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ABSTRACT 

 

Gotland is an island in the Baltic Sea where man has introduced roe deer. The last successful 

reintroduction was in the 1980s and is the base of the viable roe deer population of today. 

 

The aim of this study was to estimate the roe deer population density in 2012 and the species 

population dynamic since the time when studies on the population started. The result indicates 

a population size of 850 roe deer in 2012. There was no significant population dynamic, 

which may be due to insufficient data. The population occurs basically over the whole island 

but have not yet been established in all suitable areas. Since reporting of hunting numbers of 

roe deer started they have increased while the hunting numbers of red fox have declined. Red 

fox is the most frequent predator on roe deer on the island.  
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INLEDNING 

 

Bakgrund 

Rådjur (Capreolus capreolus) tillhör ordningen partåiga hovdjur (Artiodactyla) och familjen 

hjortdjur (Cervidae). Rådjurshannen kallas bock, hona som fött kid kallas get medan honor 

som blivit könsmogna men ännu inte befruktats kallas smaldjur och ungarna kallas kid, killing 

eller lamm. Ett normalt vuxet rådjur väger 20-30 kg, har en boghöjd på 70-75 cm och ungefär 

lika stor är kroppslängden från bröstet till svansroten, medan den totala längden från nos till 

svansrot är 110-115 cm. Rådjurets kroppsvikt är tämligen variabel beroende på kön, ålder, 

längd, årstid, miljö och arv. Generellt är rådjuren i norr tyngre än rådjuren i söder och hondjur 

väger cirka 20 % mindre än handjur (Cederlund & Liberg 1995, Schmitz 1981). 

 

Rådjur fanns sannolikt i de gotländska markerna under brons- och järnåldern, men dog 

troligen ut på grund av jakt (Skogseko 2002). Rådjuret är därmed en återintroducerad art på 

den relativt däggdjursfattiga ön Gotland. Att återintroducera en art kan medföra negativa 

och/eller positiva konsekvenser för ekosystemet. Har miljön i området ändrats så pass mycket 

att det inte längre är ett naturligt utbredningsområde för arten är risken stor att den 

återintroducerade arten dör ut eller övergår till att bli en invasiv art i den miljö 

återintroduktionen skett i. Om livsmiljön fortfarande är lik artens naturliga utbredningsområde 

samt att det är så pass många individer att de kan finna en partner att reproducera sig med kan 

arten överleva och bilda en livskraftig population (Konventionen om biologisk mångfald, a). 

Oftast har introduktion av arter en större effekt på öars ekosystem än på fastland, på grund av 

den geografiska isoleringen som begränsar in- och utvandring, vilket leder till färre naturliga 

konkurrenter och predatorer som påverkar det ursprungliga ekosystemet (Konventionen om 

biologisk mångfald b, Weideman 2000). Introduktion av herbivorer påverkar i första hand 

mångfalden och strukturen bland den endemiska floran men har även inverkan på faunan i 

området. Hur stor konsekvens och verkan den introducerade arten har på miljön varierar 

(Weideman 2000). Introduktionen av rådjur på Gotland var en avsiktlig introduktion, 

framförallt tänkt som jaktbyte för jägare. Med avsiktlig introduktion menas att individer av en 

art importeras och förflyttas medvetet. Syftet med avsiktlig introduktion förr i tiden var i 

allmänhet att skapa nya möjligheter för att få föda och redskap genom jakt, fiske, odling eller 

husdjursuppfödning. Idag introducerar man arter avsiktligt framför allt som naturvårdåtgärd 

för hotade arter, till exempel genom att förstärka eller flytta en art eller population 

(Naturvårdsverket 2012). Det är oklart när de första utplaceringsförsöken av rådjur utfördes 

på Gotland men att arten har etablerats och spridits är det ingen tvivel om, då inventerings, 

avskjutnings- och olycksstatistik indikerar att stammen har en ökande trend på ön. Även det 

milda klimatet och Gotlands biotoper anses gynnsamma för rådjuret. Dagens 

rådjurspopulation på Gotland anses inte vara hotad. 

Gotlands län har en landareal på 3184 km
2
. Största delen av landarealen, 39 %, består av 

skogsmark och 33 %, utgörs av jordbruksmark (Region Gotland).  

 

Den första spillningsinventeringen av rådjur på Gotland utfördes år 2004, inom ramen för ett 

examensarbete vid Högskolan i Kalmar (Carlsson 2004). Från år 2004 blev det ett glapp fram 

till år 2009 då Gotlands Skarpskytte och Jägargille tillsammans med Svenska Jägareförbundet 

utförde en spillningsinventering av rådjur på Gotland. Sedan dess har spillningsinventering av 

rådjur skett kontinuerligt varje år (Gotlands Skarpskytte och Jägaregille 2012).  

Kunskapsläget om rådjurspopulationen på Gotland har blivit bättre under de senaste åren, men 

fortfarande finns det mycket som är outforskat. 
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Rådjurets biologi och ekologi 

Rådjur lever solitärt eller i mindre grupper och förekommer i stort sett i hela Sverige. Arten är 

en spridningsart, vilket innebär att den har en förmåga att relativt snabbt sprida sig och 

etablera sig i nya områden. Spridningen står framför allt ungdjuren för när de separerar från 

sin moder vid ett års ålder och ger sig iväg från sitt födelseområde för att etablera ett eget 

område. Utflyttningen bidrar till att arten sprids och nya bestånd bildas. Rådjurets biotopval 

styrs främst av tillgången på föda och skydd (Cederlund & Liberg 1995, Lindström u.å.). Ett 

vuxet rådjur har i allmänhet en rödbrun mjuk korthårig sommarpäls och en gråbrun styvare 

något längre vinterpäls som skyddar bättre mot vinterkylan. Baktill har det en så kallad 

spegel, vilket är ett parti av vit päls som vidgas vid oro och fungerar som varningssignal. 

Detta är troligen en varning till andra rådjur att det råder fara, visa inkräktaren att du är 

upptäckt och när rådjuren förkommer i grupp kan den vita spegeln förvirra inkräktaren 

(Cederlund & Liberg 1995). Hos hondjur förekommer även en mindre nedåtriktad tofs baktill 

på spegeln, även kallad pensel (Bjärvall & Ullström 2010). Handjurens könskaraktär är en 

tofs runt könsorganet under buken (Cederlund & Liberg 1995) 

 

Hondjur försvarar inte sitt hemområde och deras områden kan överlappa med varandra. 

Handjur har ett revirområde, som kan överlappa med flera honors hemområden och försvaras 

mot konkurrenter, framförallt under brunstperioden (Nordström 2010).  Könsmognad infaller 

vid ett års ålder och djuren är därefter fortplantningsdugliga hela livet. Geten parar sig i 

allmänhet redan som ettåring och sedan varje år, vanligen fram till sju års ålder, i princip 

endast med revirhävdande bockar (Svenska Jägareförbundet 2012 a). Rådjuret är det enda 

hjortdjur som har fördröjd implantation. Ägget befruktas vid parning, vanligen i början av 

augusti, men fäster inte i livmodern och börjar utvecklas förrän i december-januari (Bjärvall 

& Ullström 1985). I samband med perioden då det är dags för födsel stöter modergeten bort 

sina ungdjur från hemområdet och under maj-juni föds 1-3 kid, i sällsynta fall fyrlingar, som 

väger cirka 1-1,5 kg vardera (Cederlund & Liberg 1995). På Gotland är trillingar ganska 

vanligt och några gånger varje säsong kommer det in rapporter till Gotlands Skarpskytte och 

Jägaregille om fyrlingar (G. Jacobsson pers. komm.). Att rådjuren har en hög reproduktions-

framgång jämfört med övriga hjortdjur bidrar till att rådjuret har en god framgång i 

populationsutveckling. Kidet växer snabbt och har normalt under det första levnadsåret nått en 

vikt på 14-20 kg och en boghöjd på 60-65 cm. Kid föds med en rödbrun päls som har mindre 

insprängda vitfläckiga pälspartier. Pälsen ersätts efter en dryg månad av en enfärgad päls likt 

de vuxna djuren (Svenska Jägareförbundet 2012 a). Rådjuret använder sig av en så kallad 

gömmarestrategi, vilket innebär att modergeten gömmer sina kid i vegetationen under de 

första levnadsveckorna, gärna i skogslandskap för att undvika predation. Kiden ligger sällan 

mer än 50 meter från varandra och byter lega ibland för att rovdjuren inte ska ta lukt och 

lokalisera legan. Geten besöker kiden tre till sex gånger per dag för att ge di och skötsel 

(Cederlund & Liberg 1995, Nordström 2010).  

 

Rådjuren kommunicerar med varandra och andra djurgrupper genom läten, doftsignaler och 

kroppsspråk. Läten i form av skall, anses ha flera betydelser, dels att varna andra rådjur för 

fiende, men även för att varna inkräktaren att den är upptäckt och att det inte är lönt att 

fortsätta jaga. Under brunstperioden skäller bocken för att markera och hävda sin närvaro 

gentemot rivaler. Ett annat läte som är vanligt mellan get och kid är en svag vissling som 

förmodligen används för att påkalla uppmärksamhet. Doftsignaler verkar på två sätt. Det ena 

är direktkontakt mellan individer då de utsöndrar olika dofter för att berätta till exempel sin 

sinnestämning. Det andra är skrap i marken med hjälp av klövarna som är försedda med 
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klövspaltskörtlar som avger en doft samt fejning genom att de gnider hornen mot buske eller 

träd för att skrapa bort bark samt att avge doft från pannkörtlarna. Dessa två typer av beteende 

ger både en doft- och visuell signal. Signaler är vanligt förekommande hos bockar under 

brunstperioden för att hävda revir. Olika typer av kroppsspråk används för kommunikation 

mellan individer. De mest iakttagna är när bockarna mäter sin styrka och försöker göra sig så 

stora och kraftiga som möjligt, medan det motsatta kroppssättet är en hopsjunken kropp om 

den ena bocken känner sig underlägsen (Cederlund & Liberg 1995). 

 

Liksom andra hjortdjur är rådjuren idisslare och saknar framtänder i överkäken (Svenska 

Jägareförbundet 2012 a). Rådjur anses vara kvalitetsbetare och födosöker hela året framför 

allt i mark- och fältskiktet (Cederlund et al. 1980). Kvalitetsbetare innebär att de selekterar 

enskilda växter och/eller växtdelar som är lättsmälta, har ett högt näringsinnehåll och lågt 

fiberinnehåll samt att de aktivt söker upp områden som innehåller mycket föda av denna typ. 

Exempel på näringsrik och lättsmält föda som rådjuren selekterar är örter, bär och svamp. 

Under vinterperioden (snödjup >0,5 meter) har studier visat att rådjur föredrar knoppar och 

barr av tall framför andra trädslag (Bjärvall & Ullström 2010, Cederlund et al. 1980). Ett 

genomsnittligt vuxet rådjur konsumerar cirka 600 gram mat per dygn, varav det största intaget 

sker under sommar och höst (Cederlund & Liberg 1995). Maximal livslängd på vilda rådjur i 

Sverige är 17 år, men vanligen blir de inte äldre än 10 – 12 år. Den vanligaste 

åldersdödligheten beror på tandslitage. Tänderna är vid denna ålder så pass slitna att det har 

svårt att inta föda och tillgodose sitt näringsbehov. Andra åldersymtom som bidrar till 

dödsorsak är att de blir försvagade och lättare byte för rovdjur samt minskad motståndskraft 

vilket leder till att de faller offer för infektioner vilka de annars vid god kondition torde klara 

(Cederlund & Liberg 1995, Svenska Jägareförbundet 2012 a, Lindström u.å.). Rådjuret har 

dock en låg medellivslängd på endast 2-3 år. Framför allt beror det på att juvenilstadiet har 

den högsta dödligheten i populationen, vilket är vanligt hos hovdjur. Predation står för den 

största delen av dödligheten hos kid, som är ett relativt lätt byte för rovdjur. Enligt studier från 

sydöstra Norge där man studerat predation på rådjurskid, från räv, lodjur och hund är räv den 

vanligaste predatorn (Panzacchi 2007). Kiden är dessutom svaga och klarar vinterkylan sämre 

än ett vuxet rådjur (Lindström u.å.). På Gotland är rödräv den vanligaste vilda predatorn på 

rådjur, framför allt på kid. Förutom rödräv, som är det enda större rovdjuret på ön, kan större 

rovfåglar och lösdrivande hundar ta död på rådjur. 

 

Historik 

Rådjuret är det minsta europeiska hjortdjuret och har sannolikt funnits i Skandinavien under 

flera omgångar mellan de olika istiderna (Cederlund & Liberg 1995). Enligt fossila fynd 

invandrade arten från Danmark senaste gången för cirka 8000 år sedan (Svenska 

Jägareförbundet 2012 a). 

 

Anledningen till att rådjursstammen näst intill utrotades i Sverige i början på 1800-talet var 

bland annat det faktum att kungamakten och adelns ensamrätt till jakt upphävdes i slutet på 

1700-talet och de som ägde skattejord fick därmed rätt till att jaga på egen mark. 

På 1830-talet fanns endast några få rådjursbestånd kvar på gods i Skåne. Återkolonisationen 

av arten gjordes möjlig genom att rådjuret fredades och stammen fick möjlighet att återhämta 

sig och spridas på nytt (Cederlund & Liberg 1995). Det är sannolikt att dagens vitt spridda 

rådjursstam i Sverige inklusive Gotland härstammar från dessa fredade rådjur (Kjellander & 

Liberg 2009). 
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Gotland har inte haft fastlandskontakt sedan senaste istiden för cirka 12 000 år sedan och har 

Östersjön som naturlig barriär. Isoleringen har bidragit till en relativt däggdjursfattig fauna. 

De första återinplanteringarna av rådjur till ön är svåra att fastställa. Årtal som 1864, 1886 och 

1945 dyker upp i populärvetenskaplig litteratur. Dock lyckades inte dessa rådjursindivider att 

etablera en livskraftig stam på Gotland (Andersson 2010, Daun 2006, Skogseko 2002). 

Anledningen till de dåliga resultaten av utplaceringarna var troligen att det var för få 

rådjursindivider som planterades ut samt att de individer som blev utplacerade jagades för hårt 

och sköts, oavsett tidpunkt på år och dygn. På 1980-talet gjordes ytterligare försök till 

återinplantering av rådjur av minst en person och minst 12-15 rådjursindivider. Troligen 

skedde ett flertal försök till inplantering på flertalet lokaler på ön av olika personer, vilket 

bidrog till en lyckad utplacering och möjlighet för rådjursstammen att etableras och sprida sig 

(Andersson 2010, G. Jacobsson pers. komm.). Anledningen till att man inte var öppen med 

sina planer var det starka motståndet mot återinplantering av rådjur i den gotländska faunan 

samt att det var på väg att bli förbjudet. Starka argument hos motståndarna var att det skulle 

förstöra den gamla gotländska traditionen som innebar att man kunde gå fritt över 

markgränser när man jagar räv samt att det skulle förstöra jakten, då Gotlandsstövare skulle 

börja jaga rådjur istället för räv och hare (Andersson 2010, Skogseko 2002). År 1987 bildades 

Gotlands Rådjursförening. Föreningens syfte var att samla in medel i form av bland annat 

pengar, material och kunskap för att plantera ut rådjur på ön. Under samma tidsperiod skrev 

Naturvårdsverket en hemställan om att det skulle vara förbjudet att utan tillstånd plantera ut 

eller hålla rådjur i hägn i områden där de inte naturligt fanns (Naturvårdsverket 1987). I 

förordningen (SFS 1989:796) föreskrev regeringen om en ändring i 41 § i Jaktförordningen. 

Ändringen innebar att det från och med 1989-11-01 blev förbjudet att ”på Gotland plantera ut 

andra däggdjurs- och fågelarter än sådana som genom naturlig utbredning tillhörde länets 

viltbestånd vid utgången av 1989” (Länsstyrelsen i Gotlands län 1990). Gotlands 

Rådjursförening lades vid lagändringen år 1989 ned. Tillstånd att få plantera ut rådjur på 

Gotland söktes av 22 markägare, men samtliga fick avslag (Naturvårdsverket 1991). Dock 

hade rådjur alltså redan innan förbudet fastställts planterats ut på eget initiativ (Carlsson 

2004). 

 

Jakt och viltvård på Gotland 

Gotland är uppdelat i fem jaktvårdskretser. Tingstäde-Dalhem, norra, mellersta, östra och 

västra jaktvårdskretsen. Dessa fem kretsar har tillsammans en jaktmarksareal på 270 794 

hektar. 

 

När rådjuren etablerat sig och rådjursjakten startade på ön var smyg- och vakjakt det 

vanligaste medan drivande hund anses vara den vanligaste jaktformen på Gotland idag. 

Jakt med drivande hund innebär att hunden släpps lös och oftast under skall driver rådjuret 

medan en eller vanligast flera jägare väntar utposterade på så kallade pass, beredda att fälla 

djuret. På Gotland används framför allt de kortbenta och långsamt drivande hundraserna tax 

och drever som jakthund (G. Jacobsson pers. komm.). Det finns inga uttalade mål eller 

reglerade skötselplaner för rådjursförvaltningen i Sverige. Däremot brukar vissa jaktetiska 

regler följas, som den allmänna regeln att inte skjuta get som följs av kid (Svenska 

Jägareförbundet 2012 a). Jaktperioden på Gotland sammanfaller med övriga fastlandets södra 

delar (upp till och med Dalarna, Närke och Södermanland). Bockjakten startar den 16 augusti 

och de är lovliga till och med den 31 januari. Kid är jaktbart från och med 1 september till 15 

februari. Alla rådjur oavsett kön är lovliga under 1 oktober till 31 januari (Svenska 

Jägareförbundet 2011). Det första rådjuret som sköts i modern tid på Gotland var någon gång 
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under 1980-talet, i samband med den lyckade återinplanteringen av rådjur (G. Jacobsson pers. 

komm.). 

 

För att gynna och hjälpa rådjursstammen på ön sker viltvård. Framförallt är det jägare och 

markägare som utför viltvård, syftet är i allmänhet att bibehålla och/eller höja överlevnaden i 

rådjursstammen. Viltvård är en viktig process som sker framför allt i form av stödutfodring, 

anläggning av viltåkrar och utplacering av saltstenar. Eftersom rådjuret är dåligt anpassat till 

vinterförhållanden är viltvård speciellt viktigt under vinterperioden när födotillgången är 

begränsad. Rådjuren förlorar mycket energi på vintern och är dåliga på att förflytta sig i snö, 

eftersom deras små klövar lätt sjunker djupt ned i snön. Om snödjupet blir ≥ 0,5 meter kan de 

inte skrapa sig ned till markvegetationen och skaffa sig föda. Detta är också ett bevis på deras 

dåliga anpassning till vinterförhållanden (Cederlund et al. 1980, Cederlund & Liberg 1995). 

Stödutfordring ska ses som ett tillskott till den vanliga dieten (Jensen 2012). På Gotland är 

ensilagebalar, morot och vete relativt vanligt och allt fler viltåkrar anläggs på ön. De 

vanligaste grödorna på viltåkrarna på ön är klöversorter, vete, honungsört och solros (G. 

Jacobsson pers. komm.). Anledningen till att man placerar ut saltsten är att ge ett tillskott av 

salt, mineraler och selen. Effekten av saltsten hos klövvilt är inte helt klarlagd, men teorier 

säger att ett ökat intag av mineraler leder till ökad kapacitet att tillgodogöra sig födan, vilket 

påverkar tillväxt, fortplantning och horntillväxt. Att stödutfodra har flera fördelar. Det bidrar 

bland annat till ökad tillgång på föda, vilket i sin tur ger rådjuret bättre livskraft, kondition 

och minskad inom- och mellanartskonkurrens samt att det kan avleda rådjur från skadekänslig 

skog och grödor (Karlsson 2012).  

 

Syfte 

Syftet med examensarbetet var att undersöka hur stor rådjurspopulationen är år 2012 samt att 

studera dess populationsutveckling och spridningsmönster. Syftet var också att studera de 

parametrar som kan påverka populationsutvecklingen på ön. 

 

Frågeställningar 

Hur stor är rådjursstammen på Gotland 2012? 

 

Hur ser rådjursstammens utveckling ut på Gotland och varför? 

 

Hur ser rådjurets predator, rävstammens utveckling ut på Gotland? Finns det något samband 

mellan rödrävens och rådjurens utveckling?  

 

Hur ser populationsutvecklingen ut hos rödrävens övriga bytesdjur (skogs-, fälthare och 

vildkanin) på Gotland? 

 

Hur hög är andelen trafikolyckor och avskjutning av rådjur på Gotland samt hur ser 

utvecklingen ut? 

 

Vad säger historiken om Gotlands rådjursstam? 
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MATERIAL OCH METODER 

 

Spillningsinventering 

Spillningsinventering är en metod som rekommenderas av Svenska Jägareförbundet och 

används för att uppskatta tätheten av bland annat rådjur. Rådjursspillning är cirka 15 mm 

långa och avges ofta i små högar. Formen på en spillningskula är cylindriskt avlång med en 

avrundad spets. Färsk spillning är mörk, nästan svart, som med tiden blir brun och bleknar. 

För att få ett så statistiskt säkert resultat som möjligt bör inventeringen utföras under samma 

period varje gång samt att man använder sig av samma inventeringstrakter som vid tidigare 

inventeringar. Vid spillningsinventering används utslumpade eller regelbundet utlagda trakter. 

Varje trakt är 1 km
2
.
 
I varje trakt tas 40 provytor med en radie av 10 m

2
 ut. Provytor läggs på 

varje sida av trakten med 100 meters mellanrum. Metoden är uppbyggd på principen att en 

individ per dygn lämnar ifrån sig ett bestämt antal spillningshögar. I rådjurets fall 22 

spillningshögar per individ och dygn. I inventeringen definieras en spillnings 

hög som minst 10 kulor och minst halva spillningshögen ska ligga innanför provytan. 

Inventeringen pågår under en angiven tidsperiod. Rådjursinventering bör utföras under 

vårvintern (mars - april). Detta på grund av att då har de färska spillningshögarna, det vill 

säga den spillning rådjuren lämnat ifrån sig under den gångna vintern (senhöst, vinter och 

tidig vår), inte brutits ned utan ackumulerats. Samt att markvegetationen inte börjat grönska 

och täckt de färska spillningshögarna. Äldre spillningshögar, dvs. de som tillkommit innan 

senhösten, har däremot brutits ned eller täckts av markvegetation vilket gör att dessa 

spillningshögar inte kommer med i inventeringen (Cederlund & Liberg 1995). När den 

angivna tidsperioden är slut och inventeringen är klar finns ett mått på hur många 

spillningshögar som samlats i varje provyta. Resultatet används till att beräkna tätheten av 

rådjur inom det område som studerats. 

Eftersom viss dödlighet förekommer bland rådjur vintertid skall 10 % räknas ifrån det 

uträknade värdet på vinterstammen av rådjur. Har den gångna vintern varit mild dras endast 5 

% bort. Huruvida vintern varit mild är en subjektiv bedömning. Formeln man använder sig av 

är följande: 

 

 
N= antal rådjur 

S= antal funna spillningshögar 

I= inventeringsområdets storlek i hektar 

Y= storlek på varje provyta i kvadratmeter 

P= antal undersökta provytor 

D= antal spillningshögar i snitt/dygn (rådjur lämnar 22 spillningshögar per djur och dygn) 

T= vinterperiodens längd i dagar (tiden mellan lövfällning och inventeringstillfället) 

(Gotlands Skarpskytte och Jägaregille 2011, Svenska Jägareförbundet 2012 b). 

 

Spillningsinventeringen på Gotland år 2012 utfördes under perioden 2012-04-04 – 2012-04-

12 i samarbete med Gotlands Skarpskytte och Jägaregille. Inventeringsområdets storlek är 

304 600 hektar. Totalt lades 61 trakter regelbundet ut, varav 23 trakter ingår i denna studie 

(Fig. 1). 

Trakterna delades upp mellan de medlemmar i Gotlands Skarpskytte och Jägaregille som åtog 

sig att utföra inventeringen. Min del i inventeringsarbetet innebar att följa med några av 

medlemmarna ut och tillsammans inventera deras tilldelade trakter. De inventerade trakter 
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lämnades sedan in till viltvårdaren på Gotlands Skarpskytte och Jägaregille som sedan 

skickade vidare data till mig. Dock blev inrapportering av all data inte komplett, inom 

tidsramen för mitt examensarbete vilket medför att all data från spillningsinventeringen år 

2012 inte finns med i analysen i detta examensarbete. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Övrig kunskap 

Eftersom det finns få studier om rådjuret på Gotland eller rådjur på andra liknande öar är 

många studier refererade till forskning på fastlandet. Information om rådjuret på Gotland är 

bland annat hämtad från populärvetenskapliga artiklar samt personliga kontakter. Data över 

rådjurolyckor på ön är hämtade från polismyndigheten på Gotland och data över avskjutning 

kommer från Svenska Jägareförbundets viltövervakning. Material hämtat via databaser och 

vetenskaplig litteratur har också använts i detta examensarbete. 

 

Statistiska analyser 

För att studera rådjurets populationsutveckling och undersöka om det var någon statistiskt 

signifikant skillnad i antalet rådjursindivider mellan år 2010, 2011 och 2012, baserat på de 23 

Figur 1. Översiktskarta av spillningsinventeringstrakter på 

Gotland. Rödmarkerade trakter plus gråmarkerade trakter 

utgör totalt 61 trakter som inventerats år 2010, 2011 eller 

2012., varav 23 trakter (rödmarkerade) ingår i denna studies 

spillningsinventering, år 2012. Likaså gäller dessa 23 trakter 

för undersökning av populationsutvecklingen mellan år 2010, 

2011 och 2012 (Gotlands Skarpskytte och). 
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inventerade trakterna (Fig. 1) användes Kruskal-Wallis test. För att undersöka om det var 

någon statistiskt signifikant skillnad i antalet rådjursindivider mellan år 2010 och 2011, 

baserat på de 51 trakter som inventerades båda dessa år (Fig. 2) användes Mann-Whitney U-

test (Fowler et al. 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Översiktskarta av spillningsinventeringstrakter på 

Gotland. Rödmarkerade trakter plus gråmarkerade trakter 

utgör totalt 61 trakter som inventerats år 2010, 2011 eller 

2012, varav 51 spillningsinventerade trakter (rödmarkerade) 

ingår i studien för att undersöka populationsutvecklingen 

mellan år 2010 och 2011 (Gotlands Skarpskytte och 

Jägaregille 2012). 
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RESULTAT 

 

Spillningsinventering 

Resultatet av spillningsinventeringen indikerar en population av 850 rådjur på Gotland år 

2012, vilket ger 2,79 rådjur per 1000 hektar. Detta är troligen en underestimering av 

rådjurspopulationen på Gotland på grund av ofullständig insamling av data från inventerade 

trakter, endast data från 23 trakter utav 61 trakter finns med i denna analys. 

     

    
 

N- 5 % vinterdödlighet (895*0,05= 45, 895-45=850) 

N= antal rådjur (895 individer) 

S= antal funna spillningshögar (11 stycken) 

I= inventeringsområdets storlek i hektar (304 600 hektar) 

Y= storlek på varje provyta i kvadratmeter (10m
2
) 

P= antal undersökta provytor (23*40= 920) 

D= antal spillningshögar i snitt/dygn (22 stycken) 

T= vinterperiodens längd i dagar. Tiden mellan lövfällning och inventeringstillfället, 2011-

10-03 – 2012-04-04 (185 dagar). 

 

Populationsutveckling 

För att jämföra antalet rådjur mellan år 2010, 2011 och 2012 kunde endast 23 av de totalt 61 

inventerade trakterna användas (Fig. 1). Medelvärdet ± SE av antal spillningshögar per trakt, 

baserat på de 23 inventerade trakterna år 2010, 2011 och 2012, redovisas i Fig. 3. Resultatet 

indikerar en ökad populationsstorlek från år 2010 till år 2011 för att sedan minska i antal 

individer till år 2012. Utifrån dessa 23 trakter fanns det dock ingen statistisk signifikant 

skillnad i antal rådjur mellan år 2010, 2011 och 2012 (K=3,58; p>0,05, Kruskal Wallis test). 

 

Vid en jämförelse av antalet rådjur mellan år 2010 och 2011 kunde 51 av de totalt 61 

inventerade trakterna användas (Fig. 2). Medelvärdet ± SE av antalet spillningshögar per 

trakt, baserat på de 51 inventerade trakterna år 2010 och 2011, redovisas i Fig. 4. Figuren 

antyder en nedgång av antalet rådjursindivider på Gotland mellan åren 2010 och 2011. Mellan 

dess år fanns dock inte heller någon statistisk signifikant skillnad i antal rådjur (U=1184; 

p>0,05, Mann Whitney U-test). 

 

Figur 3 uppvisar lägre värden av antal spillningshögar per trakt än Figur 4 för år 2010 och 

2011, vilket troligen beror på att värdena i Figur 3 är baserade på färre trakter (23 stycken), 

vilka troligen inte är helt representativa. Detta faktum bidrar till att resultatet i figur 4 är mer 

trovärdigt än resultatet i figur 3. 

 

 

 

 

Formel: Beräkning: 
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Rådjursolyckor  

Det totala antalet trafikolyckor med rådjur inrapporterade till polismyndigheten på Gotland 

från år 2005 till 2012-04-08 var 612 stycken (Fig. 5). 

I nio socknar (från norr till söder, Fårö, Hall, Hejnum, Viklau, Gerum, Alva, Grötlingbo, Öja 

och Sundre) hade det inte rapporterats någon rådjursolycka under denna tidsperiod. Flest 

olyckor (32) hade inträffat i Lojsta socken, följt av Hejde socken där det hade rapporterats in 

31 rådjursolyckor. Antalet rådjursolyckor visade en ökande trend fram till och med år 2010 

(Fig. 6). 

 

 

 

 

 

Figur 4. Medelvärde ± SE av antalet spillningshögar per trakt baserat på 

51 inventerade trakter år 2010 och 2011. 

 

Figur 3. Medelvärde ± SE av antal spillningshögar per trakt baserat 

på 23 inventerade trakter år 2010, 2011 och 2012. 
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Figur 5. Karta över Gotland visande totalt antal rapporterade rådjursolyckor 

sockenvis från år 2005 till 2012-04-08. Färgskalan visar antal rådjursolyckor. 

 



13 

 

 
 

 

 

 

Spridningsmönster 

Rådjurspopulationens spridningsmönster på Gotland visas genom en jämförelse av en 

översiktskarta över naturtyper på Gotland (Fig. 7) med spridningen av rådjursolyckor år 2005 

(Fig. 8), vilket var bland de fösta åren med inrapporterade rådjursolyckor, samt antal 

rådjursolyckor årsvis fram till 2012-04-08 (Fig. 9). Resultat visar att rådjurspopulationen i 

första hand spridits till och etablerats i områden med skogsmark. Tendensen tyder på att under 

de först följande åren efter 2005 har rådjurspopulationen ifrån skogsmarken utökat sitt 

utbredningsområde till angränsande socknar, vilka också har närhet till eller ligger inom 

skogsmarksområden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Rådjursolyckor per år på Gotland mellan år 2002 - 2011, utom 2003. 

Figur 8. Rådjursolyckor år 2005. Rådjursolyckor har i 

stort sett skett i socknar med mycket skogsmark, vilket 

tyder på att rådjurspopulationen i första hand spridits 

till skogsmarksområden. 

Figur 7. Översiktskarta över naturtyper på Gotland 

2012. 
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DISKUSSION 

 

Spillningsinventering 

Syftet med examensarbetet var att tillsammans med Gotlands Skarpskytte och Jägaregille göra 

en total spillningsinventerings av rådjurspopulationen på Gotland, med 61 inventeringstrakter. 

Dock blev insamlingen av alla trakters data inte komplett inom tidsramen för mitt 

examensarbete på grund av ofullständig inrapportering från deltagare i 

spillningsinventeringen, trots att alla trakter är inventerade. Vilket är orsaken till att det endast 

finns med 23 trakter i denna undersökning. Resultatet av spillningsinventeringen i denna 

undersökning är därmed troligen en underestimering av populationsstorleken på Gotland år 

2012 och kan alltså endast användas som en indikation. 23 inventerade trakter kan anses som 

för lite data för att ge ett realistiskt resultat av storleken på Gotlands rådjurspopulation. 

 

Figur 9. Nytillkomna rådjursolyckor i angivna socknar årsvis, från 

år 2005 fram till 2012-04-08. 
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Utifrån tidigare spillningsinventeringar går det inte att dra några säkra slutsatser om 

populationsförändringar på grund av att spillningsinventeringarna är begränsade till olika 

antal trakter olika år.  

 

Populationsutveckling 

Enligt resultaten från spillningsinventeringarna var det ingen statistiskt signifikant skillnad i 

antal rådjur mellan år 2010-2012 på Gotland. Det beror förmodligen på att insamlat material 

är för litet för att påvisa en eventuell statistiskt signifikant skillnad. Anledningen till att endast 

23 av 61 inventerade trakter kunde användas vid undersökningen om det fanns någon 

statistisk signifikant skillnad i antal rådjur mellan år 2010, 2011 och 2012 var att det endast 

var dessa 23 trakter som det fanns fullständig information om från dessa tre år. Uteslöts år 

2012 fanns det 51 trakter som innehöll fullständig information över år 2010 och 2011, därav 

utfördes ett statistiskt test för enbart dessa år. Dock visades ingen statistisk signifikant 

skillnad, men resultatet av de 51 inventerade trakterna år 2010 och 2011 (Fig. 4) är rimligen 

mer tillförlitligt än det som redovisas i Figur 3, som endast innehåller 23 inventerade trakter 

per år.  

 

Baserat på tidigare spillningsinventeringar, år 2004 och 2009-2012, kan medelantalet 

spillningshögar per trakt och år indikera rådjurets populationsutveckling (Fig. 10). 

Populationsstorleken tycks ha ökat fram till och med år 2010, för att sedan ha minskat fram 

till i år, 2012. År 2004 utfördes en första spillningsinventering på Gotland inom ramen för ett 

examensarbete som inkluderade 30 trakter, vilket gav ett resultat på 900 rådjur och ett 

medeltal på 0,47 spillningshögar per trakt (Carlsson 2004). Från och med år 2009 har 

Gotlands Skarpskytte och Jägaregille i samarbete med Svenska Jägareförbundets 

viltövervakning utfört spillningsinventeringar. År 2009 inventerades 20 trakter och gav ett 

resultat på 1900 rådjur och ett medeltal på 1,00 spillningshög per trakt.  År 2010 och 2011 

utökade man spillningsinventeringen till 61 trakter fördelade över hela ön (Fig. 1).  

Inventeringen år 2010 resulterade i 4500 rådjur och ett medeltal på 1,88 spillningshögar per 

trakt. År 2011 visar resultatet på en population på 2100 rådjur och ett medeltal på 1,07 

spillningshögar per trakt. Inventeringen år 2012 inkluderar 23 trakter (Fig. 1) och indikerar en 

population på 850 rådjur och ett medeltal på 0,48 spillningshögar per trakt.  

 

Ökningen av antalet rådjur på Gotland från år 2004 fram till år 2010 berodde sannolikt på att 

populationen befann sig i utbredningsfas, att det fanns ett flertal outnyttjade lämpliga områden 

att spridas till samt att det råder en relativt stabil miljö på Gotland som innehåller både skogs- 

och åkerområden, vilka är lämpliga miljöer för rådjuret. 

 

Den kraftiga nedgången år 2011 har förmodligen att göra med de ovanligt snörika och kalla 

vintrarna 2009/10 och 2010/2011. Anledningen till att år 2012 uppvisade en fortsatt nedgång i 

populationsstorlek kan vara att rådjurspopulationen ännu inte lyckats återhämta sig efter 

populationsminskningen som inträffade år 2011, trots en relativt mild och kort vinter 2011/12. 

Att populationen inte lyckats återhämta sig kan också bero på det faktum att 

rådjurspopulationen fortfarande är relativt liten, vilket kan bidra till att återhämtningen 

fördröjs något. Det bör dock än en gång understrykas att resultatet av 2012 års 

spillningsinventering sannolikt är en underskattning av det verkliga antalet rådjur på Gotland, 

beroende på att de 23 inventerade trakterna som ingår i undersökningen troligen inte var helt 

representativa. 
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Avskjutning 

Eftersom inventering av rödräv, vildkanin samt skogs- och fälthare inte utförs på Gotland, 

används avskjutningsstatistik för att bedöma populationsstorlek och täthet. 

Avskjutningsstatistiken bygger på att jaktlag, jaktklubbar och enskilda jakträttshavare skickar 

in avskjutningsrapporter till Svenska Jägareförbundets viltövervakning varje år. Genom 

jägarnas åsikt om vad de anser att tillgången på viltet är samt avskjutningsstatistik kan 

långsiktiga trender ses. Metoden är inte objektiv utan bygger på personlig uppfattning, vilket 

bidrar till en osäker skattning samt att mörkertal kan förekomma. Under åren 1997-2010, 

utom år 2002 och 2003 visar figur 11 en ökad trend av avskjutning på rådjur som en följd av 

en ökad stam. Att kurvan planat ut de två senaste åren har sannolikt att göra med en ökad 

vinterdödlighet i populationen samt begränsad möjlighet att jaga rådjur med drivande hund på 

grund av de ovanligt snörika, kalla och långa vintrarna 2009/10 och 2010/11. Anledningen till 

att avskjutningen av fälthare minskat kraftigt år 2006 var förmodligen sjukdom. Populationen 

av skogshare befann sig enligt avskjutningen på en konstant låg nivå på grund av att 

populationen på ön är väldigt liten. Avskjutning på vildkanin fluktuerade kraftigt över 

perioden. Sjukdomar såsom myxomatos och gulsot är troligen den faktor som påverkar 

populationen mest. Avskjutning av rådjurets vanligaste vilda predator rödräv minskade sakta 

men verkar inte ha haft någon påverkande effekt på bytesdjuren vildkanin, skogs- och 

fälthare. Stämmer avskjutningen av rödräv, fälthare och vildkanin med arternas 

populationsstorlek, borde dock skogharen på lång sikt ha en chans att öka i populationsstorlek 

på grund av minskad konkurrens och predation. 

 

Figur 10. Medelantal spillningshögar per trakt och år (från Gotlands Skarpskytte och Jägaregille). 
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Vid endast jämförelse mellan avskjutning av rådjur och dess predator rödräv under åren 1997 

till 2010, utom år 2002 och 2003 (Fig. 12) tyder trenden från och med år 2005 på en ökad 

avskjutning av rådjur samtidigt med en minskad avskjutning av rödräv. En faktor som kan 

påverka resultatet är att en minskad rödrävstam minskar predationsrisken på rådjurskid vilket 

i sin tur ökar överlevnaden och tillväxten i populationen. Ett komplement till denna faktor kan 

vara att jägarna övergått till att jaga mer rådjur efter hand som förekomsten av arten ökat. 

Enligt gotländska jägare minskar rödrävspopulationen i olika socknar med jämna mellanrum, 

förmodligen på grund av sjukdom eller oregelbundet hårt jakttryck (G. Jacobsson pers. 

komm.). Fortsätter nedgången av rödrävspopulationen och de kommande vintrarna är milda 

kan eventuellt en snabb, ökad tillväxt av rådjurspopulationen ske inom de närmaste åren på 

Gotland. 

 

 
 

Figur 12. Avskjutningsstatistik på Gotland av rådjur och dess predator, rödräv, under åren 1997 

till 2010, utom år 2002 och 2003 (från Svenska Jägareförbundets viltövervakning). 

 

Figur 11. Avskjutningsstatistik på Gotland under åren 1997 till 2010, utom år 2002 och 

2003 (från Svenska Jägareförbundets viltövervakning). 
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Rådjurspopulationen på Gotland har etablerats på ön. En trend i ökning av avskjutning och 

ökat antal rådjursolyckor styrker det faktum att populationen fortfarande befinner sig i 

utbredningsfas (Fig. 13).  

 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Avskjutning rådjur

Rådjursolyckor

 
 

 

 

 

Rådjursolyckor 

För att en rådjursolycka ska ske bör givetvis rådjur förekomma i området, men antalet olyckor 

kan förutom tätheten av rådjurspopulationen i ett område också påverkas av bland annat 

biotoptyp, vägens storlek och hur pass trafikerad vägen/vägarna i området är. Dessa faktorer 

bör has i åtanke vid tolkning av resultatet baserat på olycksstatistik. Studier av viltolyckor på 

fastlandet har visat att mellanstora vägar generellt är de farligaste vägarna för viltet och 

billisten. Stora vägar skrämmer bort djuren medan små väger ofta är mindre trafikerade 

(Jansson et al. 2004). 

 

Rådjursolyckorna visade en trend att spridning i första hand har skett till skogsmarksområden 

och att den fortsatta utbredningen utgått från dessa områden för att år från år i stort sett 

etablera närliggande socknar. Anledningen till att rådjuren etablerat dessa områden i först 

hand kan också vara att utplanteringen av rådjuren skedde i dessa skogsmarksområden. 

 

Faktorer som kan påverka rådjursstammen på Gotland 

Populationsutvecklingen styrs av hur hög mortaliteten, nativiteten, in- och utvandringen är i 

en population. Dessa faktorer beror i sin tur bland annat på predation, tillgång på föda, 

täthetsberoende effekter och tillgängligt utbredningsområde. Rådjurspopulationen strävar 

efter att bli större och etablera sig men populationstillväxten begränsas av jämnviktsnivån. 

Jämnvikt innebär att plus- och minusposterna tar ut varandra och tillväxten är noll. 

Jämnviktsnivån beror på olika faktorer. Rådjursstammen på Gotland påverkas bland annat av 

Östersjön som förhindrar naturlig in- och utvandring av rådjursindivider. Övriga faktorer 

förutom jakt som påverkar rådjurspopulationen på Gotland är framför allt predation, 

konkurrens, vegetationsperiod, temperatur och snödjup. 

Predation och konkurrens 

Rådjurets vanligaste vilda predator på Gotland är som tidigare nämnt rödräv. Rödräven är ett 

Figur 13. Avskjutningsstatistik av rådjur på Gotland (från Svenska Jägareförbundets 

viltövervakning) samt antal rådjursolyckor på Gotland åren 2004-2010 (Melin, B pers. 

komm.). 
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mellanstort rovdjur med en längd av 100-130 cm från nos- till svansspets och en höjd på 35-

40 cm. Rödräv är en generalist som lokaliserar sina byten till stor del med hjälp av hörseln. 

De är jaktlovliga mellan 1 augusti – 15 mars. Rödrävens fiende på Gotland är människan och i 

enstaka fall rovfåglar (Svenska Jägareförbundet 2009, 2011 b).  

Rödräv är en effektiv predator på unga rådjurskid. I en studie utförd i Ekenäs i södra Finland 

tog rödräven upp till 50 % av kid i skogs- och jordbruksmark, och kunde även ta död på 

vuxna försvagade rådjur (Cederlund & Liber 1995, Jarnemo 2004). Dessa studier visar att 

rödräv är en effektiv predator på framför allt rådjurskid, vilket förmodligen stämmer också på 

Gotland. Även om rådjur inte förekommit naturligt på ön och stammen inte ökat förrän på 

senare år torde rödräv predera på rådjur i relativt stor omfattning. Förutom rödräv kan större 

rovfåglar och lösdrivande hundar ta död på rådjur, men detta sker troligen inte i samma 

utsträckning. Forskning vid Grimsö forskningsstation och Ekenäs visar att rödrävar har 

utvecklat en bättre sökbild och blivit skickligare predatorer på rådjurskid (Jarnemo 2004), 

vilket förmodligen även kommer att ske hos rödräv på Gotland. Denna utveckling kan så 

småningom leda till en så kallad kapprustning mellan predator och bytesdjur. De rådjurskid 

som har den bästa strategin att undkomma predation genom att gömma sig och/eller 

kamouflera sig bättre ökar i överlevnadsgrad. En annan strategi kan vara att en råget som 

föder fler kid kanske lyckas öka kidens chans att överleva under deras sårbaraste tid som 

juvenil. Ju fler kid desto fler som överlever, vilket utvecklas till en vinnande strategi.  Dock 

begränsas antalet kid en get kan få av faktorer som till exempel tillgång på föda. Studier visar 

även en högre dödlighet hos de kid som föds sent respektive tidigt inom födselperioden (25 

maj till 20 juni) (Jarnemo 2004). Ingen märkbar tendens av kapprusting mellan dessa två arter 

förekommer, vilket kan bero på för liten kunskap och/eller forskning inom området. 

 

Konkurrens om föda och tillgång på utbredningsområde på ön från vildkanin, skogs- och 

fälthare torde inte påverka rådjursstammen nämnvärt eftersom dessa småviltarter endast livnär 

sig på låg markvegetation. Rådjur har en högre boghöjd och kan söka föda högre upp från 

marken där mellanartskonkurrens inte sker. Arterna verkar kunna leva i samma 

utbredningsområde utan större påverkan på varandra. 

 

En annan introducerad art på ön är vildsvin, avsiktligt eller inte är svårt att säga. En del 

hävdar att de rymt från hägn andra påstår att ägaren släppt ut individer avsiktligt. Faktum att 

de förekommer på ön står klart då markägare sett spår (B. Hagström pers. komm.) och det har 

inträffat minst två viltolyckor med vildsvin inblandade på Gotland. År 2004 kom den första 

inrapporteringen av vildsvinsolycka. År 2008 skedde nästa i Gustavsvik (B. Melin pers. 

komm.). Att vildsvin inte fått fäste på ön ännu beror förmodligen på att de är för få individer. 

Min personliga åsikt och erfarenhet från Småland, där vildsvinspopulationen snabbt ökade 

och etablerade sig, är att antalet individer kommer att öka, spridas och etableras på ön. Det 

kommer troligen att ske en explosionsartad ökning när den sker, en gång vildsvin, alltid 

vildsvin. 

 

Den gotländska biotopen anses, precis som för rådjuren, gynnsam även för vildsvin. Vildsvin 

trivs i en mosaik av odlings- och skogslandskap. Hur artens framfart kommer att påverka 

rådjuren är okänt. Undersökningar om arternas interaktioner är få. Därför vore det ytterst 

intressant att föra studier över mellanartskonkurrens hos dessa arter. Självklart påverkar arten 

flera parametrar än bara rådjuren. De bidrar med både nackdelar och positiva faktorer. 

Nackdelar är att de förstör åkermark genom tramp, bökande och att äta upp grödor. Artens 

populationstillväxt ökar även risken för viltolyckor. 

I skogsmarkerna kan artens närvaro vara positiv och gynnsam. Vildsvins bök och tramp bidrar 

till att marken bearbetas och skapar patcher i skogområden vilket bidrar till naturlig 
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föryngring. Dessutom sprider de vissa växters frön och äter upp skadeinsekter. Vildsvinskött 

är kvalitetskött och kan öka jaktinkomster samt rekreationsvärdet på ön (Hagström et al. 

2010). 

 

Vegetationsperiod 

Perioden under året då växter kan utvecklas vegetativt kallas vegetationsperiod. Generellt 

startar tillväxten vid en dygnsmedeltemperatur på 3°C - 5°C. Antal dagar över denna 

temperatur bestämmer vegetationsperiodens längd (SMHI 2011).  

 

Figur 14 visar vegetationsperioden i södra Sverige baserat på 20 stationer i Götaland och 

södra Svealand. Dygnsmedeltemperaturen över 10 år används för att ge ett så jämnt 

temperaturförlopp som möjligt. Vegetationsperioden år 1980-2011 var mellan 190-210 dygn i 

medeltal per år under varje 10 års period. Vegetationsperiodens utveckling på Gotland har 

troligen sett ut på liknade vis som i Figur 14 (SMHI 2012 a).  Att vegetationsperioden har 

ökat är positivt för rådjurens populationsutveckling på Gotland, eftersom längre 

vegetationsperiod bidrar till tillgång på föda under längre period av året. 

 

 

Temperatur 

Från år 1980 till och med år 2011 ses en positiv trend över årsmedeltemperatur på Gotland 

(Fig. 15). Mätningarna kommer från SMHIs mätstation vid Visby flygplats (SMHI 2012 b). 

En ökad temperatur kan ha både positiv och negativ påverkan på rådjurspopulationen. En 

ökad temperatur bidrar till längre vegetationsperiod och en kortare period med snötäcke på 

marken, vilket är till fördel för artens överlevnad. Nackdelarna är att många bakterier och 

parasiter trivs och sprids i större utsträckning i varmare klimat samt att risken för torrperioder 

ökar. Dock torde den svaga och långsamma temperaturökningen inte vara något större 

problem för Gotlands etablerade rådjurspopulation. Kalla vintrar är ett allmänt hot mot 

rådjurspopulationen men det förekommer sällan på Gotland. Undantag på senare år är vintern 

2009/10 och vintern 2010/11 då det rådde två kalla och långa vintrar på ön (SMHI 2012 c, 

SMHI Licensavtal 2012). 

Figur 14. Vegetationsperiodens längd i södra Sverige. Medelantal dygn per år under varje 10 års period. 

Diagrammet visar en positiv trend (röd trendlinje) med längre vegetationsperiod per årtionde (SMHI 2012 a).   
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Snödjup 

Enligt data från SMHIs mätstation i Visby år 1998 till och med våren 2012 uppmäts snödjup 

över 0,5 meter sällan på Gotland. Dock styrker data faktum att det var en relativt lång 

snöperiod under 2009/10 (16 december – 20 mars) och 2010/11 (26 november – 28 mars) med 

snödjup upp till 0,4 meter (SMHI Licensavtal 2012). 

 

Tankar kring rådjurets framtid på Gotland 

Enligt ovan nämnda faktorer och min kunskapsbas har rådjurspopulationen på Gotland inte 

nått markens bärförmåga och befinner sig fortfarande i en utbredningsfas. På ön finns goda 

födotillgångar, gott om skyddande vegetation i skogsmarker och fortfarande oexploaterad 

lämplig mark för rådjuret att spridas till. Det vanligtvis milda klimatet, korta vintrarna och 

avsaknad av många rovdjur på Gotland bidrar till minskad dödlighet samt höjd livslängd. En 

höjd livslängd bidrar till att getterna kan producera kid under fler år. Dock producerar gamla 

getter mindre kullar och gamla bockar får ofta vika undan för konkurrenter och leva i celibat 

de sista åren (Cederlund & Liberg 1995). På Gotland är konkurrensen troligen ännu inte så 

stor, vilket bidrar till att gamla bockar i större utsträckning får chans att para sig. Enligt en 

studie utförd i Sverige i samarbete med Grimsö forskningsstation bestäms rådjurstammens 

tillväxt bland annat av populationstätheten (Fig. 16). Hondjur födda/uppvuxna vid låg täthet 

har längre livslängd samt får fler kid per get än hondjur födda i hög täthet (Nordström u.å.). 

På Gotland råder förmodligen fortfarande en relativt låg populationstäthet, på grund av att 

rådjuret fortfarande befinner sig i utbredningsfas, vilket borde bidra till att rådjuren på 

Gotland blir äldre samt att det föds fler kid per get. 

 

Figur 15. Årsmedeltemperatur från mätstationen på Visby flygplats mellan åren 1980-2011. Diagrammet uppvisar 

fluktuation mellan åren men påvisar en positiv trend (röd trendlinje) med ökad årsmedeltemperatur (SMHI 2012 b). 
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Så länge det finns resurser kommer populationen att öka. Jakt och predation förhindrar att 

populationen kraschar och håller populationsutveckligen i fas samt reglerar stammen storlek 

(Ebenhard 1988). Introduktion av rådjuret som är en strikt herbivor kan påverka den 

gotländska floran och faunan och bidra till spridning av sjukdomar och parasiter samt att det 

bidragit till ett ”nytt” bytesdjur för rödräven. Detta kan på lång sikt påverka öns ekosystem 

och få konsekvenser för arter beroende på var i näringskedjan de befinner sig. Till exempel, 

ökad predation på rådjur ger minskad predation på kanin och hare som i sin tur ökar i antal 

och bidrar till högre tryck på markvegetationen. Än så länge visas inga tecken på att så är 

fallet, vilket kan bero på att rådjuret har funnits för kort tid på ön för att det ska ge någon 

effekt samt att Gotlands flora och fauna har klarat av småvilt som hare och vildkanin. En 

faktor som påvisar en ökad sannolikhet för framgångsrik introduktion på öar är att det ofta 

finns ekologiska nischer som inte har fyllts på grund av öns isolering (Weideman 2000). 

 

En viktig faktor för att behålla en långsiktigt hållbar rådjurspopulation är att jakttrycket på 

rådjuren inte blir för högt. Det vore en god idé att införa skötselplaner för rådjur, med 

liknande principer som för älg. Eftersom predation på rådjur ser olika ut i olika delar av landet 

vore lokala skötselplaner lämpligt. 
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Figur 16. Hondjur födda/uppvuxna vid låg täthet har längre livslängd samt får fler 

killingpar per get än hondjur födda i hög täthet (från Nordström u.å.). 

 



23 

 

jaktvårdskonsulent på Svenska Jägareförbundets viltövervakning och Tomas Johansson, 

naturvårdsenheten på länsstyrelsen Gotland. Dessa personer har bidragit med mycket 

kunskap, information och statistisk om rådjurspopulationen på ön. 

Jag vill även tacka Gustav Svedjemo, Universitetsadjunkt i arkeologi på Högskolan på 

Gotland, som fräschat upp mina GIS kunskaper. 

Sist men inte minst vill jag tacka min familj Petra och Joakim Kenczek för stöd, idéer och 

övrig hjälp till mitt examensarbete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

 

REFERENSER 

 

Andersson, T. 2010. Hemligheten bakom Gotlands rådjur. Jaktmarker och Fiskevatten. 8: 6-

10. 

Bjärvall, A & Ullström, S. 1985. Däggdjur. Alla Europas arter. Wahlström & Widstrand. 

Bjärvall, A & Ullström, S. 2010. Däggdjur i Sverige. Bonnier Fakta. 

Carlsson, A. 2004. Rådjur på Gotland - En studie över attityder på arten samt en inventering 

av stammens storlek. Examensarbete på Institution för biologi och miljövetenskap, 

Högskolan i Kalmar. 

Cederlund, G., Ljungqvist H., Markgren, G & Stålfelt F. 1980. Foods of Moose and Roe-deer 

at Grimsö in Central Sweden results of rumen content analyses. Viltrevy. 11:4.  

Cederlund, G & Liberg, O. 1995. Rådjuret. Viltet, ekologin och jakten. Svenska 

Jägareförbundet. Förlagskonsult Jacob Boëthius, Uppsala. 

Daun, P. 2006. Bockpremiär på Gotland. Svensk Jakt. 7: 16-19. 

Ebenhard, T. 1988. Introduced birds and mammals and their ecological effects. Swedish 

Wildlife Research. 13:4  

Fowler, J,. Cohen, L & Jarvis, P. 1998. Practical Statistics for Field Biology. Second Edition.  

John Wiley & Sons Ltd, Chichester, UK. 

Jansson, G., Seiler, C & Andrén H. 2004. Skogsvilt 3 – Vilt och landskap i förändring. 

Grimsö forskningsstation. Institutionen för naturvårdsbiologi Sveriges lantbruksuniversitet, 

Riddarhyttan. 

Jarnemo, A. 2004. Neonatal mortality in roe deer. Doktorsavhandling. Sveriges 

Lantbruksuniversitet. Department of Conservation Biology, Uppsala. 
Gotlands Skarpskytte och Jägaregille. 2011. Viltinventering på Gotland. 

http://www.jagareforbundet.se/gotland/default.asp?path=23236&pageid=33860 Hämtad 

2012-04-02 

Gotlands Skarpskytte och Jägaregille. 2012. http://www.jagareforbundet.se/gotland/ Hämtad 

2012-04-02 

Gotlands Skarpskytte och Jägaregille  

http://www.jagareforbundet.se/gotland/default.asp?path=23236&pageid=33860 Hämtad 

2012-04-02 

Hagström, T., Hagström, E & Lundwall, B. 2010. Däggdjuren i Norden. Ica Bokförlag. 

Jensen, P-E. 2012. Stödutfodring av vilt. Svenska Jägareförbundet. Viltvårdhäfte. 

Karlsson, B. 2012. Tema stödutfordning. Svenska Jägareförbundet. 

Kjellande, P & Liberg, 0. 2009. Trenden tydlig mer vilt idag än för 50 år sen. Vilt och Fiske. 

4: 9-10 

Konventionen om biologisk mångfald, a. What are invasive alien species?  

http://www.cbd.int/invasive/WhatareIAS.shtml Hämtad 2012-05-02  

Konventionen om biologisk mångfald, b. Invasive alien species. 

http://www.cbd.int/island/invasive.shtml Hämtad 2012-05-07 

Lindström, E. u.å. Rådjur. http://viltfakta.se/capreolus.html Hämtad 2012-04-20 

Länsstyrelsen Gotlands län, 1990. Naturvårdsfunktionen. Dnr: 2701-4213-90. 

Naturvårdsverket, 1987. Länsstyrelsen Gotlands län. Dnr: 381-4734-86 

Naturvårdsverket, 1991. Länsstyrelsen Gotlands län. Dnr: 369-5987-90 

Naturvårdsverket. 2012. Spridning av främmande arter.  

http://www.naturvardsverket.se/Start/Tillstandet-i-miljon/Frammande-arter-i-

Sverige/Spridning-av-frammande-arter/ Hämtade 2012-05-07 

Nordström, J. u.å.  Populationsreglering hos rådjur – Effekter av täthet och predation. 

Sveriges Lantbruksuniversitet & Grimsö Forskningsstation. 

http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?publisher=John%20Wiley%20Sons%20Ltd
http://www.jagareforbundet.se/gotland/default.asp?path=23236&pageid=33860
http://www.jagareforbundet.se/gotland/
http://www.jagareforbundet.se/gotland/default.asp?path=23236&pageid=33860
http://www.cbd.int/invasive/WhatareIAS.shtml
http://www.cbd.int/island/invasive.shtml
http://viltfakta.se/capreolus.html
http://www.naturvardsverket.se/Start/Tillstandet-i-miljon/Frammande-arter-i-Sverige/Spridning-av-frammande-arter/
http://www.naturvardsverket.se/Start/Tillstandet-i-miljon/Frammande-arter-i-Sverige/Spridning-av-frammande-arter/


25 

 

http://seminar.skogkurs.no/hjortevilt2011/media/16%20Jonas%20Nordstr%C3%B6m%20-

%20Svenske%20nyheter%20om%20r%C3%A5dyr,%20predasjonsregulering.pdf  Hämtad 

2012-04-30 

Nordström, J. 2001. Annual variation in red fox predation on roe deer fawns in south-central  

Sweden – an effect of cyclic vole dynamics. Examensarbete på Institutionen för 

naturvårdsbiologi, Sveriges Lantbruksiuniversitet, Uppsala. 

Nordström, J. 2010. Temporal and Spatial Variation in Predation on Roe Deer Fawns. 

Doctoral Thesis. Swedish University of Agriculture Science, Uppsala.  

Panzacchi, M. 2007. The ecology of red fox predation on roe deer fawns with respect to 

population density, habitat and alternative prey. Doctoral Thesis. Department of 

Experimental Evolutionary Biology, University of Bologna, Department of Biology & 

Section of Natural History, Norwegian University of Science and Technology, NTNU 

Norwegian Institute for Nature Research, NINA. 

Region Gotland. Gotlands län - Fakta och perspektiv. http://www.regionfakta.com/Gotlands-

lan/Geografi/ Hämtad 2012-05-02 

Schmitz, A. 1981. Däggdjuren i Sverige. Bokförlaget Signum. 

Skogseko. 2000.  Viltskador i den gotländska skogen. Skogseko. 4: 26. 

Svenska Jägareförbundet. 2009. Rödräv. 

http://www.jagareforbundet.se/Viltet/ViltVetande/Artpresentationer/Rav/ Hämtad den 

2012-05-08. 

Svenska Jägareförbundet. 2011 a. Jakttider rådjur. 

http://www.jagareforbundet.se/Jagarenojakten/jakttider2/Vilt/Radjur-Hornbarande-Kid-

Lamm/ Hämtad 2012-04-12 (KOLLA EFTER HÄFTET IST) 

Svenska Jägareförbundet. 2011 b. Jakttider rödräv. 

http://www.jagareforbundet.se/Jagarenojakten/jakttider2/Vilt/Rodrav/ Hämtad 2012-05-10 

Svenska Jägareförbundet. 2012 a. Rådjuret. 

http://www.jagareforbundet.se/Viltet/ViltVetande/Artpresentationer/Radjur/ Hämtad 2012-

04-08   

Svenska Jägareförbundet. 2012 b. Spillningsinventering av älg och rådjur. 

http://www.jagareforbundet.se/blekinge/vilt_rapport/invent.htm Hämtad 2012-04-02 

Sveriges Meterologiska och Hydrologiska Institut, SMHI. 2011. Vegetationsperiod. 

http://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/vegetationsperiod-1.6270 Hämtad 2012-05-02 

Sveriges Meterologiska och Hydrologiska Institut, SMHI. 2012 a. Klimatindikatorer – 

vegetationsperiodens längd. http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/temperatur/1.7887 

Hämtad 2012-05-02 

Sveriges Meterologiska och Hydrologiska Institut, SMHI. 2012 b. Dataserier 1960-2011. 

http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/dataserier-2.1102 Hämtad 2012-05-02 

Sveriges Meterologiska och Hydrologiska Institut, SMHI. 2012 c. Temperatur. 

http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/temperatur Hämtad 2012-05-02 

Sveriges Meterologiska och Hydrologiska Institut, SMHI. Licensavtal, Widbom, B. 2012. 

Weideman, I. 2000. Introduced species in the Nordic Countries. Nordic Council of Ministers, 

Köpenhamn. 

 

 

 

 

 

http://seminar.skogkurs.no/hjortevilt2011/media/16%20Jonas%20Nordstr%C3%B6m%20-%20Svenske%20nyheter%20om%20r%C3%A5dyr,%20predasjonsregulering.pdf
http://seminar.skogkurs.no/hjortevilt2011/media/16%20Jonas%20Nordstr%C3%B6m%20-%20Svenske%20nyheter%20om%20r%C3%A5dyr,%20predasjonsregulering.pdf
http://www.regionfakta.com/Gotlands-lan/Geografi/
http://www.regionfakta.com/Gotlands-lan/Geografi/
http://www.jagareforbundet.se/Viltet/ViltVetande/Artpresentationer/Rav/
http://www.jagareforbundet.se/Jagarenojakten/jakttider2/Vilt/Radjur-Hornbarande-Kid-Lamm/
http://www.jagareforbundet.se/Jagarenojakten/jakttider2/Vilt/Radjur-Hornbarande-Kid-Lamm/
http://www.jagareforbundet.se/Jagarenojakten/jakttider2/Vilt/Rodrav/
http://www.jagareforbundet.se/Viltet/ViltVetande/Artpresentationer/Radjur/
http://www.jagareforbundet.se/blekinge/vilt_rapport/invent.htm
http://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/vegetationsperiod-1.6270%20Hämtad%202012-05-02
http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/temperatur/1.7887
http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/dataserier-2.1102
http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/temperatur


26 

 

Personliga kontakter 

Hagström, B. 2012. Jägare och spillningsinventerare. Gotlands Skarpskytte och Jägaregille. 

Svenska Jägareförbundet. 

Jacobsson, G. 2012. Viltvårdare på Gotlands Skarpskytte och Jägaregille. Svenska 

Jägareförbundet. 

Melin, B. 2012. Viltolycksansvarig. Polismyndigheten, Gotlands län. 

Svedjemo, G. 2012. Universitetsadjunkt i arkeologi. Högskolan på Gotland. 

Zakariasson, P. 2012. Jaktvårdskonsulent. Svenska Jägareförbundet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

SUMMARY 

 

Roe deer (Capreolus capreolus) on Gotland – Population development and dispersal 

pattern 

 

Gotland is an island in the Swedish Baltic Sea where man has introduced roe deer (Capreolus 

capreolus). Roe deer belongs to the order Artiodactyla and the family Cervidae. 

This species live solitary or in small groups and is widespread almost in the entire Sweden. 

Roe deer is a dispersion species and is relatively good too establish populations in new 

locations. A normal adult roe deer weighs 20-30 kg, has a bow height of 70-75 cm and the 

total length from nose to tail-root is 110-115 cm. Roe deer is a quality-grazer that forages 

particulary in the ground and field layer. If the snow depth is ≥ 0,5 meter, the roe deer have a 

problem to scratch down to the ground vegetation and obtain food. This is an example of their 

difficulty to adapt to winter conditions.  

 

The roe deer is the only deer species that has a delayed implantation. They also have a high 

reproductive success compared to other deer species. Roe deer gives birth to 1-3 fawns, rarely 

quadruplets. On Gotland triplets are quite common and some quadruplets are reported each 

season. Maybe it is more common on the island because of the relatively low population 

density. The high reproductive success contributes to a high success rate in population 

dynamics. The maximum life span of wild roe deer in Sweden is 17 years, but most 

commonly they don’t get older than 10-12 years. The most common mortality reason by age 

is tooth wear. However, the roe deer has a low average life expectancy of only 2-3 years, 

because the juvenile stage has the highest mortality rate in the population. Predation 

represents the most of the mortality of juveniles, which are fairly easy targets for predators. 

According to studies from southeastern Norway, which investigated predation on juveniles 

from red fox, lynx and dog, red fox is the most frequent predator on juvenile roe deer, and red 

fox is among the wild animals, the largest and most common predator on Gotland. 

 

Likely roe deer lived on Gotland during the bronze and iron ages, but got extinct due to 

hunting. Nowadays the roe deer is a reintroduced species on the otherwise relatively mammal 

poor island. Reintroduction of a species can have negative and/or positive impact on the 

ecosystem. Ecosystems on islands are often more vulnerable than on the mainland and the 

introduction of species often have a larger effect on the ecosystem. The introduction of roe 

deer on Gotland was deliberately done, probably because of hunting interest. It is unclear 

when the first introduction of the species was conducted on the island, but year 1864, 1886 

and 1945 appear in the literature as the first introduction occasions. These individuals did not 

manage to establish a viable population, probably because of a hard hunting pressure and that 

there were too few individuals introduced. In the 1980s further attempt to reintroduce the roe 

deer was made, involving at least one person and at least 12-15 roe deer individuals. Probably 

there were more individuals, on different locations, which made the dispersal and establishing 

possible and successful. 

 

The aim of this study was to estimate the roe deer population density on Gotland in 2012 and 

the species population dynamics since the time when studies on the population started on the 

island. 

 

 

The method used to estimate the roe deer population density was droppings inventory,  
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which is a method recommended by the Swedish Association for Hunting. The method is 

based on counting of fresh drops, which the deer has given up during the past winter. It is 

therefore recommended to implement the measurements in early spring before the vegetation 

has started to cover the piles. A pile is by definition including at least 10 drops. Within the 

field area, plots of 1 km
2
 are established and in each plot 10 samples of 10m

2
 along the plot 

sides, with 100 meters gap between each, are laid, which gives a total number of 40 samples 

in each plot. When the dropping inventory is completed, there is a measure of how many piles 

that have been found in the different samples. The result can then be used to calculate the 

density of roe deer in the invented area. 

 

A dropping inventory was carried out on Gotland during the period 2012-04-04 – 2012-04-12 

in cooperation whit Gotland´s Sharp Shooting and Hunting Guild. The result indicates a 

population size of 850 roe deer on the island in 2012. 

 

Based on previous droppings inventories in year 2004 and 2009-2012, the mean of dung piles 

per region and year gives an indication on the species population dynamics. The roe deer 

population size on Gotland has increased until year 2010 and then declined until this year, 

2012, but studies of populations dynamics between different years show that there was no 

statistically significant difference in the number of roe deer between separate years based on 

the droppings inventory. One possible reason for this may be insufficient data.  

 

Car accidents can give an indication of the roe deer dispersal patterns and population size. 

The total number of accidents involving roe deer reported to the Gotland police during the 

time period 2005 – 2012-04-08 was 612. The reported car accidents with roe deer involved 

showed an increased number until year 2011, when it declined. This decline is probably 

connected with the declining population size. The geographic distribution of roe deer 

accidents also implies that the population is primarily distributed and established in woodland 

and on the basis of woodland expands its range to neighboring parish, which also is located 

near or within forest areas. 

 

The roe deer on Gotland have few natural predators, but is one of the main hunted species. 

Gotland’s surface is about 318 400 hectares, of which about 270 794 hectares is hunting 

ground. There are no management plans for roe deer in Sweden, but the general ethics rules 

are followed, i.e. not to shoot roe deer followed by kid and to follow the legal hunting season. 

Since inventories are not made on every game species, hunting statistics are used to assess 

population size, but this method is not as reliable as droppings inventory. When studying 

hunting statistics between the years 1997-2010, except year 2002 and 2003, on roe deer and 

game species (red fox, wild rabbit and mountain- and European hare) that influence the roe 

deer population, the result showed an increasing trend of hunting numbers of roe deer, 

probably due to an increasing strain. This trend has, however, stopped and during the last two 

years a small decline has been shown. This has presumably to do with the unusually snowy, 

cold and long winters of year 2009/10 and 2010/11, which both increased the winter mortality 

in the roe deer population and limited the opportunity to hunt roe deer with dogs. When 

comparing hunting numbers of roe deer and red fox between the years 2005-2010, it indicated 

an increasing trend of hunting numbers of roe deer, at the same time as a decrease in hunting 

numbers of red fox started. A factor that may have influenced this result is that reduction of 

the red fox population reduces the predation risk on roe deer, which in turn increases the 

survival and growth in the roe deer population. Contributing to this pattern may also have 

been that hunters switched gradually to hunt more roe deer instead of red fox as the 
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occurrence of the roe deer increased and/or that the possibility that red fox had been affected 

by some disease and/or that the hunting pressure is irregular. 

 

The hunting numbers of mountain hare have been constantly low, because the population on 

the island is very small. The European hare fluctuated only slightly until year 2005, when the 

hunting numbers made a sharp decline, followed by a decreasing trend during the following 

years. The reason for the sharp decline in 2006 was probably diseases. Hunting numbers of 

wild rabbit fluctuated considerably during the whole period. The main factor that affects the 

population most is diseases such as myxomatosis and jaundice. The hunting numbers of the 

most common predator on roe deer, i.e. the red fox, has decreased slowly but seems not to 

have any impact on their prey species, mountain- and European hare. If the reported hunting 

numbers of red fox, mountain hare, European hare and wild rabbit are correct, the mountain 

hare would in the long run have a chance to increase its population size due to reduced 

competition. 

  

Population development is determined by mortality- and birth rate and immigration and 

emigration in the population. The roe deer tribe strives constantly against equilibrium, i.e 

when the plus and minus items are the same and rule out each other and growth is zero.  A 

factor except hunting that affects the roe deer population on the island is the Baltic Sea, which 

prevents immigrations and emigrations. Other important factors are predation, competition, 

growth season, temperature and snow depth. 

The growth season in South Sweden has shown a positive trend since the year 1980. A longer 

growth season is positive for the roe deer population because it increases the amount of food 

available over a longer period of the year. Also the annual mean temperature have shown a 

positive trend over the years on Gotland. An increasing temperature may have both positive 

and negative impact on the roe deer population. An increasing temperature contributes to a 

longer growth season and shorter periods with snow cover, which is an advantage for 

survival. The disadvantages are that many bacteria and parasites thrive and spread better in a 

warmer climate and it means a greater risk for dry seasons. However, the slow and weak 

temperature increases that are expected on Gotland should not be any major problem for the 

established populations on the island. Anyway, according to data from the Swedish 

Meteorological and Hydrological Institute, Gotland has rarely a snow depth  ≥ 0,5 meters. 

 

According to factors mentioned above and regarding my knowledge, the roe deer population 

on Gotland has not yet reached its carrying capacity and is still in a distribution phase. The 

biotopes and resources on Gotland, such as good food supply, and the fact that it still has 

unoccupied suitable territories for the roe deer to spread to, provides a good future for the roe 

deer population on the island. Also the generally mild climate, short winters and lack of large 

and many predators on the island result in a reduced mortality and extended lifespan. An 

increase in lifespan contributes the rye to produce juveniles for several years and according to 

studies on the Swedish mainland, females born/bread at low densities have a longer lifespan 

and will have more fawns per goat than females born at high density. On Gotland there 

probably still is a fairly low population density.  

 

An important factor to maintain a sustainable roe deer population is to regulate the hunting 

more than with just hunting seasons. It would thus be a good idea to implement local 

management plans for roe deer in 

 the future. 


