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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: fredag den 29 Maj 2020, 09:00-12:00

Plats: Telefonmöte

Ledamöter: Cecilia Seidegård Schelin Landshövding, ordförande 
May-Britt Landin Landstinget
Christian Nytorpet Landstinget 
Annika Brodin Landstinget
Christel Alvarsson Landstinget
Mats Berg Polismyndigheten 
Conny Jakobsson Jakt- och viltvårdsintresset
Catharina Lihnell Naturvårdsintresset 
Robert Franzén Naturvårdsintresset
Hans Nilsson Ägare och brukare av jordbruksmark
Piroska Kallay Lokalt näringsliv och turism
Dan Petersson Skogsnäringen

Tjänstgörande Ers: Göran Gustavsson Landstinget
  

Åhörande Ers: Michael Andersson Skogsnäringen
Carl-Henrik Sölvinger Landstinget

Tjänstemän: Tomas Melin Vilthandläggare
Mattias Persson Vilthandläggare, 
Fredrik Ustrup Enhetschef, mötessekreterare
Karin Bergman Avdelningschef för Utveckling och Landsbygd

Frånvarande:       Monika Johansson Landstinget
K-G Ottosson Yrkesfisket
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1. Mötets öppnande

Cecilia hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

3. Förgående protokoll

Föregående protokoll fastställdes och lades till handlingarna

4. Fastställande av justerare 

Cecilia fastslog Catharina Lihnell som justerare enligt tidigare beslutad rutin. 

5. Revidering av Kalmar läns regionala klövviltsplan utifrån 
regeringsuppdrag att revidera regionala förvaltningsplaner för vildsvin 
senast 2021.

Karin Bergman redogjorde kort för de regeringsuppdrag som alla län fått att 
senast under 2021 revidera den regionala förvaltningsplanen för vildsvin. 
Länsstyrelsen föreslog att VFD uppdrar åt beredningsgruppen att utarbeta ett 
förslag på revidering till novembermötet. VFD tillstyrker förslaget.

6. Älgvårdsfondens ställning

Mattias Persson redogjorde för Älgvårdfondens ställning, redovisning bifogas 
protokollet.

7. Beslut om jakttider och fällavgifter för älg, jaktåret 2020/21

VDF beslutade att tillstyrka utskickat förslag i sin helhet.

8. Skyddsjakt dovhjort.
Länsstyrelsen lyfter frågan om en ökande problembild i norra länet med 
dovhjort på produktionsgrödor. Länsstyrelsen ser en kraftig ökning av 
inkomna skyddsjaktsansökningar, trots en lång jakttid och utökad möjlighet till 
skyddsjakt på enskilds initiativ. Conny och Michael redogör för det 
omfattande arbete som pågår i frågan men belyser att mycket arbete kvarstår. 
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VFD uppdrar åt beredningsgruppen att diskutera frågan vidare och 
tillsammans med Länsstyrelsen ta fram ett budskap som går att kommunicera 
medialt.

9. Aktuell rovdjursinformation

Mattias Persson redogjorde för aktuell rovdjursinformation. Fortsatt positivt är 
att länet inte har något tamdjursangrepp av lodjur sedan 2018. Mattias 
redogjorde vidare för preliminärt inventeringsresultat för lodjur som visar på 
ett något lägre inventerat värde än året innan. Detta bedöms inte bero på att 
lodjursstammen minskat utan på avsaknaden av snö under 
inventeringsperioden. 

10. Föranmälda övriga frågor

a) Frågor från Robert Franzen, Naturvårdsintresset

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. Vad har gjorts och med 
vilket resultat? 

Svar: Anmodan är utskickad och beslut på inkomna förslag kommer tas 
innan mötet i november

Rovbase publik del. - Transparent viltförvaltning

Varför visas inte fällda lodjur under licensjakten i Kalmar län i 
Rovbase? De visas för övriga berörda län i det södra 
rovdjursförvaltningsområdet och totalt 94 lodjur i Sverige. Vilka 
rutiner gäller för Länsstyrelsen i Kalmar län? 

Svar: Det har förekommit uppgifter om att information från 
Skandobs/Rovbase använts av sabotörer för att stjäla åtelkameror, 
förstöra jakttorn och åtlar. Platser där det fällts lodjur borde vara 
högintressanta för dessa sabotörer varför denna information för 
tillfället ej är tillgänglig för allmänheten. Vi har tagit kontakt med 
Naturvårdsverket för att få dem att snarast införa så kallade 
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diffusionsrutor i Skandobs och Rovbase så att vi återigen kan lägga in 
fallplatser i databaserna. Då kan vi även offentligt lägga ut våra fynd av 
familjegrupper från Länsstyrelsens inventeringskameror, samt att 
allmänheten kan rapportera in sina fynd från åtelkameror utan risk att 
utrustning förstörs. Diffusionsrutor kan möjligen även minska risken 
för illegal jakt, då exakta positioner på förekomst ej lämnas ut. 
Naturvårdsverket uppger att de diskuterar frågan om diffusionsrutor 
med Norge för tillfället.

Vem eller vilka har ansvaret för registrering i databasverktyget Habides 
på Länsstyrelsen i Kalmar län? 

Svar: Registrering i Habides görs vanligen av Djurenheten och 
Naturskyddsenheten på Länsstyrelsen i Kalmar län. För Sveriges del 
ska undantagsbeslut gällande djur och växter markerade med N i 
artskyddsförordningens (2007:845) bilaga 1 samt beslut om vilda 
fåglar rapporteras. För länsstyrelserna är det främst fråga om 
tillstånd/dispenser enligt 14 § artskyddsförordningen samt 24, 29 och 
31 §§ jaktförordningen (1987:905) samt tillstånd beslutade med stöd av 
Naturvårdsverkets beslut enligt 24 a § jaktförordningen. I år ska 
troligen bara beslut om undantag från Fågeldirektivets Artikel 9 
daterade 2019 redovisas.

Regionala förvaltningsplaner för rovdjur 

På Länsstyrelsens hemsida står bl.a. följande om man söker på stora 
rovdjur. Under rubriken Vad gör Länsstyrelsen? anges under punkt 1 
av sju punkter 

– upprättar regionala förvaltningsplaner för respektive art. 

Jag ser inte att Länsstyrelsen i Kalmar län överhuvudtaget tagit fram 
några förvaltningsplaner utan endast beslutat om miniminivå samt 
förvaltningsnivå för lodjur 2014-06-05 (ärendenr 218-2378-14). Vad 
har länsstyrelsen för planer då det gäller att verkställa framtagandet av 
förvaltningsplaner för rovdjur i länet?

Svar: Länsstyrelsen bedömer att förvaltningsplanen för rovdjur i länet i 
nuläget kan utgöras av nyss nämnda dokument inklusive riktlinjer för 



PROTOKOLL
 

Diarienummer
218-4368-2020
 2020-05-29

 
Sid 5 (6)

hantering av skyddsjakt. Framöver kan ett arbete startas upp med 
ambition att skapa en kort sammanfattad förvaltningsplan för rovdjur 
som sammanfattar bland annat VFD´s fattade beslut ovan, inklusive 
riktlinjer för skyddsjakt i ett informationsblad.

Inför kommande möten. 

Jag skulle vilja se sammanställningar av årsredovisningar av beviljade 
skyddsjakter i länet (antal beslut, antal djur som får fällas och i vilka 
områden, rapporterat antal fällda djur och gjorda erfarenheter) samt om 
resultaten av skyddsjakterna utvärderats av länsstyrelsen? 

Svar: Om VFD önskar kan vi införa en punkt på novembermötet där en 
genomgång görs av årets skyddsjakter. Förslaget tillstyrktes av VFD.

b) Redovisning av årets ÄBIN, Dan Petersson Skogsnäringen

Dan redovisar årets resultat av den ÄBIN invertering som genomförts i 
länet. Ove Arnesson från skogsstyrelsen bistår Dan.

11. Mötet avslutas

Cecilia tackade för ett trevligt och givande möte.

Vid protokollet: 
Fredrik Ustrup

Justeras: 
Catharina Lihnell

Cecilia Seidegård Schelin

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Bilagor:

Bilaga 1. Redovisning av Älgvårdsfondens ställning
Bilaga 2. Presentation aktuell rovdjursinformation
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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

