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Djurhälsovård – HJORT 2018
Bakgrund
Gård & Djurhälsan har sedan 2013 drivit hälsovårdsrådgivning av hägnad hjort
(Djurhälsovård HJORT) med stöd av hjortnäringen och Jordbruksverket.
Verksamheten inleddes med en behovsöversyn, och fortsatte därefter årligen med aktiv
verksamhet i Gård & Djurhälsans regi, och med support av en veterinärkonsult
specialiserad på hägnat och frilevande vilt.
Under de år verksamheten funnits har den etablerat sig som en viktig aktör på
hjorthägnskartan, och de flesta, inklusive hägnägare, veterinärer, myndigheter och
organisationer vet numera var man kan vända sig med olika frågor om hägnad hjort.
Förutom löpande rådgivning och informationsspridning (nyhetsbrev, artiklar och
kurser) så har även Länsstyrelser och Jordbruksverket nyttjat den kunskap som finns i
verksamheten i remissförfarande samt allmänna och specialiserade frågor på området.
Sverige har i dagsläget ca 300 hjorthägn, och verksamheten ökar successivt. Både
nyetablerade och befintliga hägn behöver kunna vända sig till specialister i de fall
frågor uppkommer kring förebyggande och akut djurhälsovårds hos hägnad hjort,
liksom myndigheter och andra där specialistkompetens saknas.

Aktiviteter under 2018
Under 2018 har verksamheten överlag inriktats på hantering av sommartorkan och
dess effekter på de betande djuren, samt den pågående övervakningen av
avmagringssjuka hos hjortdjur (chronic wasting disease – CWD) där hägnad kronhjort
innefattas. Ett flertal rådgivningssituationer har uppkommit där inte bara de akuta
effekterna hanterats, utan även sekundära effekter i form av minskad tillväxt hos
slaktdjur vilket försvårar underhåll och utfodring vintertid. Torkan verkar dock har fört
med sig ogynnsamma förhållanden för de betesburna parasiterna, vilket är positivt.
Flera faktabaserade artiklar har författats och publicerats i Riksförbundet Svensk
Hjorts medlemstidning (drygt 220 av landets hägnägare är medlemmar) med olika
inriktningar kopplade till hälsa och skötsel av hägnad hjort.

Resultat under 2018
Antalet anslutna hägnägare har de senaste åren legat relativt konstant på 30, men där
en del hägn har upphört och en del nya hägnägare tillkommit. Två kurser har under
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året erbjudits hägnägare, tre nyhetsbrev har författats och fem artiklar med olika fokus
på hälsa och skötsel av hägnad hjort har publicerats.

Slutsatser
Det finns ett kontinuerligt behov av veterinärmedicinsk kompetens inom hjortnäringen
i takt med att näringen ställs inför olika utmaningar samt att näringen föryngras med
nya entreprenörer med kunskapsbehov och framåtanda. Under 2019 kommer
hjorthälsovård att byta huvudman, men med utökad specialistkompetens.
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