
 

 

Fäller du kronvilt ska du anmäla det till 
Länsstyrelsen. Precis som för älg råder 
anmälningsplikt. Detta gäller även i områden 
där kronvilt jagas under allmän jakt. 
Fällavgift behöver inte betalas för kronvilt. 

Foto: Anders Jarnemo 

GÄLLER ÄVEN ALLMÄN JAKT 

 Enligt jaktförordningen 5 a § ska jaktresultat från registrerade områden 
och fällda kronvilt från oregistrerade områden anmälas till Länsstyrelsen 
inom två veckor efter jakttidens utgång. 

Du hittar rapporteringsblankett 
under kronhjort på Länsstyrelsens 
hemsida: www.lansstyrelsen.se 
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Rapporteringskrav vid jakt på kronvilt – gäller även allmän 
jakt! 

Länsstyrelsen i Skåne vill upplysa och uppmuntra alla jägare att rapportera fällda 
kronvilt. När det gäller älg är det allmänt känt att dessa ska anmälas, men att det 
samma gäller för kronvilt verkar vara okänt för många. Även kronvilt som fälls 
under allmän jakt ska rapporteras till Länsstyrelsen.  

Inom licensområdet i södra Skåne fungerar återrapporteringen väl då den sker i 
samband med nästa års licensansökan. Från övriga länet får vi däremot inte in 
några rapporter, trots att anmälningsplikt råder även där. En del jägare 
rapporterar förmodligen fällda kronvilt till viltdata tillsammans med övrig 
avskjutningsstatistik, vilket är jättebra, men inte tillräckligt för att uppfylla 
lagkravet eller för att ge tillförlitlig statistik. 

Länsstyrelsen har bra koll på den rödlistade nominatunderarten i södra Skåne 
genom tillförlitlig avskjutningsstatistik och årliga inventeringar. Det är viktigt att 
också få grepp om och kunna följa utvecklingen i övriga länet där allmän jakttid 
råder. En ökad utbredning och förekomst i norra Skåne ökar risken för 
inblandning med den ursprungliga underarten i söder. Samtidigt påverkas också 
övrig klövviltförvaltning och de areella näringarna av kronviltförekomst.  

Enligt jaktförordningen 5 a § ska jaktresultat från registrerade områden och 
fällda kronvilt från oregistrerade områden anmälas till Länsstyrelsen inom två 
veckor efter jakttidens utgång. Någon fällavgift behöver inte betalas för kronvilt. 
Blankett för rapportering finns på Länsstyrelsens hemsida under kronhjortsjakt.  

Med detta utskick bifogas en anmälningsblankett för visning. Blanketten finner ni 
på länsstyrelsens hemsida där ni enkelt kan fylla i den för att sedan maila in den 
till skane@lansstyrelsen.se  

Bifogas också en poster som ni gärna får sprida/sätta upp där jägare och 
markägare samlas. 

 

https://www.lansstyrelsen.se/skane/privat/jakt-och-fiske/jakt-och-viltvard/kronhjortsjakt.html
mailto:skane@lansstyrelsen.se
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Anmälan om jaktresultat.docx 

Anmälan om jaktresultat – kronvilt utanför kronhjortsområde 
 

Anmälarens namn 

Utdelningsadress 

Postnummer och ortsnamn Telefon (även riktnummer) 

Epostadress 

 
 

Anmälan avser KRONVILT som fällts under jaktåret 
Ange jaktår (ex. 2018/2019) 

  Ange kommun  
 

Församling 
 

  Fastighet  
 

Areal (hektar) 
 

 
 Vuxna djur Årskalvar 

*Hjort Hind Hjortkalv  Hindkalv 
     Avskjutning, 

 totalt antal djur 
     

 
*Uppgifter om hornuppsättning 

 
Antal hjortar 

          

 
Antal taggar 

 
1-2 

 
3-5 

 
6-8 

 
9-10 

 
11-12 

 
13-14 

 
15-16 

 
17-18 

 
19-20 

 
   >20  

 
 
Vi ser gärna att anmälan skickas digitalt till mailadress skane@lansstyrelsen.se       
Det går också att skicka anmälan till Länsstyrelsen i Skåne län, 291 86 Kristianstad.   
 
 
För info om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter, se  
www.lansstyrelsen.se/dataskydd 
  

mailto:skane@lansstyrelsen.se
http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

