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Viltförvaltningsdelegationen i Hallands län 
Tid: 25 november 2022 kl. 9.00 – 12.00 
Plats: Länsstyrelsen, Slottsgatan 2, lokal Nissan 
 
Närvarande: 
Brittis Benzler, landshövding, ordförande 
 
Ordinarie ledamöter 
Politiken   Elisabeth Babic (M) 
Politiken   Karl-Johan Wiktorp (L) 
Politiken   Mikael Salomonsgård (S) 
Politiken   Lena Olofsdotter (C) 
Jakt och Viltvårdsintresset  Stefan Nilsson 
Naturvårdsintresset   Anders Wirdheim 
Naturvårdsintresset   Frida Nettelbladt 
Friluftsintresset   Johan Cederbrink 
Ägare och brukare av jordbruksmark Ulrika Algothsson 
Skogsnäringen   Ulf Johansson 
Natur- och ekoturismföretagen  Maria Ljunggren Possfelt 
Yrkesfisket   Anders Fabricius 
Politiken  Therese Stoltz (S) ersätter 

Maud Lanne (S) (§ 1–6) 
Politiken   Ove Gustavsson (S) ersätter 

Maud Lanne (S) (§ 7–11, A–C) 
 
Medverkande på distans till och med § 6.1. 
Trafiksäkerhet och illegal jakt  Pontus Remdahl 
 
Deltagande ersättare 
Politiken   Ingegerd Thorhall (L) 
Jakt och Viltvårdsintresset  Åsa Möller 
Naturvårdsintresset   Anders Tullander 
Naturvårdsintresset   Irene Hofstedt 
Friluftsintresset   Arne Andersson 
 
Adjungerad deltagare 
Magnus Stolpe, Svenska Jägareförbundet Halland 
 
Länsstyrelsen i Hallands län 
Karin Valtinat, biträdande naturvårdsdirektör 
Martin Broberg, jakt- och rovdjurshandläggare 
 
Sekreterare 
Gert E Olsson, jakthandläggare 
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1. Mötet öppnas 
Ordförande, Brittis Benzler, förklarade mötet öppnat och hälsade ledamöterna välkomna. 

2. Val av justerare 
Till justerare valdes Frida Nettelbladt. 

3. Räkning av mötesdeltagare för fastställande av röstberättigade 
En viltförvaltningsdelegation är beslutsför när ordföranden och minst tre fjärdedelar av 
de andra ledamöterna är närvarande. 
Delegationen var beslutsför, då 13 röstberättigade ledamöter jämte ordföranden var 
närvarande. 

4. Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställdes. 

5. Godkännande av föregående mötesprotokoll 
Mötet godkände föregående mötets protokoll. 

6. Tätortsnära/urban viltförvaltning 
I samband med delegationens vårmöte föreslog Pontus Remdahl att under ett 
delegationsmöte dela egna och andras erfarenheter kring tätortsnära viltförvaltning. 

6.1. Tätortsnära/urban viltförvaltning och trafiken 
Pontus Remdahl, ansvarig för Nationella Viltolycksrådet i Halland, informerade om 
att cirka 20–25 % av alla viltolyckor vid väg- och spårbunden trafik med rådjur och 
vildsvin sker inom eller nära detaljplanerat område i Halland. Polisen i Halland 
hanterar årligen cirka 300 incidenter gällande vildsvin och älg, uteslutande i 
tätortsnära miljöer. I en uppföljning av flera olika projekt med en aktiv 
viltförvaltning i stadsnära områden har det visat sig att viltolyckorna kan minskas 
med upp till 50 % i dessa områden. Det är av vikt att formulera kommunala 
viltförvaltningsplaner och reglera viltutfodring i tätortsnära miljöer samt, där det är 
aktuellt, utforma jaktarrendeavtal som medger styrning av jakt, utfodring och åtling. 

6.2. Skyddsjakt i tätortsnära miljö 
Magnus Stolpe, kommunal skyddsjägare i Kungsbacka samt länsordförande för 
Svenska Jägareförbundet Halland, informerade om uppgifter och utmaningar rörande 
tätortsnära viltförvaltning på kommunal nivå. Detta har också redovisats genom ett 
projekt för kunskapsinhämtning, i regi av Sveriges lantbruksuniversitet. Inte alla 
kommuner i Halland har anlitade skyddsjägare, medan andra till och med avser 
formulera kommunala viltförvaltningsplaner. Det är av vikt att ha viltet i åtanke vid 
planering av nya vägar, gröna stråk med mera inom detaljplanerat område. 
Artgrupper som uppfattas som lokalt problematiska i/vid tätorter är gäss, tamduvor, 
kråkfåglar, måsfåglar och klövvilt. 
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6.3. Olämplig viltutfodring – vad kan Länsstyrelsen göra? 
Martin Broberg informerade om de sedan oktober 2021 nya delarna i jaktlagen och i 
jaktförordningen som ger Länsstyrelsen möjlighet att i enskilda fall besluta om 
förbud mot eller villkor för utfodring av vilt som inte hålls i hägn. Detta kan ske om 
det behövs för att förebygga eller minska risken för trafikolyckor med vilt eller 
risken för att viltet orsakar allvarliga skador på egendom. Beslutet ska då avse ett 
visst begränsat område och vara tidsbegränsat. Effekten av sådana förbud bör gå att 
se i sänkt frekvens viltolyckor. Olämplig utfodring kan även regleras med stöd av 
bland annat foderlagen och på kommunal nivå via Miljöbalken. 

7. Flerartsförvaltning 
Martin Broberg redogjorde för begreppet flerartsförvaltning, som i allt större 
utsträckning anammas vid förvaltning av klövvilt och då älg i synnerhet. Metoden är 
ursprungligen utvecklad för att utvärdera konkurrens om foder mellan frigående 
nötboskap och frilevande klövvilt i Nordamerika. För svenskt klövvilt används 
motsvarande det en vuxen älg äter i kg torrsubstans/dag som referens och övrigt klövvilt 
relateras till detta, där en älg motsvarar två kronhjortar som då utgör en älgekvivalent. 
Motsvarande görs för dovhjort och rådjur. Med hjälp av älgekvivalenter går det då att 
balansera olika arter inom det förvaltade området så att det totala antalet älgekvivalenter 
inte överstiger markens foderproducerande förmåga. Samtidigt är älgar, som 
kvalitetsbetare, underlägsna i konkurrensen från dov- och kronhjort som är gräs- och 
grovfoderätare men också konsumerar älgens föredragna födoval, som bärris. 

8. Storfågel i Halland: skador & utrustning 
I samband med delegationens vårmöte reste Ulrika Algothsson frågan om länets 
växtodlande lantbrukare kan låna skrämselutrustning med mera via Länsstyrelsen för att 
hantera skadesituationer med storfågel som gäss. Det är i dagsläget möjligt i begränsad 
omfattning. I kontakt med kollegor i andra län har Gert Olsson genom frågor samlat mer 
kunskap som redogjordes för och detta tas med i det fortsatta arbetet kring storfågel.  

9. Erfarenheter och förslag från Viltförvaltningsdelegationen till Länsstyrelsen 
Inför viltförvaltningsdelegationens nya uppdragsperiod 2023–2026 ombads innevarande 
ledamöter inkomma med synpunkter rörande Länsstyrelsens administration samt förslag 
på förändringar/förbättringar generellt. Gert Olsson redogjorde för de inkomna 
synpunkterna i sammanställd form. 

10. Aktuella remisser 
Inga aktuella remisser. 

11. Påminnelse om förslag på ledamöter för kommande mandatperiod 
I ljuset av att Region Halland behöver tid till 14 december för att föreslå ledamöter för 
kommande mandat-/uppdragsperioden, ges också övriga intressen i delegationen den 
möjligheten. 
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A. Övriga frågor 
Inga anmälda. 

B. Beslut om sammanträdesdagar 2023 
Sammanträdesdatum för 2023 beslutades vara fredagarna 31 mars, 18 augusti och 24 
november. 

C. Sammanträdet avslutas 
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade sammanträdet. 
 
 
 
 
 
Vid protokollet: 

 

……………………………………………… 
Sekreterare, Gert E Olsson 

 
 
……………………………………………… 
Ordförande, Brittis Benzler 

 
 
……………………………………………… 
Justerare, Frida Nettelbladt 
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