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Sammanträde:

Tid:

Plats:

Viltförvaltningsdelegationen i Kalmar län 

torsdag den 3 juni 2021, 09:00-15:00 

Digitalt möte

Ledamöter: Peter Sandwall Landshövding, ordförande 
May-Britt Landin Landstinget 
Annika Brodin 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
K-G Ottosson Yrkesfisket

Tjänst. Ers: Ingemar Einarsson Politisk företrädare

Åhörande Ers: Michael Andersson Skogsnäringen

Föreläsande: Ove Arnesson Skogsstyrelsen

Tjänstepersoner
Länsstyrelsen: Tomas Melin Vilthandläggare, mötessekreterare

Marie Frändegård Vilthandläggare
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 Conny Jakobsson som justerare enligt tidigare beslutad rutin då 
Monika Johansson var frånvarande. 

3. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes. 

Peter konstaterade att mötet inte var beslutsmässiga då inte två tredjedelar av 
ordinarie ledamöter närvarar. 

4. Förgående protokoll

Föregående protokoll fastställdes och lades till handlingarna.

5. Älgbetesinventeringen
Ove Arnesson presenterade resultaten från älgbetesinventeringen (Äbin) för de 
tre senaste inventeringsperioderna till och med 2021. Diskussioner hölls runt 
data, att viss misstroende finns bland allmänheten över Äbin som 
inventeringsmetod, samt frågan hur vi ska informera Äbin ute i fällt. Ove lyfte 
att det är viktigt att belysa att det är data över 3 perioder, och att 
Skogsstyrelsen gärna kommer ut och redovisar lokalt. Fredrik avslutade 
sammanfattningsvis att älgförvaltningsgrupperna arbetar framåt med dessa 
frågor, och att trenderna visar på en positiv utveckling men fortsatt höga 
skador. Redovisningen av Äbin återfinns i bilaga.

6. Licensjakten och inventering Lodjur
Fredrik presenterade den preliminära inventeringen av varg och lodjur, samt 
resultatet efter licensjakten på lodjur 2021. 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. Dessa frågor tas 
med till nästa möte. Redovisning av inventeringen och lodjursjakten återfinns i 
bilaga.

7. Fällavgifter
Fredrik presenterade utkastet för fällavgifter på älg som skickats ut inför 
Länsstyrelsens beslut inför jaktåret 2021/2022. Utkastet godkändes utan 
ytterligare kommentarer och lades till handlingarna.
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8. Rovdjurs-SMS
Hans Nilsson lyfte skillnaderna mellan Länsstyrelserna och hur de väljer att 
hantera tjänsten rovdjurs-SMS. Hans önskade att Länsstyrelsen ska ge 
tamdjursägarna riktad information gällande rovdjurshändelser i Kalmar län 
med motivering att det är bättre att förebygga arbetet innan vargen etablerar 
sig i länet. Detta såväl för tamdjuren som för det psykiska välmående för 
tamdjursägarna. Länsstyrelsen ser positivt på att arbeta förebyggande, men ser 
dock viss problematik med förslaget. Så som fördröjning på DNA svar och 
registervårdande behov med kontaktuppgifter. Det lades som förslag att 
länsstyrelsen ska arbeta med annonsering av det nuvarande system som redan 
finns och möjligheten att ta fram ett underlag för utskick innan semestern. 

9. Föranmälda övriga frågor

a, Mätning av skador på grödor med betesburar, Hans Nilsson
Hans redogjorde för en inventeringsmetod från SLU, vilket han återkommer 
med utfall på vid senare tillfälle.

b, EU riktlinjer för rovdjur på svenska, Hans Nilsson
Hans lyfte EU:s vägledning från 2008 och önskade att Länsstyrelsen 
tillgängliggör dokumentet på svenska för VFD. Samt att VFD bör göra sig 
bekanta med vägledningsdokumentet. Här rådde det delade åsikter inom VFD 
om relevansen av dokumentet. Fredrik förklarade att Länsstyrelsen väntar på 
den samlade nationella förvaltningsplanen för rovdjur som är på väg, och att vi 
återkommer i frågan då. Peter fastställde att EU:s vägledningsdokument från 
2008 ska skickas ut till VFD men att Länsstyrelsen ej har möjlighet att arbeta 
fram en översatt version. 

c, Utbildning Jens Frank Viltskadecenter, Hans Nilsson
Hans beskrev att Jens Frank från viltskadecenter har genomfört utbildning i 
grannlänen gällande hur vi ska hantera framtida rovdjursfrågor, och önskade 
att även Kalmar län ska ta del av denna utbildning. Övriga i VFD instämde att 
en utbildning från Jens Frank angående rovdjursförvaltning på regional nivå är 
önskvärd. Länsstyrelsen kommer att höra med Jens Frank om han har 
möjlighet att hålla utbildningen vid nästa möte.

d, Skyddsjakt på älgkalv, Conny Jakobsson
Regeringen har från den 1 juli 2021 beslutat att införa skyddsjakt på älgkalv 
vid oskördad gröda från 1 augusti till älgjakttidens start. Jägarintresset har till 
Länsstyrelsen hemställt att föreskriva bort möjligheten att skyddsjaga älgkalv 
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på enskilt initiativ, utan att det ska krävas ansökan om skyddsjakt. Hemställan 
bifölls av VFD. 
Fredrik förklarade att Länsstyrelsen anser att det saknas underlag att ta ett 
sådant beslut just nu (Presentation återfinns i bilaga).  Mötet beslutade att VFD 
gör ett ställningstagande enligt motionen och Länsstyrelsen undersöker 
parallellt möjligheten att föreskriva enligt hemställans andemening. 
Länsstyrelsen återkommer i frågan.

e, Nya jakttider 2021-0-01, Robert Franzén
Robert lyfte regeringens beslut om nya jakttider och frågade hur det kommer 
att se ut med framtida rapporteringsskyldigheter. Fredrik presenterade 
övergripande de nya jakttiderna. Presentationen återfinns i bilaga.

Mötet avslutas
Peter tackar för bra och givande diskussioner och avslutar mötet. Samtliga inbjuds till 
eftermiddagens utbildningspass Viltstammar i balans 2.0

Vid protokollet: 
Tomas Melin

Justeras: 
Conny Jakobsson

Peter Sandwall

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Bilagor:

Bilaga 1. Äbin 
Bilaga 2. Resultat inventering och licensjakt
Bilaga 3. Svar, Skyddsjakt älgkalv
Bilaga 4. Svar, Nya jakttider 

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

