
 
 
SKÖTSELPLAN FÖR VATTHOLMA KRONHJORTSSKÖTSELOMRÅDE 
 
Upprättad 2016 – 03 - 20    Reg nr…K-80-23-064 

 
Areal  11 806 ha 
Varav odlad ca 5200 ha 

 
Kronhjortskötselområdet är baserat på och sammanfaller med Vattholma Älgskötselområdes 
(reg. 03-80-23-064-Ä) marker. 
Området är beläget i Uppsala kommun samt Ärentuna, Lena och Tensta församlingar. 
 
 Antal jaktlag i kronhjortsskötselområdet:  43 st 
 
1.Bedömning av aktuell kronviltstam 
a. Tidigare års avskjutning (4 senaste jaktåren)  2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

Hjort    ……… ...2… …..1…    …2… 
Hind    ……..  …2…   …2….   …2…… 
Kalv    …1…  …3…   …3….   …4..… 
Övrig avgång   ….…  ….3..     ….….   ……… 
Totalt    …1…  ..10…   …6….   …8…. 

 
 
b. Bedömer vinterstammen  2015/16 till    5,5 kronvilt / 1 000 ha 
    eller ca. 65 individer 

 
Fördelad på   ……15……% hjort 

……59……% hind 
……26……% kalv 

 
 Stammen finns huvudsakligen i de västra delarna av skötselområdet och på båda 

sidorna utmed den nya E4:an. Kronviltet väster om E4:an och i norr delas i viss 
mån med Björklinge Kronhjortsskötselområde. Kronviltet passerar annars E4:an 
frekvent på både broar och undergångar. Antalet kronvilt öster om E4:an har 
eventuellt minskat något, men spridits både åt norr och öster. 

 
 
2. Skadesituationen 
a. Skog 
I en del områden där kronviltet uppehåller sig förekommer en del barkflängning och barkgnag 
på gran och i viss mån ungtall. I samband med höstrapsodling i närheten av unggranbestånd 
kan skadorna bli omfattande. Stödutfodring med ensilage har förmodligen hittills minskat 
betesskadorna på skog, men läget i förhållande till känsliga granbestånd är kritiskt. Bete sker 
även i salixplanteringarna, men skadeläget svårbedömt samtidigt som odlingarna minskats. 
…………….…………………………………………………………………….. 
b. Gröda 
Kronviltet betar gärna på åker med passande gröda inom området. Omfattande betesskador 
och nedtrampning förekommer vissa år på höstraps och vallinväxt.  
…..….…….……………………………………………………………………… 
c. Trafik 



Kronviltet finns relativt tätt utmed den nya E4:an och passerar både över och under 
motorvägen. Det finns en viss risk att de liksom rådjur och älg tar sig igenom viltstängslet. En 
hind har 2014 fastnat i viltstängslet och dött. Kronviltolycka och incidenter har skett på 
vägarna kring Björklinge påfarten, där fordonen håller relativt hög hastighet. 
……………………………………………………………………………………. 
 
Kommentar: 
Skadesituationen beträffande skog, gröda och trafik måste redovisas. Lämpligt är att ange känd 
skadegörelse av olika slag, antal trafikolyckor med kronvilt inblandad under de senaste två åren. 
 
3 a. Bedömning av kronviltstäthet i förhållande till fodertillgång och skadesituation. 
Stammen är relativt liten, men kronviltet uppträder i flockar och kan lokalt vara tät. 
Fodertillgången är förmodligen normalt god i förhållande till tätheten. 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
b. Planerade åtgärder vid skador på skog och gröda 
Skydds- och Störningsjakt med hund rekommenderas för områden där kronviltet orsakar 
skogsskador och skador på grödan. Skyddsjakten skall genomföras av jakträttsinnehavaren i 
samråd med markägaren och under normal jakttid, varvid avskjutning av företrädesvis hind 
och kalv kan ske. Skyddsjakt fällda djur avräknas i första hand från tilldelningen, men 
föreligger behov kan styrelsen bevilja ytterligare djur (hind + kalv). 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Kommentar: Bedömning av kronviltstäthet i förhållande till fodertillgång och skadesituation kan 
redovisas som att stammen anses vara för stor, lagom stor eller för liten. 
Vid bedömningen bör särskilt beaktas om åldersstrukturen på skogsmarken kommer 
att förändras. Finns några problem bör lösningar redovisas t.ex. ökat eller minskat 
jakttryck, utnyttjande av skyddsjakt, uppförande av stängsel vid vägar; användning 
av elstängsel på åkermark o.dyl. 
 
 
4. Målsättning för kronviltstammens skötsel de tre närmaste åren 
a. Kvalitativa mål  
Kapitala och äldre hjortar skall sparas. Avskjutningen främst av unghjortar med 3-5 taggar 
och spetshjortar. 
………………………………………………………………………………………………. 
b. Kvantitativa mål  
Kronviltstammen får inte öka inom nuvarande område och helst inte spridas med tanke på 
betesskadorna inom området och angränsande Kronskötselområden. Avskjutningsplanen höjs 
till en nivå som motverkar en tillväxt. 
………………………………………………………………………………………………. 
 
 
För att uppnå dessa mål krävs enligt vår bedömning följande 
avskjutning för 3 jaktår   2016/17    2017/18    2018/19 

Hjort (antal)  ……3…… ……3…… ..…3….… 
Hind (antal)  ……3…… ……3……  .…3…… 
Kalv (antal)  ……6…… ……6…… …..6…… 
Totalt (antal) … 12…… ….12…… ….12…… 

 
Kommentar: Ange både mål och åtgärder för att nå dem. För kvalitativa mål t.ex. sparande av hjortar 
olika taggar; kalvkvot o.s.v.  



 
5. Jakträttshavarna förbinder sig att bedriva jakt efter kronvilt inom området i 
överensstämmelse med de mål som angivits i denna skötselplan. Planen skall revideras 
minst vart tredje år. 
 
Kommentar: Om något inträffar som påtagligt förändrar förutsättningarna för kronviltsskötseln 
t.ex. dödlighet, förändrad bedömning av kronviltstillgång o dyl. skall skötselplanen 
omgående revideras och förändringen anmälas till länsstyrelsen. 
 
6. Denna kronviltsskötselplan har utformats i samråd mellan företrädare för berörda 
markägare och jakträttshavare, vilket härmed intygas. Vid framtagande av skötselplanen har 
åsikter från det lokala samrådet 2016 under Vattholma Viltskötselområde beaktats. 
Parterna är eniga om de i planen redovisade uppgifterna. 
 
 
Vattholma   den…20/3… 2016 
 
 
Företrädare för jägarna 
 
 
………………………………             ………………………………     ……………………………… 
 
Hans Pettersson          Ann-Cathrin Söderholm     Hans Fredlund 
Vattholma Viltskötselområde Vattholma JVK Jägarnas riksförbund 
 
 
Företrädare för markägare 
 
………………………………        ………………………………          ……………………………… 
 
Rune Pettersson  Fredrik Eriksson Anders Söderström 
Lillvreta, Mellanskog  Flotä            Uppsala Akademiförvaltning 
 
Anmälan om avvikande mening……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Kommentar: Markägarna bör representeras av LRF och Mellanskog m fl, t ex Sveaskog, 
MoDo Skog och kyrkan beroende på de lokala förhållandena. 


