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Halasjöbygdens älg & kronviltskötselområde
c/o Lars Wadmark

Skötselplan för Halasjöbygdens kronhjortsskötselområde
Länsstyrelsen har emottagit ny skötselplan för kronhjort inom Halasjöbygdens
kronhjortskötselområde. Skötselplanen har därefter skickats till Skogsstyrelsen och
Jaktvårdskonsuleten i Blekinge, för yttrande.
Svenska Jägareförbundet har lämnat synpunkter på planen, vilka ni tagit del av och
Skogsstyrelsen har inte yttrat sig.
Länsstyrelsen har vid genomgång av planen och med hänsyn till ovan nämnda yttrande följande
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
återigen trycka på vikten av att uppnå sina mål.



En fortsatt obs-inventering är lämplig för att få en mer säkrare bild av stammen och då
även bättre underlag för kommande skötselplaner.



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 och grupper.



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



Det är av stor vikt att ha täta kontakter med intilliggande skötselområde för att
gemensamt kunna anpassa sina skötselplaner.

Länsstyrelsen vill även trycka på vikten av samverkan mellan markägare och jägare i syfte att
minska skador på skog och gröda. Jag rekommenderar att i tidigt skede, skaffar sig en
beredskap om vad man ska göra om skador av kronhjort uppstår.
Länsstyrelsen godkänner Halasjöbygdens kronhjortsskötselområde upprättade skötselplan att
gälla till och med den 30/6 2021.
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För fortsatt kronviltsjakt inom området skall skötselplan, senast den 30 mars 2021, insändas till
Länsstyrelsen för godkännande.
Ansökan om inregistrering av fastigheter i älg- och kronhjortsskötselområdet skall ges in till
Länsstyrelsen senast den 31 januari.
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