
 

 

 

Möte med viltförvaltningsdelegationen 2022-12-12 

Information om dokumentet 

Plats: Länsstyrelsens lokal Bläcku och Skype 

Tid: 14:30  

Närvarande: 

Ledamöter 

Anders Flanking (ordförande) 

Stefan Johansson (LRF)  

Björn Dahlström (C)  

Eva Gahnström (Mellanskog)  

Kenneth Kronberg (Polisen) -skype  

Hans Olsson (SJF)  

Björn Hjernquist (GNF)  

Gerty Holmstedt (S)  

Måns Hjernquist (GOF)  

Anna Åman Sigbjörnsson (LRF) 

Johan Månsson, inventerare och handläggare Länsstyrelsen 

Agneta Karlsson Norström, Länsveterinär 

1. Välkomna 

2. Sekreterare -Johan Månsson 

3. Föregående protokoll.  

Där noterades att VFD skulle ta upp frågan om avgift för 

jakt på öppet vatten. Länsstyrelsen har internt diskuterat 

frågan och kommit fram till att det är möjligt att efterskänka 

avgiften, trots krav på att ta ut den.  

Om detta informerades och Länsstyrelsen återkommer om 

i frågan. 



 

 

4. JM redogjorde kort för inventeringsresultatet av kungsörn 

på Gotland 2022. Antal, utbredning och dödsorsaker m.m. 

2022 var ett bra år för kungsörn på Gotland, med totalt 77st 

revir, 30 lyckade häckningar och 40 flygga ungar. 

5. JM presenterade också lite fakta om skador på tamdjur. 

Inga konstaterade skador orsakade av kungsörn, har 

rapporterats in till Länsstyrelsen 2022. Skador på gröda av 

tranor och gäss har ökat något det senaste året. Både i 

utbredning och i kostnad. Dessa uppgifter presenteras mer 

i detalj då sammanställningen blivit klar. 

6. Dovvilt.  

Den särskilt inbjudne LRF-representanten Anna Åman 

Sigbjörnsson visade bilder och berättade om LRFs syn på 

dovvilt och en längre diskussion om dovvilt på Gotland 

vidtog. Det framkom att det finns en gemensam syn att vi 

nu ska först inventera dovviltet, för att sedan gå vidare med 

att hantera förekomsten och vad som skall göras åt den. 

Flera ledamöter vill begränsa spridning och antalet djur på 

ön. Delegationen kommer att fortsätta diskutera frågorna 

om dovvilt på Gotland och fler möten planeras framöver. 

7. Övriga frågor.  

Kenneth K berättade att antalet viltolyckor (med rådjur) har 

minskat rejält, från omkring 900st 2021, ner till ca 700st 

2022.  

Frågan om avgift för jakt på allmänt vatten, ska ytterligare 

diskuteras inom Länsstyrelsen.  

Länsstyrelsen föreslår att VFD ska hålla flera möten i 

framtiden, då tiden inte räcker till för arbetet. Detta tyckte 

mötet var en bra idé och Länsstyrelsen återkommer i den 

frågan. 

8. Mötet avslutas. 

Kontaktuppgifter till Länsstyrelsen 
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