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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: Måndag den 3 februari 2020, 13:00-17:00
Plats: Staby gårdshotell, Högsby

Ledamöter:
Cecilia Schelin Seidegård Landshövding, ordförande
Annika Brodin Politisk företrädare
Christel Alvarsson Politisk företrädare
Christian Nytorpet Politisk företrädare
Catharina Lihnell Naturvårdsintresset
Robert Franzén Naturvårdsintresset
Conny Jakobsson Jakt och viltvård
Hans Nilsson Ägare och brukare av jordbruksmark
K-G Ottosson Yrkesfisket
Mats Berg Polisen
Piroska Kallay Lokalt näringsliv och turism

Tjänstgörande ersättare:
Carl-Henrik Sölvinger Politisk företrädare
Michael Andersson Skogsnäringen 

Åhörande ersättare:
Ingemar Einarsson Politisk företrädare
Carl-Wiktor Svensson Politisk företrädare
Agne Johansson Naturvårdsintresset 
Jan Pettersson Yrkesfisket
Karin Tapper Polisen
Wolter Stackelberg Ägare och brukare av jordbruksmark

Tjänstepersoner:
Alicia Josefsson Vilthandläggare, mötessekreterare
Mattias Persson Vilthandläggare
Fredrik Ustrup Biträdande enhetschef djurenheten 

Frånvarande:
May-Britt Landin Politisk företrädare
Monika Johansson Politisk företrädare
Dan Petersson Skogsnäringen
Karin Bergman Avdelningschef för utveckling och landsbygd
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Föreläsare:
Ove Arnesson Skogsstyrelsen 

1. Mötets öppnande 
Cecilia hälsade alla välkomna och öppnade mötet med en efterföljande kort presentationsrunda.

2. Fastställande av justerare 
Hans Nilsson fastslogs som justerare enligt tidigare beslutad rutin.

3. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med ett tillägg under övriga frågor gällande licensjakt på lodjur.

4. Föregående protokoll
Föregående protokoll fastställdes och lades till handlingarna.

5. Skog och vilt i balans – Skogsstyrelsens syn på nuläget och framtiden
Ove Arnesson, skogsstyrelsen, redogjorde för skog och vilt i balans enligt bifogad presentation.

6. Redovisning av täthetsberäkningar för älgstammen i Kalmar län 
Fredrik Ustrup, länsstyrelsen, redogjorde för älgstammens utveckling och täthet i Kalmar län 
(exklusive Öland) utifrån Svensk Naturförvaltnings beräkningar, se bilaga. Diskussion fördes 
gällande komplexiteten i förvaltningen. 

7. Bensträckare 

8. Uppföljning och gemensam diskussion av regionala förvaltningsplaner – Presentation och 
reflektion av resultat i förhållande till satta mål
Viltolyckor: Mats Berg, polisen, redogjorde för viltolyckorna i länet som har ökat kraftig och 
då främst olyckor med dovhjort och vildsvin, se bilaga för presentation.
Diskussion fördes över antalet viltolyckor och vad ökningen kan bero på.

Skogsnäringen: Michael Anderson, skogsintresset, redogjorde för resultaten i förhållande till 
satta mål gällande skogsnäringen genom ÄBIN, se bilaga för presentation. Andel årsskadad tall 
samt antal tallstammar utan viltskador ökar. Michael redovisade även nyttjandegraden för varje 
älgförvaltningsområde.
Diskussion fördes över varför skogsskadorna ökar och varför avskjutningsmålen inte nås.

Jakt och viltvårdsintresset: Conny Jakobsson, jakt och viltvårdsintresset, redogjorde för målen 
i förhållande till satta mål inom jakt. Målen har inte uppnåtts gällande hondjur och kalv när det 
handlar om älg. Diskussion fördes över på vilket sätt jakten bedrivs idag jämfört med tidigare 
samt över torkan och de problem som den kan ha orsakat. 



PROTOKOLL
 

Diarienummer
218-422-2020
 2020-02-03

 
Sid 3 (4)

Nyttjandegraden gällande kronhjort är bättre jämfört med älg då man kommit närmare målen. 
Det har skjutits något färre kalvar under säsongen jämfört med förra.

Ägare och brukare av jordbruksmark: Hans Nilsson, ägare och brukare av jordbruksmark, 
redogjorde för problematiken kring vildsvin och de skador som de orsakar. Diskussion fördes 
även över fällfångst av vildsvin, utfodring och hur jakten av vildsvin ska regleras.
 

9. Föranmälda övriga frågor
a. Vakanser i VFD

Anledningen till vakanta poster är avsaknad av intresse från de berörda organisationerna. 
Länsstyrelsen har som ambition att göra en ny utlysning av de vakanta posterna under 
våren.

b. Licensjakt på lodjur
Mattias Persson, länsstyrelsen, redogjorde för beslutet om licensjakt på lodjur.

10. Nästa möte
Nästa möte är den 29 maj. 

11. Mötet avslutas
Cecilia tackade för ett bra möte. 

Efter mötet fortsatte en utbildningskväll för viltförvaltningsdelegationen och älgförvaltningsgrupperna.

Vid protokollet:
Alicia Josefsson

Justeras:
Hans Nilsson
Cecilia Schelin Seidegård 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Bilagor:
1. Ove Arnessons presentation
2. Fredrik Ustrups presentaion
3. Mats Bergs presentation
4. Michael Anderssons presentation

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

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

