Workshop – Skyddsjakt vid skador på skog
Diskutera i första hand de scenarier er grupp blivit tilldelade och de övergripande frågorna. Finns det
tid över kan ni diskutera de andra scenarierna.
Övergripande frågor
Vad räknas som skrämsel eller förebyggande åtgärder vid skyddsjakt på grund av skador på skog?
Vad kan anses som tillräckliga vidtagna förebyggande åtgärder för att bevilja skyddsjakt?
Scenario 1
Ett kronhjortsskötselområde (KSO) har inte skjutit samtliga djur enligt plan och det fanns 3 kalvar
kvar i årets plan. De 3 tidigare åren har man nått 70% av sin plan och främst hindar och kalvar har
funnits kvar enligt plan. Under senvintern/våren så vandrar hjortarna in i området och orsakar
skador på granskog hos en enskild markägare. Markägaren ansöker om skyddsjakt under
mars/april. Enligt markägaren har skrämselförsök skett genom att köra igenom området med bil och
skrämma de hjortar man ser. Ansökan omfattar 3 valfria djur. Det finns ingen information om vilka
djur som gör skadorna. Skadorna är konstaterade färska och skadan anses som pågående. KSO och
Skogsstyrelsen tillstyrker skyddsjakt och Svenska jägareförbundet avråder från skyddsjakt.
Hur hade du gjort?
Scenario 2
En markägare odlar höstraps. Under april/maj har det funnits en hel del älgar och kronhjortar i
rapsen. Dessa har orsakat en hel del betesskador och barkgnag i intilliggande gran- och
tallplanteringar. Markägaren ansöker om skyddsjakt på två valfria älgar och två valfria kronhjortar.
Skadorna är synade och konstaterade. Kronhjortsskötselområdet/älgskötselområdet samt Svenska
jägareförbundet avråder från skyddsjakt med hänvisning till att det är oetiskt att skjuta dräktiga
hondjur. Hur hade du gjort?
Scenario 3
Under mars månad har älgar samlats i ett mindre skogsområde. De gör stor skada genom betning i
tallplanteringar. Markägaren har haft Skogsstyrelsen på besök och de har konstaterat mycket stora
och pågående skador och det är nästan uteslutande kor med kalvar som gör skadorna. Markägaren
ansöker om att skjuta 5 vuxna älgar och 5 kalvar inom de 2000 hektar som markägaren företräder.
Älgskötselområdet där älgarna befinner sig, sköt 10% över sin skötselplan senaste jaktsäsongen.
Älgförvaltningsgruppen anser att det är frågan om vandringsälgar som kommer från en annan del av
älgförvaltningsområdet. Gruppen menar att om skyddsjakten genomförs måste man sänka
avskjutningen för områdena där de tror älgarna kommer ifrån. Detta eftersom en del av ”deras” älgar
redan fällts under skyddsjakten. De områdena som kan få sänkt tilldelning om skyddsjakten
genomförs har redan aviserat i en skrivelse de kommer överklaga eventuellt skyddsjaktsbeslut.
Länsförbundet hos Jägareförbundet är mycket upprörda och hävdar det vore oetiskt att förfölja och
jaga dessa älgar.
Vad anser du?
Scenario 4
En markägare har problem med barkgnag på gran av kronhjort. Han ansöker om skyddsjakt på två
vuxna djur. Det har inte skjutits något på fastigheten under tidigare jaktår. Markägaren vill jaga i ett
kronhjortsskötselområde (KSO), men har för liten areal för att bildat ett KSO. Älgskötselområdet han
ingår i vill inte bilda ett KSO. Markägaren vill minska risken för skador under ordinarie jakttid i ett
KSO, men kan inte göra det då hans mark är för liten och övriga vill inte ha ett KSO.
Hur ska vi hantera ett sådant fall?

På baksidan hittar du jakttider för kronhjort!
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Jakttider för kronhjort
Kronhjort

Skåne län

andra måndagen i okt.-den 31 jan.

Kronhjort, årskalv

Hela landet utom Skåne

den 16 aug.-den 30 sept. (enbart smyg- eller vaktjakt)
den 1 okt.-fram till den andra måndagen i okt.
och den 1 jan.-den 31 jan.

Skåne län
Inom kronhjortsområden ska länsstyrelsen bestämma jakttiden till en eller flera perioder under tiden
den andra måndagen i oktober-den 31 januari.
Övriga delar av landet
Inom kronhjortsskötselområden får jakten bedrivas under tiden den 16 augusti-den 31 januari.
Under tiden den 16 augusti fram till den andra måndagen i oktober får jakten enbart avse hind och
kalv. Till och med den 30 september ska jakten efter hind och kalv ske som smyg- eller vaktjakt.

