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§ 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 Ewa Bejvel. 
 
§ 3  

Föregående protokoll 
Noterades att föregående protokoll ännu inte justerats av utsedd justeringsman och utsikterna att 
få protokollet justerat av denne bedömdes som små. Ewa Bejvel gavs därför i uppdrag att justera 
även detta protokollet. Staffan Åkeby efterfrågar det direktnummer till den rovdjurshandläggare 
som har beredskap som enligt föregående protokoll skulle inrättas. Staffan noterade även att 
Klövviltsutskottet inte haft något möte och att översynen av viltförvaltningsdelegationens 



rekommendationer om älgförvaltningen därmed inte genomförts. Sammankallande i 
Klövviltsutskottet beklagar detta och uppmanar ledamöterna att påminna om behov av möte. 
Samtliga ledamöter tillstyrker att delegationens protokoll fortsättningsvis kan justeras genom 
digitalt godkännande, antingen via e-post eller på annat sätt. 

 
§ 4 

Aktuellt från Länsstyrelsen 
Mikael Bengtsson informerade om att Länsstyrelsen fått kännedom om att det plötsligt dykt upp 
en grupp mufflon i området mellan Askeröd och Vombsjön. Mufflon har en mycket låg 
utbredningstakt. Fåren kan orsaka skada på skog och gröda samt sprida sjukdomar till 
tamfårsbesättningar. Arten konkurrerar med annat klövvilt och ökar därmed det totala 
betestrycket. Enligt Artdatabanken är arten främmande i Sverige (införd efter år 1800) och har 
hög risk för invasivitet. Mufflon får, med stöd av jaktförordningen, jagas hela året. Länsstyrelsen 
har gått ut med information till företrädare för näraliggande kronlicensområde om att det är 
önskvärt att djuren jagas. Gustaf Karlström upplyser om att han fått information om att det 
siktats mufflon norr om Osby. 

Anders Jarnemo informerar om hur projektet Vild & Bortskämd. Filmen om RASE är klar och 
publicerades igår på YOU TUBE (filmen visas i pausen). Styrgruppen för projektet har beslutat 
att göra en film med landskapsperspektiv på foderskapande åtgärder.  

Cecilia Backe upplyste om att det direktnummer till rovdjurshandläggare som var tänkt att 
inrättas stött på tekniska problem. Det telefonnummer som finns på hemsidan idag går till 
växeln under kontorstid och till TiB (tjänsteman i beredskap) utanför kontorstid. 

Mikael Bengtsson informerar om uppföljningen av jaktresultat och älgobs 2020/21.  

Totalt sköts 425 älgar i Skåne 2020/21 

 
Svensk Naturförvaltning har även i år anlitats för att analysera älgstammens storlek för varje 
älgförvaltningsområde.  

I Nordvästra älgförvaltningsområdet visar älgobs en stabil stam, förvaltningsområdet har som 
mål att stammen ska vara oförändrad. Området har 5,3 älgar per tusen hektar i vinterstam. 



I Mellersta Norra älgförvaltningsområdet visar älgobs en stabil, möjligen något vikande stam. 
Målet är att stammen ska vara oförändrad. Området har 5 älgar per tusen hektar i vinterstam. 

I Nordöstra älgförvaltningsområdet visar älgobsen en nedåtgående trend. Förvaltningsområdet 
har som mål att stammen ska vara oförändrad. Området har 3,8 älgar per tusen hektar i 
vinterstam. 

I Mellersta älgförvaltningsområdet visar älgobsen en viss ökning av älgstammen vilket är 
förenligt med målsättningen. Området har 1,9 älgar per tusen hektar i vinterstam. 

För Södra älgförvaltningsområdet har ingen analys gjorts. 

Ola Arvidsson framhöll att älgstammen måste harmoniseras med fodertillgången. Ingvar Pålsson 
påtalar att det finns mycket älg i alla fall i Perstorp SÖ älgskötselområde. Avskjutningsmålen 
uppfylldes i princip första jaktdagen, något som menligt påverkar älgobsens tillförlitlighet.  

§ 5 

Viltförvaltningsdelegationens rekommendationer om älgförvaltning 
Jägarintresset har framfört önskemål om en översyn av nuvarande rekommendationer från 2012 
samt lämnat förslag på förändringar, bl.a. föreslås att: 
 

 Andelen vuxna i avskjutningen ska vara max 40 % 
 

 Tjurandelen ska vara 43% i älgobsen 
 

 Målet gällande reproduktion bör vara 0,6 kalvar per hondjur 
 

 Spillningsinventering enbart används som ett trendindex 
 
Foderskapande åtgärder ska vara en naturlig del av skogsskötselåtgärderna 
Patrik Yngvesson framhåller att nya planer ska upprättas i höst för att beslutas till nästa års jakt. 
Det är därför lämpligt att riktlinjerna beslutas vid höstmötet. Frågan hänskjuts till ånyo till 
klövviltsutskottet för beredning. 
 
§ 6 

Kronhjort 
Anders Jarnemo informerar om licenstilldelning och inventering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Tre områden inventeras regelmässigt. Inventeringsområdena är inringade med blå rand på kartan 
ovan. Inventeringsresultatet följer nedan: 
Häckeberga -Börringeområdet- Ökningen har stabiliserats 
Vombsjön- Sjölandskapet- Romeleåsen- Svagt ökande trend eller snarare en omfördelning 
av djur 
Cristinehof- stabil stam. 
 
Anders redogör därefter för bakgrunden till licenstilldelningen. För att få licens måste området 
vara välarronderat och uppgå till minst 200 ha. Det finns ca 170 licensområden inom de sex 
kronhjortsområdena. Samgående uppmuntras. Målsättningen är att licensens nyttjandegrad 
uppgår till cirka 2/3 till 3/4. När licensen nyttjats finns möjlighet att ansöka om 
extratilldelning.  
 
Avskjutning av tilldelning jaktår 2020, samtliga kronhjortsområden 

 

 
Tilldelning och avskjutning har ökat sen föregående år. Nyttjandegraden är däremot densamma. 
En ökad kalvavkjutning (+31) stod för merparten av ökningen (+40). Information om vikten av 
att fälla hindar är en pågående utmaning. Avskjutningen i område A har gått ner vilket sannolikt 
beror på mindre antal djur på vissa marker samt att jakten blivit svårare att genomföra eftersom 
störningar från det rörliga friluftslivet ökat. Största ökningen i avskjutning i område D och E. 
 
 
Föreslagen tilldelning jaktår 2021: 
Följande förändringar föreslås för licenstilldelning jaktår 2021 
Område A- Omfördelning av tilldelning från marker där antalet djur minskat (öster och norr 
Vombsjön) till marker där antalet djur ökat (ffa söder om Vomb). Ökning längst i sydväst 
Område B- Viss ökning på några brunstlokaler 
Område C- I stort sett oförändrat 
Område D- En generell ökning i Christinehofs gränsområden 
Område E- Viss ökning, men framför allt, information om vikten att fälla hindar 
Område F- I stort sett oförändrat 
 
 
 
 
 

Kategori  Tilldelning 
2020/2021 

Avskjutning 
2020/2021 

Utnyttjande 
2020/2021 

Kalv  460  431  94% 

Hind  499  338  68% 

Hjort  387  223  58% 

Totalt  1346  992  74% 



 
Kronhjortsgruppens tilldelning 2021 

Område  Kalv Hind 5t 8t Valfri Totalt Förändring % 

A  119 130  33 29 16  327  ‐0.6 

B  90 90  40 32 16  268  7 

C  12 11  21 8 2  54  10 

D  165 211  62 52 26  516  2 

E  40 60  18 13 9  140  6 

F  11 7  7 3 1  29  4 

Totalt  437 509  181 137 70  1334  3 

 
§ 7 

Förslag till beslut om jakttider och fällavgifter för jakten 2021/2022 
Jakttider kronhjort inom kronhjortsområden:  
fr.o.m. den 11 oktober 2021 t. o. m. den 31 januari 2022 
 
Jakttider älg: 
Älgskötselområden och licensområden: fr.o.m. den 11 oktober 2021 t.o.m. den 31 januari 2022 
Den rekommenderade jakttiden är dock fr.o.m. den 23 oktober 2021 t.o.m. den 31 januari 
2022. 
Oregistrerad mark 
Nordvästra, Nordöstra och Mellersta Norra ÄFO: 
fr.o.m. den 11 oktober 2021 t.o.m. den 12 oktober 2021 
Södra och Mellersta ÄFO: 
endast den 11 oktober 2021 
 
Fällavgifter: Vuxen älg -1000 kr samt Årskalv –100 kr 
 
Förslagen lämnas med förbehåll för att ändringar kan komma i nuvarande jaktlagstiftning som 
påverkar Länsstyrelsens möjlighet att besluta om jakttider.  
 
Beslut 
Viltförvaltningsdelegationen tillstyrker Länsstyrelsens förslag ovan.  
 
Patrik Yngvesson önskar få en redogörelse över Älgvårdsfondens storlek. Undertecknad 
upplyser om att saldot i Älgvårdsfonden idag uppgår till 319 342 kr. Älgvårdsfonden används 
främst till att avlöna ledamöterna i älgförvaltningsgrupperna. Men även för licenskostnad för 
datasystem såsom älgdata. 



 
 
§ 8 

Regional förvaltningsplan för vildsvin. 
Anders Jarnemo informerar om arbetet med att ta fram en ny regional förvaltningsplan. 
Den nationella förvaltningsplanen gäller fram till 2025. Förvaltningsplanen har följande mål: 

 En hållbar, kontrollerad och frisk population av vildsvin, anpassad till regionala och 
lokala förutsättningar 

 Antal trafikolyckor med vildsvin minskat till 3 000 per år 
 Kostnader för vildsvinsskador på grödor halverats 
 Ökade insatser för minskade skador på anläggningar 
 Svenskt vildsvinskött är i större utsträckning (än 2019) en del av det kött som finns i 

handeln och som serveras i offentlig sektor (åtgärdsmål 2025) 
 Samverkan mellan aktörer är etablerad och är ett naturligt arbetssätt (åtgärdsmål 2023) 

Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att revidera de regionala förvaltningslanerna så 
att de kan bidra till att de nationella målen nås. Uppdraget ligger inom ramen för 
livsmedelsstrategin. Länsstyrelsen Kronoberg ska samordna redovisningen av uppdraget till 
regeringen (senast den 31 januari 2022) och har tagit fram en vägledning för länsstyrelsernas 
arbete. Anders föreslår att Länsstyrelsen tar fram utkast till förvaltningsplan och att 
Klövviltsutskottet tar fram förslag på hur samverkan mellan olika aktörer kan ske. Följande 
tidplan föreslås: 
 
31 augusti: Första utkast på plan till Klövviltsutskottet 
30 september: Yttranden och förslag från Klövviltsutskottet till Länsstyrelsen 
15 november: Uppdaterad version av planen till Klövviltsutskottet 
December: Beslut om förvaltningsplan VFD 
 
§ 9 

Smittor bland vilt 
Lotta Berg redogör för det aktuella läget avseende: 
Afrikansk svinpest 
Läget i Europa: Inga stora förändringar. Ny EU - förordning om särskilda åtgärder för 
bekämpning av ASF har beslutats. Den 30/4 1073 fall bland vildsvin i Tyskland. I Sverige har 37 
vildsvin analyserade i år. Samtliga med negativt resultat. 
SVA har pekat ut Skåne, Halland och Södermanland som särskilda riskområden för utbrott av 
smitta. I Skåne är risken högst för överföring till tamsvin i våra gristäta områden, Sjöbo och 
Tomelilla kommuner. Länsstyrelsen har fått i uppdrag av Jordbruksverket att ta fram en 
åtgärdsplan. Länsstyrelsen har hittills identifierat åtgärder som rör kommunikation, beredskap, 
vildsvinsförvaltning och smittskydd.  
 
Salmonella Choleraesuis 
En tamgrisbesättning i Skåne drabbades i september av en salmonellatyp vi inte hittat i landet på 
40 år. Någon spridning bland tambesättningar har inte påvisats men den drabbade gården är 
ännu inte fri från smitta. Bland vildsvin hittar man fortfarande smittan. Provtagningsområdet 
kommer att utökas till hela Sverige. 
 
 
 



Fågelinfluensan 
Började i november i Skåne. Totalt har 24 besättningar i landet varav 14 i Skåne drabbats. I 
landet har miljoner djur avlivats. Smittan sprids med vilda fåglar, ca 350 provtagna, 78 positiva. 
Just nu kvarstår bara en besättning i Skåne med aktiva restriktioner. Länsstyrelsen har arbetat 
intensivt med frågan och gått upp i stab- ett så kallat epizootikansli och samverkat med, framför 
allt Jordbruksverket och SVA.  
 
Ingela Löfqvist undrade hur den nya formen av salmonella påverkar arbetet med att förenkla 
försäljningen av vildsvinskött. Lotta konstaterar att salmonella innebär en ytterligare risk som 
måste tas med när man tittar på en eventuell regelförenkling. 
 
Staffan Åkeby konstaterar att vattenfåglar och då särskilt vitkindade gäss är särskilt drabbade av 
fågelinfluensan. 
 
§ 10 

Rovdjursläget 
Lodjur 
Vid senaste inventeringssäsongen  (1 okt till 28 feb) har två familjegrupper konstaterats, en öster 
om Lönsboda (delas med Blekinge) och en norr om Osby (delas med Kronoberg). Sen 1 oktober 
2020 har sju säkra observationer gjorts. Många fler rapporter på iakttagelser av enstaka lodjur 
har kommit in, främst från Hallandsåsen och Munka- Ljungby. Dessa rapporter har inte kunnat 
verifieras.  
Varg 
Vid Inventeringssäsong 1 okt till 31 mars har ett revirmarkerande par (Linderödsåsen) 
konstaterats. Senaste bekräftade observationen av paret gjordes den 20 april. Ett (1) vargangrepp 
har skett i år, den 16 jan norr om Höör hittades en död tacka.  
 
Beslutspunkt förvaltningsnivå lodjur, varg samt godkännande av av 
förvaltningsplan för stora rovdjur 
David Börjesson redogjorde därefter för Länsstyrelsens förslag till beslut om miniminivå för 
lodjur och varg samt godkännande av förvaltningsplan för stora rovdjur i Skåne. Länsstyrelsen 
föreslår följande: 
 
Att förvaltningsplanen godkänns med den justeringen att ordet ”eventuell” tas bort.  
Att förvaltningsnivån för lodjur bestäms till 4 föryngringar per år 
Att förvaltningsnivå för varg inte bestäms. 
 
Linda Birkedal undrade om konsekvenserna av att inte sätta en förvaltningsnivå för varg. David 
menar att även om en förvaltningsnivå sätts är det i dagsläget osannolikt att licensjakt kan bli 
aktuell för Skånes del.  
 
Linda yrkar bifall till punkt ett och tre men ställer i proposition att förvaltningsnivån för lodjur 
ska bestämmas till 5 föryngringar per år. Linda anför att 4 föryngringar ligger alldeles för nära 
miniminivån med hänsyn bland annat till övrig dödlighet.  
 
På grund av tekniska problem vid röstningen beslutades att votering skulle ske med e-post. 
 
 
 



Beslut 
Vid en sammanräkning finner undertecknad att länsstyrelsens förslag i sin helhet 
antagits med röstsiffrorna 8-3. Två ledamöter avstod från att rösta. 
 
 
§ 11 

Mötet avslutades 
Ordförande tackade för ett väl genomfört möte och meddelade att nästa möte kommer att hållas 
i början av december. Kallelse kommer att skickas ut i god tid. 
 
Detta protokoll har upprättats av Eva Johansson och justerats av ordförande Anneli Hulthén                                 
och Ewa Bejvel. 
                                                                                               
Detta protokoll har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 
 


