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Djurhälsovård – HJORT
Bakgrund
Djurhälsovård HJORT har sedan lanseringen 2014 haft målsättningen att vara en
knutpunkt för hälsofrågor för landets dryga 300 hjorthägnsägare. Denna typ av service
har saknats, och är efterfrågad i och med att näringen växer och efterfrågan på
svenskproducerat hjortkött ökar. Dessutom ses en breddning av hjorthägnsverksamhet
utöver köttproduktion, vilket inkluderar jakt och ren landskapsvård. Djurhälsovård
HJORT har sakta men säkert vuxit i antalet anslutna hjorthägnsägare, och har även
tagit en aktiv del i informationsspridning gällande avmagringsjuka hos hjortdjur
(Chronic wasting disease – CWD). Med ett brett nätverk inom hjortbranschen, både
nationellt och internationellt, samt med företrädare från relevanta myndigheter (SVA,
Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Naturvårdsverket), har Gård & Djurhälsan
etablerat sig som en viktig aktör för både näring och myndigheter.

Aktiviteter under 2017
Under 2017 fortsatte Djurhälsovård HJORT det tidigare påbörjade informationsarbetet
om CWD. Löpande kontakter hölls med både näring och myndigheter, och inkluderade
ett antal telefonmöten, artiklar i medlemstidning, samt nyhetsbrev. Det var under 2017
som EU-kommissionen med stöd av den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten
(EFSA) skulle fatta beslut om obligatorisk provtagning av vilda och hägnade hjortdjur i
ibland annat Sverige.
Utöver detta hölls två kurser med tema hjort, hjortskötsel, förprövning av hjorthägn,
och tillsyn av hjorthägn. En kurs hölls i maj vid Länsstyrelsen i Hallands län, vilka hade
samlat både företrädare för den lokala hjortnäringen samt representanter från
omgivande läns länsstyrelser, inklusive berörda avdelningar (djurskydd, miljöprövning,
naturvård, förprövning). I december 2017 hölls en kombinerad grund- och
fortsättningskurs i hjort för landets alla länsstyrelser, men där även representanter för
hjortnäringen var inbjudna, liksom föreläsare från hjortforskningen, -förvaltningen,
Jordbruksverket och Naturvårdsverket.
Ett antal hägnbesök har gjorts under året, av olika anledningar. Ett mindre antal hägn
har upplevt problem med parasiter hos djuren, en del har lägre än förväntade
slaktvikter, och en del har en sämre reproduktion än väntad. Stöd för detta arbete har
sökts hos bland annat SLU (parasitologi).
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Löpande arbete innefattar även kampanjer för att öka anslutningsgraden, i form av
mötesdeltagande, artiklar och marknadsföring i Riksförbundet Svensk Hjorts
medlemstidning, samt ryktesvägen.

Resultat
Under 2017 har antalet medlemmar ökat från 25 till 30, två kurser har hållits, fyra
artiklar i branschtidningen har publicerats (CWD, parasiter), och tre medlemsbrev har
skickats ut till anslutna hägnägare. Kontakten med myndigheter och näringen har varit
frekvent i olika frågor, inklusive skötsel, förebyggande hälsovård, sjukdomsutredning
och allmän rådgivning.

Slutsats
Med en växande näring och nya utmaningar verkar Djurhälsovård HJORT på olika sätt
som en viktig aktör för hägnägare, veterinärer och myndigheter. Kompetensen är unik
samt uppskattad och verksamheten förväntas öka under kommande år.
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