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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 27 november 2020, 09:00-12:00

Plats: Digitalt möte

Ledamöter: Peter Sandwall Landshövding, ordförande 
May-Britt Landin 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

Tjänstgörande Ers: Göran Gustavsson Landstinget
  

Åhörande Ers: Michael Andersson Skogsnäringen
Carl-Henrik Sölvinger Landstinget

Tjänstepersoner
Länsstyrelsen: Tomas Melin Vilthandläggare

Fredrik Ustrup Enhetschef, mötessekreterare
Karin Bergman Avdelningschef för Utveckling och Landsbygd

Frånvarande:       Monika Johansson Landstinget
Helene Svensson Natur och ekoturismföretagen
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1. Mötets öppnande

Peter hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

3. Förgående protokoll

Föregående protokoll fastställdes och lades till handlingarna

4. Fastställande av justerare 

Mötet fastslog May-Britt Landin som justerare enligt tidigare beslutad rutin. 

5. Fastställande av arbetsordning

Utskickat förslag till arbetsordning fastställdes utan justering. 

6. Nya mötesdatum

Beslutades att 4/2, 3/6, 3/12 blir mötesdagar för VFD 2021

7. Revidering av Kalmar läns regionala klövviltsplan utifrån 
regeringsuppdrag att revidera regionala förvaltningsplaner för vildsvin 
senast 2021. 

Karin Bergman redogjorde för beredningsgruppens arbete och föredrog 
förslaget till förändringar i avsnittet som berör vildsvin. Mötet beslutar att 
anta förslaget i sin helhet och fastställer revideringen av Kalmar läns 
regionala förvaltningsplan för klövvilt.

8. Redovisning av årets skyddsjakter.

Tomas Melin 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. Mötet belyste vikten av 
att beviljade skyddsjakter återrapporteras och uppmanade Länsstyrelsen att 
skicka påminnelse till de som inte inkommit med återrapportering. Dan 
Petersson skogsintresset ställde frågan om Länsstyrelsen ansåg att 
betestrycksinventeringen (ÄBIN) var en kvalitetssäkrad inventeringsmetod. 
Länsstyrelsen bekräftade att det är en av de kvalitetssäkrade 
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inventeringsmetoder som används i förvaltningen. Redovisningen av 
skyddsjakterna återfinns i bilaga. 

VFD önskade vid nästa möte även få redovisat även övriga skyddsjakter som 
löper över flera år exempelvis skyddsjaktsbeslut för skarv och vitkindad gås.

9. Licensjakt på lodjur

Länsstyrelsen redogjorde för underlag och kriterier inför årets beslut om 
licensjakt. Det är fyra län som kommer besluta om licensjakt för 2021 i södra 
rovdjursförvaltningsområdet. Kronoberg som är ett av länen beslutar för första 
gången.

10. Föranmälda övriga frågor

Nedan redovisas en övergripande frågeställning på inskickade övriga frågor från 
Naturvårdsintresset samt Länsstyrelsens svar. Naturvårdsintressets övriga frågor 
redovisas i sin helhet i bilaga 

a, Regionala förvaltningsplaner för rovdjur, Naturvårdsintresset

När avser Länsstyrelsen i Kalmar län att presentera förvaltningsplan för rovdjur?

Svar: Länsstyrelsen delar synpunkten att det är önskvärt att ha en mer tydlig 
förvaltningsplan, dock har dokumenten, som vi informerat om tidigare, bedömts hålla 
en tillräcklig lägstanivå. Detta har bedömts av bland annat Naturvårdsverket dit 
dokumenten årligen skickats in i samband med återrapportering. Då nu 
Naturvårdsverket jobbar med en översyn av dom nationella föreskrifterna anser 
Länsstyrelsen att Kalmar läns arbete med framtagande av ny förvaltningsplan bör 
avvakta det nationella arbetet då detta indikerar stora förändringar. Arbetet med länets 
plan kommer ske med beredningsgrupp likt det arbete som nu genomförts med klövvilt. 
En realistisk tidpunkt kan vara att besluta om beredningsgruppens sammansättning på 
novembermötet 2021 och sedan starta upp arbetet våren 2022. Då finns troligen i ett 
utkast från det nationella arbetet.

b, Med anledning av pågående pandemi, Naturvårdsintresset

Har länsstyrelsen någon beredskap för ett eventuellt utbrott av exempelvis fågelinfluensa? 

Svar: Länsstyrelsen har en beredskap och rutiner för eventuellt uppkomna 
epizootier.
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c, Användning av ”olagliga fällor”, Naturvårdsintresset

Hur hanterar länsstyrelsen upptäckt av olagliga fällor på Öland och hur förväntar sig 
länsstyrelsen att andra ska agera som upptäcker detta?

Svar: Vid de tillfällen man upptäcker något som inte är förenligt med gällande 
lagstiftning ska anmälan göras till polisen. Att en enskild jägare inte märkt upp sin fälla 
förändrar inte Länsstyrelsens syn på beslutet att öka jakttiden på predatorer på Öland för 
att minska predationen på rödlistade vadare i sjömarker.

d, Vakanser i VFD, Naturvårdsintresset

Har Länsstyrelsen utsett någon ledamot som representerar friluftsintresset?

Svar: När länsstyrelsen utlyste de vakanta platserna i VFD under hösten inkom ingen 
nominering till frilutsintresset.  

e, Länsstyrelsen rutiner vid överklaganden av jaktbeslut, Naturvårdsintresset

Vilka interna åtgärder har vidtagits på Länsstyrelsen Kalmar efter att två överklaganden 
av licensjakten på lodjur skickades in för sent.

Svar: Tidigare samlades alla överklaganden i samma ärende. En kombination av många 
överklaganden och den mänskliga faktorn ledde i detta ärende till att två överklaganden 
inte blev inskickade i rätt tid. Efter det har handläggningen ändrats så att endast ett 
överklagande hanteras per ärende och det syns då tydligt om något ärende inte är 
hanterat.

f, Skadeläget i länet, Hans Nilsson ägare och brukare av jordbruksmark

Hans redogjorde för det ansträngda skadeläget för länets lantbrukare orsakade av 
dovhjort och vildsvin.

11. Mötet avslutas

Peter tackade för ett trevligt och givande möte.
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Vid protokollet: 
Fredrik Ustrup

Justeras: 
May-Britt Landin

Peter Sandwall

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Bilagor:

Bilaga 1. Beslutad arbetsordning
Bilaga 2. Beslutad regional förvaltningsplan för klövvilt
Bilaga 3. Presentation av skyddsjakter 2020
Bilaga 4. Presentation information inför licensjaktsbeslut lodjur 2021
Bilaga 5. Övriga frågor från Naturvårdsintresset

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

