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Registrering av kronhjortsskötselområde 

Beslut 
Länsstyrelsen registrerar det i bilaga markerade området som ett kronhjortsskötsel-
område. Områdets registreringsnummer är 63-02. Arealen är 20582 ha. 

Beslutet gäller tills vidare. Om förhållandena som utgjort grund för beslutet ändras, 
kan Länsstyrelsen komma att ändra registreringen eller avregistrera området. 

Länsstyrelsen fastställer områdets skötselplan, inkommen den 2017-07-05 att gälla 
till och med jaktåret 2019/2020.  

Beskrivning av ärendet 

Ni har inkommit med en ansökan om att registrera ett kronhjortsskötselområde 
med samma geografiska utsträckning som Älgskötselområde Mark SO. Länsstyrel-
sen har handlagt er ansökan och bedömer att området är av sådan storlek och arron-
dering att det kan registreras som ett kronhjortsskötselområde.   

Till ansökan om att bilda ert kronhjortsskötselområde har ni bifogat en kronhjorts-
skötselplan. Planen har granskats av Länsstyrelsen innan fastställandet för att sä-
kerställa att den planerade avskjutningen leder till måluppfyllelse. 

Motivering till beslutet 

Jakt efter kronhjort får ske inom registrerade kronhjortsskötselområden. På mark 
som inte registrerats får enbart årskalv fällas under allmän jakttid.  

Ett kronhjortsskötselområde ska vara av sådan storlek och arrondering att det läm-
par sig för kronhjortsförvaltning och jakt efter kronhjort.  

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. Ni anger i er skötselplan att kronhjortpopulat-
ionen inom området bör ligga kvar på den storlek ni har idag. Länsstyrelsen noterar 
att tätheten av kronhjort inom området kan komma att öka något med den plane-
rade avskjutningen ni har angett. Ingångsvärdena i skötselplanen grundar sig dock 
endast 
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på uppskattningar varför osäkerheten kring utfallet är stor. 

Mot bakgrund av er ansökan och det regelverk som finns kring registrering av 
kronhjortskötselområden bedömer Länsstyrelsen att ni uppfyller kraven för regi-
strering. Er ansökan kan därför beviljas. 

Beslut om ändring och registrering av kronhjortskötselområden får enligt 58 § 2 
jaktförordningen inte överklagas. 

Beslut om kronhjortskötselplaner får överklagas till Naturvårdsverket. Se bilaga för 
mer information.  

Bestämmelser som beslutet grundas på 

Länsstyrelsens beslut är fattat med stöd av 4 och 58 §§ jaktförordningen 
(1987:905) samt 49, 51, 52 och 53 §§ Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna 
råd om jakt efter älg och kronhjort (NSF 2011:7).  

Information 

Sker förändring i fråga om områdets gränser, fastighetsförhållanden eller jakträtts-
liga förhållanden, ska ni snarast anmäla det till Länsstyrelsen som avgör om ny re-
gistrering behövs. Likaså ska byte av företrädare samt adressändring anmälas till 
Länsstyrelsen. 

Företrädare för kronhjortsskötselområdet bör minst en gång om året göra en upp-
följning av skötselplanen och vid behov vidta åtgärder och föreslå ändringar för 
Länsstyrelsen. 

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 han-
teringen av den gemensamma kronviltstammen. 

De registrerade fastigheternas areal grundar sig på Lantmäteriets fastighetsuppgif-
ter och kan därför skilja sig från arealen ni angivit i ansökan. 

De som deltagit i beslutet 
Beslutet har fattats av viltenhetens chef, Johan Larsson, med vilthandläggare 
Viktor Tylstedt som föredragande. 

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 

Bilagor 
Så överklagar man Länsstyrelsens beslut (Formulär O14) 
Karta över kronhjortsskötselområdet 
Fastställd kronhjortsskötselplan  



Bilaga 
Formulär nr O14 

Så här överklagar du Länsstyrelsens beslut 

Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos Naturvårdsverket. Överklagandet 
ska dock skickas eller lämnas till Länsstyrelsen. Länsstyrelsens e-postadress 
är vastragotaland@lansstyrelsen.se. Skickar du med vanlig post är adressen 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 403 40 Göteborg. 

Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar Länsstyrelsen 
överklagandet och handlingarna till Naturvårdsverket. 

Överklagandet ska ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den 
dag du fick del av beslutet. Är du osäker på när tiden går ut kan du kontakta 
Länsstyrelsen. 

Överklagandet ska vara skriftligt. I skrivelsen ska du ange 
- ditt namn, adress, telefonnummer och eventuell e-postadress,
- vilket beslut du överklagar, till exempel genom att ange beslutsdatum

och ärendets diarienummer, samt
- hur du anser att Länsstyrelsens beslut ska ändras och varför det ska

ändras.

Viktigt! Om du skickar in överklagandet per e-post kan Länsstyrelsen inte ta 
emot mejl som inklusive bilagor är större än 11 megabyte.  

Om du önskar skicka in e-post som är större än 11 megabyte måste du 
innan överklagandetiden går ut kontakta Länsstyrelsen 
(vastragotaland@lansstyrelsen.se)  för besked om hur du ska göra detta. 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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Rättelse av skrivfel efter påpekande av företrädare Mikael 
Fransson. Viktor Tylstedt 2017-08-22.
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