Åker Häradsallmänning vilt- och jaktpolicy, 2011-02-24
Allmänningens största tillgång är skogsmark och de där växande träden. Marken används
främst för aktivt skogsbruk (SB), jakt (J) och av det rörliga friluftslivet (RF).
Skogsbruket bedrivs långsiktigt, uthålligt och med användande av moderna metoder. Detta
innefattar hela kedjan från plantor via skogsvård, gallring till slutavverkning. Syftet med
skogsskötseln är att ge ägarna en uthållig och god ekonomisk avkastning.
Allmänningen bedriver för närvarande ingen egen jaktverksamhet. Jakträtten är därför
utarrenderad. Även här strävar allmänningen efter att ha långsiktiga, stabila samarbeten och
uppnå god ekonomisk avkastning.
Jakt har förekommit på marken sedan urminnes tider.
Det rörliga friluftslivet(RF) bedrivs enligt gällande allemansrätt och ger för närvarande ingen
ekonomisk men kanske en goodwill-avkastning till allmänningen.
På marken finns, i olika omfattning, alla de i Mellansverige förekommande viltslagen. Denna
policy är begränsad till klövviltet då de har större betydelsen ur ekonomisk synpunkt.
Rådjur. Finns i måttliga stammar, kan beta toppskott av gran och tall.
Vildsvin. Finns i måttlig men ökande stam, inga nu kända skogsskador.
Dovvilt. Finns enstaka strövdjur, måttliga skogsskador vid normal täthet.
Kronvilt. Finns svag men ökande stam. Kan orsaka kraftiga skador, främst på gran.
Älg. Finns i ökande stam. Kan orsaka kraftiga skador, främst på tall.
För att tydliggöra dessa vilt arters inverkan på SB, J och RF används en skala med plus,
neutral och minus nedan.
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Rådjur, vildsvin och dovvilt är acceptabel ur skogsbrukssynpunkt medan kronvilt och älg bör
begränsas. Allmänningen anser att stora skadors ekonomiska värden inte kan uppvägas av
jaktarrenden. Hänsyn måste dock tas till att förekomst av älg och kronvilt höjer arrendevärdet
och även har sin berättigade plats för naturupplevelser. God kvalité på älgstammen kan vara
bättre än stor kvantitet.

Slutsats vilt/jakt policy:
Denna viltpolicy är ett levande dokument som kan förändras över tid. Detta på grund av att:





ny kunskap och information kommer fram
viltstammar förändras
viltets påverkan och beteende förändras
överenskommelser och dialog med andra intressenter

Rådjur, dovvilt samt vildsvin kan förekomma utan att inkräkta på det aktiva skogsbruk som
allmänningen bedriver. Utfodring får ske med jordbruksprodukter i begränsad mängd på
platser planerad i samråd med skogvaktare. Platserna skall hållas fria från skräp och avfall.
Älg och kron- bör begränsas till stammar där påverkan på skogen är acceptabel. Som en sådan
nivå bedömer vi en vinterstam per 1 000 ha för älg på ca 6 – 7. På sikt kan det bli aktuellt att
även sätta ett tak för kronvilt och i så fall lär även måltal för älgstammen justeras eftersom
kronvilt och älg delvis konkurrerar om samma föda.
Allmänningen ser hellre att kvalité i stammarna gynnas framför kvantitet.
Sammanvägning av samtliga stammars betestryck skall beaktas. Inventeringar bör ske och
dessa följas upp av skogvaktaren.
Älg- och kronskötselplaner ska godkännas av allmänningen.
Arrendatorerna skall hållas underrättade om allmänningens mål och dessa skall också
framföras vid de samråds möten som allmänningen blir kallade till.

