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Fastställande av kronhjortsskötselplan för K-31-04-005
Beslut
Länsstyrelsen fastställer bifogad skötselplan för Vittingeortens KSO, K-31-04-005 att
gälla till och med utgången av jaktåret den 30 juni 2022.

Beskrivning av ärendet
KSO har lämnat in ansökan om att få en ny kronhjortsskötselplan fastställd.
Skötselområdet har målsättningen att kronhjortsstammen i området ska minska.
Den nya skötselplanen innebär en ökning av avskjutningsmålet från tidigare 1
hjortar/1000 ha till 3 hjortar /1000 ha. Gällande skötselplan var godkänd till och med
jaktåret 2018/19.
Kronhjortsskötselplanen är framtagen efter samråd med berörda fastighetsägare och
jakträttsinnehavare inom kronhjortsskötselområdet samt älgförvaltningsgruppen. Berörd
älgförvaltningsgrupp bör yttra sig över kronhjortsskötselplanen i enlighet med
viltförvaltningsdelegationens övergripande riktlinjer.
Älgförvaltningsgruppen i Fjärdhundra ÄFO har inte yttrat sig över planen.

Motivering till beslutet
Kronhjortsskötselområdet uppskattar kronhjortspopulationen till 15 kronhjortar
/1000 ha vilket innebär ungefär 85 djur inom området. Avskjutningen under 201819 låg på 9 hjortar (1,6 hjortar/1000 ha) och nyttjandegraden av planerad
avskjutning var under förra treårsperioden 104 % (100 % 2018/19). Målsättningen
för området är att stammen ska minska. Föreslagen avskjutning motsvarar 3
kronhjortar/1000 ha. Med en genomsnittlig årlig tillväxt på ca 20 % i den
uppskattade kronhjortspopulationen blir ökningen i området ca 17 hjortar.
Förutsatt att uppskattningen av populationsstorleken stämmer kommer den
föreslagna avskjutningen på 17 djur att motsvara tillväxten i populationen.
Målsättningen att stammens storlek ska minska kommer sannolikt inte att nås. Det
saknas dock vedertagna inventeringsmetoder för kronhjort vilket gör
uppskattningen av vinterstam svår. Målsättningen att öka medelåldern blir svår att
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nå då kalvandelen är lägre än vuxenandelen. Ska medelåldern öka bör andelen
kalvar i avskjutningen ökas.
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.
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.

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga 1.

Beslutande
Beslutet har fattats av handläggare Lars Plahn.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
Bilagor:
1. Du kan överklaga beslutet
2. Kopia av kronhjortsskötselplanen
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Kopia till:
Älgförvaltningsgruppen
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Du kan överklaga beslutet
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Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan
du skriftligen överklaga
beslutet hos
2019-07-02
218-4412-2019
Naturvårdsverket. Observera att du ska skicka eller lämna överklagandet till Länsstyrelsen i
Uppsala län, 751 86 Uppsala. Du kan även skicka in överklagandet via e-post till
uppsala@lansstyrelsen.se. Det ska du göra därför att Länsstyrelsen måste pröva om
överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare till Naturvårdsverket.
Tiden för överklagande
Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du
fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt
överklagande kan du be om att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen
till att du överklagar. Sedan är det Naturvårdsverket som beslutar om tiden kan förlängas
eller inte.
Om någon annan part överklagar beslutet, till exempel en kommun eller annan myndighet, är
tiden tre veckor från det datum som står på beslutet.
Ditt överklagande ska innehålla:
• vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer
• hur du vill att beslutet ska ändras
• varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt
Skriv också följande uppgifter, om du inte tidigare lämnat dem:
• personnummer
• adress till bostaden
• telefonnummer där du kan nås
• eventuellt övriga uppgifter som behövs för att man ska kunna skicka handlingar till
dig
Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning, bör du skicka med
kopior på dessa.
Ombud
Du har rätt att anlita ett ombud för att sköta överklagandet åt dig. I så fall ska ombudet
underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt namn, adress
och telefonnummer.
Behöver du veta mer?
Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen på e-post uppsala@lansstyrelsen.se
eller telefon 010-223 30 00. Ange beslutets diarienummer.
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