Oppunda häradsallmänning

Viltbrukspolicy
Målsättningen med denna policy är att vara en ledstjärna för Oppunda häradsallmänning
och dess jakträttsarrendatorer vad gäller viltbruk.
Grundförutsättningar för viltbruk
•

Jakträtten är en del av äganderätten.

•

Viltet är en ekonomisk resurs och ett av flera sätt för markägaren att nyttja sin mark.

•

Med jakträtten följer både rätt och skyldighet att stödja viltet och reglera
viltstammarnas storlek. Vilttätheter och jaktuttag i proportion till markens hållbara
bärförmåga är ett långsiktigt förvaltningsmål.

•

Viltstammarna ska begränsas huvudsakligen genom jakt. Jakten skall bedrivas etiskt
men måste även kunna ske effektivt.

•

I en adaptiv förvaltning beaktas den samlade effekten av betestryck från allt klövvilt
som exempelvis älg, kronvilt, dovvilt, vildsvin och rådjur.

•

Hänsyn till grannar och det rörliga friluftslivet skall visas.

Viltets påverkan på skogsbruket
•

Viltskador på växande skog ska begränsas.

•

Betestrycket får aldrig vara så stort att det styr valet av barrträdslag vid föryngring.

•

Särskilt begärliga trädslag som rönn, asp, sälg och ek (RASE) ska sparas regelmässigt
vid skogsskötsel.

•

Skadeinventeringar ska genomföras regelbundet och det långsiktiga målet över tid
och på fastighetsnivå är att 7 av 10 tallar ska vara oskadda när träden växer ur
betesfarlig höjd.

Utfodring
•

Utfodring är ett av viltbrukets viktigaste instrument och ska användas för att styra
bort vilt från skadekänsliga områden och trafikleder, samla viltet för att möjliggöra
effektivare jakt och stödja viltet när det är brist på mat i naturen.
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•

Utfodring skall anpassas till markens förutsättningar och viltstammarnas storlek och
sammansättning.

•

Utfodring under sommarhalvåret får endast ske i syfte att avleda viltet från
skadekänslig gröda.

•

Utfodring skall ske med spannmål, baljväxter eller ensilage. Utfodring med rotfrukter
får ej ske.

•

Utfodring får inte ske nära allmänna vägar, nära känsliga ungskogar, på av
skogsbruket använda vändplatser eller nära markgränser.

•

Samråd kring val av utfodringsplatser skall göras med skogvaktaren på
jaktarrendatorns initiativ.

•

Utfodringsplatser skall löpande ses till och hållas fria från onaturligt material såsom
papper, plast, batterier mm. Jakttorn, vakkojor och foderautomater som ej används
skall bortföras från marken.

Denna policy är fastställd av styrelsen för Oppunda häradsallmänning 12 maj 2020.

Styrelsen för Oppunda häradsallmänning
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