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Möte med viltförvaltningsdelegationen 

Plats: Skype
Tid: 13.00

Närvarande:
Ledamöter 
Anders Flanking, ordförande
Gerty Holmstedt (S)
Ann-Christin Wallin 
(Friluftsfrämjandet)
Stefan Johansson (LRF)
Bernt Olofsson (Ölands-Gotlands 
fiskareförbund)

Adjungerande
Mimmi Skog, naturvårdshandläggare 
länsstyrelsen
Anna-Lena Fritz, enhetschef 
naturvårdsenheten länsstyrelsen

1. Välkomna
2. Fastställande av sekreterare – Mimmi skriver
3. Fastställande av justeringsperson – Stefan Johansson
4. Föregående protokoll
5. Hänt och på gång 

 Skyddsjakt efter skarv i Ajkesträsk

Skyddsjakt även i år. Vattenprover visar att skyddsjakten gett resultat 
med minskade närsalter i vattnet.   

 Skyddsjakt efter vitkindad gås

Skyddsjakt även i år. Förändrade jakttider kommer medge skyddsjakt 
på enskilds initiativ efter vitkindad gås, trana och sångsvan invid 
skadedrabbade fält med oskördad gröda året om. 

 Licensjakt efter säl 
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Naturvårdsverket har beslutat om licensjakt efter gråsäl för jaktåret 
2021/2022. Efter 2022 kommer möjligheten att fatta beslut om 
licensjakt efter säl tas bort. 

 Valar tillhör också statens vilt

Förvirring uppstod när en död val dök upp utanför gotlands kust. Men 
det är polisen som hanterar frågor om döda valar då valar tillhör 
statens vilt. Och statens vilt ska omhändertas av polisen, oavsett om 
kadavret flyter till havs eller har strandat. 

 Nya jakttider beslutade

Börjar gälla första juli 2021. Det innebär för Gotlands del bland annat 
att vårbockjakt på rådjur införs samt att skyddsjakt på storskarv, 
vitkindad gås, sångsvan och trana införs. 

 Höjning av ersättningsnivåer för eftersök av vilt 

Har inte skett på tio år. Naturvårdsverket föreslår att för eftersök på 
annat än björn, varg, järv, lo, älg och vildsvin ska ersättningen öka från 
400 kronor till 780 kronor. 

6. Skogsstyrelsen och Mellanskog – presentation av den gotländska 
skogsstrategin och arbetet med att minska skador orsakade av rådjur, se 
power-point presentationer. 

7. Rapport från länsveterinären – Agneta berättar kort om läget med 
fågelinfluensan och om viltkadaver som dykt upp längs våra kuster under 
våren.

8. Datum för nytt möte – vi lämnar det lite öppet. 
9. Mötet avslutas

Anders Flanking Stefan Johansson 

Landshövding Justeringsperson

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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