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Skötselplan för Ringamåla kronhjortsskötselområde
Länsstyrelsen har emottagit ny skötselplan för kronhjort inom Ringamåla 
kronhjortskötselområde. Skötselplanen har därefter skickats till Skogsstyrelsen och Svenska 
Jägareförbundets jaktvårdskonsulent i Blekinge.

Skogsstyrelsen har inte yttrat sig, medan yttrandet från Svenska Jägareförbundets 
jaktvårdskonsulent i Blekinge kan sammanfattas enligt följande:

 Skötselområdet är inte tillräckligt stort för att förvalta en egen kronhjortstam, hänsyn 
måste tas till angränsande skötselområdens skötselplaner.

 I skötselplanen föreslås att 1 hjort,1 hind och 2 kalvar ska skjutas årligen under 
en 3-årsperiod. Det innebär att kronhjortsstammen beräknas till ungefär 0,9 
kronhjortar/1000 hektar efter 3-årsperiodens utgång (reproduktionstal på 0,5 och 
en övrig dödlighet på 3%). Detta uppfyller inte målet som är att bevara stammen i 
samma nivå som idag (1 kronhjort/1000 hektar).

 Eftersom skötselområdet är relativt litet, 17029 hektar, gör Svenska Jägareförbundet 
bedömningen att man endast skjuter hjortar med 3-9 taggar för att främja hjortar med 
goda anlag och freda spetshjortar. Detta ligger också i linje med de rekommendationer 
som Kronviltsprojekt Sydost tagit fram. Förvaltningen av hjortar bör ske i samverkan 
med angränsande områden på en areal av minst 60 000 hektar.

 Svenska Jägareförbundet råder även till att minska avskjutningen med ett handjur under 
treårsperioden.

Länsstyrelsen har vid genomgång av planen och med hänsyn till ovan nämnda yttrande föl-
jande synpunkter: 

 Det är av stor vikt att planen följs och att avskjutningen inte avviker från tänkt plan. 
Tidigare avskjutning har inte alltid nått upp till planen och därför vill Länsstyrelsen trycka 
på vikten av underbyggd målsättning och måluppfyllnad.

 Reproduktionstalet 0,5 som jaktvårdskonsulenten använt i beräkningen är ett rimligt 
antagande för den lokala stammen med tanke på senaste årens minskning i avskjutning. 
Samtidigt ser vi en viss tillväxt av den totala stammen i Blekinge och anser därmed att det 
föreslagna avskjutningsmålet är acceptabelt för att undvika ökade skador.
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 Då området är relativt litet är det av stor vikt att ha täta kontakter med intilliggande 
skötselområde för att gemensamt kunna anpassa sina skötselplaner och främja hjortar med 
goda anlag genom att följa vad Svenska Jägareförbundets / Kronviltsprojekt Sydost 
rekommenderar.

 En fortsatt obs-inventering är lämplig för att säkerställa ett bra underlag för kommande 
skötselplaner.

 Man bör även väga in tätheten av övriga hjortdjur i en bedömning av betestryck då dessa 
även konkurrerar med kronhjorten om födan. 

 För att undvika skador och minska behovet av skyddsjakt utanför ordinarie jakttid, är det 
viktigt att skaffa sig kunskap om hjortarnas förflyttningar inom området. Detta medger 
möjligheter till att i tidigt skede, rikta jakten mot eventuella skadegörande individer. 

 Om skyddsjakt på eget initiativ, av årskalv under perioden 1 juli - 15 april, utnyttjas som 
sista utväg så skall fällt djur rapporteras till länsstyrelsen.

 Länsstyrelsen vill även trycka på vikten av samverkan mellan markägare och jägare i syfte 
att minska skador på skog och gröda.  Det är rekommenderat att i tidigt skede skaffar sig en 
beredskap om vad man ska göra om allvarliga skador av kronhjort uppstår.

 
Länsstyrelsen godkänner Ringamåla kronhjortsskötselområde upprättade skötselplan att gälla 
till och med den 30/6 2022. 
För fortsatt kronviltsjakt inom området skall skötselplan, senast den 30 mars 2022, insändas till 
Länsstyrelsen för godkännande. 
Ansökan om inregistrering av fastigheter i älg- och kronhjortsskötselområdet skall ges in till 
Länsstyrelsen senast den 31 januari.

Andreas Abrahamsson
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