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  Thomas Olsson Adj. Jägareförbundet 
  Ola Arvidsson Adj. Skogsstyrelsen 

                                          
 
 
§ 1 

Mötets öppnande 
Ordföranden hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.Cecilia 
Backe redogjorde för ordningsregler för mötet. 
 
§ 2  

Val av justeringsman 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Camilla Jönsson. 
 
§ 3  

Föregående protokoll 
Godkändes och lades till handlingarna.  
 



§ 4 

Aktuellt från Länsstyrelsen 
Mikael Bengtsson och Ola Arvidsson informerade om utbildningstillfället i fält för 
viltförvaltningsdelegationen om skog och vilt där elva ledamöter deltog. Ola Arvidsson 
planerade dagen och ledde exkursionen. Företrädare för Södra medverkade också. Vid 
exkursionen informerades om projektet Kraftsamling Tall som bland annat har en målsättning 
att andelen föryngringar med tall på tallmark ska öka, att konkurrensstatus för rönn, asp, sälg 
och ek (RASE) ska förbättras och därmed att kalvvikterna ska öka. Målet är en viltstam i balans 
med fodertillgången. Föjande stopp/punkter under fältvandringen uppmärksammades 

• Föryngring av ädellöv 

• Svårigheter att föryngra ek, men även bok vid höga tätheter av hjortvilt 

• Bidrag för hägn kan betalas ut vid föryngring av ädellöv 

• Södras visningshägn 

• Uppsatt våren 2019 

• Ett är helt tätt, ett genomsläppligt för hare/rådjur, samt ohägnad referensyta 

• Södras projekt kraftsamling tall 

• Satsning som innebär att mera tall ska planteras på magra marker 

• Gran på magra marker kan ge problem med röta och insektsangrepp 

• Tall ger långsiktigt bättre ekonomi samt ökad mängd naturligt foder ex. bärris 

• En minskning av hjortviltstammarna är nödvändig för att komma till rätta med 
betesskadorna 

 

§ 5 

Rovdjur 
David Börjesson redogjorde därefter för arbetet med revideringen av förvaltningsplanen för 
rovdjur. Remissversionen av planen har skickats ut på remiss och följande tre synpunkter och 
beslutsförslag har inkommit från jakt och viltvårdsintresset: 

1. Jakt och viltvårdsintresset förslag är att bordlägga förvaltningsplanen tills att förordning 
om ändring i förordningen (2009:1263) om förvaltning av björn, varg, järv, lo och 
kungsörn beslutas. Följande ändringar i texten föreslås: Sida 13. ”Förvaltningsnivån 
uppgår till fyra familjegrupper. Först när förvaltningsnivån är uppnådd kan eventuell 
licensjakt påbörjas.”Jakt och viltvårdsintresset förslag:  ordet ”eventuell” i meningen 
nedan  bör bytas ut mot ”skall”.Sida 14. ”ett fall av illegal jakt på rovdäggdjur 
rapporterats i Skåne och gällde en varg som sköts i augusti 2018”Jakt och 
viltvårdsintresset förslag:  I detta fall har inte skytten fällts för illegal jakt varken i 



Tingsrätt eller Hovrätt. Endast för brott mot jaktlagen och böter utdömdes. Illegal jakt 
skall tas bort från texten.  

 
Förvaltningsnivåer lo och varg 
.  

2. Lodjur – förvaltningsnivå: 3 föryngringar per år. I vissa andra län har man valt att endast 
ha miniminivå som styrtal i förvaltningsplanen då detta också blir länets måltal för 
förvaltningen. Det gör att förvaltningsmålet upplevs som tydligareFöreträdare för 
jägareförbundet påpekar att man i Västra Götalands län och Örebro län valt att inte ange 
förvaltningsmål utan bara miniminivåer. Fråga ställdes vad syftet är med att ange ett 
högre förvaltningsmål. David upplyste om att ett högre förvaltningsmål säkerställer att 
miniminivån aldrig underskrids. Jakt och viltvårdsintresset ifrågasätter även om det är 
realistiskt möjligt att nå minimi och förvaltningsnivån för lodjur. David anser att det 
finns ett stort utrymme i Skåne för lodjursstammen att utvecklas. Det ifrågasätts även 
om inventeringen stämmer, särskilt med hänsyn till trafikdödade djur. David menar att 
lodjursinventering är svår att genomföra utan snö men att det stora antalet viltkameror 
som finns underlättar, och att den geografiska täckningen där kameror används ökar för 
varje år. 

3. Varg – förvaltningsnivå:  0 föryngringar per år  
 

Länsstyrelsen föreslår att  
1. Att förvaltningsplanen godkänns med den justeringen att begreppet ”illegal jakt” tas bort.  
2. Att förvaltningsnivån för lodjur bestäms till 4 föryngringar per år 
3. Att förvaltningsnivå för varg inte bestäms eftersom det inte finns någon föryngring och 

därmed ingen miniminivå beslutad för Skåne 
 
Beslut 
Med röstsiffrorna 8 mot 5 beslutas att ej godkänna beslut om ny förvaltningsplan 
vilket innebär att den nu gällande förvaltningsplanen gäller tills att ny är 
beslutad. 

Därefter informerade David och Tom Espgård om skyddsjakten efter varg hösten 2020. 
Noterades att tre individer konstaterats i Skåne varav en tik som inte är kopplad till något 
angrepp, en tik kopplad till ett antal angrepp (Tönsentiken) och en hane kopplad till två 
angrepp. Tönsentiken har därefter funnits påkörd i Jönköpings län. David och Tom informerade 
därefter kort om skyddsjakten efter varg som genomfördes efter en rad täta angrepp vid Osby i 
september och pågick i 3 veckor utan resultat.Det geografiska området ändrades vid två 
tillfällen, den sista gången harmoniserad med Kronobergs läns karta för skyddsjaktsområde. 
Noterades att skyddsjakten genomfördes under en skyddsjaktsledning som var väl organiserad 
med hög moral.  

Fråga ställdes angående möjligheten att komma i kontakt med rovdjurshandläggare under kvällar 
och helger. David upplyste om att man just nu måste kontakta TiB (tjänsteman i beredskap 
telefon 010- 224 17 00) men att man inom kort ska gå över till ett direktnummer till den 
rovdjurshandläggare som har beredskap. 

 



 
§ 6  
Uppföljning kronhjortsinventering 
Brunstinventeringen genomfördes i tre områden 

Häckeberga-Börringe (omr 1) 

Resultat antal räknade djur 2020 i område 1, samt jämförelse med 2019 års siffror. Unghjortar 
är hjortar som bedömts vara fem år eller yngre medan vuxna hjortar är de som bedömts vara sex 
år eller äldre. 

 Omr 1 

 2020 (2019) 

Hindar 111 (112) 

Kalvar 65 (72) 

Unghjortar 60 (54) 

Vuxna hjortar 21 (19) 

Totalt 257 (257) 

Fördelningen i 2020 års inventering var 43 % hindar, 25 % kalvar, 24 % unghjortar och 8 % 
vuxna hjortar.  

Vombsjön (omr 2), Romeleåsen-Sjölandskapet (omr 3-4) 

 

För områdena tillsammans var fördelningen 45 % hindar, 27 % kalvar, 18 % unghjortar och 10 
% vuxna hjortar. Könsfördelningen för vuxna djur var 1,6 hindar per hjort 

 

 



Christinehof 

 

Könsfördelningen uppskattad genom observationerna var 44 % hind, 29 % kalv, 10 % 
unghjortar och 17 % vuxna hjortar. Antalet identifierade vuxna hjortar av inventeraren var 70.  

Brunstobs genomfördes även av markägare och jägare på den egna marken under perioden 5 – 
19 september gav följande resultat (tyvärr är antalet obstimmar för lågt för att ge ett bra 
statistiskt underlag 

 



 

 

§ 7 

Översyn av viltförvaltningsdelegationens rekommendationer om 
älgförvaltningen. 
Mikael Bengtsson informerade om att en skrivelse har inkommit från jägarintresset där det 
uttrycks önskemål om att rekommendationerna från 2012 ses över. Det framfördes att 
översynen borde väga in annat klövvilt och att man vid översynen tar med sig att älgstammen ska 
vara produktionsanpassad. Önskemål framfördes om att Viltförvaltningsdelegationens 
rekommendationer tydliggörs på ett bättre sätt, exempelvis genom att rekommendationerna 
läggs ut på Länsstyrelsens hemsida. Ordföranden föreslår att frågan remitteras till 
klövviltsutskottet vilket tillstyrktes. 
 
§ 8 

Regional förvaltningsplan för vildsvin 
Vid tidigare möte informerades om att länsstyrelserna har fått i uppdrag att, utifrån 
Naturvårdsverkets revidering av den nationella förvaltningsplanen för vildsvin, revidera de 
regionala förvaltningsplanerna för vildsvin. Arbetet ska samordnas av Länsstyrelsen i Kronobergs 
län som tar fram en mall för regionala planer. Tidplanen är följande, den första mars ska en mall 
för den regionala planen finnas på plats, den 31 december ska den regionala förvaltningsplanen 
vara klar och den 31 januari 2022 ska uppdraget redovisas till regeringen. 

 

§ 9 

Afrikansk svinpest m.m. 
Länsveterinär Lotta Berg informerade därefter om lägesbilden avseende afrikansk svinpest. 
Belgien är numera friförklarad men flera fall av svinpest hos vildsvin har konstaterats i östra 
Tyskland. I Sverige har totalt 16 vildsvin provtagits under 2020, samtliga negativa. Arbete i 
nationella arbetsgruppen är pausat. Jordbruksverket har även pausat arbetet med 
akutföreskriften i väntan på den nya regionaliserings-lagstiftningen från EU som ska beslutas i 
december. Länsstyrelsen Skåne har informerat om svinpesten via facebook ett inlägg i juni och 
ett i oktober.  Tyvärr har salmonella choleraesuis konstaterats i Skåne både på vild- och tamsvin. 
Följande noteras: 

• Att det kan finnas salmonella i vildsvin är inget nytt. 

• Men att vi har S choleraesuis är nytt. 

• En tamgrisbesättning i Skåne drabbades i september av en salmonellatyp vi inte hittat i 
landet på 40 år. Den är speciell eftersom den gör grisarna riktigt sjuka – de är inte bara 
smittbärare. Strategin var att utrota den från landet. 

• Efter detta har man analyserat ett prov från vildsvin från i somras (krävs dna-
sekvensering) som var positivt. Sedan ytterligare ett. Båda dessa utanför Hässleholm 



• Förra veckan fick bekräftat att man hittat ett positivt vildsvin i Lunds kommun samt 
hägnade vildsvin i Södermanland. Dessa vildsvin har varit riktigt dåliga. Bakterien hittat 
en i led – spridd i kroppen. 

• Mycket tråkigt om det är så att vi den spridd bland vildsvinen i landet.  

• Nu övervakning – de som rapporteras in i ASF-övervakning provtas även för 
salmonellan.  

• Biosäkerhet för grisproducenter nu jätteviktig. Vi har fått signaler om grisproducenter 
börjar hägna sina besättningar. 

• Näringen, har tagit fram nya rekommendationer för grisproducenterna. 

• Kan möjligen leda till ökat tryck för avskjutning vildsvin. 

Fråga ställdes om sjukdomen är smittsam för andra arter eller människa. Lotta menar att 
enstaka fynd har gjorts på människa och andra vilda arter än vildsvin men att smittan då 
inte är särskilt sjukdomsframkallande. Lotta informerade även om utbrott av 
fågelinfluensa och att SVA gärna vill ha in prover från rov- och sjöfågel. 

 

§ 10 

Information om skyddsjakt efter klövvilt och gåsskadebesiktningar 2020 
Mikael Bengtsson informerade därefter om skyddsjakten efter klövvilt år 2020. Noterades att 
Länsstyrelsen kan bevilja skyddsjakt om det inte finns någon annan lämplig lösning, och om det 
inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artenfrämst för att förhindra 
allvarlig skada på gröda och skog. 
Länsstyrelsen får besluta om att jakt får bedrivas hela dygnet, med hjälp av rörlig belysning om 
det är fråga om skyddsjakt 
Ansökan om tillstånd för skyddsjakt (e-tjänst) finns på Länsstyrelsens hemsida. Noterades att en 
viss ökning har skett sedan 2018 
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Ett par dialogmöten har hållits under året. Bland annat noteras följande avseende dovvilt: 
Söderåsens södra sida i maj. Situationen upplevs ha blivit bättre efter flera år med skyddsjakt. 
Söderåsens norra sida i juli. Skadornas omfattning är mindre jämfört med för några år sen. 
Ser färre dovvilt på markerna. Vad avser kronvilt hölls ett dialogmöte i Eljaröd i augusti. 
Fortsatta skadeproblem konstaterades.  
 
Tom Espgård informerade därefter om skador orsakade av storfåglar i odlingslandskapet. 
Bland annat noterades att de besiktade skador fram till nu under 2020 uppgår till 1,6 
miljoner.Ett 50-tal besiktningar har gjorts och nya besiktningar har redan börjat. Under året 
har 88 skyddsjaktsansökningar på vitkindade gäss inkommit till Länsstyrelse 
 

§ 11 

Mötet avslutades 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Eva Johansson 
Detta protokoll har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Anneli Hulthén                                 Camilla Jönsson          Ewa Bejvel 
                                                                                              Justeringsman utbytt enl beslut den 4 maj 2021 
 
Detta protokoll har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter 
 


