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Naturskyddsföreningen i Skåne
Nils Bjelkegatan 4,
222 20 Lund

Ang. det fortsatta arbetet med att säkerställa en livskraftig kronhjortsstam i Skåne
Kronhjorten är Skånes landskapsdjur. Populationen i södra Skåne är av den s.k.
nominatunderarten som är den enda resten av den ursprungliga stam som naturligt vandrade in
och spred sig i Sverige. Nominatunderarten är rödlistad som ”Nära hotad”. Att värna och
skydda underarter anses viktigt både inom växt- och djurvärlden.
I dag har antalet kronhjortar ökat och antalet djur inom licensområdet beräknas till ca 2 500
till 3 000 före jakt. Naturskyddsföreningen i Skåne (tidigare Skånes Naturvårdsförbund) har
länge varit starkt engagerade och i högsta grad delaktiga i arbetet med att säkerställa en
livskraftig kronhjortsstam. Man var drivande i skapandet av det s.k. Kronhjortsreservatet
under åren 1971-1987, inte minst genom stora insatser av Arne Schmitz, och man hade stor
del i att den årliga inventeringen kunde fortsätta även under åren efter nedläggningen av
reservatet. Föreningen har också medverkat till och undertecknat ”Viljeinriktning kring den
fortsatta förvaltningen av Skånes landskapsdjur – Kronhjorten”. (Bifogas.)
Den årliga inventeringen av kronhjort under höstens brunst ger en nödvändig kännedom om
stammens utveckling. Den är också ett viktigt underlag för Länsstyrelsens beslut om antalet
djur som får skjutas. Inventeringen finansieras av Länsstyrelsen, men p. g. a. brist på medel så
har – under senare år - även andra organsationer bidragit med medel. För åren 2015 – 2017
har Länsstyrelsen i Skåne tecknat ett avtal med stiftelsen Skånska Landskap, där man bidrar
med 40 000 kr/år vardera. Därutöver har hittills även Jägareförbundet i Skåne och
Naturskyddsföreningen i Skåne bidragit med medel till inventeringen. För att kunna
säkerställa en årlig inventering av kronhjort, förutsätter vi att Länsstyrelsen även i
fortsättningen tar huvudansvar för denna åtgärd tillsammans med stiftelsen Skånska
Landskap.
Länsstyrelsen håller f.n. på att ta fram en förvaltningsplan för nominatunderarten i Skåne.
Syftet är att säkerställa ett långsiktigt bevarande av stammen. Planen tar upp
hybridiseringshot, reglering av jakt, behov av inventering samt utveckling av
inventeringsmetoder och skadeförebyggande åtgärder.
Tyvärr finns det krafter som vill avreglera jakten. Dessa krafter försöker på olika sätt driva
igenom en fri avskjutning och motarbeta en långsiktig förvaltning. Det senaste året har det
dels ställts krav på allmän jakt, dels förts fram förslag på en s.k. ”allmän skyddsjakt på kalv
på eget initiativ” under perioden 1 juli till 15 april, vilket i praktiken skulle innebära att
kronkalvar skulle vara fredlösa under 9,5 månader av året. Båda förslagen skulle vara
katastrofala för vården av den skånska stammen. Det finns också de som kraftigt vill minska
antalet djur i den skånska stammen.
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Vårt mål är att medverka till att säkerställa en livskraftig kronhjortsstam enligt
”Viljeinriktning kring den fortsatta förvaltningen av Skånes landskapsdjur – Kronhjorten”. Vi
vill vara en plattform för de som är engagerade i att bevara och utveckla en livskraftig
kronhjortsstam i Skåne. Syftet är även att sprida kunskap och information om kronhjortens
ekologi och förvaltning. En viktig uppgift är att initiera, möjliggöra, underlätta och
genomföra inventeringar, undersökningar och forskningsstudier vars resultat och slutsatser
kan användas för att förbättra vården av kronhjort och för att motverka problem. För att
möjliggöra ett mera aktivt arbete med att säkerställa en livskraftig stam av kronhjort
långsiktigt, behövs det dock ytterligare resurser. Det gäller bl. a forskning och utveckling av
inventeringsmetoder och skadeförebyggande åtgärder. En förutsättning för det sistnämnda, är
bl. a bättre fodertillgång, vilket också kan medverka till en förbättrad biologisk mångfald. Det
är också mycket viktigt att kunskap och fakta om den skånska kronhjorten sprids mer allmänt,
t ex via en hemsida, men också genom informationsmöten och exkursioner av olika slag.
Möjligheten att se kronhjortar och uppleva kronhjortsbröl ger värdefulla upplevelser i vår
skånska natur och är ju också en del av en växande ekoturism.
Vi bedömer att det finns goda möjligheter att ansöka om medel hos bl. a stiftelser, inom
ramen för EU:s landsbygdsprogram m fl. Det är dock nödvändigt att det finns en organisation
som kan göra ansökningar m m. Naturskyddsföreningen är den lämpligaste organisationen m
h t dess arbete för en hållbar utveckling i Skåne i allmänhet och i synnerhet för arbetet med
biologisk mångfald. Till det kommer också föreningens engagemang under flera decennier för
att utveckla och bevara en livskraftig skånsk kronhjortsstam.
Undertecknade har under lång tid – i olika roller – engagerat oss i arbetet med att säkerställa
att vårt skånska landskapsdjur ges goda livsbetingelser långsiktigt. Vi är även i fortsättningen
beredda att på olika sätt medverka till att målen i viljeinriktningsdokumenten ska kunna
uppnås. Vi vill m h t det ovan nämnda, föreslå en projektgrupp för kronhjorten i Skåne inom
Naturskyddsföreningen, och att Naturskyddsföreningen - inom ramen för sin verksamhet åtar sig den administration som krävs för det.
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