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§ 1 
Mötets öppnande
Ordföranden hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade 
sammanträdet öppnat.
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§ 2
 Val av justeringsman
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Staffan Åkeby.

§ 3  
Föregående protokoll
Godkändes och lades till handlingarna.

§ 4 
Aktuellt från Länsstyrelsen
Regeringsuppdrag att utse nya marina Natura 2000-områden 
för fåglar (Marie Björkander och Alexander Regnér)

Marie och Alexander redogjorde för Länsstyrelsens regeringsuppdrag att 
utse nya marina Natura 2000-områden för fåglar. Uppdraget initierades 
av regeringen eftersom Kommissionen har inlett ett 
överträdelseförfarande mot Sverige och i maj 2020 skickat en s.k. 
formell underrättelse till Sverige. Uppdraget innefattar att

• Bedöma vilka delar av befintliga IBA-områden (Important Bird 
and Biodiversity Areas) som är särskilt viktiga för fåglar 

• Föreslå -inom IBA-områdena -nya Natura 2000-områden eller 
utökningar av befintliga bevarandeområden 

• för varje IBA-område motivera varför de delar som tas med 
alternativt inte tas med är de mest lämpade områdena/ inte är de 
mest lämpade områdena

• Informera fastighetsägare och relevanta sakägare 
• Redovisa resultatet till Naturvårdsverket senast den 22 augusti 

2022. 

de områden utreds för närvarande
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• Det noterades att i områden som berör både Blekinges och 
Skånes kust sker ett samarbete med Länsstyrelsen Blekinge. 
Torbjörn Pålsson framför att det är av vikt att yrkesfisket 
kommer med tidigt i projektet. Marie framhåller att ett utskick 
angående detta kommer att gå ut nästa vecka och att en remiss är 
planerad att skickas ut i juni. Om ett område pekas ut kan det 
innebära att till exempel fågeljakt, fiske, sjöfart, vindkraft eller 
annan aktivitet som kan ha betydelse för den aktuella fågelarten 
påverkas. Även verksamheter som fiske eller jakt på andra arter 
kan påverkas om de medför risk för störning av viktiga 
fågelmiljöer. Ingvar Pålsson framhåller att Sverige har en lång 
tradition av fågeljakt och att detta måste beaktas i processen. 
Följande inventeringar är planerade:

• Flyginventeringar under vinter görs i Nordöstra Skånes 
Skärgårdskust

• Häckfågelinventeringar ska göras på skär och holmar i Nordöstra 
Skånes skärgårdskust och i Havet vid södra Bjärekusten

• Vid havet vid södra Bjärekusten ska inventering längs 
kustremsan ske

Länsstyrelsen har redan nu konstaterat att 
• Nordöstra Skånes skärgårdskust hyser stora fågelvärden för 

övervintrande fåglar och värdena sträcker ut sig utanför 
nuvarande gränser för IBA-området.

• Ystad-Hörte anses i nuläget inte ha de fågelvärden som ett SPA-
område (Special protected areas) kräver. Eventuellt kommer 
området också att utgå som IBA-område.

• Vid Bjärekusten visar smålomsförekomsten vid 
flyginventeringen var ganska god, kanske det kan motivera ett 
utpekande. Området är skyddat som Naturreservatet Södra 
Bjärekusten sedan 2013.

• I området Lundåkrabukten finns viktiga fågelområden utanför 
nuvarande avgränsning som är nationellt viktiga för fågel.

Slutligen framhålls att det är viktigt att redovisningen sker korrekt 
oavsett om sakägare är positiva eller negativa till förslagen. Eftersom 
EU har ett överträdelseärende med Sverige måste alla viktiga 
fågelområden redovisas. Det är sedan upp till regeringen att ta beslut. 
Endast synpunkter som ger nytt ljus på de viktigaste fågelområdena ska 
egentligen tas omhand, att markägare inte vill vara med i Natura 2000-
nätverket ska egentligen vara av lägre vikt.

5§
Afrikansk svinpest och fågelinfluensa
 uppdatering (Lotta Berg)
Lotta konstaterade att under denna vintersäsong togs prov på 250 vilda 
fåglar varav 44 fåglar bar på fågelinfluensa. Andelen var ungefär lika 
stor föregående säsong (500 provtagna varav 100 positiva). Mellan den 1 
december 2021 – 1 mars i år drabbades sex tamfågelbesättningar av 
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fågelinfluensa. Den 29 april upphävdes högriskområdet för 
fågelinfluensa som har funnits i stora delar av södra Sverige. Nu får 
fåglarna alltså komma ut igen. Detta gäller inte området runt 
Kristianstad där det förekommer en annan fågelsjukdom. Länsstyrelsen 
har ett epizootikansli som, i samverkan med Jordbruksverket och Statens 
Veterinärmedicinska anstalt arbetat med kommunikation och med tillsyn 
för att säkerställa att restriktioner följs.

Nya fall av afrikansk svinpest har konstaterats i norra Italien och 
Nordmakedonien. SVA har under 2022 undersökt 24 vildsvin, vilket 
anses vara för få. En ökning är önskvärd.

Fråga ställdes angående salmonella på vildsvin. Lotta konstaterade att 
den salmonella som är speciellt anpassad för gris 
(Salmonella choleraesuis) finns bland vildsvin och har konstaterats, 
främst på fällda vildsvin under ordinarie jakt. Men den provinsamling 
som skett med jägarnas hjälp från frilevande vildsvin fällda vid jakt är 
nu avslutad.

§ 6
Älg 
Älg – uppföjning av jaktresultat, älgobs och täthetsanalys
Malin Håkansson redogjorde för uppföljning av jaktresultat samt älgobs 
2021/22.  Det konstaterades att det fälls betydligt färre älgar i Skåne nu 
jämfört med för 10 år sedan.

 

Denna säsong fälldes 368 älgar. Starkast nedgång av antalet fällda älgar 
samma period syns i nordöstra Skånes älgförvaltningsområde.

Nordöstra älgförvaltningsområdet
Älgtätheten efter jakt 2021/2022 ligger på 3,6 älgar per tusen ha 
registrerad jaktmarksareal. Obs per mantimme följer en något ojämn 
kurva. Detta får effekten att resultaten spretar mellan olika års 
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redovisade siffror. Det minskade jaktuttaget har inte varit tillräckligt för 
att erhålla en positiv tillväxt och prognosen är en fortsatt nedgång i antal 
älgar. Före jakt 2022/2023 förväntas ca 30 färre älgar finnas än vid 
senaste jaktstart. Andelen tjurar i stammen har varit stabil och, i 
jämförelse med andra ÄFO i Sverige, relativt hög. Detta trots att 
merparten av skjutna vuxna varit av hankön de senaste tre åren.

Mellersta älgförvaltningsområdet
Älgtätheten efter jakt 2021/2022 ligger på 2,1 älgar per tusen ha 
registrerad jaktmarksareal. 
Obs per mantimme följer en ganska jämn kurva. Detta får effekten att 
resultaten är mycket samstämmiga med tidiga års redovisade siffror. 
Med andra ord indikeras en hög precision i beräkningen. 
Det jämna jaktuttaget som varit under senare år har inneburit att 
stammen förmått öka i storlek och prognosen är en fortsatt tillväxt. Före 
jakt 2022/2023 förväntas ca 20 fler älgar finnas än vid senaste jaktstart. 
Andelen tjurar i stammen har varit stabil och, i jämförelse med andra 
ÄFO i Sverige, relativt hög. Detta trots att merparten av skjutna vuxna 
varit av hankön de senaste tre åren.

Mellersta Norra älgförvaltningsområdet
Älgtätheten efter jakt 2021/2022 beräknas ligga på 6,0 älgar per tusen ha 
registrerad jaktmarksareal. 
Obs per mantimme följer en något ojämn kurva. Detta får effekten att 
resultaten spretar mellan olika års redovisade siffror. Med andra ord 
finns en viss statistisk osäkerhet i beräkningen. 
Det jämna jaktuttaget som varit har inneburit att stammen varit numerärt 
tämligen oförändrad. Prognosen är en marginell minskning. Före jakt 
2022/2023 förväntas ca 10 färre älgar finnas än vid senaste jaktstart. 
Andelen tjurar i stammen har varit stabil, i jämförelse med andra ÄFO i 
Sverige, relativt hög. Detta trots att merparten av skjutna vuxna varit av 
hankön varje år.

Nordvästra älgförvaltningsområdet
Älgtätheten efter jakt 2021/2022 ligger på 5,7 älgar per tusen ha 
registrerad jaktmarksareal. 
Obs per mantimme följer en något ojämn kurva. Detta får effekten att 
resultaten spretar mellan olika års redovisade siffror. Med andra ord 
finns en viss statistisk osäkerhet i beräkningen. 
Jaktuttaget var fram till senaste året något över reproduktion vilket under 
samma period gav en nedåtgående trend. Det minskade jaktuttaget 
2021/2022 har dock vänt trenden. Före jakt 2022/2023 förväntas ca 50 
fler älgar finnas än vid senaste jaktstart. Andelen tjurar i stammen har 
varit stabil och, i jämförelse med andra ÄFO i Sverige, relativt hög. 
Detta trots att merparten av skjutna vuxna varit av hankön varje år.
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Södra älgförvaltningsområdet
För detta älgförvaltningsområde har inga analyser gjorts eftersom 
älgförekomsten/avskjutningen inom området och därmed underlag för 
beräkningar är förhållandevis litet. Det kan konstateras att avskjutningen 
är nedåtgående och att det främst är i licensområdena som avskjutningen 
minskat. 

Uppföljningen av viltförvaltningsdelegationens rekommendationer visar 
att andelen vuxna i avskjutningen uppgick till 47 procent för jaktår 
2021/22. Rekommendationen är maximalt 40 procent. 
Vuxenavskjutningen bör syfta till en tjurandel om minst 43 procent i 
älgobsen. Länet nådde 42 procent i fyraårsmedelvärde. Målet gällande 
reproduktion bör vara 0,6 kalvar per hondjur vilket uppnåddes i 
fyraårsmedelvärde. 
Malin redogjorde därefter för en ny metod för analys av älgstammens 
täthet- LST MOOSE, vilket är populationsskattningar från SLU. Dessa 
ska finnas tillgängliga på www.algdata.se och kunna användas till jaktår 
2023.

§ 7
Kronvilt
uppföljning jaktresultat, information tilldelning (Anders Jarnemo)
Anders Jarnemo redogjorde för jaktresultatet jaktår 2021.

Anders noterar att jämfört med jaktår 2020 har tilldelningen ökat men 
avskjutningen minskat. Det är möjligt att detta är ett trendbrott och att 
ökningen stannat av, men det är för tidigt att säga säkert ännu. 
Nyttjandegraden är i stort sett samma under de båda senaste jaktåren. 
Anders noterar särskilt att under jaktår 2021 ansökte bara fyra marker i 
område D om extratilldelning, jaktår 2020 sökte 12 marker i område D 
om extratilldelning. 

http://www.algdata.se/
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Anders redogjorde därefter för kronhjortsgruppens tilldelningsförslag 
inför jaktår 2022

Anders noterade särskilt en föreslagen ökning av hind och kalv i område E 
eftersom stammen i detta område inte bör öka ytterligare. I övrigt kan 
tilldelningen ligga kvar på samma nivå som 2021. Ingvar Pålsson framhöll 
vikten av en analys av vinterstam jämfört med fodertillgång. Anders noterar att 
vinterstammen sannolikt nu når upp till 3000 djur. Linda Birkedal undrar om 
förändringarna i Vombs fure i form av Sydvattens planerade inhägnad av 
området och försvarsmaktens ökade nyttjande av området kommer att påverka 
kronhjortsstammen i området. Anders: Det är svårt att sia om hur ett ökat 
nyttjande av området av Försvarsmakten kommer att påverka kronviltet innan 
man vet vilka och hur omfattande aktiviteter det blir. David Börjesson 
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framhåller att Länsstyrelsen för en kontinuerlig dialog med Sydvatten och att vi 
i samråd försöker hitta en balans mellan skydd av vatten och tillgodoseende av 
kronhjortarnas behov av tillträde till området. Det finns ett förvaltningsråd som 
leds av Sydvatten och Malmö Stad, där Länsstyrelsen, Anders Jarnemo samt 
Malmö Viltvårdsförening bjuds in till diskussioner om praktiska frågor. Det 
finns också fortlöpande direktkontakter mellan dessa för aktuella spörsmål. 
Gustaf Karlström undrar om vi på något sätt kan följa upp den eventuella 
undanträngningseffekt som kan bli följden av Sydvattens nyttjande. Anders 
svarar att den årliga brunstinventeringen följer utvecklingen. Malmö 
Viltvårdsföreningen har också funktionärer som fortlöpande noterar 
förändringar i området. Som svar på en direkt fråga, menar Anders att 
Vombs fure inte är en absolut nödvändig mark för hjortarnas överlevnad 
i Skåne men att området är en mycket värdefull och viktig mark för 
kronviltet eftersom markägaren har hög acceptans för skador, markerna 
är sedan lång tid ett traditionellt kärnområde och utgör ett förhållandevis 
stort skogsområde i jordbrukslandskapet. 

Anders redogjorde därefter för brunstobsen. Trots lågt deltagande visar 
obsen ett kön och åldersfördelning som verkar relativt stabil mellan år 
och som överensstämmer ganska väl med data från Länsstyrelsens 
brunstinventering, vilket talar för att brunstobsen är en användbar 
inventeringsmetod. Men trots flera försök att informera licensområdena 
så kvarstår det låga deltagandet. Anders efterfrågar förslag på vad som 
kan göras för att få upp deltagandet. Ordföranden uppmanar ledamöterna 
att ta med frågan till sina respektive organisationer. 
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§ 8
Information process revidering kronhjortsplan
Malin informerar om att det nu är dags att revidera kronhjortsplanen. Ett 
första utkast kommer att skickas ut till Viltförvaltningsledamöterna på 
remiss i juli. Remissvar önskas i september och planen tas upp för beslut 
på Vildförvaltningsdelegationens decembermöte. 

§ 9
Information om beslut om jakttid för kronvilt samt fällavgift 
för älg
Malin redogör därefter för Länsstyrelsens förslag till beslut angående 
jakttid kronvilt, fällavgift älg samt rekommendationer. Ingen förändring 
från föregående jaktår föreslås utan jakttiden för kronvilt föreslås löpa 
utan uppehåll, fällavgift för vuxen älg föreslås till 1000 kronor samt 100 
kronor för kalv samt rekommendation för senarelagd jaktstart i 
älgområden till den 25 oktober. Diskussion följde därefter angående om 
rekommendationen verkligen har stöd av nuvarande forskning och Malin 
föreslog att frågan skulle remitteras till klövviltsutskottet för 
utvärdering. Frågan om jämförelse med andra län bör också tas med i 
utvärderingen

§ 10
Klövviltsutskottets sammansättning- avstämning
Malin stämmer därefter av klövviltsutskottets sammansättning. Lasse 
Persson framför att Sven-Olof Sandberg utses till adjungerad i utskottet.  
Staffan Åkeby framhåller att klövviltsutskottet traditionellt är liberala 
och inte ser några hinder mot att även ersättare deltar på mötena. 
Eftersom Sven-Olof är ersättare så innebär nuvarande praxis att det inte 
föreligger något hinder mot att Sven- Olof Sandberg deltar när han så 
önskar. Ordföranden framhåller att detta är en lämplig lösning och ser 
inget behov av att frågan utreds ytterligare

§ 11
Rovdjur
David Börjesson redogör för rovdjursläget i länet med tyngdpunkt på 
inventering och viltskador.

Lodjur
Preliminärt inventeringsresultat för 2021/2022 visar att två honor med 
ungar rör sig i gränstrakterna mellan Skåne, Blekinge och Kronoberg. 
Beroende på hur de kommer fördelas mellan länen (av SLU/NV) har 
Skåne 0,83-1 föryngring av lodjur. Till Länsstyrelsen inkommer många 
observationer av ensamma djur Linda Birkedal undrar hur länge det har 
funnits familjegrupper av lodjur i Skåne och David upplyser om att det 
funnits sedan inventeringssäsong 2009.
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Varg

Sex valpar konstaterades i reviret i oktober 2021.  Karta nedan visar 
dokumenterade observationer för inventeringssäsong 2021- 2022.

Tre angrepp av varg på tamboskap har dokumenterats under 2022;  en 
get i februari i år, sannolikt orsakat av en vandringsvarg från 
Sjundareviret och två angrepp kring Veberöd i februari och april 
sannolikt orsakade av en fjolårstik från reviret. En sammanställning av 
besiktningar av misstänkta angrepp på tamdjur under en tioårsperiod 
visades därefter.

Orsak 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Lodjur 0 3 0 0 1 6 4 6 1 3 1
Varg 0 122 63 59 0 0 0 0 0 31 1
Okänd 0 0 4 3 5 4 2 1 0 0 0
Ej stora rovdjur 2 11 24 5 14 2 2 0 7 6  ca 15

År

David konstaterades att hundangreppet verkar öka och framhåller vikten 
av att hålla hunden i koppel eller under ständig uppsikt.
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Preliminärt nationellt resultat för inventeringssäsongen 2021/22 visar att 
sammantaget finns nu 70 – 75 revirmarkerande par eller familjegrupper i 

Sverige. 
David visade därefter bild på rovdjursavvisande stängsel (RAS) och den 
informationsbroschyr som Länsstyrelsen tagit fram. Noterades att RAS 
sannolikt inte hindrar angrepp av lodjur i större omfattning.  Gustaf 
Karlström noterar att han själv satt upp rovdjursavvisande stängsel och 
att kostnaden då hamnade på cirka 100 kronor löpmetern medan bidraget 
som ges är 50 kronor löpmetern. Eva Bejvel undrar hur många vargar 
som finns i Skåne just nu och David upplyser om att vi under 
inventeringssäsongen 2021/2022 konstaterat åtta vargar i reviret och 
utanför reviret en vandringsvarg.

§ 12
Personalfrågor
Malin informerar om att Louise Gårdefalk anställts som ny 
vilthandläggare på naturskyddsenheten. Mikael Bengtsson har slutat och 
på fråga noterades att Nils Carlsson finns kvar på enheten men att han 
huvudsakligen arbetar med invasiva arter.

§ 13
Övrigt
Lars Persson framförde önskemål om att dagordningen inför 
delegationsmötena skickas ut i god tid så att ledamöterna har bättre 
möjlighet att förbereda sig. Malin tar med sig frågan.

Nästa möte bestämdes till den 5 december 2022 klockan 13:30 – ca 
16:00. 

Ordföranden tackade för deltagandet
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§ 14
Mötet avslutades

Vid protokollet

Eva Johansson

Justeras:

Kristian Wennberg                                Staffan Åkeby

Detta protokoll har godkänts digitalt och saknar därmed namnunderskrift.

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