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Information till jaktlagen om bildande av kombinerat Älg-och
Kronskötselområde.
För något år sedan gjorde vi ett försök att bilda kombinerat Älg-och Kronskötselområde.
Länsstyrelsen krav var att hela området måste anslutas utan undantag. Några markägare och jaktlag
var inte beredda att gå med på att ansluta sig till ett Kronskötselområde. Därmed fick frågan vila.
Kronviltsgruppen har nu kommit överens med dessa tveksamma lag och markägare om att det inte
innebär någon nackdel för dem att ansluta sig. De som inte vill jaga kronvilt behöver inte göra det
och kommer inte att vara belastade av varken kostnader eller arbete.
Vid ansökan om bildandet kommer vi att ta fram ett förslag på Kronviltsplan som vi bifogar ansökan
om att ansluta hela älgskötselområdet till det nya kombinerade älg- och kronskötselområdet.
Inom älgskötselområdet hanterar vi samråd med markägare genom att samråda med LRFföreningarna i Bärfendal och Munkedal. Vi kommer att hantera markägarrepresentationen på samma
sätt i denna fråga. Då vi har markägare och jaktlag utanför Munkedals kommun kan vi även stämma
av med markägarrepresentanter inom Stångenäs kommun.
Om du som jaktledare vill anmäla någon markägarrepresentant som skall bjudas in till styrelsen vill
vi att du anmäler det till styrelsen före den 1:a november 2018. Hör vi ingenting förutsätter vi att
jaktlaget nöjer sig med att markägarna representeras av LRF:s representanter.
Svenska Kyrkan är en ganska stor markägare och jag har diskuterat frågan med dem. De har inget
emot våra planer och anser sig inte behöva särskild representation i denna fråga.
Den som är intresserad av att få demonstration av uppkomna skador på granskog förorsakade av
kronvilt eller diskutera andra kronviltsfrågor kan kontakta Stefan Johansson, Hogen telefon 070-522
3187.
Fördelen som vi ser med att bilda kronskötselområde är att vi kan få möjlighet att sätta jakttryck på
vuxna djur om det bildas större ansamlingar i något område. Erfarenheten säger att kronviltet då
ändrar beteende och inte samlas i stå täta populationer.
Vi kommer nu att ta fram förslag på Kronviltsplan som skall vara inlämnad till Länsstyrelsen i januari.
Denna räknar vi med att kunna skicka ut till påseende till alla före årsskiftet, så att eventuella
synpunkter kan tas om hand i början av januari innan planen med registreringsansökan lämnas in.
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