
Den sociala 
rangordningen
På en permanent utfodringsplats lär sig  
rådjuren att det finns foder och de kommer 
tillbaka vinter efter vinter. Där kan man också 
studera rådjurens sociala rangordning.

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,  konst nären och illustra-
tören Rolf Svensson. 

Vi inledde med Rådjurens sinnen i Svensk 
Jakt nr 2/3 och fortsatte med Så skiljer 
du på get och smaldjur i nr 4, Råbockens 
ålders klasser i nr 7, Råbockens horn i nr 8 
samt slutligen i detta nummer Rådjurens 
sociala rangordning och vinterutfodring.
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tanför vår bostad har 
vi varje vinter utfodrat 
rådjur, i 35 år. Det har inne
burit många tillfällen att 
studera djurens olika  
karaktärer, hornutveckling 
och sociala beteenden. När 

man får möjlighet att iaktta djuren 
dagligen märker man snart vilka djur 
som är dominanta och vilka svagare 
djur som jagas bort.

Vid en permanent foderplats vinter 
efter vinter lär sig djuren att det finns 
mat när det blir svårt att hitta naturlig 
föda. Det behöver bara ha varit några 
dygns snötäckt mark så kommer de 
första rådjuren till foderplatsen. 

Kan särskilja djuren
Några dagars töväder under vintern 
gör att trycket på foderplatsen avtar. 
Uppstår det barmarksytor blir djur
ens utnyttjande av det utlagda fodret 
än mer sporadiskt. Blir det minus
grader igen är djuren snart tillbaka. 

Flera individer har vi följt år från år 
då vi kunnat särskilja djuren genom 
olika kännetecken.

Rådjuren lär sig ganska fort vilka 
störningar som innebär fara. Om 
vi i familjen, våra hundar och bilar 
kommer och går bekymrar det inte 

rådjuren, men när andra personer 
nalkas försvinner de snabbt bort. 

Det började med en foderanord
ning, men snart fick vi göra två till 
och nu finns där fyra permanenta 
foderbord. 

Mellan varje  anordning är det cirka 
25 meter, men ska man helt komma 
ifrån stressen mellan djuren bör det 
nog vara minst 50 meter. Närmaste 
foderanordning är placerad 10 meter 
från vår bostad.

Lämpligt foder
Vi har prövat olika foder genom 
åren, till exempel en blandning av 
havrekross, betfor och specialfoder 
i mjöl eller pelletsform. Numera 
enbart Granngårdens specialfoder i 
pellets. I mån av tillgång även äpplen, 
 morötter och potatis. Frukt och rot
frukter skärs i mindre bitar. 

För att inte genom utfodringen 
medverka till mer tandslitage på djur
en tvättas rotfrukterna. När vi haft alla 
fodersorterna utlagda samtidigt har 
rådjuren alltid valt potatisen först. 

Vid långvariga köldperioder kan 
vattenförsörjningen bli ett problem 
vid en foderplats om inte djuren kan 
finna vätskerik föda. Under korta 
perioder kan snö utnyttjas, om den »
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inte är för kall. Utfodrar man med 
torra foder som hö och pellets kräver 
det mer vätska. 

Att studera det sociala beteendet 
mellan hondjur med kid, ensamma 
hondjur och bockar är intressant. 
 Någon exakt rangordning mellan 
könen, ålder eller storlek har inte varit 
möjlig att fastställa då antalet djur och 
sammansättning skiftat från år till år.

Normalt är det en get med kid eller 
en stor bock som förser sig först av 
maten.

Får ett övertag
Den grupp av rådjur som först 
utnyttjar foderplatsen tycks många 
gånger få ett övertag mot djur som 
kommer längre fram på vintern. 
Gruppen kan bestå av get med kid, 
bock och ibland något smaldjur. Men 
kan också vara ett ensamt hondjur 
tillsammans med en bock. 

Sammanhållningen i gruppen 

består ofta tills vegetationsperioden 
kommer igång på våren.

Hur många rådjur som utnyttjar 
foderplatsen sammanfaller med hur 
länge marken är snötäckt. Vid en 
lång vinter ökar antalet rådjur hela 
vinterperioden. 

En dominant kidförande get gör 
attacker mot andra djur utanför grupp
en så fort de närmar sig fodret. Även 
kiden kan vara med i bortmotandet.

Fram på vintern blir bockkiden 
mer självständiga och tuff a, och 
 bråkar allt oftare med bockarna. 
Men så fort en bock tycker det får 
vara nog, visar bockkidet snabbt sin 
under lägsenhet genom att lägga sig 
ner, och leken är slut.

Ensamma hondjur verkar många 
gånger stå lågt i rangordning. De blir 
hela tiden bortkörda och får vänta på 
sin tur. Ofta kommer de fram mitt på 
dagen för att äta, hela tiden är de på 
helspänn.

Under ett par snörika vintrar på 
1980talet hade vi över 30 rådjur på 
foderplatsen. Vintern 1986–87 fanns 
där nio bockar, när det i mitten av 
januari kom en bock till. Bockens 
kroppsstorlek var större än någon 
av de andra bockarnas . Snart visade 
även tillväxten på större horn. 

Ändå blev han bortjagad av de and
ra djuren. Han fann sig i det, väntade 
och gick fram när de mest aggressiva 
djuren lämnat foderplatsen.

Märklig situation
En kväll i början av april hade tydlig
en hormonerna i bocken stigit. En 
av de andra bockarna kom i en tydlig 
styrkedemonstration med sträckt 
hals, vridande på huvudet för att 
visa upp hornen. Emellanåt rev han i 
marken med ett framben. 

Den större bocken sänkte  huvudet 
och gick beslutsamt några steg framåt. 
Bockarna blev stående ett par meter 

ifrån varandra. Sedan gick han rakt 
mot den provocerande bocken som 
började backa. 

Situationen blev märklig när han 
fi ck den andra bocken att backa över 
hela åkern, som är 150 meter bred. På 
den öppna åkern vågade den under
lägsne bocken förmodligen inte 
kasta om och fl y. Detta kunde utlösa 
en  attack från den större och den 
 mindre bocken hade fått svårt att 
komma undan på den öppna ytan. 

Äldre djur har låg rang
Båda djuren försvann in i skogen. 
Efter någon minut kom den större 
bocken tillbaka, han gick lugnt över 
åkern fram till foderplatsen och 
började äta.

Riktigt gamla djur står lågt i rang 
och kommer fram när de får vara 
ensamma vid foderplatsen. De lägger 
sig ofta nedanför foderbordet en kort 
stund, äter och lägger sig igen. 

Genom åren har vi haft fyra över
åriga djur. Samtliga har haft ett lik
nande beteende, då de sökt sig upp till 
huset och lagt sig utmed husväggen.

En get låg på terrassen nedanför 
dörren till köket. Vi kunde stå innan
för och se på henne. Hon låg död en 
morgon vid en av foderplatserna. 

Ett år var en bock så mager att vi 
ansåg oss tvungna att skjuta den. En 
råget med två kid var en vinter nästan 
hela tiden kring huset. Henne hittade 
vi död i början av maj, knappt 100 
meter från huset med två fullgångna 
kid i livmodern. Gemensamt för 
samtliga av dessa djur är att kind
tänderna varit helt nedslitna. 

Två saltstenar är uppsatta, en vid 
viltvattnet nära huset, den andra 
längst ner vid åkerkanten. Rådjur får 
i normala fall tillräcklig mängd salt 
med födan. 

Har djuren under lång tid på 
vintern varit hänvisade till att fylla 

sitt vätskebehov genom snö – som 
är nästan helt utan salter och kan 
jämföras med destillerat vatten – 
kommer saltstenarna väl till pass.

Saltstenarna besöks året om men 
är mest frekventerade under vår
vintern fram till försommaren.

Ohyra i pälsen
Det är inte ovanligt att rådjur under 
vintern uppträder med fl äckvisa hår
lösa partier, framför allt på nacke och 
hals. De är då angripna av pälsätare 
(Damalinia), vilket är ganska vanligt 
hos rådjur. 

Pälsätarna är ohyra som biter 
av håret ett litet stycke från basen. 
Päls ätarangrepp är inte livshotande 
men kan orsaka irritation och klåda. 
Om djuret har stora angrepp över 
hårfällen tidigt under vintern kan det 
säkert orsaka en viss värmeförlust.

När rådjuren fått sin sommarfäll 
syns inget av pälsätarangreppen. ‹‹‹
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1. En dominant bock och 
en get försöker få bort 
en jämnbördig bock från 
foderautomaten.

2. Smaldjur och ungbock 
håller ihop hela vintern.

3. En dålig överårig 
bock med rufsig fäll och 
akterspegel färgad av 
avföring.

4. Bock och råget som 
angripits av pälsätare.

5. När bockkiden i 
januari–februari blir allt 
självständigare börjar de 
ofta bråka med de äldre 
bockarna.
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