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Ändring av Norra Enköpings Kronhjortsskötselområde K-81-34-002 

Beslut 

Länsstyrelsen beslutar att ändra Norra Enköpings kronhjortsskötselområde K-81-34-002. 

Området utökas med Vårfru Kronhjortsskötselområde, K-81-07-007 

Kronhjortsskötselområdets uppmätta registrerbara areal uppgår till 19792,33 ha. 

Registreringskarta (bilaga 1) tillhör beslutet. 

Kronhjortsskötselplanen för det nya området har fastställts på tre år (se bilaga 2). 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan inkom 2020-01-02 till Länsstyrelsen om att Vårfru KSO ska gå samman med 

Norra Enköpings KSO. 

Motivering till beslutet 

Länsstyrelsen har bedömt att Vårfru och Norra Enköpings kronhjortsskötselområde 

uppfyller de krav som krävs för en registrering av jaktområdet. Ansökan kan därför 

beviljas. 

Bestämmelser som beslutet grundas på 

4 § jaktförordningen (1987:905) samt 51, 52 och 53 §§ Naturvårdsverkets föreskrifter och 

allmänna råd (NFS 2011:7) om jakt efter älg och kronhjort. 

För jakt inom kronhjortsskötselområdet gäller de jakttider som regleras i jaktförordningen 

5§, bilaga 3. Observera att dessa kan ändras under skötselplanens giltighetstid. 

Företrädaren för området är ansvarig för att jaktresultat anmäls till Länsstyrelsen inom 

två veckor efter jakttidens utgång, även om inte något djur har fällts, enligt nedan. 

Information 

Skyldighet att efter kronhjortsjakt anmäla jaktresultat 

5 a § För områden som länsstyrelsen har registrerat för jakt efter kronhjort skall 

jakträttshavaren anmäla Skyldighet att efter kronhjortsjakt anmäla jaktresultat 
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jaktresultatet till länsstyrelsen inom två veckor efter jakttidens utgång, även om inte något 

djur har fällts. 

 Om älg eller kronhjort fälls i andra fall än som avses i första stycket skall 

jakträttshavaren anmäla detta till länsstyrelsen inom två veckor efter jakttidens utgång 

eller, om djuret fälls under annan tid med stöd av särskilt tillstånd, inom två veckor efter 

det att djuret fälldes. Förordning (2011:117). 

5 b § I en anmälan enligt 5 a § skall det anges 

1. var och när djuret fälldes, 

2. vilket kön djuret har, 

3. om det fällda djuret var en årskalv. Förordning (2010:474). 

 

Länsstyrelsens beslut kan enligt 58§ 1st. 1 punkten jaktförordningen, inte 

överklagas. 

 

Beslutande 

Beslutet har fattats av vilthandläggare Emma Höök. 

 
Denna handling är godkänd i Länsstyrelsens elektroniska system och har därför ingen 

namnunderskrift. 

 

 

Så här hanterar vi dina personuppgifter 

Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 
 

 

 

Bilagor: 

1. Karta över det registrerade området 

2. Fastställd kronhjortsskötselplan för området 

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd




Svenska Jägareförbundet 

SKÖTSELPLAN FÖR 

Norra Enköpings KRONHJORTSSKÖTSELOMRÅDE 
K-81 34 002 

Upprättad 2020.... Reg. nr  

Total areal ha 8400 Varav odlat ........................ ha 

Antalet jaktlag i kronhjortsskötselområdet ..... ......... st. 

1.Bedömning av aktuell kronhjortsstam 
a. De fyra senaste årens avskjutning 2016  20 17  20 18  20.1.?.. 

Hjort 6  3 5 9  

Hind 3  6 6 2 

Kalv 2 ......... 2 ..... 7 ..... 2 ..... 

Övrig avgång / dödlighet 0 ......... 0 . ..... 0 ...... 0 ..... . 

TOTALT 11 11 18 13 

X Ingen tidigare avskjutning 

b. Bedömd vinterstammen 20 19  . / 20  20  till.6-5 kronhjortar/1000 ha 

Fördelad på 35 % hjort 55  % hind..19........% kalv 

Bedömningen grundar sig på: 

X uppskattning år .?9.19-20. X flyginventering år  

X spillningsinventering år X obsinventering år 

2. Skadesituationen 

a. Skog..! ................... . av ................... främst väster . om RV.70.. . • 

b. Gröda  Förekommer när det odlas grödor som drar till sig hjort typ höstoljeväxter .  

c. Trafik Under 2019-20 inga. 

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. 

Ojämt fördelat inom skötselområdet och kan lokalt vissa år ge betningsskador. 
········· ··························· ········· ··· ································· ······························

b. Planerade åtgärder vid skador på skog och gröda

.<?.r:r:1f?�«:��-������� �i_l! �?!!! ��r�.���� ����- �������«:!<?.����!-....... _ .. _ ..... ..... ___ . ... _ .. 

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 tex. 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

c. För att uppnå dessa mål krävs enligt vår bedömning följande avskjutning :

20.��-- ... 20.��-- ... 20.� ..... 

Hjort 

Hind 

Kalv 

TOTALT 

6  6 6 

8 8 8 

10 10 10 

24 24 24 

Kommentar: Ange både mål och åtgärder för att nå dem. För kvalitativa mål anges tex. 
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. 

700428-001
Överstruket



den. ./ 

Företrädare för jägarna / älgskötselområdet 

..... . ..... .... . 
Nmoförtyiigand 

Företrädare för markägarna 

5. Jakträttshavama 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. jaktledama ) som ingår i skötselområdet. 

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

le'f'kv•" j i fa.t Ln 
Namnförtydligande ( ange även organisation, företag c. ) 

Anmälan om awikande mening........ 

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


