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Fastställande av kronhjortsskötselplan
Beslut
Länsstyrelsen fastställer bifogad skötselplan för Marks SO kronhjortsskötselområde (63-02) att gälla till och med jaktåret 2022/2023.

Beskrivning av ärendet
Ni har till Länsstyrelsen inkommit med en ansökan om revidering av er
kronhjortsskötselplan. Planen har granskats av Länsstyrelsen innan den fastställts. Länsstyrelsen lämnar en bedömning av hur väl ert uppställda mål
kommer att uppnås med schablonvärdet på reproduktion satt till 0,7
kalv/hind och en övrig dödlighet på 5 % utöver jakt.

Motivering till beslutet
För ett kronhjortsskötselområde ska det finnas en skötselplan. Skötselplanen
ska bidra till en adaptiv kronhjortsförvaltning och till att de kvalitativa och
kvantitativa målen inom skötselområdet uppnås.
Områdets målsättning är att öka stammen något över dagens nivå om ca 2
djur/1000 ha till ca 4 djur/1000 ha. Länsstyrelsen uppskattar att den valda
avskjutningen kommer att leda till en stam med minskad täthet i området
(från 2 idag till 1,1 djur/1000 ha vid planperiodens slut). Kring planens ingångsvärden råder det dock mycket stor osäkerhet. För en fungerande förvaltning krävs en täthets- och sammansättningsuppskattning av stammen
som baseras på någon form av inventering.
Området bör vara uppmärksamt på stammens utveckling och vid behov revidera planen. Det är angeläget att verka för en ökad foderproduktion i landskapet med tall där det passar och lövbårder längs öppna ytor och som inblandning i barrskogarna. Området bör också betänka att en stark kronhjortsstam innebär mindre utrymme för övrigt klövvilt att existera.

Postadress:
Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg

Telefon/Fax:
010-224 40 00 (vxl)
010-224 40 22 (fax)

Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se
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Bestämmelser som beslutet grundas på
Enligt 52 § i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt efter
älg och kronhjort (NSF 2011:7) ska en ansökan om registrering av kronhjortsskötselområde innehålla en skötselplan. Länsstyrelsen ska regelbundet
och minst vart tredje år följa upp och se över skötselplanerna och vid behov
vidta de åtgärder som behövs.

Information
Företrädare för kronhjortsskötselområdet bör minst en gång om året göra en
uppföljning av skötselplanen och vid behov vidta åtgärder och föreslå ändringar för Länsstyrelsen.
För en fungerande förvaltning krävs en uppskattning av stammens täthet och
sammansättning som baseras på någon form av systematisk inventering.
Länsstyrelsen rekommenderar att obsinventering i kombination med till exempel foderplatsräkning, vårräkning eller brunstplatsräkning används i området för att uppskatta stammens täthet och sammansättning.
Länsstyrelsen vill poängtera vikten av flerartsförvaltning för att betet ska
räcka till de konkurrerande hjortviltslagen. Betänk att ökad konkurrens om
fodret kan innebära att viltslagen ändrar och breddar sin diet vilket kan leda
till lägre kvalitet hos djuren och även ökade skador på växter som normalt
inte skadas. Kronhjort bör jagas genom avlysningsjakt då de inte fördelar
sig jämnt över landskapet.
Enligt 5 a § jaktförordningen (1987:905) ska jakträttshavaren anmäla jaktresultatet för kronhjortsskötselområdet till länsstyrelsen inom två veckor efter
jakttidens utgång.
Ett kronviltsråd bör bildas mellan de kronhjortsskötselområden som berör i
stort sett samma kronhjortspopulation. Varje skötselområde ska representeras av minst en person. Detta kronviltsråd bör träffas minst en gång per år
för att diskutera hanteringen av den gemensamma kronviltstammen.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av tf chefen för viltenheten Anita Bergstedt med vilthandläggaren David Bruun som föredragande.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.
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Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar personuppgifter hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Bilagor
1. Fastställd kronhjortsskötselplan
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Målet är 4 djur /1000 ha enligt samtal med företrädaren /Länsstyrelsens anm.

