
Kronhjorten i Sverige
Mark SO



Historia
• Ursprunglig art, vandrade in efter istiden för ca 11 000 

år sedan, till skillnad ifrån Dovhjorten som kom in i 
Sverige på 1500-talet med människans hjälp.



Spridning

• Hemmaområden skiljer sig stort där biotop och störning
ifrån människan spelar stor roll men också fodertillgång. 
Stor fodertillgång = mindre område, mindre fodertillgång = 
större område. 

• Är väldigt känsliga för störning och förändring till skillnad
mot övrigt klövvilt. Störs den för mycket av jakt, 
avskjutning och förändrade fodertillgångar har den inga 
problem att lämna markerna för att inte komma tillbaka.

• Hinden får bara en kalv (mindre än 1% för dubbelkalv). 
Dock är det vanligt att årskalven stannar kvar hos Hinden
upp till 2 år.

• Flockdjur, även tjurarna kan gå I flock som då styrs av en
alfa-tjur. Handjur och hondjur går ofta inte tillsammans
med undantag för brunsten.

• Precis som dovhjorten väldigt koncenterat geografiskt
etablering. Svår att få tillbaka till markern om den väl
försvunnit

• Brunstar September, kalvar I maj



Sinnen
• Väldigt god syn, väsentligt mycket bättre än övrigt klövvilt. Uppfattar rörelser och använder synen på ett mer utpräglat sätt.

• Väldigt god hörsel och doftsinne, har en väsentligt mindre toleransnivå för ev. hot än övrigt vilt

• Skiljer sig också ifrån övrigt vilt i försvarsstrategi och intelligens, inte ovanligt att jägare nästan snubblar på dem när de ligger 
och trycker under granverk blixtstilla tills hotet har passerat.

• Har de hund efter sig blir flyktvägen oftast rak, snabb och väldigt lång. De fortsätter oftast springa långt efter att hunden har
släppt spåret. Därefter letar de gärna efter nya hemområden.



Föda

• Konkurrerar med älgen och lever 
främst i områden med god tillgång
på gräs, brutet jordbrukslandskap
och bördig bärmark

• Det som skiljer dem främst ifrån
älgen är deras förmåga att hitta
föda om vintern som kan ge stora
skador för lantbruket när markerna
är som skörast. 

• Normalvikt Hjort 200-300 kg
Normalvikt Hind 120-170 kg



Inventering
• Foderplatsinventering, kamera vid utplacerad foderplatser
• S k. Vårräkning, efter snösmältning vid första grönskan. Aktivera hela laget att vaka vid 

samma tillfälle på fält och hyggen (kända foderplatser). Aktiva gryning och skymmnig.



Jakt
• Oerhört viktigt att ha en strategisk

avskjutningsplan
• Avskjutningen rekommenderas regleras årligen i 

uppstartsfasen.
• System för att varna varandra vid fara även om 

de inte har visuell kontakt, varnar en individ
agerar övriga förutsättningslöst.

• Väldigt känsliga för störningar
• Hot Lodjur, kalvar
• Beter sig som älgen vid skott, kan se obemärkt

ut och stå kvar vi bra träff
• Om den rusar kan den gå väldigt långt även med 

en bra träff
• Eftersök är oftast svåra då de inom flocken

försvårar spårning genom att springa i samma
spår som den skadade individen för att sedan 
splittra sig och göra det svårt för det 
efterföljande hotet att följa det skadade djuret.



Hot
• Lodjur, kalvar
• Parasiter i pälsen, ofarligt men syns

som klumpar


