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För kronhjortsskötselområde gäller följande: 

 

Anslutningen till ett kronhjortsskötselområde är frivillig. Särskilda villkor för 

utträde ur ett sådant område gäller inte.  

 

Inom ett kronhjortsskötselområde får jakten efter kronhjort bedrivas utan 

licens. Jakten är tillåten under de tider som anges i bilaga 3 till 

jaktförordningen (1987:905).  

 

Kronhjorten i området bör inventeras, så att ett tillförlitligt underlag för dess 

skötsel erhålls. 

  Skötselplan 

Den långsiktiga målsättningen för skötseln av kronhjorten i området ska vara 

fastställd i en skötselplan. Planen ska innehålla de uppgifter som Läns-

styrelsen beslutar. Om Länsstyrelsen inte föreskriver annat ska jakten inom 

området bedrivas i överensstämmelse med de mål m m som angivits i skötsel-

planen. 

 

Skötselplanen ska förnyas minst vart tredje år samt i övrigt revideras när 

anledning finns, t ex till följd av ändrade förutsättningar. En förnyad plan ska 

inges till Länsstyrelsen under våren det sista jaktåret med den gamla planen, i 

övrigt snarast efter det att en revidering skett. 

 

Om skötselplanen är bristfällig eller om den t ex visar att betydande motsätt-

ningar råder om målsättningen för skötseln av kronhjorten eller om jakten 

inom området inte sker på sätt som är förenligt med målsättningen, kommer 

Länsstyrelsen att vidta nödvändiga åtgärder. Detta kan innebära t ex 

omprövning av registreringen av området. 

  Uppföljning och rapportering av jaktresultatet m m 

Anmälan till Länsstyrelsen om jaktresultatet ska göras för hela kronhjorts-

skötselområdet sammantaget och samtidigt. Före anmälan bör ett samråd ha 

skett mellan markägare och jägare om avskjutningen. Om jakten inte skett i 

överensstämmelse med åtagandena i skötselplanen eller om markägares 

önskemål om skadeförebyggande jakt eller dylikt inte tillgodosetts, ska 

anledningen till detta samt vad som kommit fram vid samrådet redovisas i 

anmälan. 

 

För jakten efter kronhjort inom området gäller även de villkor som 
angetts på omstående sida. 



 

 

Ytterligare villkor för jakten efter kronhjort inom området 

 

1. Jakt får inte bedrivas utan att en ansvarig jaktledare är utsedd före jaktens början och vid 

varje jakttillfälle. 

 

2. Ansvarig jaktledare svarar för att sådana sambandsbestämmelser tillämpas under jakten som 

förhindrar att flera djur fälls än som tilldelats eller att avskjutningsföreskrift åsidosätts. 

 

3. Jaktledaren ska före varje jakttillfälle försäkra sig om att en hund som är särskilt tränad i att 

spåra upp skadat vilt ska kunna finnas på skottplatsen inom högst två timmar från 

påskjutningen i enlighet med 17 § andra stycket jaktförordningen (1987:905). Jaktledaren 

ska vidare om så behövs fullgöra den underrättelseskyldighet som följer av 28 § andra 

stycket jaktlagen (1987:259). 

 

4. Jaktledaren ska före jaktens början informera samtliga jaktdeltagare om 

avskjutningsföreskrifter, sambandsbestämmelser, förbjudna skjutriktningar och 

gränsförhållanden samt om övriga regler som kan behövas för jaktens genomförande. 

Jaktledaren ska vidare informera om skyldigheten att inneha vapenlicens och att ha löst 

jaktkort (viltvårdsavgift). 

 

5. Jaktledaren ska informera varje jaktdeltagare om att han eller hon bör vara ansvarsförsäkrad, 

bör bära röda band eller motsvarande kännetecken, bör årligen före jakten ha förvissat sig 

om att vapnet är inskjutet samt ha tillräcklig skjutskicklighet för att bedriva jakt efter 

kronhjort. 

 

   ____________ 

 

 

Länsstyrelsen rekommenderar att kalvförande hind fälls först efter det att kalven eller 

kalvarna fällts.  

 
Vidare erinrar Länsstyrelsen om  
 

 eftersöksplikten enligt 28 § första stycket jaktlagen,  

 

 underrättelseskyldigheten enligt 28 § andra stycket jaktlagen,  

 

 användning av hund enligt 16-18 §§ jaktförordningen 

 

 att hjort får jagas bara fr o m en timme före solens uppgång t o m en timme efter solens 

nedgång och att endast vakt- eller smygjakt är tillåten under timmen efter solens nedgång 

samt  

 

 skyldigheten att anmäla jaktresultatet inom två veckor efter jakttidens utgång, även om 

inget djur har fällts.  I en anmälan ska det anges var och när djuret fälldes, vilket kön 

djuret hade och om det var en årskalv.  


