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Abstract 

The red deer (Cervus elaphus) is a highly adaptable animal that can live in a wide range of habitats while 

sustaining itself on many different types of food. However, management of red deer populations is at a 

cross-road, since large populations are desired from hunting and recreational perspectives, but too large 

populations can cause significant economic damage on production forests and farmed crops. This study 

aims to: 1) Make an inventory of the red deer population at eastern Revingehed in Scania, Sweden. 2) To 

estimate the population of red deer in Scania’s red deer areas. 3) To investigate where grazing occurres, in 

the forest on trees or on the open fields. This was done by going out in the evening to eastern Revingehed, 

which is an area with proximity to production forests but with no farmed crops, to count the amount of 

red deer as well as to see where the grazing took place. The estimation of the population in Scania’s red 

deer areas was based on hunting statistics but also included data on traffic accidents as well as mortality 

from stags fighting. The average amount of red deer observed per day was 97 individuals which led to that 

the calculated density of red deer in eastern Revingehed was higher than the mean density in Scania’s red 

deer areas. No red deer was observed grazing in forested areas and lastly the population in the red deer 

areas was calculated to be growing on average by 12% per year. Eastern Revingehed can therefore be viewed 

as an ideal place where high populations of red deer exist to fulfil the hunting and recreational values 

without at the same time causing economic damage by grazing on production forest. 

 

Introduktion 

Kronhjorten (Cervus elaphus) kan leva i en rad olika naturtyper som t.ex. trädlösa hedar eller alpterräng, men 

arten föredrar blandterräng av öppen mark och skog vilket Skånes omväxlande jordbruks- och 

skogslandskap uppfyller (Allen et al. 2014). De är flockdjur där könen utanför brunsten oftast lever åtskiljda. 

Honorna (även kallade hindar) går tillsammans i större matriarkat medan hanarna (även kallade hjortar) 

vanligtvis bildar s.k. ungkarlsflockar eller herrklubbar. Flockarna är dynamiska och mindre grupper kan 

under samma dygn först koncentreras och bilda större flockar för att sedan brytas upp igen. (Clutton-Brock 

et al. 1982) 

Storleken på kronhjortarnas hemområde skiljer sig mellan könen där hindarna ofta är stationära och håller 

sig vid sitt uppväxtområde medan hjortarna kan röra sig längre sträckor för att hitta resurser samt platser 

där framgång under brunsten är större (Clutton-Brock et al. 1982). Hjortarnas hemområden har i 

Kolmården observerats vara tre gånger så stort som hindarnas, som i Skåne har uppskattats vara i 

genomsnitt ca 2600 ha (Jarnemo, 2014). 

Som ett svar på mänskliga störningar söker kronhjortar daglega i skyddade skogsområden för att sedan 

under natten söka föda ute i öppna områden (Georgii, 1981). Detta är dock suboptimalt ur ett 

födosökningsperspektiv då de som idisslare behöver ett kontinuerligt födointag under hela dygnet. 

Kronhjort är en blandbetare, men den föredragna födan, vilket främst inkluderar gräs och örter, hämtas 

under natten i markskiktet. Under daglegan och under vintertid då födotillgång är mer begränsad ökar dock 

bete i fält- och trädskiktet av knoppar, skott och av bark. (Clutton-Brock et al. 1982). Bark är på många sätt 

ekvivalent med födan i markskiktet med avseende på näringsinnehåll, nedbrytbarhet samt vatteninnehåll, 

men tros nedprioriteras då det är energikrävande att lossa barken från träden (Gill, 1992). 

Kronhjortspopulationen kommer i kläm mellan motsägande intressen då stora populationer kan leda till 

ekonomiska förluster för bönder och markägare (Gill, 1992). Samtidigt har kronhjorten ett stort värde från 
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ett jakt- och friluftsperspektiv där höga populationer är önskvärda (Gordon et al. 2004). Förlusterna 

kommer främst från att betet av barken på produktionsskog hämmar tillväxt och försämrar virkets kvalité 

medan odlade grödor också kan skadas via antingen bete eller tramp (Gill, 1992). 

Ett verktyg för att minska de ekonomiska skadorna är populationskontroll (Brown et al. 2000). Detta görs 

genom jakt där det i Skåne finns kronhjortsområden (även kallade licensområden, se figur 1) där jaktlicenser 

tilldelas av länsstyrelsen medan det i resten av landskapet sker allmän jakt. I båda fallen sker jakten från 

andra måndagen i oktober fram till 31 januari (Svenska Jägareförbundet, 2012).  

Andra förvaltningsmetoder inkluderar en ökning av lättillgänglig högkvalitativ föda genom antingen 

etablering av födostationer där hö eller ensilage placeras ut (Gundersen et al. 2004), genom kvarlämning av 

topparna på skördad skog (Heikkilä och Härkönen, 2000), eller genom att på åkermark odla grödor för 

konsumption av vilt (Hehman och Fulbright, 1997). Förutom att dessa kan minska betningstrycket på 

produktionsskog eller grödor kan de även omdirigera kronhjortarna inom landskapet bort från känsliga eller 

ekonomiskt värdefulla områden (Gundersen et al. 2004). 

För effektiv implementering av dessa förvaltningsstrategier krävs dock kunskap om var kronhjortarna 

befinner sig i landskapet och ifall de orsakar ekonomiska skador i området. Denna studiens tre mål var: 1) 

att inventera kronhjortspopulationen vid Revingeheds östra område 2) att uppskatta 

kronhjortspopulationen inom Skånes kronhjortsområden och se ifall den ökar eller minskar 3) att på kvällen 

undersöka var födosökning sker, alltså om kronhjortarna befinner sig på öppen mark eller om de föredrar 

skogsområden. 

 

Metod 

Lämplig lokal för inventering bestämdes efter överläggningar med Svenska Jägareförbundet vara 

Revingeheds östra område (se figur 1). Fälten i området är under sommaren betesmark för kor och inga 

odlade grödor finns. Till öster om området finns produktionsskog. Det undersökta området beräknades till 

1170 ha. 

 

Figur 1. Karta över Skåne där punkten visar positionen på området där kronhjort inventerats, och 

det streckade området visar utbredningen av Skånes licensområden för kronhjort. Till höger visas 

en karta över det inventerade området. 
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Inventeringen av kronhjortar genomfördes år 2018 av två personer vid sex tillfällen i april (9/4, 12/4, 16/4, 

19/4, 23/4 och 26/4) under kvällstid från ca 18.30 och gjordes med hjälp av jakttorn och kikare. I samband 

med inventeringen antecknades även var kronhjortarna betade och efter att området inventerats fortsatte 

observation av betet tills solljuset försvunnit och de inte längre var synliga, vilket skedde ca 21.30. Tätheten 

av kronhjortar per hektar i Revingeheds östra område beräknades utifrån medelvärdet av observerade 

kronhjortar per fälttillfälle dividerat med antal hektar inventerat område.  

Populationsuppskattningen beräknar kronhjortpopulationens storlek efter jakt och är en modifierad variant 

av modellen från Svenska Jägareförbundet (2017). Det som skiljer sig är att denna studies modell inkluderar 

dödlighet utöver endast avskjutning och att köns- och kalvfördelningen är anpassad efter Skånes 

kronhjortspopulation istället för hela Sveriges. Beräkningarna bygger på jaktstatistik inom licensområdet 

och togs fram för att beräkna en jämförbar täthet av kronhjortar per hektar. Licensområdenas area 

beräknades till 309500 ha.  

Avskjutningsstatistiken inom licensområdena samt köns- och kalvfördelningen av Skånes 

kronhjortspopulation är från Jarnemo pers. comm. Viltolycksstatistiken hämtades från Nationella 

Viltolycksrådet (2018). Dödlighetsdata angående ihjälstångning är från Jarnemo pers. comm. i enlighet med 

Clutton-Brock et al. (1982). 

Populationsuppskattningen beräkningar förutsätter följande:  

Populationen är stabil, alltså motsvarar dödligheten populationens tillväxt. 

Dödlighet beror uteslutande på avskjutning, trafikolyckor och ihjälstångning. 

Skånes kronhjortspopulation är uppbyggd med fördelningen: 42% hind, 27% kalv, 31% hjort (varav 19% 

unghjortar + 12% vuxna hjortar). 

Beräkningar för populationsuppskattningen: 

Ihjälstångningar = 5% av vuxna hjortar = 12% ∗ 5% ∗ populationen innan jakt 

Trafikolyckor  = 2,6% av populationen innan jakt 

Antal årskalvar som motsvarar dödligheten = avskjutning + ihjälstångningar + trafikolyckor 

Populationen innan jakt =  
Antal årskalvar som motsvarar dödligheten

procent kalvar - procent ihjälstångade - procent i trafikolyckor
 

Antal hindar = 42% ∗ populationen innan jakt 

Antal hjortar = 31% ∗ populationen innan jakt 

Kronhjortspopulation efter jakt = populationen innan jakt - antal trafikolyckor - antal ihjälstångningar - avskjutningar  

Utifrån jaktstatistiken inom licensområdena beräknades även ett populationsindex. Detta gjordes genom 

att först dividera ett års avskjutning med avskjutningen från året innan för att se med hur många procent 

avskjutningen ökade från år till år. Sedan togs ett medelvärde fram från dessa procentuella ökningar för att 

få den genomsnittliga ökningen per år. 
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Resultat 

Under inventeringen observerades i genomsnitt 97 kronhjortar per fälttillfälle, högsta antalet observerade 

var 201 st och minsta antalet var en (se tabell 1). 

Tabell 1. Resultat av kronhjortsinventering genomförd i april 2018 vid Revingeheds östra område. 

Data är från sex olika tillfällen då antal individer samt ifall dessa var vita noterades. 

Fälttillfälle 9/4 12/4 16/4 19/4 23/4 26/4 Medelvärde 

Antal 
individer 

201 1 94 74 122 90 97 

Varav  
vita 

- - 3 3 - 3 

 

Populationsuppskattningen för år 2017 beräknades till: 

Ihjälstångningar = 5% av vuxna hjortar = 12% ∗ 5% ∗ populationen innan jakt 

Trafikolyckor  = 2,6% av populationen innan jakt 

Antal årskalvar som motsvarar dödligheten = 810 avskjutningar + 18 ihjälstångningar + 95 trafikolyckor = 923 årskalvar 

Populationen innan jakt =  
923 årskalvar

27% - (5% ∗ 12%) - 2,6%
= 3878 individer 

Antal hindar = 42% ∗ 3878 individer = 1629 hindar 

Antal hjortar = 31% ∗ 3878 individer = 1202 hjortar 

Kronhjortspopulation efter jakt = 3878 individer - 95 trafikolyckor - 18 ihjälstångningar - 810 avskjutningar = 2955 individer  

 

Figur 2. Den uppskattade tillväxten för kronhjortspopulationen i Skånes licensområden. 
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Tätheten av kronhjort i Revingeheds östra område beräknades i april 2018 vara: 

97 kronhjortar

1170 hektar
= 0,083 kronhjortar per hektar 

Tätheten av kronhjort i Skånes licensområden år 2017 beräknades till: 

2955 individer

309500 hektar
= 0,0095 kronhjortar per hektar 

 

Populationsindexet för Skånes kronhjortspopulation i licensområdena beräknades till: 

Avskjutningsökning från 2008 till 2009 =
454 avskjutningar år 2009

312 avskjutningar år 2008
= 1,46 

Avskjutningsökning från 2009 till 2010 =
481 avskjutningar år 2010

454 avskjutningar år 2009
= 1,06 

Avskjutningsökning från 2010 till 2011 =
590 avskjutningar år 2011

481 avskjutningar år 2010
= 1,23 

Avskjutningsökning från 2011 till 2012 =
689 avskjutningar år 2012

590 avskjutningar år 2011
= 1,17 

Avskjutningsökning från 2012 till 2013 =
741 avskjutningar år 2013

689 avskjutningar år 2012
= 1,08 

Avskjutningsökning från 2013 till 2014 =
763 avskjutningar år 2014

741 avskjutningar år 2013
= 1,03 

Avskjutningsökning från 2014 till 2015 =
785 avskjutningar år 2015

763 avskjutningar år 2014
= 1,03 

Avskjutningsökning från 2015 till 2016 =
801 avskjutningar år 2016

785 avskjutningar år 2015
= 1,02 

Avskjutningsökning från 2016 till 2017 =
810 avskjutningar år 2017

801 avskjutningar år 2016
= 1,01 

Genomsnittlig avsjkutningssökning per år =
1,46 + 1,06 + 1,23 + 1,17 + 1,08 + 1,03 + 1,03 + 1,02 + 1,01

9
= 1,12 

 

Alla observerade betande kronhjortar befann sig på öppna fält och betade i markskikt. Betning i skog eller 

på träd observerades ej. 
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Diskussion 

Inventeringsdatan inkluderade antal hjortar samt ifall dessa var vita (se tabell 1). Ursprungligen var det tänkt 

att även inkludera kön samt antal kalvar, men detta visade sig vara svårt vilket främst beror på årstiden 

studien genomfördes. Enligt Clutton-Brock et al. (1982) fäller hjortarna sina horn mellan februari och april 

för att sedan direkt börja växa ut nya. Detta gjorde det svårt att på långt avstånd avgöra om individer hade 

horn eller ej, speciellt när solen börjat gå ner och ljusförhållanden var dåliga. Clutton-Brock et al. (1982) 

förklarar även att kalvar börjar födas i april och att de sedan under de närmsta veckorna mest spenderar sin 

tid ensamma i lega. Detta gjorde att nyfödda kalvar antagligen inte observerades. Anledningen till att vi 

antecknade ifall det fanns vita hjortar var för att se om populationen i östra Revingehed innehöll samma 

individer från dag till dag eller ifall den var dynamisk. Att det skilde sig mellan både antal kronhjortar och 

antal vita individer mellan fälttillfällena visar på att populationen är dynamisk. Ett problem här med den 

valda lokalen är dess storlek (1170 ha), vilken är ca hälften så stor area som de skånska hindarnas normala 

hemområden. Detta gör att tidsmässiga variationer kan ha stor påverkan på resultatet och ett större område 

hade behövts inventeras för ett mer pålitligt resultat.  

Dag två, då minst antal kronhjortar observerades (se tabell 1) var väldigt blåsig med vindar kring tio meter 

per sekund. Denna störning kan ha gjort att kronhjortarna inte vågade befinna sig ute på de öppna fälten 

utan istället sökte skydd bland träden. 

Populationsuppskattningen är grov då den t.ex. bara tar hänsyn till dödlighet från avskjutning, trafikolyckor 

och ihjälstångningar. Dessa tre identifierades som de viktigaste faktorerna, men i en mer korrekt 

uppskattning bör även dödlighet från sjukdom, ålder, vintrar samt kronhjortar som dör genom att fastna i 

staket inkluderas, men eftersom tillförlitliga data på hur många som dör av dessa faktorer inte kunde hittas 

inkluderades inte dessa i uppskattningen. I denna studie inkluderades mer omfattande inventeringsdata från 

Skåne i form av den Skånska kronhjortsstammens kalv- och könsfördelning. Ett mål för framtida studier 

för en mer pålitlig populationsuppskattning bör vara att samla in mer detaljerade inventeringsdata i 

licensområdena för beräkning av kalv- och könsfördelning, reproduktionsstatistik och 

avskjutningsfördelning. 

Modellen för populationsuppskattning från Svenska Jägareförbundet (2017) använder endast 

avskjutningsstatistik för att beräkna antalet årskalvar som motsvarar dödligheten. Denna studies inkludering 

av fler dödlighetsfaktorer innebar att vissa modifikationer på Jägareförbundets modell fick införas. Denna 

anpassning av modellen medförde nya problem som inte alla kunde lösas. Ett problem är förutsättningen 

att kronhjortspopulationen är stabil, vilket inte stämmer överens med ett flertal källor som istället menar 

att populationen ökar (Allen, 2014; Jarnemo, 2014; Svenska Jägareförbundet, 2017). Denna ökning kan 

även ses i vårt populationsindex och för att lösa detta bör populationsökningen inkluderas i modellen så att 

förutsättningen att populationen är stabil inte längre behövs. 

Populationsuppskattningen visar på en ökande population med kraftigast ökning mellan 2010-2013 som 

sedan dess har saktat av (se figur 2). Vår medelökning av licensområdenas population på 12% per år 

stämmer överens med de 12% per år Svenska Jägareförbundet (2017) uppger. Jägareförbundets rapport 

undersöker hela Sveriges kronhjortspopulation, så detta tyder på att kronhjortspopulationen växer lika 

snabbt i Skåne som i resten av landet. Dock baseras både Jägareförbundets och vårt populationsindex 

endast på avskjutningsstatistik och fler faktorer bör inkluderas för ett mer pålitligt värde. 

Den beräknade tätheten i östra Revingehed är högre än i Skånes licensområden som helhet, men detta har 

vi inte kunnat undersöka statistiskt då mängden insamlade data är för låg. För att kunna säga att östra 

Revingeheds kronhjortstäthet är signifikant högre hade området behövts inventeras många fler gånger än 

vad som gjordes i denna studie. 

Inga kronhjortar observerades kvällstid beta i skog vilket stämmer överens med Clutton-Brock et al. (1982). 

En stor brist i denna studie är dock att kronhjortar är svårare att se i skog och ifall de betade där kan de ha 

missats. Vårt tillvägasätt innebar att se ifall hjortar som redan betade i fält bytte över till skog eller träd, men 
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en bättre metod kan vara att med GPS-sändare spåra kronhjortpopulationen så att även om de befinner sig 

i skogen kan de hittas och observeras. En annan brist var hur länge kronhjortarnas bete observerades. De 

betar tills solen går upp och hade kunnat byta till bete av träd under natten. Vi hade tänkt hålla på längre 

än tills det att dagsljuset försvunnit med hjälp av en nattkikare, men då den nattkikare som fanns tillgänglig 

visade sig vara oduglig fick vi nöja oss med att hålla på tills vi inte längre kunde se kronhjortarna. 

Resultaten visar på att östra Revingehed är ett optimalt område för kronhjortar som lyckas hålla de 

motsägande målen i balans. Rekreations- och jaktvärdet är högt tack vare den höga tätheten av kronhjortar, 

men samtidigt orsakas inte stora ekonomiska skador då de betar ute på gräsfälten och inte på träden. Detta 

gör att såväl naturentusiaster som landägare i området bör vara nöjda. 
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