
Länsstyrelsen Gotlands län
 

Möte med viltförvaltningsdelegationen

Plats: Länsstyrelsens lokal Bläcku och Skype

Tid: 13.30

Närvarande:

Ledamöter 

Anders Flanking (ordförande)

Gerty Holmstedt (S)

Ann-Christin Wallin 
(Friluftsfrämjandet)

Stefan Johansson (LRF)

Bernt Olofsson (Ölands-Gotlands 
fiskareförbund)

Rickard Hansson (Mellanskog)

Kenneth Kronberg (polisen)

Bernt Nord (M)

Adjungerande

Mimmi Skog, naturvårdshandläggare 
länsstyrelsen

Anna-Lena Fritz, enhetschef 
naturvårdsenheten länsstyrelsen

Stefan Lindstedt, Skogsstyrelsen

Anna von Wirth, 
naturvårdshandläggare länsstyrelsen
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Ärendebeteckning 
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1. Välkomna

2. Fastställande av sekreterare – Mimmi skriver

3. Fastställande av justeringsperson – Kenneth Kronberg justerar

4. Föregående protokoll

5. Hänt och på gång 

Gerty Holmstedt börjar med att berätta att varning för vilt-
skylt äntligen är uppe. 

 Revidering av strategi för svensk viltförvaltning – 

Naturvårdsverket tog 2015 fram en strategi för svensk 
viltförvaltning. Strategin används som en vägvisare för såväl 
Naturvårdsverket som för andra myndigheter och aktörer. Den 
nya uppdaterade strategin beräknas vara klar i början av nästa 
år. 

 Nya jakttider har börjat gälla för bland annat vitkindad gås, 
trana, sångsvan, skarv och vårjakt på råbock. Förändringarna 
gör det lättare att bedriva skyddsjakt efter dessa arter på eget 
initiativ. Jakttiden för rådjur har förlängts med en månad för 
rådjur. Skador orsakade av vitkindad gås uppskattas till cirka 
1,1 miljoner i år. 

 Skogsstyrelsen hade möte i september om rådjur och 
betesskador på skog som en del i sin skogsstrategi. Hur tar vi 
det vidare? Det är ett gemensamt problem och ett gemensamt 
ansvar att lösa. Vi måste arbeta tillsammans. 

6. Jägareförbundet och Per-Arne Åhlen presenterar sitt arbete 
med invasiva och främmande arter.

7. Miljö- och vattenenheten på Länsstyrelsen presenterar - säl, 
sälskador och hantering av fällda sälar.

8. Övrigt? Kenneth Kronberg tar upp frågor om viltolyckor. 
Jättebra att varningsskylten för vilt vid färjeleden kom upp. 
Men det behövs även andra insatser. Till exempel 
kantklippning och tillgängliggörande av data kring vart stora 
tätheter av rådjur finns på ön samt inriktad utfodring av vilt. 
Hittills i år har 738 viltolyckor med rådjur registrerats. Detta är 
rekord hittills och har kostat cirka 40 miljoner. Angående 
statens vilt så finns det en hel del rovfåglar på ön. SVA har fått 
in indikationer på att döda havsörnar har flyttats till 



Protokoll 3 (3)
2021-11-30 218-4031-2021

vindkraftparker. Örnar som innehåller så höga halter 
blyammunition kan enligt SVA omöjligt kunna flyga. 

9. Nästa möte

För Länsstyrelsen

Anders Flanking Kenneth Kronberg

Landshövding Justeringsperson

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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