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Viljeinriktning kring den fortsatta förvaltningen av
Skånes landskapsdjur - Kronhjorten
Mål och åtgärder för en långsiktig förvaltning
Bakgrund
Den ursprungliga kronhjorten, den så kallade nominatunderarten, Cervus elaphus
elaphus, invandrade till Sverige efter senaste istiden. Efter att ha haft en naturlig
utbredning som sträckte sig upp till Mälardalen trängdes kronhjorten undan
genom ett hårt nyttjande av landskapet i kombination med hård jakt, tjuvskytte
och stora rovdjur. I början av 1900-talet låg kronhjorten på utrotningens gräns
med en stam på bara 50-talet djur totalt! Nu uppskattas stammen i södra Skåne till
cirka 2 000 till 2 500 djur.
Nominatunderarten är rödlistad och finns bara kvar i Skåne. Idag har vi lyckats
bygga upp en livskraftig stam med god köns- och åldersfördelning.
Kronhjortens historik i Skåne och dess hemhörighet i landskapet har gjort att arten
blivit en karaktärsart i Skåne och som sådan har den också utsetts till vårt
landskapsdjur. Kronhjorten har ett stort värde ur såväl naturvårdsynpunkt som
jaktsynpunkt. Kronhjorten är även viktig som stor växtbetare.
Med hänsyn till det ovan nämnda har vi ett stort ansvar att upprätthålla och
utveckla en livskraftig stam av kronhjort.
Målsättning med förvaltningen av kronhjort i Skåne
Kronhjorten i Skåne och dess förvaltning är en fråga om både naturvård och
jaktförvaltning. Dessa frågor är intimt förknippade med varandra. Kronhjorten
bidrar med sin närvaro i landskapet till att förstärka naturupplevelserna, såväl i de
fall när man ser dem betande i naturen, som under brunsten då många åker ut för
att lyssna på hjortbröl.

Målsättningen är att upprätthålla en kronhjortsstam som ska:
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Vara livskraftig på lång sikt.
Medge ett uthålligt jaktuttag.
Ge naturupplevelser.
Vara i balans med skador.

Med livskraftig avses dels att stammen ska hålla ett tillräckligt antal djur för att
dess fortlevnad ska anses vara säkrad, dels ha en bra sammansättning, vilket är
liktydigt med en jämn könsfördelning och en bra åldersfördelning där tillräckligt
många handjur tillåts uppnå fullvuxen ålder (6-12 år).

Åtgärder och krav för att uppnå målsättningen





Licenssystemet måste bibehållas.
En god kännedom om stammen är nödvändig.
Spridning av kronhjort med hägnbakgrund måste motverkas.
Ett åtgärdsprogram ska vara framtaget den 31:e mars 2013.

En väl fungerande förvaltning innebär bl. a:
- En god kännedom om stammens utveckling, vilket kräver kontinuerlig
inventering
- Utveckling av inventeringsmetoder.
- Arbete och metodutveckling avseende skadeförebyggande åtgärder, bl. a skapa
förutsättningar för bättre fodertillgång vilket också medverkar till en förbättrad
biologisk mångfald.
- Ett nätverk för dialog med och information till markägare och jägare.
- Bildandet av en referensgrupp för kronhjortsfrågor - diskussionsplattform med intressenter för markägare, jägare, miljö- frilufts- och turistorganisationer,
länsstyrelse, Region Skåne, natur- och friluftsstiftelser, kommuner m fl.
Inventering - Syfte
Den årliga inventeringen av kronhjorten inom licensområdet ger information om
antal djur, köns- och åldersfördelning, rumslig fördelning samt stammens
utveckling. Det är också av mycket stor vikt att kontinuerligt följa tillståndet i
stammen avseende populationstrender, populationstätheter, köns- och
åldersfördelning samt var djuren håller till och förändringar avseende detta. Detta
utgör ett nödvändigt underlag för licenstilldelningen.

