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Så bedömer du råbockens 
olika åldersklasser

■  Det är i stort sett omöjligt att  
enbart genom bockens horn bedöma 
om den är två år, tre år eller äldre, då 
hornen inte alltid lämnar några säkra-
re upplysningar om bockens ålder.

En råbock kan vara sextaggare som 
tvååring, medan en tre- till fyraårig 
bock bara har fyra taggar eller vara en 
svag sextaggare.

Flera faktorer kan påverka  
utvecklingen av hornen. Till exempel 
hälsotillståndet. Tillfälligt nedsatt 

kondition efter en hård vinter kan få 
bocken att sätta upp en klen horn-
uppsättning den säsongen, för att 
nästa år komma igen med kraftfulla-
re horn.

Normalt har bockar i åldern tre 
till fem år ett brokigt ansikte med 
mer eller mindre tydliga ljusa ringar 
runt ögonen. Det förekommer yngre 
bockar med liknande brokighet och 
medelålders bockar som är mer 
enfärgade i huvudet. 

Ljusa ringar eller den vita till grå 
nosfläcken är inget säkert tecken på 
ålder, eftersom sådana färgskiftning-
ar kan framträda mer eller mindre 
tydligt vid råbockens olika åldrar.

Vid bedömning av ålder studeras 
huvudets fysionomi och halsen, men 
framför allt helhetsintrycket och till 
sist hornen. Upp till treårsåldern blir 
bedömningen någorlunda säker. Efter 
treårsålder blir det betydligt svårare 
då ålderstecknen blir mer diffusa.
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Att i fält bestämma hur gammal en råbock är kräver vana och stor 
iakttagelseförmåga. Bockens karaktär kan ge en viss ledning när 
den ska klassas som ung, medelålders eller gammal.

För 2016 har Jägareförbundet utsett rådjuret till 
fokusvilt. För att vi ska lära oss mer om detta vårt 
lilla högvilt publicerar Svensk Jakt under året ett 
antal artiklar från viltskådaren, konstnären och 
illustratören Rolf Svensson. 

Vi inledde med Rådjurens sinnen i Svensk Jakt 

nr 2/3, fortsatte med Så skiljer du på get och smal-
djur i nr 4 och publicerar i detta nummer artikeln 
om Råbockens åldersklasser. 

En fördjupning om Råbockens horn kommer 
i nr 8 samt Rådjurens sociala rangordning och 
vinterutfodring i nr 11.
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■  När den ettåriga bocken får sin 
sommarfäll framträder den typiska 
fjolingens karaktär. Lång tunn hals 
med smalt huvud, vilket ger intrycket 
av att öronen är längre än på vuxna 
bockar. Fysionomin är barnslig. Hela 
kroppen får en slank figur. 

Fejningen sker sent, oftast inte 
förr än i juni–juli. Det är inte ovanligt 
att se ofejade fjolårsbockar långt fram 
på sommaren. Fjolingarna är först 
med att få sommarfäll, redan i maj 
månad är de normalt helt utfärgade.

Fjolårsbockens uppträdande är 
oroligt och nyfiket. Vid en obekant 
fara kan han hoppa fram lite på 
stela ben, stampa, söka vittring och 
kasta med huvud och hals. Springer 
bocken iväg är det med tvekan då han 
stannar gång på gång.

B
ra träning är att studera rådjur-
en på våren, när de fortfaran-
de är samlade och går ut på 
åkrarna.  Då ges möjligheter 
att studera skillnader mellan 

individerna. Iaktta huvud, hals, 
bogparti, helhetsintryck och till sist 
hornen. 

Svårast att bedöma är råbock-
ar i åldersgruppen tre till fyra år. 
Antaganden i den åldersgruppen kan 
lätt bli fel på grund av individuella 
olikheter. 

Det kan handla om en bra eller 
dålig start i livet, god fodertillgång 
och djurets kondition.

Bockar från ett år och äldre

Råbock som är  
tre–fyra år gammal.

Råbock som är 
fem år eller äldre.

Fjolårsbocken

»
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En fyra till fem år 
gammal bock.

Bocken är fyra år 
eller äldre.

En treårig bock.

Råbock som är 
två år gammal.

■  Överst till vänster ses en två-
åring. Kroppen har ännu inte fått 
den fullt utvuxna bockens karaktär. 
Fortfarande har han en lång och smal 
hals. Hornen fejas normalt i april. 
Sommarfällen är oftast inte utfärgad 
förrän i början av juni.

Bocken överst till höger är tre år. 
Han har en mer samlad och kraftigare 
kropp där halsen är kortare. Råbock-
en utstrålar en mer vuxen karaktär. 

Treåringen fejar normalt under 
april. Uppträdandet är inte oroligt 

och har inget lekfullt över sig som 
hos yngre bockar. Delar av vinter-
fällen finns kvar över kroppen. 

Bocken underst till höger är fyra 
till fem år. Bockar i denna ålders-
grupp kan vara svåra att skilja från 
äldre djur, då ålderstecknen blir mer 
diffusa ( jämför med bocken underst 
till vänster). 

Båda bockarna på nedre raden 
är fullt utvecklade med kraftig kort 
hals. Huvudet verkar bredare med 
mer tyngd över sig. Kroppen har mer 

muskelmassa och ser kraftfull ut. 
Bockar i den åldern rör sig med 

jämna avmätta rörelser, och håller 
hals och huvud lägre. De springer 
inte, som fjolingen, bort med tvekan. 
Råbockens uppträdande är tydligt, 
han är härskaren av sitt revir. 

Med en bra start i livet och god 
tillgång på högvärdigt foder kan en 
råbock redan från fyra års ålder få 
den karaktär som bocken nederst 
till vänster. Äldre bockar blir senare 
utfärgade på våren än yngre.

Fyra åldersklasser

»

Till stöd för att bestämma bockens ålder i fält visar vi här 
huvudstudier på nio bockar från ett år till äldre än fem år.

■  Bockens ansikte är påfallande 
 enfärgat. Den vita nosfläcken är 
 diffus, halsen är smal och fysio-
nomin omogen. Hornen visar en 
klen sextaggare, svagt pärlade med 
små rosenkransar med tydligt 
mellanrum. Helhets intrycket kan 
avgöra om bocken är en fjoling eller 
tvååring.

■  Råbocken har en mörkare panna 
än bocken ovan, med tydlig vit nos-
fläck som blir svagt grå upp mellan 
ögonen. Han har smal hals och ung-
domlig fysionomi. Hornen är relativt 
kraftiga med något framträdande 
pärlning med små rosenkransar 
med mellanrum. Det sammantagna 
intrycket talar för en fjoling. Den 
slutliga helhetsbedömningen av 
bocken är det som avgör om han är 
ett eller två år.

■  Huvudet är i stort sett enfärgat 
med framträdande vit nosfläck samt 
smal hals och ungdomlig uppsyn. De 
fyrtaggade hornen är lika långa som 
öronen. Rosenkransarna är svagt  
utvecklade med ett tydligt mellan-
rum. Allt talar för en fjoling.

■  De tre bockarna är från tre till 
äldre än fem år. Bocken till vänster 
har ett enfärgat gråaktigt ansikte, 
äldre fysionomi och mycket grov 
hals. Tillsammans med en kraftig 
sextaggad hornuppsättning med fin 
pärlning och stora rosenkransar visar 
det att bocken är äldst av de tre.

Att skilja på de två bockarna till 
höger i ålder är inte möjligt, där 
huvudets fysionomi, halsens grovlek 
och hornuppsättningarna inte visar 
att någon av bockarna är äldre än den 
andre. Bedömningen blir att båda 
djuren är i medelåldern. 

■  De tre bockarna är i medelåldern, 
tre till fem år, med olika brokighet i 
ansiktet. Den vänstra bocken har den 
ungdomligaste utstrålningen, men 
den största hornuppsättningen av 
de tre bockarna. Rosenkransarna är 
välutvecklade med tydligt mellan-
rum. Hornen är fint pärlade. Bedöm-

ningen blir att han är yngst av de tre 
bockarna.

De två bockarna till höger är svår-
bedömda. Båda är klena sextaggare 
med svag pärlning och rosenkransar-
na går ihop. Den högra bockens fysio-
nomi och något grövre hals talar för 
att den är äldst.

Ta hjälp av råbockens huvud
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■  Att studera helhetsintrycket genom 
att titta på huvud, hals och kroppens 
karaktär ger en god vägledning när du 
ska avgöra hur gammal bocken är.

Överst till höger är en typisk 
fjoling, där halsen är smalare än 
 huvudet framifrån och kroppen  
är lätt och ungdomlig. 

Bocken överst till vänster är två 
år, med en något kraftigare hals än 
fjolingens. På råbockar i den åldern 
är halsen ofta lika bred som huvudets 
kinder framifrån, men bocken har 
fortfarande en ungdomlig kropps-
karaktär.

Bocken till höger längst ner är tre 

till fyra år gammal. Halsen har blivit 
grov och är ofta bredare än huvudet 
sett framifrån. Hela kroppskaraktär-
en utstrålar utvuxen råbock.

Bocken nederst till vänster är 
fem år eller äldre. Han har mycket 
kort, grov hals och kompakt kraft-
full kroppskaraktär. ‹‹‹

«
Bedöm helhetsintrycket
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