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Fastställande av kronhjortsskötselplan för K-80-21-031
Beslut
Länsstyrelsen fastställer bifogad skötselplan för Bälinge KSO, K-80-21-031 att gälla till
och med utgången av jaktåret den 30 juni 2021.

Beskrivning av ärendet
KSO har lämnat in ansökan om att få en ny kronhjortsskötselplan fastställd.
Skötselområdet har målsättningen att kronhjortsstammen i området ska minskas något i
vissa områden.
Den nya skötselplanen innebär en ökning av avskjutningsmålet från tidigare 2,3
hjortar/1000 ha till 2,4 hjortar /1000 ha. Gällande skötselplan var godkänd till och med
jaktåret 2017/18.
Älgskötselplanen är framtagen efter samråd med berörda fastighetsägare och
jakträttsinnehavare inom älgskötselområdet samt älgförvaltningsgruppen. Berörd
älgförvaltningsgrupp har yttrat sig över älgskötselplanen innan den överlämnats och
granskats av Länsstyrelsen. Detta för att säkerställa att skötselplanen är i linje med den
förvaltningsplan som gäller inom förvaltningsområdet.
Älgförvaltningsgruppen (ÄFG) i Östervåla ÄFO har tillstyrkt bifogad älgskötselplan,
ÄFG ställer sig frågande till att avskjutningen i det närmaste planeras oförändrad trots
att skötselområdet minskat med 5700 ha inför den kommande planperioden. ÄFG
motsätter sig formellt inte målet med den planerade avskjutningen men reagerar över
avskjutningsmålet.

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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Motivering till beslutet
Kronhjortsskötselområdet uppskattar kronhjortspopulationen till ca 6 kronhjortar
/1000 ha vilket innebär ungefär 152 djur inom området. Avskjutningen under 201718 låg på 68 hjortar (2 hjortar/1000 ha) och nyttjandegraden av planerad
avskjutning var i snitt under förra treårsperioden 69 % (89 % 2017/18).
Målsättningen för området är att stammen inte ska växa. Föreslagen avskjutning på
61 hjortar motsvarar 2,4 kronhjortar/1000 ha. Med en genomsnittlig årlig tillväxt på
ca 20 % i den uppskattade kronhjortspopulationen blir ökningen i området ca 30
hjortar.
Förutsatt att uppskattningen av populationsstorleken stämmer kommer den
föreslagna avskjutningen på 61 djur att motsvara mer än tillväxten i populationen.
Målsättningen att stammens storlek inte ska växa kommer därmed sannolikt att nås.
Det saknas dock vedertagna inventeringsmetoder för kronhjort vilket gör
uppskattningen av vinterstam svår.
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.

Övrigt
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.

Detta beslut kan överklagas, se bilaga.

Beslutande
Detta beslut har fattats av vilthandläggare Lars Plahn.
Denna handling är godkänd i Länsstyrelsens elektroniska system och har därför ingen namnunderskrift
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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 älgskötselplanen
Kopia till:
Älgförvaltningsgruppen
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Bilaga 1

Beslut

Du kan överklaga beslutet
2018-06-26
218-3233-2018
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos
Naturvårdsverket. Observera att du ska skicka eller lämna överklagandet till
Länsstyrelsen i Uppsala län, 751 86 Uppsala. Du kan även skicka in överklagandet via epost 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 förvaltningsrätten 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.
Ytterligare upplysningar
Behöver du veta mer om hur du ska göra, går det bra att ringa till Länsstyrelsen, telefon 01022 33 000. Fråga efter den som varit föredragande i beslutet.
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Svenska Jägareförbundet

SKÖTSELPLAN FÖR

Bälinge
………...…………………………………………
KRONHJORTSSKÖTSELOMRÅDE
18
Upprättad 20…….

K80
21
031
Reg. nr…….…- ….……-……….

25363
Total areal ………………….
ha

Varav odlat ……………………ha

Antalet jaktlag i kronhjortsskötselområdet : 47
………………st.
1.Bedömning av aktuell kronhjortsstam
a. De fyra senaste årens avskjutning
Hjort
Hind
Kalv
Övrig avgång / dödlighet
TOTALT

X

16 20……
17
14 20……
15 20……
20……
9
8
8
7
………
………
………
………
20
16
19
6
………
………
………
………
19
19
38
16
………
……… ……… ………
2
……… ……… ……… ………
43
68
47
29
………
……… ……… ………

Ingen tidigare avskjutning

18
17
6
b. Bedömd vinterstammen 20………/
20………
till……………kronhjortar/1000
ha

38
32
30
Fördelad på …………% hjort …………%
hind…………%
kalv

Bedömningen grundar sig på :
2017
x uppskattning år …………

x

flyginventering år …………

x

x

obsinventering år …………

spillningsinventering år …………

2. Skadesituationen
inga speciella skador inrapporterade
a. Skog……………..…………………..………………………………………………….

…………….……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………
skador finns lokalt
b. Gröda….……….………………………………………………………………………..

. …..….…….……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
Bälinge KSO 2015 3st, 2016 3st, 2017 4st trafikolyckor med kronhjort
c. Trafik …………..…………………………………………………………………………

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.

3 a. Bedömning av kronhjortstätheten i förhållande till fodertillgång och skadesituation.
lokalt är stammen något för stor men har efter ökad avskjutning planat ut.
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
b. Planerade åtgärder vid skador på skog och gröda
öka avskjutningen lokalt där skadorna finns. kvot finns skadeförebyggande åtgärder.
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...
Kommentar: Bedömning av kronhjortstätheten i förhållande till fodertillgång och
skadesituation kan redovisas som att stammen anses vara för stor, lagom
eller för liten. Lokala variationer redovisas. Vid bedömningen bör särskilt
beaktas om åldersstrukturen på skogsmarken kommer att förändras. Finns
några problem bör lösningar redovisas t.ex. ökat, minskat eller omfördelat
jakttryck, utnyttjande av skyddsjakt, uppförande av stängsel vid vägar,
användning av elstängsel på åkermark, utfodring, viltåkrar m.m.
4. Målsättning för kronhjortsstammens utveckling de närmaste tre åren
efter samråd med Anders Söderström Akademiförvaltningen har vi enats
a. Kvalitativa mål ……………………………………………………………………………..

om att för att få en bättre stam kvalitativt ska spetshjortar samt 10-12 taggar sparas
……………………………………………………………………………………………….

öka avskjutningen på kapitala till 2st, könsfördelningen är i nuläget bra.
……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….
minska stammen där skador uppstår, öka handjursavskjutningen då stora
b. Kvantitativa mål ……………………………………………………………………………

stora grupper handjur observerats. Uppföljning genomsamordnad årlig obsinventering.
……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
c. För att uppnå dessa mål krävs enligt vår bedömning följande avskjutning :
19
20
18
20………
20………
20………

Hjort

10
10
10
…………
…………
…………

Hind

15
15
15
………… …………
…………

Kalv

36
36
36
………… …………
…………

TOTALT

61
61
…………
………… …………

61

Kommentar: Ange både mål och åtgärder för att nå dem. För kvalitativa mål anges t.ex.
sparande av hjortar med ett visst antal taggar, medelåldern i stammen,
könsfördelningen, kalvavskjutningen m.m. Kvantitativa mål kan anges i antal
kronhjortar per 1000 ha med fördelning på hjort, hind och kalv. Åtgärden de
närmaste åren kan också vara att helt eller delvis freda kronhjortarna i syfte
att utveckla en jaktbar stam.

5. Jakträttshavarna förbinder sig att bedriva jakt efter kronhjort inom skötselområdet i
överensstämmelse med de mål som angivits i denna skötselplan. Planen skall revideras
vart tredje år och vara inlämnad till länsstyrelsen senast tre månader före jakten.
Kommentar: Om något inträffar som påtagligt förändrar förutsättningarna för
kronhjortsskötseln t.ex. dödlighet i kronhjortstammen, förändrad bedömning
av kronhjortstillgången, skadeomfattningen eller dyligt skall skötselplanen
omgående revideras och förändringen anmälas till länsstyrelsen. Internt
inom skötselområdet bör översyn och uppföljning av skötselplanen årligen
genomföras med de jaktlag ( t.ex. jaktledarna ) som ingår i skötselområdet.

6. Denna kronhjortsskötselplan har utformats i samråd mellan företrädare för berörda
markägare och jakträttshavare, vilket härmed intygas. Vid framtagandet av skötselplanens mål har älgvårdsdistriktets/ -ens lokala samrådsgrupp/-ers åsikter beaktats.
Parterna är eniga om de i planen redovisade uppgifterna samt målsättningarna med
kronhjortsstammens förvaltning

18
21
3
……………………………………………..den………/
………
20……..
………………………………
………………………………
Företrädare för jägarna / älgskötselområdet

…………………………………..

Tony Sparf

……………………………………………………………………………………………………………
Namnförtydligande
………………………………
Företrädare för markägarna

………………………………

…………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………
Namnförtydligande ( ange även organisation, företag etc. )

Anmälan om avvikande mening………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Kommentar: Markägarna kan representeras av t.ex. LRF, storskogsbruket, Sveaskog,
kyrkan, större markägare eller andra beroende på de lokala förhållandena.

