1 (4)

Protokoll nr 36
2020-11-20

LÄNSSTYRELSEN

Diarienummer
104-8519-20

HALLANDS LÄN

Viltförvaltningsdelegationen i Hallands län
Tid: 20 november 2020 kl. 9.00 - 11.30
Plats: Skype
Närvarande:
Brittis Benzler, landshövding, ordförande
Ordinarie ledamöter
Politiken
Politiken
Politiken
Politiken
Politiken
Trafiksäkerhet och illegal jakt
Jakt och Viltvårdsintresset
Naturvårdsintresset
Naturvårdsintresset
Ägare och brukare av jordbruksmark
Skogsnäringen
Natur- och ekoturismföretagen
Yrkesfisket

Elisabeth Babic (M)
Karl-Johan Wiktorp (L)
Maud Lanne (S)
Mikael Salomonsgård (S)
Lena Olofsdotter C
Pontus Remdahl
Stefan Nilsson
Anders Wirdheim
Frida Nettelbladt
Ulrika Algothsson
Ulf Johansson
Maria Ljunggren Possfelt
Anders Fabricius

Ersättare
Politiken

Henrik Arnesson (C

Övriga föreläsare
Conradin Weindl, friluftsstrateg, Länsstyrelsen
Jens Frank, Viltskadecenter
Länsstyrelsen i Hallands län:
Martin Broberg, jakt- och rovdjurshandläggare
Sekreterare:
Karin Valtinat, biträdande naturvårdsdirektör

Postadress
301 86 HALMSTAD

Besöksadress
Slottsgatan 2

E-post
halland@lansstyrelsen.se

ILY

Telefon
010-224 30 00
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1. Sammanträdet öppnas
Ordförande, Brittis Benzler, förklarade mötet öppnat och hälsade ledamöterna
välkomna.
2. Val av justerare
Till justerare valdes Maud Lan_ne
3. Räkning av mötesdeltagare för fastställande av röstberättigade
Delegationen var beslutsför, då 13 röstberättigade ledamöter jämte ordföranden
var närvarande.
4. Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes efter justeringen att punkt 12 föredras före punkt 6.
5. Godkännande av föregående mötesprotokoll
Mötet godkände föregående mötesprotokoll.
6. Avstämning av pågående älgjakt (Martin Broberg)
Martin Broberg presenterade preliminära avskjutningsresultat för den pågående
älgjakten. Hitintills har 548 djur fållts av en planerad avskjutning på 1038 djur.
Vanligtvis fålls en större andel av de vuxna älgarna i början av jakten. Inom
några ÄFO kommer det därför att bli svårt att nå upp till målen inom ÄFOplanen.
7. Ett angrepp av rovdjur på tamdjur har skett, vad händer sen.
Martin Broberg gav en överskådlig bild av de vargangrepp som skett i Halland
under året. Martin redogjorde även för "Rovdjursalert" som är en service som
innebär ett mailutskick till de tamdjursägare som befinner sig inom, ett
närområde till bekräftade angrepp när det gäller lodjursangrepp, och till
samtliga inom länet vad gäller vargangrepp Anmälan till maillistan finns på
länsstyrelsens hemsida. Delegationen fick även information om ärendegången
vid ett rovdjursangrepp samt hur en besiktningsman arbetar.
8. Skyddsjakt på varg, vad krävs och hur går det till
Martin Broberg gick igenom den lagstiftning som styr länsstyrelsens möjligheter kring
att fatta beslut om skyddsjakt på rovdjur och vad ett sådant beslut ska innehålla.
Länsstyrelsens målsättning är att alla skyddsjaktbeslut ska hålla för en överprövning i
högre instans, eftersom i stort sett alla beslut överklagas. Jaktledaren var utsedd av
länsstyrelsen och har ersättning för nedlagt arbete. Jaktledaren i sin tur utser jägare.
Jägarna ska vara namngivna och förtecknade så att Länsstyrelsen eller polisen kan
begära ut dessa uppgifter om behov finns.
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9. Hundar tränade för spårning av stora rovdjur, hur arbetar hundföraren
Jens Frank från Viltskadecenter Grimsö berättade hur en hundförare arbetar och hur
spårning av stora rovdjur går till, samt berättade om certifieringsprogrammet för
hundekipage.
10.Den svenska vargpopulationen, genetik och utbredning
Martin Broberg gav information om den svenska och skandinaviska vargstammens
utbredning och genetik. Under inventeringen 1 oktober — 31 mars 2019-2020 beräknas
det finnas 365 (289-475) vargar i Sverige och i Skandinavien 450 (356-585).
Referensvärdet (antalet vargar) kan vara 300 under förutsättning att en ny immigrant
reproducerar sig per 5-årsperiod annars kommer en isolerad skandinavisk
vargpopulation att kontinuerligt förlora genetisk diversitet. Utan immigranter skulle
referensvärdet behöva höjas till 827 vargar. För att hålla referensvärdet lågt ska
immigranter i möjligaste mån fredas från jakt och Naturvårdsverket har ett särskilt
regeringsuppdrag att stärka vargens genetik.
11.Angrepp av övriga rovdjur, lo och kungsörn.
Martin Broberg presenterar skadebilden av samtliga rovdjur i länet. Angrepp av lo sker
regelbundet varje år, av varg sker något angrepp de flesta år, med en ordentlig topp
2020. Angrepp av björn och kungsörn sker endast sporadiskt. Flera besiktningar sker
varje år där rovdjur utesluts från att vara skadeorsak.
12.Friluftsåret 2021
Conradin Weindl från Länsstyrelsen berättar om Friluftsåret 2021 med temat "Luften är
fri". Syftet är att ge friluftslivet har en mer framträdande roll i samhällsdebatten. En
målsättning är en bättre fysisk och psykisk hälsa och en större förståelse för natur- och
kulturvärden men även en högre sysselsättning inom naturturism och friluftsliv. Detta
kan delvis ske genom ett ökat samarbete mellan friluftslivets aktörer. Friluftsåret 2021
har målgruppen ovana friluftsutövare. Barn i åk 4-6, personer med utländsk bakgrund
och beslutsfattare, som politiker, vuxna kring barn och lärare. För synpunkter kontakta
conradin.weindl@lansstyrelsen.se.
A. Övriga frågor
a. info om rekrytering av vilthandläggare. Ansökningstiden har gått ut och 70
ansökningar har kommit in. Ett första urval har gjorts och intervjuer påbörjas
nästa vecka.
b. Beslut om att utse Åsa Möller till ersättare i VFD för Jägarintresset.
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c. Anders Wirdheim lyfte en fråga om hur återrapporteringen av skyddsjakt på
eget initiativ av t.ex trana och storskarv ska kunna göras, vid eventuell
förändring av förordning Länsstyrelsen bevakar frågan och återkommer till
VFD när beslut är fattat av regeringen.
B. Beslut om sammanträdesdagar 2021
Sammanträdesdatum för 2021 fastställdes till
Torsdag 25/3, fredag 20/8 och torsdag 25/11.
Nästa sammanträde är torsdagen den 25 mars 2021
Lokal: Nissan, kl 9.00 - 11.30 på Länsstyrelsen i Halland, Halmstad, alternativt
Skype.
C. Sammanträdet avslutas
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade sammanträdet.
Vid protokollet:

Sekreterare, Karin Valtinat

Ordförande, Brittis Benzler

Justerare, Maud Lanne

