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Denna handling är justerad samt undertecknad och finns arkiverad med namnteckningar 

 

Viltförvaltningsdelegationen i Hallands län 

Tid: 6 maj 2022 kl. 9:00-11:30 

Plats: Länsstyrelsen, Slottsgatan 2, lokal Nissan 

 

Närvarande: 

Brittis Benzler, landshövding, ordförande 

 

Ordinarie ledamöter: 

Politiken   Elisabeth Babic (M) 

Politiken   Karl-Johan Wiktorp (L) 

Politiken   Mikael Salomonsgård (S) 

Politiken   Lena Olofsdotter (C) 

Trafiksäkerhet och illegal jakt Pontus Remdahl 

Jakt och Viltvårdsintresset  Stefan Nilsson 

Naturvårdsintresset  Anders Wirdheim 

Naturvårdsintresset  Frida Nettelbladt 

Ägare och brukare av jordbruksmark Ulrika Algothsson 

Skogsnäringen  Ulf Johansson 

Natur- och ekoturismföretagen Maria Ljunggren Possfelt 

Yrkesfisket   Anders Fabricius 

 

Deltagande ersättare 

Politiken   Ingegerd Torhall (L) 

Politiken   Henrik Arnesson (C) 

 

Länsstyrelsen i Hallands län 

Karin Valtinat, biträdande naturvårdsdirektör 

Martin Broberg, jakt- och rovdjurshandläggare 

 

Sekreterare 

Gert E Olsson, jakthandläggare 
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1. Sammanträdet öppnades 

Ordförande, Brittis Benzler, förklarade mötet öppnat och hälsade 

ledamöterna välkomna. 

2. Val av justerare 

Till justerare valdes Elisabeth Babic. 

3. Räkning av mötesdeltagare för fastställande av 

röstberättigade 

En viltförvaltningsdelegation är beslutsför när ordföranden och 

minst tre fjärdedelar av de andra ledamöterna är närvarande. 

Delegationen var beslutsför, då 13 röstberättigade ledamöter 

jämte ordföranden var närvarande. 

4. Fastställande av dagordningen 

Dagordningen fastställdes. 

5. Godkännande av föregående protokoll 

Mötet godkände föregående mötes protokoll. 

6. Regional förvaltningsplan för vildsvin 

Viltförvaltningsdelegationen beslutar att anta den nya 

förvaltningsplanen för vildsvin i föreslagen och av Gert Olsson 

presenterad version. 

7. Regional förvaltningsplan för rovdjur – förlängd giltighetstid  

Länsstyrelsen informerade om att man förlänger giltighetstiden 

för den regionala förvaltningsplanen för rovdjur till och med 2023 

i väntan på en ny nationell förvaltningsplan.  

8. Resultat från rovdjursinventeringen  

Martin Broberg informerar delegationen om resultaten från 

inventeringsperioden 2021–2022 för lo och varg samt de större 

möjligheter som fler viltkameror kan medge kommande säsonger.  

9. Rovdjur i Halland och det södra rovdjursförvaltningsområdet 

Martin Broberg informerade om situationen för lodjursförekomst 

inom det södra rovdjursförvaltningsområdet (SRFO), med totalt 

ökande antal lodjur samt ökad utbredningen av varg inom SRFO. 

10. Älgjakten i Halland 

Martin Broberg informerade delegationen om älgjaktens 

måluppfyllnad innevarande jaktåret 2021–2022, samt om en ny 

metod för populationsberäkningar att använda kommande år.  

11. Nya rutiner för utbetalning av arvoden  

Karin Valtinat informerade delegationen om förenklad hantering 

av arvoden genom närvaro i det justerade protokollet istället för 

att varje enskild delegat lämnar in arvodesblankett, medan utlägg 

för resa m.m. hanteras som tidigare. 
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12. Dags att förbereda nominering av ledamöter för nästa 

mandatperiod 2023–2026 

Martin Broberg informerade om processen att nominera delegater 

för kommande mandatperiod 2023–2026. 

13. Aktuella remisser 

Inga inkomna remisser att redogöra för. 

A. Övriga frågor 

a. Pontus Remdahl informerar om och föreslår att under 

kommande delegationsmöte presentera andras erfarenheter 

och egna kring tätortsnära viltförvaltning och andra 

situationer som kan uppstå, med potentiell konflikt mellan 

medborgare och vilda djur. Detta är ett lämpligt inslag till ett 

novembermöte. 

b. Ulrika Algothsson reser frågan om länets växtodlande 

lantbrukare kan låna skrämselutrustning och anlita 

skrämselkonsulent via Länsstyrelsen för att hantera 

situationer med storfågel (gäss, sångsvan och trana) och 

risker för skador i växande gröda från dessa. Gert Olsson 

informerar delegationen att så redan sker i begränsad 

utsträckning rörande skrämselutrustning och att 

möjligheterna att utöka detta ska undersökas till kommande 

delegationsmöte. 

B. Nästa sammanträdesdatum torsdag 25 augusti 

Nästa sammanträde är torsdagen den 25 augusti 2022. 

Lokal: Nissan, kl. 9.00 – ca 11.30 på Länsstyrelsen i Halland, 

Halmstad 

C. Sammanträdet avslutas 

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade sammanträdet. 

 

Vid protokollet: 

 

 

……………………………………………… 

Sekreterare, Gert E Olsson 

 

 

……………………………………………… 

Ordförande, Brittis Benzler 

 

 

……………………………………………… 

Justerare, Elisabeth Babic 
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Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter 

Information om hur vi hanterar dessa finns på 

www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 
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