
 

 

 

 

Sammanträde med viltförvaltningsdelegationen 
den 2 juni 2022, Föreningshuset Fontänen, Linköping 

Information om dokumentet 

Detta är en digitalt tillgänglighetsanpassad webbversion av protokoll som är 

daterat den 2 juni 2022. Det godkända originaldokumentet finns arkiverat i 

vårt digitala ärendesystem och har diarienummer 218-7044-2022.  

Avsändare är Länsstyrelsen Östergötland. 

Ledamot som närvarande                              Funktion 

Carl-Fredrik Graf                                                                                            Ordförande 

Fredrik Lundén 

Anders Johansson 

Gunilla Wetterling 

Per-Anders Eriksson 

Leif Thomsen 

Karl-Olof Bergman  

Georg Andersson 

Anna Åman 

Jan Persson 

Gunilla Almesåker 

 

Övriga närvarande:  

Lars Ingemarsson, Skogsstyrelsen adjungerad,  

Benny Nilsson, Svenska Jägareförbundet, adjungerad  

samt från länsstyrelsen  

Fredrik Näsman  

Jim Forsberg  

Pernilla Stridh  

Marie Larsson 

 

1.Välkomna/introduktion 

Ordföranden, landshövding Carl Fredrik Graf, hälsar nya och gamla 

ledamöterna och övriga närvarande välkomna till dagens möte. 

 



 

 

2.Närvarande vid sammanträdet för fastställande av röstberättigad 

Tio ledamöter samt ordförande närvarande. En viltförvaltningsdelegation är 

beslutsför när ordförande och minst tre fjärdedelar (12 ledamot) av de andra 

ledamöterna är närvarande. Ordförande konstaterar att delegationen inte är 

beslutsför. 

Därav finns det ingen möjlighet till slutgiltigt beslut i punkt 6, punkt 7 och 

punkt 8. Ordföranden rekommenderar att beslut tas per capsulam i 

efterhand. Ingen protest yttras. Underlag för beslut kommer att delges 

ledamöter via mejl. 

Ordförande understryker vikten av att meddela sin frånvaro och att kontakta 

sin personliga ersättare.  

 

3.Godkännande av dagordningen 

Föreslagen dagordning godkänns. 

 

4.Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna. 

 

5.Information- Epizootiberedskap 

Länsveterinär Pernilla Stridh, Länsstyrelsen informerar angående 
epizootiberedskap. 

Jordbruksverket (JV) har ett särskilt övergripande ansvar för det nationella 

smittskyddet. I händelse av utbrott alternativt vid fynd av afrikansk svinpest 

har JV beredskap att snabbt använda en krisorganisation, som leder och 

samordnar arbetet med händelsen efter en redan utarbetad planering.  

 

Länsstyrelsen roll vid utbrott är att till exempel att tillhandahålla 

epizootiutrustning, ombesörja transport av prover (dvs boka budbil) och 

möjliggöra samverkan inom sitt geografiska område. Att agera som länk 

mellan kommun och smittskyddsläkare men även andra myndigheter som 

Sveriges veterinärmedicinska anstalt (SVA), Folkhälsomyndigheten, 

Livsmedelsverket m fl.  

 

SVA har genomfört en riskvärdering på uppdrag av JV i syfte att ta reda på 

var risk för introduktion av afrikansk svinpest i Sverige anses troligast. 

Risken bedöms som mycket låg till låg. Störst risk för att introduktion av 

ASF sker är sannolikt Skåne, Halland, Blekinge och Södermanland. 

 

I den efterföljande diskussionen yttrade sig Karl-Olof Bergman, Fredrik 

Lundén, Anna Åman, Leif Thomsen, Jan Persson och Benny Nilsson. 

 



 

 

6.Beslut – Förvaltningsplan vildsvin 

Vilthandläggare Jim Forsberg, Länsstyrelsen redogör för 
förvaltningsplanen 2022–2025 för vildsvin. Övergripande mål, 
mätbara mål samt justeringar efter remiss. 
 
Det påpekades att vissa ingångsvärden om antalet trafikolyckor med 

vildsvin kan vara felaktiga enligt Per-Anders Eriksson, kontrollräkning ska 

genomföras. Beslut att genomsnittsantal ska användas i målbilden utifrån 

den nationella planen.  

 

Synpunkter på att målantalet av vildsvinsrelaterade olyckor inte är 

realistiskt och mycket svårt att uppnå. Även röster om att kvarstå med det 

höga målantalet yttrades. Synpunkter på att de övergripande målen är för 

vaga i sitt utförande. 

 

Vissa mindre ändringar av texten efterfrågades av Gunilla Wetterling och 

Per-Anders Eriksson. 

 

I den efterföljande diskussionen yttrade sig Gunilla Wetterling, Anna 

Åman, Leif Thomsen, Jan Persson, Fredrik Lundén, Benny Nilsson, Gunilla 

Almesåker och Fredrik Näsman. 

 

Ordförande frågar närvarande ledamöter, utifrån om delegationen varit 

beslutsför och efter uttalade textförändringarna, kontrollräkning av 

ingångsvärden på olyckorna (2019–2021) och vid ev. justering av 

ingångsvärdena nytt målantal satt till 300 tillbud i genomsnitt per år över 

nämnda period. Skulle då delegationen kunna ställa sig bakom ovan 

nämnda förvaltningsplan av vildsvin?  

Svar: JA 

 

7.Beslut – Förvaltningsplan skarv 

Vilthandläggare Jim Forsberg, Länsstyrelsen genomgång av 
förvaltningsplanen 2022–2027 för skarv. 
 
Vissa förtydligande efterfrågades om definition av allvarlig skada och 

närhet till bostadshus? Detta är en bedömning i varje enskilt fall, svårt att 

precisera svaret mer än så. 

 

Vad innebär en ”nyetablering”? Jim Forsberg LST, förklarar att 

nyetablering inte menas där skarvarna uppehåller sig i samband med jakt på 

föda. Utan nyetablering innebär när skarvarna valt att häcka på en ny plats, 

de häckar i kolonier vilket medför ansamlingar av skarv på en mindre yta 

under häckningsperioden.  

 

Vad gäller vid att förhindra nya kolonier inom ett naturreservat? Kan vara 

möjligt beroende på gällande föreskrifter för det specifika reservatet.  

 

Även önskan om att målbilden bör bli mer specifik vid det antal som 

skarvpopulationen ska minskas med.  



 

 

I den efterföljande diskussionen yttrade sig Gunilla Wetterling, Anna 

Åman, Leif Thomsen, Jan Persson, Anders Johansson, Karl-Olof Bergman, 

Per-Anders Eriksson, Fredrik Lundén, Gunilla Almesåker och Fredrik 

Näsman. 

 

Ordförande frågar närvarande ledamöter, utifrån om delegationen varit 

beslutsför idag, skulle då delegationen kunna ställa sig bakom ovan nämnda 

förvaltningsplan av skarv?  

Svar: JA 

 

8.Beslut – Rekommendationer för älgjakten 2022/2023 

Vilthandläggare Fredrik Näsman, Länsstyrelsen presenterar 
rekommendationer för älgjakten 2022/2023. 
 
Gällande rekommendationen om Älgjakten 2022 har den sista 

rekommendationen från föregående år strukits, den löd:  

 

•Kalvförande ko bör inte fällas om inte kalven eller kalvarna fälls före kon. 

 

Motivering till borttagandet var att vi ansåg att det är fel att ha med en 

rekommendation om att man inte bör fälla en kalvförande ko, vilket inte är 

tillåtet enligt lagstiftningen. Synpunkter på ett förtydligande i texten 

angående kalvavskjutningar yttrades. 

 

I den efterföljande diskussionen yttrade sig Gunilla Almesåker, Per-Anders 

Eriksson 

 

Ordförande frågar närvarande ledamöter, utifrån om delegationen varit 

beslutsför i dag, skulle då delegationen kunna ställa sig bakom ovan 

nämnda rekommendationer för älgjakten 2022/2023?  

Svar: JA 

 

9.Information – ÄBIN  

Lars Ingemarsson, Skogsstyrelsen 

Lars informerar delegationen om nuvarande läge. Det rapporteras om hög 

skadenivå på tallar, dock så visar statistiken att utvecklingen går åt rätt håll 

men inte i mål ännu. Mål om RASE rapporteras som uppnått. 

 

I den efterföljande diskussionen yttrade sig Karl Olof Bergman 

 

10. Information – Avskjutning och ÄlgObs 

Benny Nilsson, Svenska jägarförbundet 



 

 

En tillbakablick i statistiken på föregående år visar att länet har genomfört 

avskjutningen på ett bra sätt. Antal rapporterade timmar i ÄlgObsen har 

ökat vilket är ett bra tecken. Viss oro för slaktvikterna som rapporteras följa 

en nedåtgående trend.  

 

Uppskattningsvis 30% dubbelkalv vilket tyder på en högre medelålder. Ca 

4–5 älgar per 1000 ha. Siffrorna visar också 10 000 mindre skjutna älgar 

nationellt än föregående år.  

 

I den efterföljande diskussionen yttrade sig Leif Thomsen 

11. Information – Lagstiftning om utfodring 

Enhetschef Marie Larsson, Länsstyrelsen 
 
En ny paragraf i jaktlagen trädde i kraft den 1 oktober 2021, som innebär att 

länsstyrelsen i enskilda fall kan besluta om förbud mot eller villkor för 

utfodring av vilt som inte utfodras i hägn. Syftet med den nya lagstiftningen 

är att förhindra trafikolyckor eller allvarlig skada på egendom. Besluten ska 

i de flesta fall riktas till enskilda markägare och ska gälla ett begränsat 

område samt under en begränsad tid. Beslut ska endast fattas om det inte 

finns någon mindre ingripande lösning, t ex frivillig överenskommelse. 

Länsstyrelsen ska ha tillsyn över att fattade beslut efterlevs. 

 

Delegationen efterfrågar en tydlig rutin över hanteringen av ovan nämnda 

samt ivrig tillämpning av denna paragraf. Länsstyrelsen meddelar att 

nuvarande rutin innebär att kontroll genomförs efter inkommen anmälan till 

Länsstyrelsen. 

I den efterföljande diskussionen yttrade sig Anna Åman, Jan Persson, Lars 

Ingemarsson. 

12. Information – Rovdjur 

Vilthandläggare Fredrik Näsman, Länsstyrelsen 
 
Årets inventering av varg och lodjur är avslutad. Under 2021 konstaterades 

att det fötts 5 vargvalpar i Långbogenreviret, 3 hanar och 2 tikar. 

Östergötland berörs av 21 stycken lodjursföryngringar varav några 

föryngringar kommer delas med andra län. Det slutgiltiga 

inventeringsresultatet borde bli 17 stycken föryngringar. Under licensjakten 

på lodjur fälldes 8 av 10 djur. Bekräftade rovdjursangrepp 2022, tre angrepp 

av varg, två angrepp av lo.  

 

En fråga gällande delområden under licensjakten på lodjur lyftes, 

delegationen informerades om att LRF hemställt om att länsstyrelsen ska 

fatta beslut om skyddsjakt efter varg. I den efterföljande diskussionen 

yttrade sig Fredrik Lundén, Anna Åman. 



 

 

13. Övriga frågor 

Utbildning älgskötselområden Anna Åman.  
 
En förfrågan/önskan att få hjälp från Länsstyrelsen med utbildning och 

kompetenshöjande insatser. Länsstyrelsen anser att det är en bra idé men 

har för tillfället inte resurser för att genomföra detta. 

 

En fråga lyftes om remissutskicken tex vid revidering av förvaltningsplaner, 

hur sker urvalet för vilka som är med på sändlistan för yttranden? Kan 

delegationen utse instanser för remissyttrande? En uppmaning är att 

Ledarmöten bör sprida remissförslagen i sina egna led och därmed samla in 

åsikter.  

 

I den efterföljande diskussionen yttrade sig Fredrik Lundén. Anna Åman, 

Benny Nilsson, Jan Persson 

14. Nästa möte/avslut 

Måndag 7 november Klockan 13.00-15.00 

 

Lokal: Opalen på Länsstyrelsen, Östgötagatan 3 

 

Ordförande förklarar mötet avslutat 

 

 

Sekreterare/protokollförare 

Anders R Svensson, Länsstyrelsen 

 

Justerat av 

Jim Forsberg, Länsstyrelsen 

 

Godkänt av  

Landshövding Carl-Fredrik Graf 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

Kontaktuppgifter till Länsstyrelsen 

Kontakta oss via e-post ostergotland@lansstyrelsen.se, postadress 

Länsstyrelsen Östergötland, 581 86 Linköping, eller ring vår växel 010-

223 50 00. 

Vår webbadress är lansstyrelsen.se/ostergotland. 


