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Kungörelsedelgivning 

Inrättande av kronhjortsområde G (Sandhammaren) 

Beslut 
Länsstyrelsen beslutar att område enligt nedanstående karta ska utgöra 
kronhjortsområde med beteckning G.  

Området gränsar i norr och väster till befintliga kronhjortsområde E och 
F och i söder och öster till Östersjön. 

Länsstyrelsen beslutar att ansökan om licens för jakt efter kronhjort 
inom samtliga kronhjortsområden (A – G) ska ha inkommit till 
Länsstyrelsen senast den 10 februari 2023. 

Detta beslut gäller omedelbart även om det överklagas. 

Beskrivning av ärendet 
I den regionala förvaltningsplanen för nominatunderarten av kronvilt, 
beslutad av Viltförvaltningsdelegationen den 4 september 2019, slås fast 
att kronvilt inom ovanstående område ska förvaltas genom licensjakt.  

Beslut 

Datum 
2022-11-10 

Ärendebeteckning 
218-14920-2022

Förtydligande
Den kronhjortsjakt 
som nu bedrivs i 
område G får 
bedrivas utan licens 
till och med den 31 
januari 2023. 
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Information och samrådsmöte om förslaget till nytt kronhjortsområde 
har hållits den 31 maj 2022 i Borrby scoutgård, Klockaregårdsvägen 4, 
Borrby. Kallelse till samrådsmöte har skett genom kungörelse i 
ortstidning, på Länsstyrelsen Skånes webbplats samt genom utskick till 
företrädare för berörda licensområden för älg samt ett urval av 
markägare. 
 
Någon erinran mot förslaget har inte inkommit. 
 

Motivering till beslutet 
Kronviltet tillhör landets ursprungliga fauna och har en naturlig hemvist 
i det skånska landskapet. Det skånska kronviltet utgör den ursprungliga 
svenska underarten, den s.k. nominatunderarten, och är som sådan införd 
på rödlistan för hotade arter. Arten är tillika Skånes landskapsdjur. 
Med sin låga reproduktion, långsamma spridningstakt och sena mognad 
för handjuret är kronviltet känsligt för en felaktig avskjutning. 
Kronviltets skadegörelse på skog och gröda, den stora ägosplittringen 
med många små fastigheter, den höga jägartätheten och det 
fragmenterade landskapet i kombination med att kronviltet sannolikt har 
årshemområden långt större än arealen för de flesta fastigheter, skapar 
förutsättning för ett för hårt jakttryck i Skåne. För att långsiktigt bevara 
det skånska kronviltet och upprätthålla en livskraftig stam som 
möjliggör ett uthålligt jaktuttag samtidigt som stammen balanseras med 
hänsyn till skador på skog och gröda samt risk för trafikolyckor, krävs 
det att avskjutningen kan regleras. 
Sedan 1992 har jakten på kronvilt i dess huvudsakliga 
utbredningsområde i södra och sydöstra Skåne reglerats genom 
licenstilldelning inom särskilda kronhjortsområden. Årliga detaljerade 
inventeringar möjliggör en avskjutning anpassad efter det aktuella läget i 
stammen. 
Kronviltet har sedan 1992 ökat i antal och en ökad spridning ses i södra 
Skåne. Omställningen av jordbruk med nyanlagda skogs och 
salixplanteringar i slättlandskapet har troligen bidragit till spridningen 
genom att erbjuda skydd i det annars öppna landskapet. Denna spridning 
har medfört att förekomsten av kronvilt har ökat söder och sydost om 
nuvarande kronhjortsområden. Utbytet av djur mellan det aktuella 
området och befintliga kronhjortsområden är sannolikt stort. Gränsen 
som drogs vid inrättande av kronhjortsområde Tomelilla (E) samt 
Sydkusten (F) kan därmed sägas vara i behov av en uppgradering och 
anpassning till den aktuella situationen i söder och sydost. 
Ett delmål med förvaltningen är att upprätthålla en långsiktigt livskraftig 
stam. Detta begrepp inbegriper bland annat en jämn könsfördelning och 
en ändamålsenlig åldersfördelning för handjuren eftersom en tillräcklig 
andel fullvuxna handjur ( 6 år eller äldre) visat sig vara av stor betydelse 
i kronviltets ekologi och sociala system. Utan en reglering av 
avskjutningen av handjur, blir jaktrycket på dessa alldeles för hårt, med 
försämrad köns- och åldersfördelning i stammen som konsekvens. 
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Handjuren rör sig över större områden än hindarna, och kan tillbringa 
olika delar av året i olika områden, som ofta kan ligga 10-40 km ifrån 
varandra. Detta innebär att en reglerad avskjutning av handjur behöver 
vara samordnad över stora arealer. I rådande situation finns det handjur 
som tidvis under året vandrar ut från kronhjortsområdena och där utsätts 
för allmän jakt. Det finns därför ett behov av att införa licensreglerad 
jakt även i sydöstra och södra Skåne. 
Jägare och markägare inom kronhjortsområden har generellt en positiv 
syn på kronviltsförvaltningen och en förståelse för de begränsningar som 
förvaltningen innebär. Man ställer sig dock frågande inför det 
meningsfulla och rättvisa i att samma djur som vårdas i och med 
reglerad jakt inom kronhjortsområde är utsatta för ett hårt jakttryck i 
deras normala rörelseområde där allmän jakt råder. Kritik har särskilt 
framförts mot att stora hjortar, som har ett starkt skydd i 
kronhjortsområdena och som ofta självpåtaget sparas av markägare och 
jägare, är fria att fällas i söder och sydost. 
För att långsiktigt förvalta en livskraftig stam av det skånska kronviltet 
och samtidigt hålla beståndet på en acceptabel nivå med tanke på skador 
och risk för trafikolyckor bör jakten söder och sydost om nuvarande 
licensområde regleras i kronhjortsområde. Det är också av stor vikt att 
jakten på djur inom samma population och rörelseområde omfattas av 
enhetliga jaktregler. Med hänsyn till ovanstående finner Länsstyrelsen 
att skäl föreligger för inrättande av ovanstående kronhjortsområde. 

Bestämmelser som beslutet grundas på 
Ett område som har sådan storlek och arrondering att det medger vård av 
en i huvudsak egen kronhjortsstam får av länsstyrelsen registreras som 
kronhjortsskötselområde. Inom ett sådant område får kronhjort jagas 
utan licens. För Skåne län gäller dock att länsstyrelsen beslutar om 
inrättande av kronhjortsområden i länet. Inom ett sådant område får 
kronhjort jagas endast under särskild jakttid och efter licens av 
länsstyrelsen (4 § jaktförordningen (1987:905)) 
 
Polismyndigheten, länsstyrelsen och Naturvårdsverket får förordna att 
beslut enligt denna förordning skall gälla utan hinder av att det har 
överklagats (59 § jaktförordningen) 
 
Länsstyrelsen i Skåne län får besluta om inrättande av kronhjortsområde 
för område inom vilket en fast stam av kronhjort kan accepteras med 
hänsyn till kronhjortens skadegörelse på gröda och skog samt risker för 
trafikolyckor orsakade av kronhjort (56 § Naturvårdsverkets föreskrifter 
och allmänna råd om jakt efter älg och kronhjort (NFS 2011:7)). 
 
Som kronhjortsområde ska företrädesvis väljas den del eller de delar av 
länet där kronhjort förekommer i väletablerade bestånd och som bedöms 
ha förutsättningar att även i fortsättningen hysa en fast stam av 
kronhjort. Samråd med syfte att erhålla samtycke till registrering av 
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kronhjortsområde ska ske med så många markägare som möjligt och 
som tillsammans äger huvuddelen av marken inom området. 
Vid fastställelse av kronhjortsområde ska följande faktorer särskilt 
beaktas 
1. kronhjortens påverkan på gröda och skog, 
2. risker för trafikolyckor på grund av kronhjortsförekomst, 
3. tillgången på lämpliga biotoper för kronhjort, inklusive brunstplatser 
och kalvningsområden samt 
4. möjligheterna att med hjälp av naturliga geografiska gränser få en 
effektiv avgränsning av området (57 § samma föreskrift). 
 
Inom ett registrerat kronhjortsområde ska jakt efter kronhjort bedrivas 
som licensjakt under särskild jakttid (58 § samma föreskrift) 
 
I fråga om kronhjortsområde ska ansökan om licens inges till 
Länsstyrelsen i Skåne län senast den 31 januari eller vid den senare 
tidpunkt som länsstyrelsen beslutar. Ansökan ska innehålla de uppgifter 
som länsstyrelsen beslutar (59 § samma föreskrift) 
 
 

Du kan överklaga beslutet 
Se bilaga med överklagandehänvisning. 

De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av landshövding Anneli Hultén med länsassessor Eva 
Johansson som föredragande. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

Bilagor 
1. Överklagandehänvisning Naturvårdsverket 
 

Kopia till 

Naturvårdsverket 
Simrishamn, Ystad, Tomelilla kommuner 
Skogsstyrelsen 
Jägareförbundet Skåne 
Jägarnas Riksförbund 
Viltförvaltningsdelegationen Skåne län  
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Du kan överklaga beslutet hos förvaltningsrätten 
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet 
hos Naturvårdsverket. 

Hur överklagar jag beslutet? 
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det 
skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller 
skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Skåne antingen via e-post; 
skane@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Skåne, 205 15 Malmö. 

Tiden för överklagande 
Kungörelsedelgivning har skett när två veckor har förflutit från beslutet om 
kungörelsedelgivning, om kungörande och övriga föreskrivna åtgärder har skett i 
rätt tid. Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen senast tre veckor 
från den dag då kungörelsedelgivning skett. Om det kommer in senare kan 
överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan du be 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.  

Ditt överklagande ska innehålla 
• Vilket beslut som du överklagar, 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: 
• Person- eller organisationsnummer. 
• Telefonnummer där du kan nås dagtid (med undantag för nummer som avser ett 

hemligt mobilabonnemang som behöver uppges endast om rätten begär det). 
• E-postadress. 
• Annat som har betydelse för att domstolen ska kunna nå dig. 

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior 
på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större 
än 15 MB via e-post. 

Ombud 
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna 
skrivelsen samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer. Ombudet bör 
också bifoga en fullmakt. 

Behöver du veta mer? 
Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen via e-post, 
skane@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-224 10 00. Ange 
diarienummer 14920-2022.  

 
Bilaga 1 

Överklagandehänvisning förvaltningsrätten 
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