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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: torsdag den 4 februari 2021, 09:00-12:00 
 
Plats: Digitalt möte 
 
Ledamöter: Peter Sandwall Landshövding, ordförande  
 May-Britt Landin Landstinget 
 Monica Johansson 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 
 K-G Ottosson Yrkesfisket 
 Helene Svensson Natur- och ekoturismföretagen 
 

    
Åhörande Ers: Carl-Henrik Sölvinger Landstinget 

 
Tjänstepersoner 
Länsstyrelsen: Tomas Melin Vilthandläggare 
 Marie Frändegård Vilthandläggare 

Fredrik Ustrup  Enhetschef, mötessekreterare 
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 Piroska Kallay som justerare enligt tidigare beslutad rutin.  

3. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

4. Förgående protokoll 

Föregående protokoll fastställdes med justeringen att det under §10 a felaktigt 
står novembermötet och justerades till decembermötet. Protokollet lades sedan 
till handlingarna 

5. Statistik skydds- och licensjakt, fortsättning. 
Tomas Melin redovisade statistik för skyddsjaktsbeslut som löper under flera 
år. Redovisningen av skyddsjakterna återfinns i bilaga.  

6. Redovisning av älgstammens utveckling 

Svensk Naturförvaltning redovisade beräkning av älgstammens utveckling 
som gjorts på uppdrag av Länsstyrelsen. Beräkningarna är gjorda på varje 
älgförvaltningsområde på fastlandet samt på länsnivå. Syftet med 
beräkningarna är att ge älgförvaltningsgrupperna stöd i sitt arbete med 
förvaltningsplaner. 

7. Redovisning av jaktsäsongen 2019-2020.  

Fredrik Zethraeus från Svenska Jägareförbundet redovisade 
avskjutningsstatistik från Kalmar län. Fredrik informerade även om Svenska 
Jägareförbundets vildsvinsbarometer som uppdateras månadsvis och 
redovisas på länsnivå. Redovisningen återfinns i bilaga.  

8. Uppföljning och gemensam diskussion av regional förvaltningsplan. 

Förvaltningsplanen för klövvilt i Kalmar län följdes upp genom att 
representanter för skogsnäringen, polisen, jägareintresset och ägare och 
brukare av jordbruksmark gick igenom och reflekterade över målsättningar 
och utfall kopplat till sina verksamhetsområden. Konstaterades att det finns 
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stora utmaningar med förvaltningen men den nya förvaltningsplanen har 
mottagits positivt och ses som ett verktyg i förvaltningen.   

9. Föranmälda övriga frågor 

a, Licensjakt på lodjur, Robert Franzén 

Vad avser Länsstyrelsen Kalmar län göra för att inte överklagandetiden för licensjakten 
på lodjur åter ska ha ett slutdatum efter tiden för jaktstart? 

Svar: Länsstyrelsen kunde inte besluta om jakten för 2021 som planerat under december 
månad på grund av Naturvårdsverkets handläggning av dispens för honkvot. När 
beslutet sen fattades 12 januari kungjordes, av misstag, tyvärr inte annonserna i 
dagspress inom tidsramen, varför en ett nytt beslut om kungörelsedelgivning fick tas 25 
januari. Detta ledde till att överklagandetidens stoppdatum förlängdes till 2 mars. 
Länsstyrelsen beklagar misstaget och har för avsikt att i fortsättningen fatta beslut under 
december månad för att överklagningsprocessen ska hinna hanteras innan jakttidens 
start. 

Mötet avslutas 

Peter tackade för ett trevligt och givande möte. 

 

Vid protokollet:  
Fredrik Ustrup 

Justeras:  
Piroska Kallay 

Peter Sandwall 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

Bilagor: 

Bilaga 1. Presentation av skyddsjakter  
Bilaga 2. Avskjutningsstatistik Svenska Jägareförbundet 
Bilaga 3. Övrig fråga från Robert Franzén 
 
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

