Väster-Rekarne Häradsallmännings vilt- och jaktpolicy 2021.
Målsättningen med denna viltpolicy är att visa hur Väster-Rekarne Häradsallmänning ser på
vilt och jakt samt vara ett mål för arbetet med dessa frågor.
Grundförutsättningar
•

Jakträtten är en del av äganderätten och har förekommit på marken sedan urminnes
tider.

•

Allmänningens största tillgång är skogsmark och de där växande träden. Marken
används främst för aktivt skogsbruk, jakt och av det rörliga friluftslivet.

•

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

•

Med jakträtten följer både rätt och skyldigheter att stödja viltet och reglera
viltstammarnas storlek. Vilttäthet och jaktuttag i proportion till markens bärförmåga
är ett viktigt förvaltningsmål.

•

Viltstammarna ska begränsas huvudsakligen genom jakt. Jakten skall bedrivas etiskt,
men måste även vara effektiv.

•

Hänsyn till grannar och rörliga friluftslivet skall visas.

•

Vid deltagande och röstning i älgskötselområde eller liknande så ska styrelsen för
Väster-Rekarne häradsallmänning ha rätt att företräda allmänningen. Om stadgarna
för älgskötselområdet säger att jakträttsinnehavaren har rösträtt så ska denne
företräda och rösta enligt allmänningens mening. Det åligger jakträttsinnehavaren att
stämma av detta med allmänningens styrelse.

Viltets påverkan på skogsbruket
•

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.

•

Viltskador på växande skog ska minimeras och begränsas, i första hand genom jakt.

•

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

•

Särskilt begärliga trädslag som rönn, asp, sälg och ek (RASE) 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
•

Stödutfodring vintertid, vid sträng kyla eller djup snömängd, får ske på platser
planerade i samråd med skogvaktare. Platserna skall hållas fria från skräp och avfall.
Avsikten med stödutfodringsplats är att där inte bedriva någon jakt. Utfodringen ska
ske med jordbruksprodukter, lämpligen ensilagebal. Rotfrukter får ej användas.

•

Åtelplatser för vildsvin ska planeras i samråd med skogvaktare. Platserna skall hållas
fria från skräp och avfall. Utfodringen ska ske med jordbruksprodukter, ej rotfrukter.
Spridning av små mängder (max 0,5 kilo foder per dygn) är det normala, detta sker
lämpligen genom att tidsinställd foderspridare, tunna eller liknade används. Avsikten
med åtelplats är att där bedriva urvalsmässig vakjakt.

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

Arrendatorerna skall hållas underrättade om allmänningens mål och dessa skall också
framföras vid de samrådsmöten som allmänningen blir kallade till.

Denna viltpolicy fastställdes av styrelsen för Väster-Rekarne häradsallmänning den 14 april
2021.

