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Klövvilt kopplat till jordbruksmark ökar!

Älg +-

Rådjur +-

Kronhjort +

Dovhjort ++

Vildsvin +++

>150 dovhjortar på bilden!

Avskjutning av klövvilt, 1999-2016



Något om utfodring 

Något om rörelser 

Något om skador och kostnader

Något om ekosystemeffekter

MED FOKUS PÅ RÅDJUR, DOVHJORT 

OCH VILDSVIN

Innehåll



A. Malmsten 2017

Utfodring



Utfodringens
-konsekvenser

Utfodring syftar oftast till att vidmakthålla eller höja 
vilttätheten genom att:

• Vidmakthålla eller höja djurens kroppsvikt/kondition 
under vintern 

• Förbättra fertilitet och reproduktion

• Höja vinteröverlevnaden

• Minska skador i jord- och skogsbruk

Få studier gjorda som stöder dessa syften 



Utfodringens
konsekvenser

• Påverkan på andra arter?

Positiv – Negativ

Ex. Kronhjort-varg-älg

Dovhjort-rådjur

Vildsvin-rådjur

Biologisk mångfald?

• Smittspridning?

ASF, CWD



Utfodring & Föda - Vildsvin

Magsäcksinnehåll hos 57 skjutna vildsvin

Andel (%) av födoslagskategorierna.

Lemel 1999



Utfodring & Föda - Vildsvin

Magsäcksinnehåll hos 225 skjutna vildsvin

Andel (%) av födoslagskategorierna.

A. Malmsten 2017



Födoval dovhjort, vintertid
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Rörelser…



Utfodringsexperiment 
73 sändarmärkta rådjur (2005)

Hemområdesstorlek, hektar (vinter)

-26% +77%

7 timmar/dygn inom 200m



Social organisation

Råbocken hävdar parningsrevir 
från april-september

Geten hävdar INTE revir… dess 
vistelseområde kallas ”hemområde”



Hemmområdesstorlek - Rådjur
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ID807, 5 år (Maj 8-10, 2012), 2 hr pos.



Årstidsvandring

Årstidsvandrande rådjur 
-till och från foderplatser?

Antal djur som årstidsvandrat en viss sträcka

Antal gånger i livet en viss individ genomför 

årstidsvandringen



Utfodringsexperiment 
73 sändarmärkta rådjur (2005)

Hemområdesstorlek, hektar (vinter)

-26% +77%

Dödlighet (%)

7 timmar/dygn inom 200m
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Gångsträckor under ett 
genomsnittsdygn, juni-juli
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Andel av tiden (%)

Dovviltets tid på foderplatserna

Tid på dygnet

Foto: P. Ahlroth
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Dovhjortarna vandrar under brunsten!

Brunstvandringssträcka för 18 hanhjortars vandring till sin 
brunstlokal.
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Hemområden - vildsvin

• Stor variation mellan

områden

• Stora skillander

galtar/suggor

Jansson & Månsson 2011

Totalt ca 10 000 ha

Totalt ca 1200 ha



Hemområdesstorlek
Vildsvin – 4 områden
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Vildsvin – utnyttjande av foderplatser?



Skador

Foto: Anders Jarnemo



Skador på skog

• Förutom betesskador - fr.a. bök som förstör skogsbilvägar, diken, nyplanteringar och 

rotsystem.



Dovvilt - bete på gran runt foderplatser



Skador på jordbruksmark

• Bök, gångar/stigar, legor, betning.

• Stora kostnader för den enskilda markägaren eller arrendatorn.

• Större skaderisk nära skogskant och foderplats.



Klövvilt och kostnader

• ”Balans mellan viltstammarnas storlek och markernas 

förmåga att föda viltet…” (Jaktlagsutredn. 1986/87)

• 1987 ca 11 mkr/år (motsv ca 20 mkr) till ersättning för 

skador på gröda (hjortdjur) 

• 1995 upphörde ersättningssystemet  för hjortdjur

• 2016 ca 5 mkr/år (tranor o gäss) 



Hur gick det med hjortdjuren efter 1995?

Lagens målsättning => markägaransvar att balansera viltstammarna via jakt

Hur ser det ut nu? 

LRF-Sörmland – enkät 2012:
I en stor del av lokalavdelningarna rapporteras 30% skador => 
anpassad odling (inga ärtor, bönor, majs, havre och vete eller ingen 
odling alls…)

SCB/Jordbruksverket – enkät 2014
Totala nationella skördebortfallet 0,2 – 7% (beroende på gröda)
Vildsvin i alla grödor, älg i havre.
19% av spannmålsarealen viltskadad i Götalandsskogsbygder
10% av totala  nationella vallarealen viltskadad
>25% av lantbrukarna anger att viltet påverkar valet av gröda



Jaktens ”värden”

2017
Intäkter 4,5 miljarder/år 
Kött mm, arrenden

2010
Kostnader ≥ 2 miljarder/år

1,3 miljarder för olyckor 

0,7 miljarder skogsbruk

? Skador i jordbruket



Vildsvinsskador, kostnad

Hörningsholm, Sörmland 2010, baserat på 29 fält

Månsson et al. 2011 



Vilda växtätare = 
JORDBRUKSSKADOR…

Menichetti et al. 2019, PLOS ONE

Case study:

Havre

• 21% skördeförlust – 1585 kr/ha

Höstvete

• 26% skördeförlust – 3910 kr/ha

Snittkostnad:

• 865 kr per dovhjort

Jaktvärde:

• 1000 kr per dovhjort



Övriga skador

• Villaträdgårdar

• Golfbanor

• Kyrkogårdar



Foto: C-G Thulin

Ekosystemeffekter



Bete gynnar mångfalden

Artdiversitet

Störningsintensitet

Betesintensitet



Behöver vi betesdjur?

Svenska betesmarker minskar sakta men säkert…



Vad blir det för skog? Volym gran/ha

Lindbladh et al. 2014

Gran i södra Sverige

1929 = 140 Mm3

2003 = 490 Mm3 (+250%)



Foto: C-G Thulin



Ängs- och hagmark minskar!

-70% minskning på ca 100-år

-Mellan 2011 – 2012 minskning med 6300 ha.
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Kan vilda visenter och dovvilt ersätta de tama 
växtätarna?



Stora växtätare behövs!
• Svenska ängs- och hagmarker har minskat med 70% på 100 

år.

• De ”gräsbetande” djuren i markerna har minskat. Antalet kor 

har minskat med hälften!

• De stora gräsätarna håller markerna öppna och skapar 

förutsättningar för artrikedom, mångfald i odlingslandskapet!

Potentiella fördelar

+ variabla störningsregimer

+ okontrollerade/”irrationella”

+ mindre skötsel (djurvälfärd, 

arbete)

+ funktionella ekosystem 

(resilience)

+ funktionell diversitet

Potentiella nackdelar

- Okontrollerad störning

- Inga gränser/ägande

- Motsatta intressen

- Trafik

- Smitta



Sammanfattningsvis, I

• Såväl vildsvin, dovhjort och rådjur utnyttjar foderplatser 

frekvent.

• Potentiellt rör sig djuren över väldigt stora arealer -

Vildsvinen rör sig över störst areal 20-100 km2, dovhjorten 

rör sig över 10-20 km2 och rådjuren 1 km2

• Utfodringen kan minska djurens rörelser och 

hemområdesstorlek på ett betydande vis. 

• Högt betestryck, ibland skador runt foderplatser vanliga –

hönan eller ägget…?

• Bete är en förutsättning för biologisk mångfald!



Sammanfattningsvis, II

• Klövvilt bundet till jordbruksmark ökar!

• Inte bara vildsvin utan fr.allt dovhjort ökar överallt…

• Betesskador i jordbruket troligen ett underrapporterat fenomen

• Generella produktionsförluster (där det finns dovvilt) på spannmål 

>20%?

• Det finns kostnadseffektiva sätt att skydda grödan – Stängsel!

• Hur stora skador är rimliga? 

• Skogsägare 5% betesskador på tall/år (SVS-policy, 2017)

• Samerna ska tåla 10% rovdjursförluster (Riksdagsbeslut 2013)



Utfodringens
-konsekvenser

Utfodring syftar oftast till att vidmakthålla eller 
höja vilttätheten genom att:

• Vidmakthålla eller höja djurens 
kroppsvikt/kondition under vintern - OKLART

• Förbättra fertilitet och reproduktion - OKLART

• Höja vinteröverlevnaden - EVENTUELLT

• Minska skador i jord- och skogsbruk -
EVENTUELLT



Tack för 
uppmärksamheten!

Foto: Robin Carlander



Forskningsläget kring hjort och vildsvin…

Kunskaper saknas ang. 

utfodringens påverkan på:

- Reproduktion och överlevnad

- Biologisk mångfald 

(kaskadeffekter?)

- Jord- och skogsbruk

Mer experimentella studier!



KontrollExperiment

?



Ett kontrollerat experiment ”före - efter” 
Med och utan utfodring på Grimsö

= 1 x 1 km

= Control – no feeding ≥ 1 yr

= Experiment - feeding

Game cameras 

Rodent monitoring

Vegetation survey
Fox survey

Pellet count 

(large herbivores and hare)

Forest grouse

?
GPS-marked WB

• Effects of WB on biodiversity

• …

Roe deer survey



Växtätarnas klimatpåverkan?

Cromsigt et al. 2018



Framtidens lantbruk?

Biologisk mångfald, bra mat 
och regional utveckling i 

hållbar förening?



Ekosystem-service-

baserad produktion

Inplanterade 

viltpopulationer

Mat

Biodiversitet Miljö

Uthållig matproduktion

Potential för mat-turism

Rik miljö, rika upplevelser

Potential för ekoturism

Uthållig

utveckling

Hållbar viltförvaltning – Mat från skogen
Möjligheter för mångsidigt markutnyttjande

Thulin et al. (2015) Eur J 

Wildl Res



Konfliktområden?

Konfliktområden : 

-Bebyggelse, industri, 

parker, golfbanor etc

-Sammanhängande 

odlingsmark ≥ 100ha inom 

0,5km (ej ängs- och 

hagmark)

Gult  => Konflikt-rikt - Dyrt

Blått => Konflikt-fattigt - Billigt

Zetterberg et al. Opubl.



Frågor…?



Tack!

Foto: T. Kaminski


