
 

 

 

Möte med viltförvaltningsdelegationen 2022-06-01 

Information om dokumentet 

Plats: Länsstyrelsens lokal Bläcku och Skype 

Tid: 10:00 

Närvarande: 

Ledamöter 

Anders Flanking (ordförande) 

Urban Åslund (Region Gotland) 

Stefan Johansson (LRF) 

Johan Månsson, inventerare och handläggare Länsstyrelsen 

Björn Dahlström (C) 

Eva Gahnström (Mellanskog) 

Kenneth Kronberg (Polisen) – skype 

Dan Persson (Länsjaktvård) 

Hans Olsson (SJF) – skype 

Björn Hjernqvist (GNF) 

Matilda Ronström (C) 

Gerty Holmstedt (S) 

Ingemar Lundqvist (M) – skype 

1. Välkomna 

2. Fastställande av sekreterare - Johan M 

3. Fastställande av justeringsperson - Eva G 

4. Presentationsrunda. 

5. Föregående protokoll. 

Johan M går igenom några punkter, där frågeställningar 

fanns kvar, bl.a. gällande upphittad örn vid vindkraftverk, 



 

 

med hög blyhalt. Detta ska kontrolleras närmare av JM. 

Revidering av strategi för svensk viltförvaltning - 

Naturvårdsverket tog 2015 fram en strategi för svensk 

viltförvaltning. JM har lyssnat på webinarium vid NY om 

detta och återkommer med info. 

Vidare diskuterades betesskador av rådjur på 

skogsplantor. 

6. JM presenterade fakta om örnarna på Gotland. Antal, 

utbredning och dödsorsaker m.m. 

7. JM presenterade fakta kring skador på tamdjur och hur 

arbetet med detta bedrivs. En delvis ny ordning har införts, 

med höjda krav på kvalitet, dokumentation och registrering 

i nationell databas. 

8. Den särskilt inbjudne Länsjaktvårdskonsulenten Dan 

Persson berättade om dovviltets historia, biologi och 

relation till bl.a. jordbruk. Han tog exempel från 

Södermanlands län, där han bor och arbetar. 

En längre diskussion om dovvilt på Gotland vidtog, initierad 

av LRF och Länsstyrelsen. 

Förvaltningsmål kan beslutas av VFD. 

Det framkom att det finns olika syn på förekomsten och vad 

som skall göras åt den. Främst LRF vill hindra spridning 

och begränsa antalet djur på ön. 

Delegationen kommer att fortsätta diskutera frågorna om 

dovvilt på Gotland och fler möten planeras framöver. 

9. Övriga frågor. 

Kenneth K berättade att antalet viltolyckor (med rådjur) har 

minskat rejält, från omkring 320 ner till strax under 200, 

fram till maj 2022. 

Frågan om avgifter för jakt på allmänt vatten togs upp och 

det beslutades att ta upp frågan på nästa VFD-möte. 

10. Mötet avslutas. 

Kontaktuppgifter till Länsstyrelsen 
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