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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 3 december 2021, 09:00-12:00. Utbildning 13:00-15:00

Plats: Digitalt möte (fysiskt möte inställt dagen innan p.g.a. snöstorm och ökad smittspridning)

Ledamöter: Peter Sandwall Landshövding, ordförande 
May-Britt Landin Landstinget
Christian Nytorpet Landstinget 
Annika Brodin Landstinget
Mats Berg Polismyndigheten 
Conny Jakobsson Jakt- och viltvårdsintresset
Robert Franzén Naturvårdsintresset
Hans Nilsson Ägare och brukare av jordbruksmark
Piroska Kallay Lokalt näringsliv och turism
Dan Petersson Skogsnäringen
K-G Ottosson Yrkesfisket
Helene Svensson Natur- och ekoturismföretagen

Tjänstg. Ers. Göran Gustafsson Landstinget
Ingemar Einarsson Landstinget
Agne Johansson Naturvårdsintresset
  

Åhörande Ers: Michael Andersson Ägare och brukare av jordbruksmark
Karin Tapper Polismyndigheten

Tjänstepersoner
Länsstyrelsen: Mattias Persson Vilthandläggare, mötessekreterare

Fredrik Ustrup Enhetschef
Karin Bergman Avdelningschef för Utveckling och Landsbygd
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1. Mötets öppnande

Peter hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2. Fastställande av justerare 

Mötet fastslog Robert Franzén som justerare enligt tidigare beslutad rutin. 

3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes med tillägg av punkt C och D under övriga frågor.

4. Förgående protokoll

Föregående protokoll fastställdes. Protokollet lades sedan till handlingarna

5. Fastställande av arbetsordning

Förslag till arbetsordning fastställdes.

6. Nya mötesdatum

Mötesdatum för år 2022 fastställdes till 18 mars och 25 november. Om behov 
uppstår kan Länsstyrelsen kalla till ytterligare möte.

7. Regional förvaltningsplan rovdjur

Det beslutades att en arbetsgrupp bildas inom Kalmar läns 
viltförvaltningsdelegation. Gruppen ska utarbeta ett förslag till en regional 
förvaltningsplan för rovdjur som ska godkännas av 
Viltförvaltningsdelegationen. Gruppen ska utgöras av ordinarie ledamöter i 
delegationen varav två politiska företrädare, naturvårdsintresset, ägare och 
brukare av jordbruksmark och jakt- och viltvårdsintresset. Gruppen utses på 
viltförvaltningsdelegationens första möte år 2023. Gruppen sammanträder 
maximalt vid tre tillfällen under 2023 och förslag till förvaltningsplan 
presenteras för viltförvaltningsdelegationen inför sista mötet det året.

8. Landsbygdsprogrammet, bidrag rovdjur

I protokollet från VFD möte 3 juni anges att: ”Robert Franzén efterfrågade 
redovisning från Länsstyrelsen av hur lantbruksstödet samt miljöstöden 
prioriteras, hur Länsstyrelsen hanterar ansökningar, samt stödet nyttjas 
gällande rovdjuren och rovdjursavvisande stängsel med mera.” Karin 
Bergman föredrog hur bidrag för miljöinvesteringar för rovdjursstängsel 
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använts inom landsbygdsprogrammet. Robert Franzén efterlyste att övriga 
miljöinvesteringar inom landsbygdsprogrammet också redovisas på nästa 
möte. 

9. Licensjakt lodjur

Mattias Persson föredrog bakgrunden till Länsstyrelsens kommande beslut om 
licensjakt på lodjur år 2022. Beslut kommer den 15 december och omfattar ca 
10-15 st lodjur. Utöver beslut i Kalmar län kommer i det södra 
rovdjursförvaltningsområdet även Jönköping och Östergötlands län att besluta 
om licensjakt. 

10. Redovisning av årets skyddsjakter

Fredrik Ustrup redogjorde för årets skyddsjaktsansökningar. Konstaterades att 
största delen av inkomna ansökningar föranleds efter skador orsakade av 
dovhjort och fredade fåglar så som trana och sångsvan. Återrapporteringen 
var i vissa fall bristfällig och Länsstyrelsen har fått påminna vissa aktörer om 
att inkomma med resultat.

11. Skyddsjakt på skarv

Mattias Persson informerade om bakgrunden inför det kommande beslutet om 
skyddsjakt på skarv. Beslutet kommer att fattas i början av år 2022 och liknar 
tidigare beslut fattade av Länsstyrelsen.  

12. Föranmälda övriga frågor

A. Information om burprojekt, Hans Nilsson

Hans redogjorde på förra mötet för en inventeringsmetod med burar från SLU, vilket 
han nu återkom med en preliminär rapport från. Stora betesskador av dovhjort kunde 
uppmätas utanför burarna, ibland uppåt 50% skördebortfall i vallodling.

B. Ändrade tider för jaktträning av hund på rovdjur, Robert Franzén 

En nyligen genomförd förändring av jaktförordningen föranledde att frågan togs upp. 
Det konstaterades att jaktträningen av hundar tillåts under lodjurens hela parningsperiod 
i hela landet. Vidare får man träna hund vissa tider på exempelvis varg även i Kalmar 
län. Det fördes fram att det är viktigt att det finns hundar som är särskilt tränade i att 
spåra olika sorters vilt.

C. Information om ny utfodringslag, Hans Nilsson 
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Hans påpekade att en ny paragraf 6§ införts i jaktlagen. Den lyder: ”Länsstyrelsen får i 
enskilda fall besluta om förbud mot eller villkor för utfodring av vilt som inte hålls i 
hägn, 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 avse ett visst 
begränsat område och vara tidsbegränsat. Regeringen får meddela föreskrifter om vad 
förbud eller villkor enligt första stycket får omfatta. Hans flaggade för att anmälningar 
som berör detta eventuellt kommer att sändas in till Länsstyrelsen inom kort.

D. Förfrågan om gamla VFD protokoll, Conny Jakobsson 

Conny påpekade att flera protokoll från gamla VFD möten ej ligger på Länsstyrelsens 
hemsida. Länsstyrelsen konstaterar att så är fallet då man ej tillgänglighetsanpassat de 
gamla protokollen ännu och att man vid publicering av ej anpassade dokument riskerar 
kraftiga bötesbelopp. Vidare ska inte webben vara ett arkiv för gammalt material men 
protokoll bör kunna ligga ute för åtminstone de senaste två åren. Länsstyrelsen ska 
tillgänglighetsanpassa de gamla protokollen så snart tid finns för det. Om man behöver 
protokollen innan dess så kan man ta kontakt med Länsstyrelsen för separat utskick.

Mötet avslutas

Peter tackade för ett trevligt och givande möte.

Efter mötet höll Jens Frank från Viltskadecenter en utbildning för VFD delegater om 
diverse frågor inom rovdjursförvaltning.

Vid protokollet: 
Mattias Persson

Justeras: 
Robert Franzén

Peter Sandwall

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

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

