljerad analys skulle kunna utvisa skillnader i temperatur och nederbörd för en-

skilda månader som skulle kunna fått följder för spillningsinventeringen. För tre av skötsel-

områdena fortsatte man spillningsinventera även efter 2004. Intressant nog fortsatte minsk-

ningen och för de två områden som hade visat den största minskningen kom man aldrig ens i 

närheten av resultaten från vare sig 2003 eller 2002 igen. De kraftiga förändringarna från ett 

år till ett annat synes svårförklarliga samtidigt som de pekar på den osäkerhet som kan tänkas 

finnas vid spillningsinventering av kronvilt. En alternativ förklaring skulle möjligen kunna 

vara om man förändrat metodiken vid spillningsinventeringen mellan 2003 och 2004.  

 

Flyginventering 

Flyginventering av kronvilt gjordes i Kärnområdet 2003, 2006 och 2010. Inventeringen 2003 

identifierade ej kön och ålder utan räknade bara antal. För 2010 har jag ej lyckats få tag på 

detaljerade data från inventeringsresultatet utan bara en översiktlig karta med ungefärligt antal 

djur per delområde. För inventeringen 2006 finns dock detaljerad data. 

 

Flyginventeringen i mars 2006 genomfördes som en absolut räkning där hela arealen invente-

rades, dvs med helikopter täckte man in hela inventeringsområdet, istället för att som vanligt 

är att göra ett urval till exempel genom taxeringslinjer eller provytor. Flygningen gjordes 

därmed i ett zick-zackande mönster över aktuellt delområde. Med vetskapen att kronviltet 

gärna står i tät granskog dagtid och därmed är lätta att flyga rakt över utan att man för den 

skull lyckas observera djuren, ville man försöka komma runt detta. Ett krav som måste vara 

uppfyllt är då nysnö och bra upplega. Dels för att lättare se djuren, dels för att kunna se spår-

löpor in i täta skogsbestånd. När man ser spårlöpor in i ett tätt bestånd går man ner med heli-

koptern i trädtopparna varpå man hastigt stiger. Den störning som fås, dels genom en helikop-

ter på låg höjd, dels genom de piskade trädtopparna som är följden av undertrycket som bildas 

vid en hastig stigning, gör att kronviltet flyr ut från beståndet och då kan räknas. Man gjorde 

under inventeringen ofta den erfarenheten att tämligen stora flockar kunde tryckas ut vid låg-

flygningen, trots att man vid en första överflygning inte sett något kronvilt alls i beståndet. 

Ytterligare krav är en pilot med vana och kunskap av hur kronvilt rör sig och som kan förutse 

och parera kronviltets flyktrörelser för att möjliggöra räkning och kategorisering av djur. Det 

krävs också att den som räknar och köns- och åldersbedömer djuren har stor erfarenhet av 

kronvilt.   

 

Resultatet av flyginventeringen redovisas uppdelat på Sörmland (23 746 ha) och Östergötland 

(14 396 ha). I Sörmland var tätheten i vinterstammen 29 kronvilt/1000 ha, medan den i Öster-

götland var 21 kronvilt/1000 ha. Värt att påpeka är dock att det var en stor variation inom 

Sörmlandsdelen med 4 kronvilt/1000 ha i det skötselområde som hade lägst täthet mot 121 
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kronvilt/1000 ha i det skötselområde som hade högst täthet. Värt att notera är att vid det till-

fället samtliga sex märkta hindar som fanns i det inventerade området, också observerades vid 

flyginventeringen. Inventerarna var inte på förhand informerade om var hindarna höll till. 

 

I tre områden gjordes även spillningsinventering 2006. En jämförelse mellan flyg- och spill-

ningsinventering visar dock inget entydigt mönster. Med spillningssiffrorna först och angett 

som kronvilt/1000 ha var respektive inventeringsmått 8 – 4, 16 – 14 och 20 – 44 för de tre 

områdena. Vad man möjligen kan reagera på är det sistnämnda området där flyginventeringen 

visade en täthet som var mer än dubbelt så hög som i spillningsinventeringen, och det i ett 

område med en relativt hög täthet. Nu ger visserligen en flyginventering en ögonblicksbild 

som inte behöver vara representativ för hela säsongen, men det är ändå så att detta var i ett 

område där märkta hindar visat sig vara väldigt stationära i sina hemområden. Här finns nog 

skäl att ifrågasätta resultatet av spillningsinventeringen. 

 

Könsfördelningen skiljde sig mellan Södermanland och Östergötland. I Södermanland fanns 

nästan tre gånger så många hindar som hjortar, medan fördelningen var ungefär tre hindar på 

två hjortar i Östergötland (figur 12.1). Den jämnare könsfördelningen i Östergötland är dock 

missvisande då sannolikt en stor andel av dessa hjortar brunstade i Södermanland. Samtliga 

tre hjortar som vintertid märktes i Östergötland gick till Södermanland för att brunsta. Slår 

man samman Östergötland och Södermanland blir könsfördelningen 68% hindar och 32% 

hjortar. 

 

 

  
Figur 12.1. Könsfördelning hos kronvilt skattad under flyginventering i Kärnområdet mars 

2006. 

 

 

 

Räkning vid foderplats 

Räkning vid foderplatser genomförs under senvinter (således efter jaktsäsongen). Räkningen 

bör helst göras under vinterförhållanden då snötäcke och låg temperatur ökar kronviltets be-

nägenhet att uppsöka foderplatserna. Inför en räkning är man mycket sparsam med foder un-

der cirka en till två veckor. Under denna förberedelseperiod läggs det inte ut mer foder än att 

det tar slut varje dag, men där ska ändå finnas en kontinuerlig tillgång för att djuren ska upp-

söka foderplatserna och veta att där finns foder. Ett par dagar innan planerad räkning fylls så 

foderplatserna på mer rejält. Räkningen görs kvällstid. Under en och samma kväll besätts alla 

foderplatser med observatörer, liksom kanske även observationspunkter vid eventuella fält där 
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kronviltet kan gå ut. Genom den samtidiga räkningen av djur och genom att försöka korrigera 

för djur som kan ha rört sig mellan observationspunkter (och därmed riskerar ha dubbelräk-

nats), kan man få ett minimiantal djur i området samt en köns- och åldersfördelning.   

 

På två större marker (här kallade A och B) i Kärnområdet, båda med en areal på cirka 2 000 

ha, genomfördes en räkning vid foderplatser 2006, dvs det år då det också genomfördes en 

noggrann flyginventering.  På mark A hade det räknats 294 kronvilt under flyginventeringen 

att jämföra med de 350 djur som senare räknades vid foderplatser. På mark B räknades 132 

kronvilt under flyginventeringen och 144 under räkningen på foderplatser. På båda marker 

observerades således fler djur under räkningen vid foderplatser än vid flyginventeringen.  

 

En jämförelse av köns- och åldersfördelning visar tämligen stor överensstämmelse mellan de 

båda inventeringsmetoderna (Figur 12.2). Detta gällde i synnerhet för mark B där andelen 

hjortar och andelen kalvar blev i det närmaste desamma med båda metoderna och skillnaden 

för hindar motsvarades av en förändring i kategorin okända. Skillnaden mellan metoderna var 

större för mark A.  

 

  

 
   

Figur 12.2. Köns- och åldersfördelning på två olika marker (A och B) i Kärnområdet under 

flyginventering och vid räkning vid foderplatser, 2006. 

 

. 

 

Diskussion 
 

De data som finns från spillningsinventering i Kärnområdet är inte tillräckliga för att vare sig 

förkasta eller stödja spillningsinventering som en tillförlitlig metod. Den kraftiga förändring 

Hindar
32%

Kalvar
20%

Hjortar
31%

Okända
17%

A Flyg

Hindar
52%

Kalvar
24%

Hjortar
20%

Okända
4%

A Foderplats

Hindar
42%

Kalvar
25%

Hjortar
17%

Okända
16%

B Flyg

Hindar
47%

Kalvar
24%

Hjortar
17%

Okända
12%

B Foderplats



64 
 

som sågs mellan 2003 och 2004 i fem områden inger dock inte förtroende. Spillningsinvente-

ring av hjortvilt har dock visat sig kunna ge kraftiga variationer som är svåra att förklara 

(Brinkman mfl 2013). Om metoden ska användas för inventering av kronvilt bör ytterligare 

studier genomföras och betydelsen av faktorer som till exempel nedbrytningshastighet i olika 

habitattyper och under olika väderförhållanden klarläggas. Ytterligare en faktor som möjligen 

kan vara av betydelse för metoden är utfodring. Kronviltet i Kolmården verkar utnyttja foder-

platser i tämligen hög grad. Om djuren en stor del av dygnet befinner sig på och runt foder-

platser, och därmed en stor del av spillningen hamnar där, kan detta påverka inventeringsre-

sultatet eftersom foderplatser och en zon runt dessa i regel undantas från inventering. 

 

En flyginventering som siktar på att göra en totalinventering av hela inventeringsområdet är 

både tids- och resurskrävande. I genomsnitt tog det cirka en timme att inventera 1 000 ha un-

der inventeringen 2006. Samtidigt kan det ha stor betydelse att man verkligen får med de djur 

som står i tät granskog. Vid flygning efter taxeringslinjer, och där man inte går ner och 

skrämmer ut djuren från dessa täta bestånd, kan det nog finnas en avsevärd risk att man missar 

hela flockar av kronvilt. Erfarenheterna av flyginventeringen 2006 i Kärnområdet är så pass 

lovande att det är värt att gå vidare med fler tester och utvärderingar. Metoden har senare an-

vänts både i Blekinge och i Skåne, även här med resultat som känns trovärdiga. 

 

Räkningen vid foderplatser resulterade för mark B i ett resultat nära nog identiskt med flygin-

venteringen, både avseende antal djur och sammansättningen. För mark A var det avsevärt 

fler räknade djur vid foderplatser än under flyginventeringen och också en sämre överens-

stämmelse vad gäller sammansättning. En förklaring kan vara att foderplatsräkningen på mark 

A gjordes cirka två veckor efter flyginventeringen. I takt med att tiden går efter jaktsäsongens 

slut minskar antalet aktiva foderplatser i landskapet. De marker som fortfarande på senvintern 

har aktiva foderplatser kan då tänkas dra till sig fler djur från omgivande marker. På både 

mark A och B utfodrar man ända fram till april-maj. Inför foderplatsräkningen kan således 

fler djur ha kommit in till mark A. Det var också så att en betydligt större andel okända note-

rades i flyginventeringen för mark A än i foderplatsinventeringen, vilket kan ha påverkat 

skillnader i sammansättning. Skillnaderna var som störst avseende hindar och det kan vara så 

att större delen av kategorin okända under flyginventeringen utgjordes av just hindar.     

 

 

Relevans för kronviltförvaltning 
 

Räkning vid foderplatser är en metod som hittills kanske främst använts av yrkesjägare. Det är 

dock en metod som förtjänar att få större användning och som borde kunna utgöra ett prak-

tiskt verktyg för Kronhjortsskötselområden. Samtidigt behövs det vetenskapliga tester och 

utvärderingar av metoden avseende dess tillförlitlighet. En svaghet är att metoden troligen är 

känslig för väderförhållanden och kan ha mindre chanser att lyckas de år då vintern är mild 

och/eller våren tidig.  

 

Vid såväl flyginventering som räkning vid foderplatser är det viktigt att inventera tillräckligt 

stor areal. Exempel på faktorer som kan ge missvisande slutsatser från en räkning vid foder-

platser är till exempel om kronviltet har daglega i skog utanför den inventerade marken men 

söker sig in till det inventerade områdets foderplatser i skymningen. Här kan man också få 

olika resultat vid en jämförelse mellan flyginventering som görs dagtid och räkning kvällstid 

vid foderplatser, om inte den inventerade arealen är tillräckligt stor. Flyginventeringen i 

Kärnområdet tydliggjorde behovet av att inventera tillräckligt stora områden. Uppdelningen i 

Östergötland och Södermanland medförde att man vid en första analys tyckte sig ha en tämli-
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gen bra könsfördelning i Östgötapopulationen. Detta visade sig dock vara en chimär då märk-

ningen av handjur tyder på att det är vanligt att hjortar som brunstar i Södermanland efter 

brunsten vandrar iväg till Östergötland. Populationen på Östgötasidan och den på Sörmlands-

sidan visade sig därmed vara en och samma. Att baserat på en administrativ gräns dela upp en 

population som denna i två, visade sig ge en felaktig bild av köns- och åldersfördelning och 

riskerade därmed också att vara missledande för förvaltning. 
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13. Analys förvaltning: Licensområdet Skåne 
 

 

Bakgrund 
 

Kronvilt är känsligt för en felaktig avskjutning. Ett vanligtvis hårt jakttryck på handjur leder 

till sned könsfördelning och en låg medelålder på handjur (Beddington 1974; Ginsberg & 

Milner-Gulland 1994; Langvatn & Loison 1999; Solberg et al. 2000). Kronhjortar är inte 

kroppsligt fullvuxna förrän vid 6-8 års ålder, och hindarna visar en klar preferens för dessa 

fullvuxna individer, och försöker till och med aktivt att undvika unga hjortar (Clutton-Brock 

et al. 1982). En brist på fullvuxna handjur under brunsten kan tänkas få flera negativa följder 

för kronviltets ekologi och populationsdynamik. Allt fler studier pekar på negativa effekter av 

en sned könsfördelning och en brist på fullvuxna handjur hos hjortvilt (Mysterud et al. 2002). 

En välbalanserad stam vad gäller kön och ålder är således också önskvärt utifrån en natur-

vårdsaspekt (Ginsberg & Milner-Gulland 1994).  

 

Kronvilt kan orsaka allvarliga skador på skog och växande gröda (Lavsund 1968; Sinding-

Larsen 1983; Gill 1992; Jarnemo & Månsson 2011). Skador används ofta som ett argument 

för en ökad avskjutning i syfte att minska stammen och i sin tur omfattning av skador. Det 

finns dock ofta en motvilja mot att fälla hondjur, vilket innebär att merparten av jakttrycket 

istället läggs på kalvar och handjur (Beddington 1974; Ginsberg & Milner-Gulland 1994; 

Langvatn & Loison 1999). Om önskan är att minska stammen borde istället ett ökat uttag gö-

ras på hindar. 

 

För att effektivt nå de mål som sätts upp i förvaltningen, exempelvis en jämnare könsfördel-

ning och en högre medelålder för handjuren, samt kunna reglera stammen med hänsyn till 

skadenivå, är det således av stor vikt att det system förvaltningen inordnas i möjliggör en 

styrning mot dessa mål. Det är också viktigt att förstå jägares intentioner, handlande och vilka 

val de gör i en situation där de kan välja mellan olika kategorier av djur. 

 

Kronviltförvaltningen inom de skånska licensområdena har som mål att upprätthålla en livs-

kraftig stam av nominatunderarten av kronvilt C. e. elaphus (Ahlén 1965; Höglund et al. 

2013) som är någorlunda i balans med skadenivå och som samtidigt medger ett uthålligt jakt-

uttag (Jarnemo 2005; Jarnemo 2010). I begreppet livskraftig stam ligger även att skapa och 

bibehålla en bra sammansättning. Det har därför varit en målsättning att skapa en stam med en 

jämn könsfördelning och en tillräcklig andel fullvuxna hjortar (= hjortar ≥ 6 år och äldre). 

 

För att få licenstilldelning krävs att man har minst 200 hektar välarronderad mark. Har man 

mindre areal får man gå samman med grannar. Vid tilldelningen tas hänsyn till den rådande 

situationen för kronvilt i olika delområden, baserat främst på de inventeringar som görs, men 

också på kontakter med markägare och jägare. De enskilda markerna bedöms utifrån lokal 

förekomst av kronvilt, läge, areal, arrondering och fördelning mellan skogs- och jordbruks-

mark, där skog väger tyngre än jordbruksmark (detta på grund av att skador på skog i regel är 

värre än skador på gröda i Skåne (Larsson mfl 1987, Jarnemo & Månsson 2011)).  

 

Djur tilldelas i kategorierna kalv, hind, hjort upp t.o.m. 5 taggar (4 taggar fram till 2010), hjort 

upp t.o.m. 8 taggar samt valfritt djur. Hind får (om ej annat anges) bytas mot kalv, och hjort 

upp t.o.m. 5 (tidigare 4) respektive 8 taggar får bytas mot hind eller kalv. Här finns alltså en 

valmöjlighet för jägaren/markägaren. Om man anser att stammen är för hög bör man således 

välja att fälla en hind eller en kalv istället för ett handjur. För att få skjuta en stor hjort måste 
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man alltså ha blivit tilldelad ett valfritt djur. Tanken med hjort upp till och med 5 taggar är att 

man ska ha möjlighet att fälla en spets, men tanken är också att man ska ha utrymme att fälla 

en svag tvåårig hjort med fyra eller fem taggar. Det går också ut en rekommendation till jä-

garna att om man har en valsituation bör man hellre fälla en svag tvåårig gaffel eller udda 

sextaggare än en ettårig spets. Tanken med licenskategorin hjort upp till och 8 taggar är att ge 

möjlighet att fälla svaga unghjortar eller gamla hjortar som gått i kraftig retur. Då stammen 

har haft ett underskott på handjur, och i synnerhet en brist på fullvuxna handjur, har tilldel-

ningen av valfria djur och hjort upp t.o.m. 8 taggar varit restriktiv, men successivt ökat i takt 

med att andelen handjur, och medelåldern för dessa, ökat. 

 

 

Mål och hypotes 
 

Syftet är att undersöka samband mellan tilldelning, avskjutning och populationsdata inom 

licensområdet i Skåne. Studien ska titta på grad av utnyttjande av licenstilldelning, och vilka 

val i avskjutningen som görs givet de valmöjligheter som licenssystem och licenskategorier 

ger. Förhoppningen är att detta ska kunna ligga till grund för rekommendationer om hur av-

skjutning av kronvilt kan regleras för att effektivt kunna nå de mål som ställs upp i förvalt-

ning. 

 

 

Genomförande 
 

Data från den årliga brunstinventeringen i södra-centrala Skåne (se avsnitt 10) används för att 

beskriva populationens sammansättning och utveckling. Rapporterad avskjutning relateras till 

populationsdata och till den licenstilldelning som erhållits. Grad av utnyttjande undersöks, 

liksom vilka djur man väljer att fälla utifrån de valmöjligheter som finns i licenssystemet. 

 

 

Resultat 
 

 

 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Medel 

Kalv 0,84 0,91 0,82 0,98 0,88 0,75 0,80 0,85 

Hind 0,71 0,78 0,66 0,79 0,65 0,76 0,80 0,74 

Hjort 0,46 0,51 0,34 0,52 0,48 0,54 0,58 0,49 

Totalt 0,68 0,75 0,61 0,78 0,70 0,71 0,76 0,71 

 

Tabell 13.1. Utnyttjade av tilldelning i hela licensområdet i Skåne 2006-2012.  

 

 

 

Rapporteringen medger en analys av kalv-, hind- och hjortavskjutning i relation till tilldelning 

från och med säsongen 2006/2007 (”2006”) till 2012/2013 (”2012”). Under dessa säsonger 

varierade andelen kalv i tilldelningen mellan 37 och 46 %, andelen hind mellan 28 och 37 %, 

och andelen hjort mellan 19 och 33 %. I avskjutningen varierade andelen kalv mellan 45 och 

52 %, andelen hind mellan 29 och 39 %, och andelen hjort mellan 15 och 22 %. Nyttjande-
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graden (d.v.s. avskjutning/tilldelning) varierade för kalv mellan 75 och 98 %, för hind mellan 

65 och 80 %, och för hjort mellan 33 och 59 %. Medelvärden för perioden ses i figur 13.1. 

Under perioden 2006-2012 ökade den årliga tilldelningen från 422 djur till 907, och avskjut-

ningen ökade från 287 till 699 djur. I genomsnitt utnyttjades 71 % av den totala tilldelningen 

(61 till 78 %). 

 

 

 
Figur 13.1. Fördelning av kalv, hind och hjort i tilldelning och avskjutning, samt nyttjande-

grad (= avskjutning/tilldelning). Medelvärden under perioden 2006-2012. 

 

 

 

  

 
Figur 13.2. Köns- och åldersfördelning från brunstinventering i licensområdet 1999 och 2012. 

Unghjort = hjort med bedömd ålder 2-5 år. Vuxen hjort = hjort med bedömd ålder ≥ 6 år.  
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Säsongerna 2009/2010 till och med 2012/2013 kunde avskjutningen av hjort studeras när-

mare. Under dessa fyra säsonger var den inbördes genomsnittliga fördelningen av hjortlicen-

ser 54 % hjort upp till och med 5 taggar (4 taggar), 31 % hjort upp till och 8 taggar, och 15 % 

valfritt djur. Fördelningen i hjortavskjutningen var 51 % spets, 42 % hjort 3-8 taggar, och 7 % 

hjort > 8 taggar. För licenserna hjort 5 taggar och hjort 8 taggar sammanslaget var nyttjande-

graden i genomsnitt 58 %. Möjligheten att på en valfri licens fälla en hjort med mer än 8 tag-

gar utnyttjades i 25 % av fallen.  

 

Sammansättningen i kronviltpopulationen i licensområdet i Skåne förändrades under 2000-

talet (Figur 13.2). I brunstinventeringen 1999 erhölls en könsfördelning med 1,7 hindar per 

hjort. Brunsten 2012 var könsfördelningen 1,1 hind per hjort. Andelen fullvuxna hjortar (be-

dömd ålder ≥ 6 år) i populationen ökade under samma period från 5 % till 11%.   

 

 

 

Diskussion 
 

 

Vid avskjutning av hjortvilt är det vanligt med ett överuttag av handjur, samtidigt som det 

finns ett motstånd mot att fälla hondjur (Beddington 1974; Ginsberg & Milner-Gulland 1994; 

Langvatn & Loison 1999). Detta mönster sågs inte i hur tilldelningen i licensområdet utnytt-

jades då utnyttjandet av hjortlicenser var lägre än för hindlicenser och för kalvlicenser. Att 

inte avskjutningen av hjortar följde gängse mönster med ett högt jaktuttag i förhållande till 

hindar skulle ju kunna tänkas bero på att andelen hjortar var väldigt låg i populationen och att 

jaktuttaget ändå var högt i förhållande till andelen hjortar i populationen. Detta stöds dock inte 

av inventeringsdata som tyder på att tillgången på hjortar är god och att andelen hjortar totalt 

och andelen fullvuxna hjortar ökat under perioden.  

 

Det finns sannolikt flera orsaker till att tilldelningen av hjortar inte utnyttjas fullt ut, och till 

och med kan sägas vara lågt utnyttjad då i genomsnitt bara cirka hälften av de tilldelade hjor-

tarna fälls jämfört med 74 % av hindtilldelningen och 85 % av kalvtilldelningen (Figur 13.1). 

Flera marker, i synnerhet de större markerna, är väl medvetna om att om man vill reglera po-

pulationen så är det först och främst hindar och kalvar som bör fällas. Detta är också något 

som man från länsstyrelsens sida informerar om i samband med licenstilldelning. Det verkar 

inte ovanligt att man utnyttjar handjurslicenser för att fälla hind eller kalv, något som styrks 

av att i vissa delområden fälls fler hindar än vad som delas ut, d.v.s. man har utnyttjat hjortli-

censer för att fälla hindar. Tanken i licenssystemet att man ska kunna välja att fälla en hind 

istället för en hjort om man anser att det behövs för att reglera stammen, d.v.s. att man vill 

minska antalet djur eller bromsa en populationsökning, verkar därmed fungera. 

 

Ytterligare ett skäl till att avskjutningen av hjortar inte är högre är att flera marker i området 

är måna om att rätt hjortar ska fällas samtidigt som man vill gynna en ökad andel handjur. Om 

man exempelvis inte får tag på de svaga hjortar eller de äldre stora hjortar som bedömts som 

skottmogna, fäller man inte vilken hjort som helst istället, utan utnyttjar kanske licensen för 

att fälla en hind eller kalv, om man nu utnyttjar den alls. På dessa marker är det i regel inte 

heller tillåtet att fälla hjortar under drevjakter, annat än möjligen spetsar och/eller gafflar.  

 

Den restriktiva tilldelningen av valfria licenser ger också en trygghet för jägarna. Då det är få 

marker som har möjlighet att fälla stora hjortar, kan man släppa stora hjortar som kommer 

framför bössan, trygg i förvissningen om att risken är liten att de ska fällas på någon annan 
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mark. Tanken ”skjuter inte jag, så skjuter någon annan” får därmed betydligt mindre genom-

slag, vilket sannolikt är bidragande till att så få (endast 25 %) valfria licenser verkligen utnytt-

jas till att fälla hjortar med mer än 8 taggar.  

 

Det är också möjligt att det informationsarbete man bedrivit i kronviltförvaltningen i Skåne 

via årligt informationsbrev i samband med licenstilldelningen, via föredrag och via direkta 

kontakter med jägare och markägare har sin del i hur avskjutningen görs. 

 

Det har varit ett mål i den skånska kronviltförvaltningen att öka andelen hjortar och medelål-

dern för dessa. Liknande målbeskrivningar kan ofta ses i de planer kronhjortsskötselområden 

är ålagda att ta fram. Medan kronhjortsskötselområdena ofta verkar ha problem att nå dessa 

mål, har man i de skånska licensområdena av allt att döma nått målsättningen att 10 % av 

stammen ska utgöras av hjortar som är sex år och äldre (se avsnitt 10) och även fått fram en 

nära jämn könsfördelning. Licenssystemet med en detaljerad klassindelning i tilldelningen av 

hjortar är sannolikt en avgörande faktor i denna utveckling. Möjligheten att fälla hindar på 

hjortlicens har också givit markägare utrymme att välja att istället fälla en hind om stammen 

upplevs för stor. Samtidigt kan man genom det detaljerade licenssystemet från länsstyrelsens 

sida på en större skala styra avskjutningen i olika områden utifrån dessas olika förutsättningar. 

Detta ger bättre förutsättningar att komma tillrätta med exempelvis en sned könsfördelning 

eller en för tät stam. 

 

 

Relevans för kronviltförvaltning 
 

Det är tyvärr ett vanligt problem att jakttrycket på hjortarna är alldeles för hårt. I synnerhet de 

”stora” hjortarna med många taggar är särskilt utsatta. Följden blir en stam där andelen hjortar 

är alltför låg och där det råder brist på fullvuxna (≥ 6 år) hjortar. Trots att man kan ange ett 

mål i sin förvaltning att andelen hjortar och medelåldern för dessa ska ökas, verkar man ofta i 

kronhjortsskötselområden misslyckas med att begränsa avskjutningen av hjortar tillräckligt 

för att nå denna målsättning. Det finns därför ett behov av skötselmodeller eller fördelnings-

system som möjliggör en begränsning av hjortavskjutningen. Den modell med licenstilldel-

ning som framgångsrikt använts i de skånska licensområdena kan kanske tjäna som förebild 

för arbetet i kronhjortsskötselområden när planerad avskjutning ska fördelas mellan de i om-

rådet ingående markerna.  

 

En grundläggande självklarhet är att hjortar och hindar måste särskiljas när planerad avskjut-

ning fördelas och inte klumpas samman som ”vuxna” enligt den olyckliga modell som an-

vänts i svensk älgförvaltning. Konsekvenserna för populationen är ju vitt skilda om han- eller 

hondjur fälls. Om inte han- och hondjur särskiljs i tilldelning är sannolikheten stor att valet 

hos den enskilde jägaren alltför ofta faller på att fälla ett handjur, med en brist i populationen 

på handjur och en låg medelålder för dessa som följd. Det är också viktigt att minska trycket 

på de ”stora” hjortarna, vilket bör göras genom olika klasser avseende t.ex. taggbegränsning-

ar. Fördelningen med hjort upp till och med 5 respektive 8 taggar samt valfritt djur, innebär 

att en selektiv avskjutning i tre klasser kan genomföras, och man kan även få en åldersmässig 

fördelning i avskjutningen. Om jägarna sedan också kan tillägna sig kunskapen att i alla fall 

grovt åldersbedöma hjortarna i fält (Hetschold &Vorreyer 1968; Krebs 1969; Drechsler 1988; 

Jarnemo & Larsson 2000; Jarnemo 2012), finns det goda utsikter att lyckas med ett dylikt 

förvaltningssystem. 
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Ett vanligt argument, både i det skånska licensområdet och i kronhjortsskötselområden, är att 

man önskar en högre tilldelning för att minska stammen med huvudsyftet att minska skador 

på skog eller gröda. Ska stammen minskas, ska man öka avskjutningen av hindar. Trots detta 

kan det vara svårt att få jägare att fälla det antal hindar man i så fall borde fälla. I Skåne har 

man till exempel de senaste åren till och med känt sig föranledd att ta bort möjligheten att 

byta en hindlicens till en kalv i vissa områden. Detta för att verkligen få hindar fällda. Även 

på en del marker där man klagat som mest högljutt på skador, och kraftigast fört fram krav på 

en minskad stam, har man i stor utsträckning valt bort att fälla hindar och istället fällt kalvar 

och önskat fälla handjur. Ett sätt att gynna hindavskjutning i områden där stammen anses för 

stor är att det går att styra avskjutningen mot hindar eller att byta tilldelad hjort mot hind eller 

kalv enligt den skånska modellen.  
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14. Analys förvaltning: ”Kärnområdet” Kolmården 
 

 

Bakgrund 

 

I Sverige, med undantag av Skåne, kan så kallade Kronhjortsskötselområden (KSO) inrättas 

för att förvalta kronvilt. För att få fälla vuxet kronvilt måste marken ingå i ett KSO. I annat 

fall får man bara fälla kalv under allmän jakttid. KSO kan bildas i ett område med en etable-

rad population av kronvilt. Varje KSO måste göra en förvaltningsplan där mål ska ställas upp 

avseende antal djur, könsfördelning, planerad avskjutning de närmsta tre åren samt hur man 

avser tackla eventuella skador som kan tänkas uppstå.  

 

Kronvilt är högt skattat som jaktvilt, såväl i Sverige (Mattsson et al. 2008; Liberg et al. 2010) 

som i Europa (Koubek & Zima 1999, Milner et al. 2006; Appolonio et al. 2010). En majoritet 

av de svenska jägarna önskar också se en ökande kronviltstam (Mattsson et al. 2008). Kron-

vilt är en art som är känslig för en felaktig avskjutning. En för intensiv och felriktad troféjakt 

samt en motvilja mot att fälla hondjur, kan emellertid leda till en överexploatering av handjur 

och därmed en stam med en skev könsfördelning och låg medelålder för handjuren (Bedding-

ton 1974; Ginsberg & Milner-Gulland 1994; Langvatn & Loison 1999; Solberg et al. 2000). 

Allt fler studier pekar på negativa effekter av en sned könsfördelning och en brist på fullvuxna 

handjur hos hjortvilt (Mysterud et al. 2002). En välbalanserad stam vad gäller kön och ålder är 

således också önskvärt utifrån en naturvårdsaspekt (Ginsberg & Milner-Gulland 1994). En 

ändamålsenlig avskjutning försvåras vidare av att djuren ofta delas av många olika marker. 

Kronvilt kan vidare orsaka kostsamma skador i såväl gröda som på skog (Lavsund 1968; Sin-

ding-Larsen 1983; Gill 1992), vilket även kan leda till konflikter och olika förvaltningsmål 

jägare och markägare emellan. Problemen med skador samt kronviltets känslighet för en fel-

aktig avskjutning, påkallar en noggrann förvaltning som baseras på tillförlitlig data om popu-

lation och betestryck, samt en grundläggande kunskap om kronviltets ekologi. Det är av stor 

vikt att populationsdata, mål, planerad avskjutning och genomförd avskjutning tillåts harmo-

niera i KSO. 

 

Den ökande stammen i Sverige (Bergström & Danell 2009; Liberg et al. 2010) innebär att allt 

fler markägare och jägare kommer att stöta på kronvilt i sina marker, vilket sannolikt kommer 

att leda till ökade krav på kunskap och på effektiva förvaltningsverktyg. Med en ökad stam 

kan man också förutspå att fler KSO kommer att bildas. Det finns skäl att undersöka hur KSO 

fungerar som förvaltningsform och om det finns åtgärder som kan förbättra och effektivisera 

arbetet i KSO. 

 

I Kolmården skapade man 2003 ett samarbetsorgan för sex kronhjortsskötselområden belägna 

i och omkring den del av Kolmården där kronvilt släpptes ut 1963. Området avgränsades av 

E4:an i söder, riksväg 55 i väster och grovt sett sjöarna Näsnaren och Yngaren från nordväst 

till sydost. Arealen var drygt 32 000 ha med en fördelning på mellan cirka 2 500 ha och 

10 000 ha för de ingående skötselområdena. Tanken var att komma fram till en samsyn i för-

valtningen, skapa gemensamma riktlinjer avseende avskjutning, samordna inventeringsdata 

och få en gemensam plattform för diskussion om kronviltförvaltningen. Då vissa skötselom-

råden sparade hjortar i syfte att höja medelåldern för dessa och försöka nå en jämn könsför-

delning, samtidigt som andra områden låg mycket högt i sin hjortavskjutning var en viktig 

fråga hur avskjutningen av hjortar skulle regleras och göras utifrån enhetliga riktlinjer. De 

olika skötselområdena var dock fria att enskilt bestämma mål avseende populationstäthet.  
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Mål och hypotes 

 

Studien ska undersöka arbetet i de skötselområden som ingår i det s.k. ”Kärnområdet” i 

Kolmården. Hur korresponderar populationsdata, planerad avskjutning och genomförd av-

skjutning med varandra? Finns det en risk att målen i skötselplanerna inte kommer att nås på 

grund av otillräcklig information om populationen, svårigheter att följa planen, eller att planen 

är dåligt anpassad till kronviltets ekologi? 

 

Genomförande 

 

Studien gäller perioden från jaktsäsongen 2003/2004 till och med jaktsäsongen 2009/2010. 

Övergripande mål för de 6 skötselområden som ingår i Kärnområdet och för Kärnområdet 

som helhet jämförs med planerad avskjutning, genomförd avskjutning och relateras till inven-

teringsdata. 

 

Resultat 

 

 

Område Areal % nyttj ♂ 

(antal) 

% nyttj ♀ 

(antal) 

% nyttj K 

(antal) 

% nyttj tot 

(antal) 

A 9 525 81% (97) 75% (255) 106% (488) 91% (840) 

B 2 770 98% (59) 80% (88)  59% (89)  74% (236)  

C 2 592 93% (39)  97% (140)  110% (211)    103% (390)  

D 2 775 191% (103)  87% (123)  72% (136)  93% (362)  

E 4 351 100% (34)  63% (30)  70% (63)  74% (127)  

F 10 045 118% (92)  105% (107)  68% (130)  87% (329)  

Medel  

% uttag 
 113,5%  84,5% 81% 87% 

 

Tabell 14.1. Nyttjandegrad (genomförd avskjutning / rekommenderad avskjutning) i kategori-

erna vuxna handjur, vuxna hondjur, kalvar (K) och totalt av planerad avskjutning i 6 skötsel-

områden ingående i Kärnområdet i Kolmården. Inom parentes anges antalet fällda djur. Ack-

umulerade värden under perioden 2003/2004 till och med 2009/2010. För område D saknas 

rapportering för 2009/2010.  

 

 

Skötselområdena (här kallade A till F) uppvisade variationer i ackumulerad nyttjandegrad av 

den planerade avskjutningen. Störst variation i nyttjandegrad sågs i kategorin kalv, där nytt-

jandet varierade mellan 59% och 110% (tabell 14.1). Kategorin hjortar hade genomgående en 

hög nyttjandegrad och för fyra av skötselområdena var nyttjandegraden högst för kategorin 

hjortar. Det var också i denna kategori där högst nyttjande överhuvudtaget uppnåddes med två 

områden som sköt 191%  respektive 118 % av den överenskomna rekommenderade avskjut-

ningen. Tittar man på den årliga avskjutningen ser man att område D, som alltså sköt nästan 

dubbelt så mycket handjur som överenskommet, varje enskilt år överskred rekommenderat 

antal handjur. 
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Område Antal ♂ Antal ♀  Antal K Total avskj % ♂  % ♀  % K  

A 
97 255 488 840 0,12 0,30 0,58 

B 
59 88 89 236 0,25 0,37 0,38 

C 
39 140 211 390 0,10 0,36 0,54 

D 
103 123 136 362 0,28 0,34 0,38 

E 
34 30 63 127 0,27 0,24 0,50 

F 
92 107 130 329 0,28 0,33 0,40 

Kärnomr 
424 743 1117 2284 0,19 0,33 0,49 

Tabell 14.2. Ackumulerad avskjutning från säsongen 2003/2004 t.o.m. säsongen 2009/2010 

för skötselområden i Kärnområdet i Kolmårdet samt fördelning mellan hjortar, hindar och 

kalvar. 

 

Den ackumulerade avskjutningen från 2003/2004 till och med 2009/2010 visar en fördelning 

för hela Kärnområdet på 19% hjortar, 33% hindar och 49% kalvar (tabell 14.2). Vad gäller 

andelen hjortar i avskjutningen fanns en variation mellan de olika skötselområdena från 10% 

till 28% (medel 21%). För hindar varierade det mellan 24 och 37% (medel 32%), och för kal-

var mellan 38 och 58% (medel 47%). 

  

 

Diskussion 
 

Ett syfte med bildningen av det s.k. Kärnområdet var att få till stånd en ökad diskussion om 

kronviltförvaltningen över skötselområdesgränserna och att lägga fast gemensamma riktlinjer 

vad gäller avskjutning, och då kanske i synnerhet avskjutningen av hjortar. Drivande personer 

i Kärnområdesbildningen ville göra något åt den förmodat sneda könsfördelningen och för-

söka få upp medelåldern på handjuren. Man insåg att Kronhjortsskötselområdena var för små 

för att man skulle kunna tackla detta inom sina gränser. Man hade även en förhoppning om att 

kunna motverka skador på ett bättre sätt genom att samarbeta över gränserna. Samarbetet mel-

lan Kärnområdets skötselområden är såvitt jag vet unikt i Sverige. Därmed är det nog också så 

att dessa skötselområden, och arbetet inom dem, inte är ett riktigt representativt urval av 

Kronhjortsskötselområden och inte heller kan sägas spegla gängse arbete inom skötselområ-

den på ett rättvisande sätt. En gissning är att samarbetet inom Kärnområdet framförallt har 

bromsat avskjutningen av handjur, vilken i annat fall sannolikt varit än högre. 

 

Ett ofta förekommande problem i Kronhjortskötselområden verkar vara att handjursavskjut-

ningen inte begränsas tillräckligt. Trots samarbetet över skötselområdesgränser och den utta-

lade vilja att förbättra andelen handjur och deras medelålder, var det just i kategorin handjur 

som de största överskjutningarna noterades. Efter att ha besökt ett stort antal skötselområden 

de senaste åren vet jag att man ofta säger sig ha som mål att förbättra andelen handjur och 

höja medelåldern. Resultaten från denna studie kan tydas som att det finns stora svårigheter 

att omsätta dessa ord i praktiken, något som också ofta verkar vara fallet i andra områden. 
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Orsakerna till att man inte lyckas följa den planerade avskjutningen kan vara flera och skilja 

sig från fall till fall. Ett underutnyttjande kan tänkas bero att man de facto, trots försök, inte 

lyckas fälla det antal djur man satt sig för. En förklaring till detta kan vara att området inte 

hyser så många djur som man trott, men det kan även vara så att man inte använder jaktmeto-

der anpassade till kronvilt med följden att effektiviteten blir lägre. Det kan också vara så att 

man har drevjakt tämligen ofta (t.ex. varje vecka) på vissa marker, vilket dels kan tänkas leda 

till att kronviltet flyttar till andra marker, dels att kronviltet antar ett skyggare och mer svårja-

gat beteende. Det kan även vara så att man under jaktsäsongen upplever att antalet djur är 

färre än vad man förväntat sig och därför justerar ned det antal man vill skjuta. Vad gäller 

hindar kan det vara så att man egentligen inte vill fälla dessa med tanke på nästa års repro-

duktion och tänkta jaktuttag. Detta kan således tänkas spegla en motsättning mellan å ena si-

dan att man hävdar att man måste skjuta mer och sänka stammen på grund av skador, samti-

digt som man nästa år inte vill ha färre skottillfällen eller mindre kött i frysen. 

 

En överskjutning kan också tänkas ha olika bakomliggande orsaker. Naturligtvis kan det vara 

så att man från början inte har avsikt att följa den skrivna planen. Om man år efter år med 

råge skjuter fler handjur än överenskommet, kan detta nog tolkas så. En annan orsak kan vara 

att sammansättningen i stammen skiljer sig åt mellan delområden. Område F, som hade ett 

ackumulerat handjursnyttjande på 118%, ligger i en del av Kärnområdet som, vilket det visat 

sig under projektets gång, utgör vinter-/sommarområde för hjortar som brunstar i Stavsjöom-

rådet. Vintertid är således andelen handjur i detta område jämförelsevis hög, vilket kan tänkas 

synas i genomförd avskjutning. 

 

Fördelningen som sågs i flyginventeringen 2006 var 23% hjortar, 50% hindar och 27% kalvar, 

med en könsfördelning för vuxna på 32% hjortar och 68% hindar. Detta kan jämföras med 

fördelningen i avskjutningen: 19% hjortar, 33% hindar och 49% kalvar, med en könsfördel-

ning för vuxna på 36% hjortar och 64% hindar (tabell 14.2). Med förbehållet att flyginvente-

ringen 2006 är värden från ett tillfälle och att avskjutningen är ackumulerad över flera år, ver-

kar således könsfördelningen i avskjutningen spegla könsfördelningen i populationen. Om 

målet är att öka andelen hjortar till en nära nog jämn könsfördelning borde emellertid andelen 

hjortar i avskjutningen vara betydligt lägre än i populationen. Medan ett par skötselområden 

verkar ha tagit till sig detta, har andra områden istället en nära jämn fördelning mellan hjortar 

och hindar i avskjutningen.  

 

 

Relevans för kronviltförvaltning 
 

I skenet av att Kronhjortsskötselområden generellt sett verkar för små för att fånga in hjortar-

nas hemområden och vandringar mellan brunstområden och sommar-/vinterområden, verkar 

bildningen av Kärnområdet vara ett lovvärt försök att överbringa dessa problem och komma 

tillrätta med en överskjutning av handjur. Denna modell kan tänkas vara något för andra sköt-

selområden att ta efter. Man kan också tänka sig Kärnområdet lite som en prototyp för hur 

framtida Kronhjortsskötselområden skulle kunna arbeta. En möjlig modell skulle sålunda vara 

att flera skötselområden har ett gemensamt råd där man lägger upp gemensamma riktlinjer, 

kanske i synnerhet vad gäller handjursavskjutningen. Man skulle också kunna tänka sig att 

detta är något som skulle kunna ske inom ramen för förvaltningsområden i likhet med inom 

den nya älgförvaltningen. 

 

Trots samarbetet i Kärnområdet, lyckades man inte reglera handjursavskjutningen fullt ut. I 

synnerhet ett av de ingående områdena verkade ta lätt på den överenskomna planerade av-
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skjutningen med en ackumulerad överskjutning av hjortar på 91%. Som jämförelse kan näm-

nas att i den nya älgförvaltningen får inte genomförd avskjutning avvika mer än 10% från 

planerad avskjutning och om detta är satt i system riskerar älgskötselområdet att avregistreras. 

En svaghet i kronhjortsskötselområdessystemet är att man inte behöver följa sin plan, dvs att 

inte ens kraftiga överskjutningar verkar följas av repressalier. Detta är något som måste anses 

märkligt med tanke på att kronvilt är en art som ur flera aspekter kan anses mera känslig för 

en felaktig avskjutning än älg. Frånvaron av negativ återverkning när planer inte följs är också 

något som påverkar arbetet såväl inom, som mellan skötselområden. Även om Kärnområdet 

under denna studieperiod inte nådde ända fram vad gäller målet att höja andelen hjortar och 

medelåldern för dessa, är det inte en särskilt vågad gissning att hjortavskjutningen skulle ha 

varit ännu högre utan samarbetet och diskussionerna mellan skötselområdena i Kärnområdet. 

 

Förutom svårigheterna att begränsa hjortavskjutningen i skötselområdena kan det också finnas 

ytterligare en orsak till att andelen hjortar förblir låg. Tre av tio sändarförsedda hjortar i pro-

jektet har gått en för tidig död till mötes där det finns en del frågetecken. En hjort dog till följd 

av ett bukskott. Det är oklart om det i detta fall gjordes något seriöst eftersök, trots ett angivet 

skottavstånd på bara 10 m från vilket det torde vara svårt att missa ett djur med en träffyta på 

ett par kvadratmeter.  Hjorten hittades tack vare GPS-halsbandets mortalitetssignal och posit-

ionering några hundra meter från förmodad skottplats. En andra hjort hittades tack vare sända-

ren i en sjö med en repstump prydligt fastgjord i hornen och dataloggen tyder på att hjorten 

aktivt sänkts i sjön. Hjorten var för ankommen för att kunna konstatera eventuella kulhål. En 

tredje hjort sände sin sista position andra måndagen i oktober 2010 och har därefter varken 

hörts eller setts. Inte heller har hjorten rapporterats fälld. Under projektets gång har jag dessu-

tom uppmärksammats på några fall i Kärnområdet där det uppdagats att en stor hjort skjutits, 

stick i stäv med överenskommelsen inom respektive skötselområde, och där man i samtliga 

fall försökt mörka det hela genom att ge sken av det var fråga om ett betydligt mindre 

handjur. Med tanke på att dessa fall upptäckts genom en ren slump, finns det en risk att detta 

är toppen på ett isberg och man kan undra över hur många fullvuxna hjortar som dör till följd 

av jakt, men aldrig hamnar i statistiken. Eftersom man inte gjort sig skyldig till olaga jakt ge-

nom att bryta överenskommelsen inom ett Kronhjortsskötselområde, tycker man kanske inte 

att det är någon stor sak att skjuta en stor hjort och rapportera den som något annat – om den 

nu rapporteras alls. Det är möjligt att om skötselområdena ålades att följa sina planer, och att 

om överskjutningar i så fall var att betrakta som olaga jakt, så skulle man inte ta risken att 

skjuta något man inte har lov till.  
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15. Syntes 
 

Projektet har haft som huvudsyfte att ta fram data som kan förbättra förvaltningen av kronvilt 

i Sverige. Viktiga ämnesområden har därför varit hemområdesstorlek, rörelsemönster, habi-

tatval, reproduktion, populationssammansättning, inventering och förvaltningsmetoder. 

 

Kronvilt är en art anpassad till stabila miljöer i sena successioner och kännetecknas av att vara 

stationär, ha långsam spridningsförmåga, vara långlivad och ha en låg reproduktion. Just av-

seende reproduktionen är kronviltet en art lätt att förvalta. Hindarna får en kalv och mindre än 

en procent av hindarna får dubbelkalv, något som fick stöd även i denna studie. Till skillnad 

från älg och rådjur svarar kronhindar inte på en förändrad födosituation genom en ökad eller 

minskad kullstorlek. Detta gör att det finns en tämligen stor förutsägbarhet vad gäller populat-

ionstillväxt hos kronvilt. Analysen av fällda hindar i Kolmården visade ett reproduktionstal på 

0,84. Bortfall i form av ej fullgångna foster, dödfödslar och dödlighet under sommaren gör att 

kvoten kalv/hind är lägre vid jaktstart på hösten. Brunstinventeringen från Skåne tyder istället 

på att ett tal på 0,75 bör användas vid beräkningar av populationsutveckling.   

 

Denna studie har visat att hemområdesstorlek kan variera kraftigt och att kronvilt kan röra sig 

över stora arealer ur ett förvaltningsperspektiv. Hindarna i ett skogsdominerat landskap följde 

mer den ovan beskrivna artkaraktäristikan med relativt små hemområden och ett stationärt 

beteende. I ett homogent skogslandskap kan det nog räcka med en areal på två till tre tusen 

hektar för att man i stort sett ska kunna sägas förvalta en egen hindpopulation. I ett mer jord-

bruksdominerat landskap visade sig hindarna ha betydligt större hemområden och här verkade 

det dessutom vanligt med hindar som pendlade mellan olika områden på avstånd upp till och 

med åtminstone 25 km. Här krävs således avsevärt större arealer för att uppnå en samordnad 

förvaltning av en hindpopulation. 

 

Också för hjortarna sågs en skillnad i hemområdesstorlek beroende på typ av landskap, med 

större hemområden med ökande andel jordbruksmark. Dock var det så att både i skogsland-

skapet och i jordbrukslandskapet var det vanligt att hjortarna säsongsvandrade mellan brunst-

områden och områden där de tillbringade resten av året. Även om det i Kolmården rör sig om 

relativt få märkta hjortar, verkar hjortarna här säsongsvandra över i stort sett samma sträckor 

som skånska hjortar. Hur avskjutningen av hjortar hanteras i kronhjortsskötselområdena är 

utan tvekan en nyckelfråga för möjligheterna att uppnå ett väl fungerande skötselområde. Det 

är vanligt att man i skötselplaner anger att andelen hjortar ska öka och att medelåldern för 

hjortar ska höjas. Hur man ska omsätta detta i praktiken och lyckas få fram tillräckligt många 

fullvuxna hjortar (≥ 6 år), och också få hjortar att överleva tills de uppnår fullmogen ålder 

(10-14 år), är ett problem som de flesta skötselområden verkar tampas med. Då hjortarna sä-

songsvandrar över avstånd som ofta är 10-25 km är dagen kronhjortsskötselområden alldeles 

för små för att kunna förvalta hjortarna och nå de mål som i regel ställs upp skötselområdena.  

 

För att få en effektiv och ändamålsenlig kronviltförvaltning där man har möjlighet att tackla 

såväl täthet och populationssammansättning som skadenivåer, krävs sannolikt en samordnad 

förvaltning med gemensamma riktlinjer över en areal i storleksordningen 50 000 till 100 000 

hektar. Det samarbetsråd mellan kronhjortsskötselområden som startades i Kolmården, det 

s.k. ”Kärnområdet”, utgör ett bra exempel på hur man kan gå tillväga för att kunna nå upp-

satta mål och försöka åtgärda problem med skador och för höga populationstätheter.  

 

Det är vanligt att man i analyser av avskjutning av hjortviltpopulationer finner ett högt jakt-

tryck på handjur och ett jämförelsevis lågt jakttryck på hondjur. Önskan att främst fälla 
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handjur och kalvar har också synts i både Skåne och Kolmården vad gäller kronviltet. Såväl i 

Skåne som i Kolmårdens skötselområden har det förts fram krav på en ökad avskjutning med 

argumentet att stammen måste minskas för att minska skador på skog och gröda. Det är dock 

inte alls ovanligt att samma marker som önskar minska stammen, inte vill fälla hindar, utan 

främst hjortar och kalvar. Om detta agerande beror på kunskapsbrist eller på att de bakomlig-

gande motiven skiljer sig från de uttalade argumenten, ska jag låta vara osagt. Klart är dock, 

att ska man reglera populationen så görs detta främst genom hondjursavskjutning. I Skåne har 

man försökt motverka en skev avskjutning genom information, men framförallt har man möj-

lighet att styra avskjutningen genom licenssystemet. Även om vissa skötselområden och mar-

ker i Kärnområdet uppvisade en överskjutning av hjortar samtidigt som den planerade hindav-

skjutningen inte uppnåddes, fick sannolikt samarbetet i Kärnområdet till följd att andelen 

handjur i avskjutningen blev lägre och att andelen hindar i avskjutningen blev högre, än vad 

som annars skulle ha varit fallet. Samarbetet i Kolmården nödvändiggjorde en diskussion om 

olika förvaltningsåtgärder, vilket i sin tur tvingade fram en kunskapsbaserad förvaltning. Här-

vidlag kom en viktig och behövlig diskussion under Kärnområdets möten att handla om att 

upplysa om att hjortviltpopulationer regleras genom avskjutning av hondjur. Därmed blev det 

svårt att argumentera för en ökad handjurskvot i avskjutningen med syftet att minska stam-

men. Kärnområdet visade sig därför ha en viktig funktion som gemensam plattform för dis-

kussioner om kronviltförvaltningen. Utan samarbetet i Kärnområdet, eller för den delen arbe-

tet i kronhjortsskötselområden, skulle det inte finnas något forum för en dylik diskussion. In-

citamentet för att ta fram kunskap, exempelvis genom inventeringar, skulle då också vara sva-

gare. Det är ingen vågad gissning att utan licenssystem, skötselområden eller samarbeten 

skötselområden emellan, så skulle jakttrycket på handjur vara betydligt hårdare samtidigt som 

andelen hind i avskjutningen skulle vara lägre. Följden skulle då bli populationer med en låg 

andel handjur, en brist på fullvuxna handjur samt en hög andel hindar, vilket i sin tur borgar 

för en hög populationstillväxt.  

 

Att inventera kronvilt är svårt. Djuren är skygga, mest aktiva från skymning till gryning, hål-

ler sig gärna i tät skog under dagen, är ojämnt fördelade i terrängen och rör sig över stora om-

råden. Uppgiften blir inte lättare i ett skogsdominerat landskap. Projektet uppnådde inte målen 

vad gäller utveckling av inventeringsmetoder, men baserat på de resultat som erhålls, kan 

ändå förslag och rekommendationer ges. Det är tveksamt om man ska lägga tid och resurser 

på spillningsinventering av kronvilt. För skötselområden och större fastigheter kan det istället 

vara idé att inventera under brunst och om möjligt kombinera detta med en foderplatsräkning 

(skogslandskap) eller räkning på attraktiva fält (jordbrukslandskap) på senvintern. Genom att 

varje år under två till tre kvällar under högbrunsten samtidigt besätta så många observations-

punkter som möjligt i området och räkna alla djur som observeras, kan man få ett index på 

populationens utveckling, en köns- och åldersfördelning och ett minimiantal djur i området. 

Med ett liknande tillvägagångssätt ger en motsvarande räkning vid foderplatser eller vid fält 

på senvintern ett mått efter jaktsäsongen. Lägger man till avskjutningen får man i så fall tre 

referenspunkter under en säsong att jämföra med varandra.  

 

I Skåne har dokumentation och identifiering av hjortar via hornens utseende gett information 

som visat sig mycket värdefull för såväl förvaltningen som för forskningen. Genom att foto-

grafera hjortar under sommar och brunst, samla fällhorn och följa upp fällda hjortar och fall-

vilt har kunskap om rörelsemönster och populationens sammansättning erhållits, vilket varit 

till direkt nytta i den praktiska förvaltningen. För forskningsprojektet gav dokumentationen 

data som låg till grund för studier av hjortarnas säsongsvandringar och deras sekundära sprid-

ning under brunsten. Dessutom erhölls data till nytta för utvecklingen av inventeringsmetoder. 

Dokumentation och identifiering av hjortar är därför en åtgärd som skulle vara till stor nytta 
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även för kronhjortsskötselområden samt för avgränsning av eventuella större förvaltningsom-

råden. 

 

Det finns ett stort behov av att fortsätta att försöka utveckla och ta fram inventeringsmetoder. 

Brunstinventering, foderplatsräkning och senvinterräkning på fält är metoder som är praktiskt 

användbara i förvaltning, men som behöver testas närmare. Absolut räkning med helikopter 

har gett resultat, både i Kolmården och i Skåne, som verkar lovande, men även vad gäller 

denna metod finns det behov av att undersöka tillförlitlighet. Att ta hjälp av s.k. kamerafällor 

(”åtelkameror”) vid inventering av kronvilt är en metod som bör undersökas, i synnerhet som 

hjortar kan kännas igen på hornen och då eventuellt användas som märkta individer.   

 

Kronvilt har rykte om sig att vara skygga och svårjagade. De har också rykte om sig att vara 

lättstörda. Denna studie visade att kronvilt under drevjakt med snabba, stora hundar mycket 

väl kan fly 10-15 km. Det intensiva jagandet under premiärveckan verkar dessutom fungera 

som en signal till de fullvuxna hjortarna om att det var dags att lämna brunstområdena och dra 

sig tillbaka till vinterområdena. Det gavs också exempel på att kronviltet kunde läsa av tecken 

på förberedelser till jakt och kunde därmed sätta sig i säkerhet redan innan starten av dagens 

jakt. Studien kunde också påvisa skillnader i dygnsrörelsemönster mellan skånska hindar och 

Kolmårdenhindar, skillnader som delvis kan tillskrivas att de skånska hindarna rör sig i ett 

landskap med mer störning. Det är sannolikt så att kronviltets grundmurade rykte hos svenska 

jägare som svårjagade, i alla fall delvis, beror på hur man på många håll i Sverige jagar kron-

vilt. Om man vid kronviltjakt använder sig av samma metoder, samma hundar, samma pass 

och torn som vid älgjakt, samt i övrigt beter sig som om det vore älgar man jagade, då kom-

mer man också att vara ineffektiv och uppleva kronviltet som svårjagat. Att jaga oftare eller 

att förlänga jakttiden erbjuder då ingen lösning, utan lösningen ligger istället i att lära sig hur 

kronviltet fungerar och anpassa sig därefter. 

 

Ett annat förvaltningsproblem – och kanske det största – är de skador som kronviltet orsakar 

på skog och gröda. Med tanke på att kronviltet i Sverige ökar och sprider sig kommer skador i 

form av barkskalning på framförallt gran att bli allt vanligare. Det finns ett stort behov av 

forskning kring skadeförebyggande åtgärder, men även ett stort behov av att sprida informat-

ion och kunskap om dessa allvarliga skador. Vad gäller barkskalningen är det visat att typen 

av landskap och alternativ födotillgång har stor betydelse för skaderisk (Jarnemo & Månsson 

2011; Jarnemo et al. 2014). Medan barkskalning är ett stort problem i Skåne, verkar det stora 

skadeproblemet i Kolmårdenområdet uppstå i spannmålsodlingar. De stora skillnader i kron-

viltets hemområdesstorlek, rörelsemönster och habitatval mellan olika typer av landskap som 

påvisats i denna studie, talar för att studier och åtgärder med syfte att motverka skador bör 

integrera landskapstyp och habitatsammansättning med kronviltets habitatutnyttjande, hem-

områdesstorlek och rörelsemönster. I samband med detta finns det också fog för studier av 

kronviltets födoval och hur detta varierar mellan olika typer och landskap samt säsong.  

 

Kronviltets födoval är också av betydelse för en annan fråga viktig för såväl svensk viltför-

valtning som forskning. Efter att ha varit nära utrotning i Sverige är kronviltet en art på stark 

frammarsch. Samtidigt ökar dovvilt och vildsvin. Det ekosystem med två klövviltarter som 

länge varit förhärskande utökas nu till fem arter klövvilt på många marker. Vilka interaktioner 

som finns mellan dessa arter, när och under vilka förutsättningar dessa interaktioner verkar, 

samt hur mycket man kan ha av de olika arterna, blir därför allt viktigare frågor att söka svar 

på. Vad gäller kronvilt reses till exempel ofta frågan om det finns en konkurrens med älg, 

något man vet tämligen lite om idag.         
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16. Kommunikationsinsatser 
 

Föredrag 
 

Jarnemo A. Kronvilt – ekologi och förvaltning. Tema för föredrag som hållits 10-20 ggr per år 

för jägare, markägare, jaktvårdskretsar, kronhjortsskötselområden, viltvårdsnämnder, viltför-

valtningsdelegationer, universitetskurser m.fl.  

 

 

Populärvetenskapliga artiklar, publicerade 
 

Jarnemo A. 2006. Ny forskning om kronvilt. Svensk Jakt 4: 50-51. 

 

Jarnemo, A. 2008. Vart tar hjortarna vägen efter brunsten? Svensk Jakt 6: 42-44. 

 

Jarnemo, A. 2009. På drift – från brunstlokal till brunstlokal. Svensk Jakt 11: 68-70. 

 

Jarnemo A. 2010. Kronviltet – en skånsk symbol. Naturskyddsföreningen i Skånes 

Jubileumsbok, s. 16-25. 

 

Jarnemo A. 2010. Skön, skygg och kontroversiell. Skånska Jakt- och Fiskemässan, bilaga 

Skånska Dagbladet 22 augusti 2010, s. C4. 

 

Jarnemo A. 2010. Skånska licenssystemet ses som ett föredöme. Skånska Dagbladet, bilaga 

Skånska jakt- och Fiskemässan, 22 augusti 2010, s. C5. 

 

Jarnemo A. 2010. Skön, skygg och kontroversiell. Svensk Jakt Nyheter. 

 

Jarnemo A, Wikenros C. In press. Hur långt flyr kronvilt under drevjakt? Svensk Jakt. 

 

 

Populärvetenskapliga artiklar, planerade 
 

 

Jarnemo A. Hur ska man inventera kronvilt? Svensk Jakt. 

 

Jarnemo A mfl. Hur stora områden behövs för att förvalta kronvilt? Svensk Jakt. 

 

Jarnemo A mfl. Så lever svenska kronhjortar. Svensk Jakt. 

 

 

Vetenskapliga artiklar, publicerade 
 

Jarnemo A. 2008. Seasonal migration of male red deer (Cervus elaphus) in southern Sweden 

and consequences for management. European Journal of Wildlife Research 54: 327-333. 

 

Jarnemo A. 2011. Male red deer (Cervus elaphus) breeding dispersal during the breeding sea-

son. Journal of Ethology 29: 329-336. 
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Jarnemo A, Wikenros C. 2013. Movement pattern of red deer during drive hunts in Sweden. 

European Journal of Wildlife Research DOI 10.1007/s10344-013-0753-4. 

 

Allen A, Månsson J, Jarnemo A, Bunnefeld N. 2014. The impacts of landscape structure on 

the winter movements and habitat selection of red deer. European Journal of Wildlife Rese-

arch 60:411-421. 

 

 

Vetenskapliga manuskript, pågående (preliminära titlar) 
 

Jarnemo A, Jansson G, Månsson J. Timing of census may affect observed age and sex ratios 

of red deer Cervus elaphus. 

 

Jarnemo A, Allen A, Månsson, J, Samelius G, Seiler A, Bunnefeld N. Effect of landscape 

structure on red deer home range sizes.  

 

Jarnemo A, Allen A, Månsson J, Samelius G, Seiler A, Bunnefeld N. Habitat choice of female 

red deer in contrasting landscapes.  

 

 

Vetenskapliga manuskript, planerade (arbetstitlar, medförfattare kan tillkomma) 
 

Jarnemo A mfl. The reproduction of a northern ungulate in relation to climatic factors. 

 

Jarnemo A mfl. Home range patterns of male red deer in different types of landscapes.  

 

Jarnemo A mfl. Habitat use of male red deer in different types of landscape.  

 

Jarnemo A. Relations between counts, planned harvest and harvest – tools for management of 

red deer. 

 

Jarnemo A, Hörnell-Willebrand M. A test of two methods of pellet group count to monitor red 

deer 

 

 

Konferensdeltagande 
 

Mapping of male red deer Cervus elaphus movements in southern Sweden. Poster The XIVth 

Nordic Congre  Wildl Res, Fuglsøcentret Danmark, 1-4 mars 2006. 

 

New research project on red deer in Sweden. Poster  6th Intern Deer Biol Congr, Prag, Chech 

Rep, 7-11 Aug 2006. 

 

Mapping of male red deer movements in southern Sweden. Poster  6th Intern Deer Biol Congr, 

Prag, Chech Rep, 7-11 Aug 2006. 

 

Male red deer Cervus elaphus movements during the rut in southern Sweden. Poster IUGB 

XXVIII Congress, Uppsala, 13-18/8 2007. 
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Övrigt 
 

Jarnemo A. 2010. Vårda kronviltet. Posterutställning 12 postrar, Skånska Jakt- och Fiskemäs-

san, Bosjökloster 28-29 augusti. 

 

Jarnemo A. 2008-2014. Bakgrund till licenstilldelning. Årlig information som skickas ut till 

sökande av kronviltlicens i Skåne. 

 

Samt många, många timmar av e-post, telefon och direktmöten med jägare, markägare, myn-

dighetspersoner och andra kronviltintresserade. 
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