Kristinehamns Jaktvårdskrets lär sig om kronhjort

Jaktvårdskonsulent Olof Nilsson med ett rejält horn.
Torsdagen den 4 november samlades en tyvärr allt för liten skara, 13 personer, i Folkets Hus
i Kristinehamn för en information om kronhjortar och deras förvaltning.
Vi borde ha varit fler, vi har ju hjort och föredraget var bra.
Olof gav en rapp och innehållsrik översikt över hur kronhjortar lever, frodas och bör förvaltas.
Han poängterade att hjortförvaltning i många avseenden skiljer sig från älgförvaltning.
Det tar en lång tid att bygga upp en jaktbar stam men det går fort och enkelt att rasera den.
I vårt område har vi mellan 50 – 100 djur. Någon riktig inventering har inte skett. Kanske
något som vi bör planera i kretsens område, särskilt söder E 18 där vi har den största delen.
Hinden blir dräktig ett år efter älgen. Hon föder bara en kalv. Alltså en mycket långsam
tillväxt av stammen.
Hjortflockarna domineras av ledarhindar. Skulle en sådan skjutas så innebär det en splittring
av flocken och risk för att de ger sig iväg. Flockarna kan bestå av upp till 30 djur och som i
sin tur består av familjer med hind, kalv och fjolårskalvar.
Hjortarna blir riktigt fina först i 12-årsåldern. Då är han lämplig i avelsarbetet. Ge dem alltså
chansen att utvecklas! Hornkronan utvecklas i takt med åldern. De största blir upp till 24
taggar. Den kan bli rätt rejäl med en levandevikt på 150-225 kg och slaktvikter på 90-140 kg.
Oftast lever de äldre hjortarna för sig själva. Enbart vid brunsten kommer de till
brunstplatserna.
Kronhjorten har stor anpassningsförmåga till olika biotoper. Trivs dock bäst i varierade
marker med tillgång till löv- och barrskog i åkerlandskap. Den blir extra nöjd om det finns
fuktiga marker i området. Där blir det också lätt för den att finna sölgropar att rulla runt i.

Avskjutningen ska planeras noggrant. Kalvavskjutningen ska högst uppgå till 50% av totala
avskjutningen för att få en tillväxt. Jämn könsfördelning i avskjutningen. Högst 25% av
avskjutningen ska vara handjur. Skjut bara enstaka kapitalhjortar.
Vill Du ha en bra kronhjortsstam så är viltvårdsarbetet viktigt:
• Satsa gärna på viltåkrar
• Träd som har bär, t.ex. vildapel, kastanjer, bok och ek
• Gräsytor inne i skogen
• Stödutfodra
• Viltvatten
• Saltstenar
Vill Du lära Dig mer om kronhjort, skaffa gärna boken Kronhjort av Poul Erik Jensen och
Magnus Nyman. Finns hos Sv. Jägareförbundet

