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Södra Hagunda kronhjortsskötselområde
03-80-08-001-H
c/o David Unnerstedt
unnerstedt@gmail.com

Fastställande av kronhjortsskötselplan för Södra Hagunda 
kronhjortsskötselområde, 03-80-08-001-H 

Beslut
Länsstyrelsen fastställer bifogad skötselplan för Södra Hagunda 
kronhjortsskötselområde, 03-80-08-001-H, att gälla till och med 
utgången av jaktåret 2024, den 30 juni 2025.

Beskrivning av ärendet
Södra Hagunda kronhjortsskötselområde har den 18 juli 2022 lämnat in 
ansökan om att få en ny kronhjortsskötselplan fastställd. Skötselområdet 
har målsättningen att kronhjortsstammen i området ska minska i 
områden med hög andel skador. 

Den nya skötselplanen innebär bibehållet avskjutningsmål på 1,6 
kronhjortar /1000 ha. Gällande skötselplan var godkänd till och med 
jaktåret 2021/2022.  Avskjutningen har de senaste åren varit 0-5 djur/år 
inom skötselområdet och uppfattningen är att stammen har ökat något.

Kronhjortsskötselplanen är framtagen efter samråd med berörda 
fastighetsägare och jakträttsinnehavare inom kronhjortsskötselområdet. 
Berörd älgförvaltningsgrupp bör yttra sig över kronhjortsskötselplanen i 
enlighet med viltförvaltningsdelegationens övergripande riktlinjer. 

Älgförvaltningsgruppen i Fjärdhundra ÄFO tillstyrker 
kronhjortsskötselplanen och framför följande: För allt kronvilt ska 
avlysningsjakt ske inom hela skötselområdet från jaktens första dag. 
Området ska under jakten löpande rapportera kronobs, slaktvikter och 
avskjutning, enklast sker detta genom användande av lämplig mobil-
applikation. Skyddsjakt efter kalv utom ordinarie jakttid uppmuntras.

Beslut 

Datum
2022-08-05 

 

Ärendebeteckning 
218-5353-2022 
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Motivering till beslutet
Kronhjortsskötselområdet uppskattar kronhjortspopulationen till ca 5 
kronhjortar/1000 ha vilket innebär ungefär 60 djur inom området. 
Avskjutningen under 2019–2021 låg på 0–5 kronhjortar (0–0,4 
kronhjortar/1000 ha) och nyttjandegraden av planerad avskjutning var i 
snitt under förra treårsperioden 16 %. 

Målsättningen för området är att stammen ska minska i områden med 
hög andel skador. Föreslagen avskjutning motsvarar 1,6 
kronhjortar/1000 ha. Med en genomsnittlig årlig tillväxt på ca 20 % i 
den uppskattade kronhjortspopulationen blir ökningen i området ca 12 
kronhjortar.

Förutsatt att uppskattningen av populationsstorleken stämmer kommer 
den föreslagna avskjutningen på 20 djur att motsvara mer än tillväxten i 
populationen. Målsättningen att stammen ska minska och främst i 
skadedrabbade områden kan därmed sannolikt uppnås, detta förutsätter 
att skötselområdet höjer nyttjandegraden jämfört med tidigare år. Det 
saknas dock vedertagna inventeringsmetoder för kronhjort vilket gör 
uppskattningen av vinterstam svår.

Syftet med planen är att förvaltningen av kronhjortsstammen ska styras 
mot uppsatta mål. Målsättningen med skötselplanen ska vara att få den 
sammansättning och storlek på den stam man vill ha efter jakten och 
avskjutningen är ett medel för att komma dit.

Länsstyrelsen betonar vikten av att någon typ av inventering (räkning) 
genomförs årligen för att följa trenden i populationen.

Länsstyrelsen bedömer att skötselplanen kan fastställas under 
förutsättning att kronhjortsskötselområdet noggrant följer upp resultatet 
av jakten för att se om avskjutningsnivån bör justeras för att nå förslaget 
mål.

Bestämmelser som beslutet grundas på
Enligt 4 § jaktförordningen (1987:905) får ett område som har sådan 
storlek och arrondering att det medger vård av en i huvudsak egen 
kronhjortsstam registreras som kronhjortsskötselområde. Inom ett sådant 
område får kronhjort jagas utan licens.

Vidare gäller enligt 52 § Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd 
(NFS 2011:7) om jakt efter älg och kronhjort att Länsstyrelsen 
regelbundet och minst vart tredje år ska följa upp och se över 
kronhjortsskötselplanerna och vid behov vidta de åtgärder som behövs.
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Information
Sker förändring i fråga om områdets gränser, fastighetsförhållanden eller 
jakträttsliga förhållanden, skall ni snarast anmäla detta till Länsstyrelsen 
som avgör om ny registrering behövs. Likaså skall byte av företrädare 
samt adressändring anmälas till Länsstyrelsen.

Beslutande
Beslutet har fattats av vilthandläggare Nathalie Kindbladh.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Kopia till
Älgförvaltningsgruppen i Fjärdhundra ÄFO, c/o Göran Sandberg

Bilagor
1.  Kopia av kronhjortsskötselplan



Svenska Jägareförbundet 

SKÖTSELPLAN FÖR 

-��� �� .. f:'!?.9. �-��.?................................... KRONHJORTSSKÖTSELOM RÅDE 

Upprättad 2og?.... Reg. nr.fO .... r� ........ QP..r 
12930 Total areal ...................... ha 6000 Varav odlat ........................ ha 

Antalet jaktlag i kronhjortsskötselområdet: .�.� .............. st. 

1.Bedömning av aktuell kronhjortsstam
a. De fyra senaste årens avskjutning

Hjort 
Hind 
Kalv 
Övrig avgång / dödlighet 
TOTALT 
X Ingen tidigare avskjutning 

20.\� .. 20.�.� .. 2cf..� .. 20.�-�--
.3 ....... Q ....... 4 ....... ! ....... . 
.0 ....... 0 ....... 1 ........ 3 ....... . 

.9 ........ 9 ....... 9. ....... 1 ........ . 

.Q ....... . 0 ...... 0 ........ 0. ....... . 

·�·······Q·······5········5· ...... . 

b. Bedömd vinterstammen 20 .?.1 .... .I 20 .?? . . . .  till.? ............ kronhjortar/1000 ha 

Fördelad på .3.0. ....... % hjort 4.9 .. ...... % hind.4Q ....... % kalv 

Bedömningen grundar sig på 

X k tt . 0 2021 upps a ning ar ........... .

X spillningsinventering år ........... . 

2. Skadesituationen

X flyg inventering år ........... . 

X obsinventering år .......... .. 

c. Trafik .�!��.r:1 .......................................................................................... .
Kommentar: 
Skadesituationen beträffande skog, gröda och trafik måste redovisas. Lämpligt är att ange 
känd skadegörelse av olika slag, antal trafikolyckor m.m. under de senaste två åren. 
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