
PROTOKOLL
 

Diarienummer
218-1477-2022
 2022-03-24

 
Sid 1 (5)

Postadress 391 86 Kalmar Telefon 010-223 80 00 E-post kalmar@lansstyrelsen.se

Besöksadress Regeringsgatan 1 Webb www.lansstyrelsen.se/kalmar

Sammanträde: Viltförvaltningsdelegationen i Kalmar län

Tid: Fredag den 18 mars 2022, 09:00-15:00

Plats: Digitalt möte

Ledamöter: Peter Sandwall Landshövding, ordförande 
May-Britt Landin Landstinget
Annika Brodin Landstinget
Göran Gustafsson Landstinget
Mats Berg Polismyndigheten 
Conny Jakobsson Jakt- och viltvårdsintresset
Robert Franzén Naturvårdsintresset
Catharina Lihnell Naturvårdsintresset
Hans Nilsson Ägare och brukare av jordbruksmark
Piroska Kallay Lokalt näringsliv och turism
Dan Petersson Skogsnäringen

Tjänstg. Ers. Ingemar Einarsson Landstinget 
Kaj Holst Landstinget

  
Åhörande Ers: Michael Andersson Ägare och brukare av jordbruksmark

Tjänstepersoner
Länsstyrelsen: Mattias Persson Vilthandläggare, mötessekreterare

Fredrik Ustrup Enhetschef
Karin Bergman Avdelningschef för Utveckling och Landsbygd

1. Mötets öppnande

Peter hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2. Fastställande av justerare 

Mötet fastslog Annika Brodin som justerare enligt tidigare beslutad rutin. 
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3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes med tillägg av punkt 5 rovdjursinformation.

4. Förgående protokoll

Föregående protokoll fastställdes med justeringen att Agne Johansson ej 
deltagit på mötet. Protokollet lades sedan till handlingarna.

5. Rovdjursinformation

Fredrik Ustrup meddelade att licensjakten på lodjur avslutats och samtliga 12 
djur fällts. Sju vuxna hanar, två vuxna honor och tre årsungar fälldes. Fredrik 
meddelade även att Länsstyrelsen den 17 mars fattat beslut om skyddsjakt på 
ett skadegörande lodjur som de senaste dagarna utfört flera angrepp på får och 
getter öster om Vissefjärda. 

För kännedom informerar Länsstyrelsen härmed att djuret fälldes den 20 mars 
efter ett nytt angrepp på får.

6. Beslut fällavgift för älg

Fredrik Ustrup informerade om det ekonomiska läget i älgvårdsfonden. 
Fonden har minskat successivt varje år trots effektiviseringar i handläggning, 
dock minskar antalet fällda älgar och därmed inkommande medel. 
Länsstyrelsen informerar om att det till nästa år kan komma att behövas 
förändringar som balanserar fondens medel. 

Viltförvaltningsdelegationen beslutar att godkänna årets förslag till 
fällavgifter.

7. Vildsvinsprojektet

Anna Carin Pålsson på Länsstyrelsen Kalmar läns Utvecklingsenhet 
informerade om två av projekten som de är involverade i. Projekten handlar 
om vilt inom den regionala livsmedelsstrategin i Kalmar län. Det ena projektet 
berör hållbara måltider med vildsvin och gäss och i det projektet är Svenska 
jägareförbundet projektägare. Man ska inom projektet utbilda ambassadörer 
för olika måltider baserade på kött från vildsvin och gäss.
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Det andra projektet handlar om vildsvinskött som en klimatsmart råvara. Målet 
är att öka tillgänglighet, försäljning, förädling, konsumtion och efterfrågan på 
svenskt vildsvinskött. Målet är i förlängningen en vildsvinsstam i balans och 
därmed minskade skador för lantbruket och i trafiken. Projektet ska innehålla 
aktiviteter fram till år 2024, som vänder sig till allmänhet, restaurang, 
offentliga kök, förädlingsledet och handeln.

8. Svenska jägareförbundets viltövervakning 2020/21

Jaktvårdskonsulent Fredrik Zethraeus redovisade resultaten av 
avskjutningsrapporteringen som sedan översändes till delegaterna. Rapporten 
ligger även på Viltdata.se.

9. Uppföljning och gemensam diskussion av regional förvaltningsplan 
klövvilt – Presentation och reflektion av resultat i förhållande till mål.

Förvaltningsplanen för klövvilt i Kalmar län är ett unikt dokument i Sverige, 
som dessutom antogs av Viltförvaltningsdelegationen i enighet. 

Planen utvärderades genom att representanter för skogsnäringen, polisen, 
jägareintresset och ägare och brukare av jordbruksmark gick igenom och 
reflekterade över målsättningar och utfall kopplat till sina 
verksamhetsområden. Konstaterades att det finns stora utmaningar med 
förvaltningen men förvaltningsplanen har mottagits positivt och ses som ett 
verktyg i förvaltningen. Mindre justeringar kan dock behövas och förslag till 
sådana skulle inkomma per mejl till Länsstyrelsen inom en vecka från mötet.

Alla är överens om att målen i planen är bra, men den stora frågan är hur man 
ska nå målen. Ett antal förslag till åtgärder fångades upp under diskussionerna 
exempelvis:

- Intressena som finns företrädda i Viltförvaltningsdelegationen 
bör på sina hemsidor informera om vad man gör vid händelse av 
en trafikolycka med vilt.

- Inga åtelplatser i närheten av trafikerade vägar.
- Saltstenar bör placeras en bit från de olycksdrabbade vägarna på 

båda sidor i anslutning till vatten, eftersom det minskar viltets 
rörelse över vägarna. 

- Lägga högt jakttryck på viltrika marker längs med 
viltolycksdrabbade vägar. 

- Länsstyrelsen förbjuder utfodring av vilt längs med E22 i Kalmar 
län enligt paragraf 6§ i jaktlagen.

- Använd inte alltför skarpa hundar till jakt och träna inkallning för 
en bättre jaktetik.
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- Informera i jaktpressen vilken stor kostnad viltet utgör för 
skogsbruket.

- Vi ska vara faktabaserade och jobba för att alla arbetar efter 
resultat från de kvalitetssäkrade inventeringsmetoderna.

- Anordna träffar där jägare/markägare/skogsägare tillsammans i 
fält kan titta på och diskutera kring viltskador och grilla efteråt.

- Man bör arbeta för att ta bort vårjakten på råbock för att erhålla 
en bättre könsfördelning i rådjursstammen. 

- I kronhjortsskötselområden bör man reglera att en hind och kalv 
måste fällas innan man fäller en hjort, för att få en bättre 
könsfördelning i kronhjortstammen.

- Älgförvaltningsgrupperna bör frivilligt granska 
kronhjortsskötselområdenas planer.

- Årsskadorna på tall är för stora i Kalmar län och den totala 
avskjutningen av hjortvilt måste öka.

10. Synpunkter på beslut om bildande av en arbetsgrupp för Regional 
förvaltningsplan för rovdjur.

Robert Franzén redogjorde för att det enligt lagstiftningen egentligen är 
Länsstyrelsen, och inte delegaterna, som ska ta fram en förvaltningsplan för 
rovdjur som sedan ska godkännas av viltförvaltningsdelegationen. Fredrik 
Ustrup meddelade att Länsstyrelsen avser att ta fram alla fakta och underlag 
som arbetsgruppen kan behöva i sitt arbete, och att Länsstyrelsen ser mycket 
positivt på det arbetssätt som använts för utarbetandet av den regionala 
förvaltningsplanen för klövvilt. Det skapar en delaktighet och ett engagemang 
som värdefullt i förvaltningen.

Det tidigare beslutet från förra mötet står kvar oförändrat.

11. Föranmälda övriga frågor

Inga föranmälda övriga frågor hade inkommit innan mötet. 

12. Mötet avslutas

Peter tackade för ett trevligt och givande möte.

Vid protokollet: 
Mattias Persson
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Justeras: 
Annika Brodin

Peter Sandwall

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Sändlista
Viltförvaltningsdelegationen

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

