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ii Länsstyrelsen t:J GOTLANDS LAN 

PROTOKOLL 1(2)
Datum Dnr 
2020-09-30 218-3871-2020 

Mimmi Skog Länsstyrelsen i Gotlands län 
Naturvårdsenheten 
010-2239385 

Möte med viltförvaltningsdelegationen 

Plats: Bläcku på Länsstyrelsen och via Skype 
Tid: 13.00 

Närvarande: 
Ledamöter Adjungerande 
Anders Flanking, ordförande Mimmi Skog, naturvårdshandläggare på 
Bernt Olofsson, fiskarförbundet Länsstyrelsens 
Måns Hjerquist, Gotlands Ornitologiska Anna-Lena Fritz, enhetschef 
Förening naturvårdsenheten på Länsstyrelsen 
Ronny Lund, Ekoturismföreningen Andreas Pettersson, länsfiskekonsulent 
Gerty Holmstedt, S på Länsstyrelsen 
AnnChristin Wallin, Friluftsfrämjandet 

1. Välkomna! 

2. Fastställande av sekreterare – Mimmi skriver 

3. Fastställande av justeringsperson – AnnChristin Wallin justerar. 

4. Föregående protokoll – läggs till handlingarna. 

5. Hänt och på gång inom viltförvaltningen – förslag om nya jakttider, 
strategi om örnar och vindkraft, hur gick skyddsjakten efter skarv, mm 

Mimmi informerar om huvuddragen i förslaget om nya jakttider och 
kommer skicka ut svaret till delegaterna för kännedom. Skyddsjakten efter 
skarv gick bra så till vida att häckning i Ajkesträsk uteblev i år, dock har 
man återigen noterat skarv i området. Det finns också tecken på att 
vegetationen i sjön håller på att förändras, då man upptäckt mycket 
grönslick som är en opportunistisk art som gillar näringsrika vatten. Den 
fanns inte där tidigare. Men det finns mycket kransalger kvar i sjön 
fortfarande. Mimmi informerar även om några medskick från länsveterinär 
Agneta Norström Karlsson. Det handlade om afrikansk svinpest, chronic 
wasting disease och att SVA gärna vill ha in sälprover för ett nytt 
forskningsprojekt. 
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Länsstyrelsen i Gotlands län PROTOKOLL 2020-09-30 Dnr 218-3871-2020 

6. Viltets ekosystemtjänster - Sveriges lantbruksuniversitet presenterar. 
Se bifogade åhörarkopior. 

7. Rehabilitering av vilt – vad är det som gäller? 
Mimmi och Måns presenterar. Rehabilitering är en tillståndspliktig 
verksamhet. Anledningen är att kunna kontrollera att verksamheten i första 
hand sker utan att orsaka onödigt lidande. Smittskydd och risken för 
spridning av oönskade arter är också en viktig del. Långa transporter av 
skadade och sjuka djur till och från fastlandet är inte tillåten. Inte heller att 
visa upp djuren under rehabiliteringen i kommersiellt syfte. Se bifogad 
presentation. 

8. Information om sälskadeersättningar 
Andreas Pettersson presenterar, se bifogad presentation. 

9. Nästa möte 
Anders föreslår ett möte i december igen. Mimmi letar fram ett lämpligt 
datum. 

Vid protokollet 

Mimmi Skog 

Anders Flanking AnnChristin Wallin 
Ordförande Justerare 
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