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Protokoll

Ärendebeteckning
218-1493-2022

Datum
2022-03-07

Viltförvaltningsdelegationens sammanträde
den 7 mars 2022, Residenset, 12:00 - 15:30
NÄRVARANDE
Ordförande: Maria Amholm
Ledamöter:
Lars-Ove Johansson, Justeringsperson
Eva R. Ericsson
Ulrica Posse
Monika Bivall
Carolina Håkansson
Katarina Brännström
Hans Sjögren
Maria Ingemarsson
Joakim Isacsson
Stefan Runesson
Per-Erik Larsson
Monica Haider
Peter Freij

_.,..,.,......,

Gästföreläsare:
Fredrik Widemo, Sveriges Lantbruksuniversitet
Länsstyrelsen:
MariaLevin
Elisabet Ardö
Cajsa Söder
Markus Velin
Daniel Söderberg
SAMMANTRÄDE
1. Sammanträdet öppnas
Landshövding Maria Arnholm hälsade alla välkomna och
förklarade sammanträdet öppnat.

Postadress:351 86 Växjö

Telefon: 010-223 70 00

E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se

Webb: lansstyrelsen.se/kronoberg
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2. Val av justeringsperson att jämte ordf. justera dagens
protokoll. Enligt fastställd turordning är det Lars-Ove
Johansson som justerar
Lars-Ove Johansson valdes att jämte ordförande justera
protokollet.
3. Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes.

4. Information om älg- och kronhjortsjakten 2021/22
Markus Velin redovisar resultatet av älg- och kronhjortsjakten
säsongen 2021/22.
5. Informations om älgvårdsfondens bokslut- 2021 och
budget - 2022
Elisabet Ardö föredrog älgvårdsfondens bokslut för 2021 och budget för 2022.
Tjänstepersoner vid Länsstyrelsen uppdras av
viltförvaltningsdelegationen att till sammanträdet 28 november
utreda eventuella förändringar av fällavgifter inför
budgetarbetet inför säsongen 2023/24
6. Beslut om fällavgifter och rekommendationer för älgjakten
2022/23. Dnr 218-1055-2022
Cajsa Söder föredrog förslag till beslut om fällavgifter och
rekommendationer för älgjakten säsongen 2022/23.

Viltförvaltningsdelegationen beslutade att fastställa
fällavgiften för jaktåret 2022/23 till 900 kronor för vuxen älg
och 100 kronor för kalv.
Viltförvaltningsdelegationen beslutade att lämna följande
rekommendationer inför älgjakten:
_,,.,..,,,

-

Att jakten planeras så att avskjutningsmålen är uppnådda
till den 31 december 2022.

-

Att älgskötselområdena ska fatta beslut om åtgärder, till
exempel avlysningsjakt eller omfördelning av älgar, under
jaktperioden som leder till 100 % nyttjandegrad enligt
gällande planer.

-

Att minst 60% av de fällda älgarna är kalvar.

-

Att jakten bedrivs så att de regionala målen för
älgstammen uppnås, till exempel höjd medelålder i
vinterstam, minst 40% tjur av vuxna i älgobs,
reproduktionstal på 0,8 kalvar/hondjur.
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7. Information om rovdjursläget i länet
Daniel Söderberg informerade om det aktuella rovdjursläget i
länet.
8. Övriga frågor
a) Kommande sammanträde 2022:

•
•
•

30 maj, heldag Tiraholm
31 oktober, eftermiddag
28 november, eftermiddag

b) Landshövdingen tackar å viltförvaltningsdelegationens
vägnar Elisabet Ardö för hennes många insatser för
viltförvaltningen i Kronobergs län och önskar henne stor lycka
med livet som pensionär.
9. Sammanträdets avslutande
Landshövding Maria Arnholm tackade för visat intresse och
förklarade mötet avslutat.
10. Utbildning
Uppstart för framtagande av övergripande riktlinjer för
älgförvaltning i Kronobergs län. "SMARTa mål inom
samförvaltningen av vilt-skog" med Fredrik Widemo,
samverkanslektor vilt-skog vid Sveriges lantbruksuniversitet.
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