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Viltvårdsplanens artspecifika viltförvaltning
Förslag till beslut
Natur- och trafiknämnden noterar informationen om viltvårdsplanens bilaga 1 med
aktuella uppgifter om mål och aktiviteter för kommande år.

Sammanfattning
Den 27 april 2021 beslutade natur- och trafiknämnden att anta viltvårdsplanen samt att
ge berörd enhet i uppdrag att undersöka möjligheterna att i bilaga 1 kvantifiera de olika
arterna och målen samt de aktiviteter som planeras och att planen revideras årligen.
Målet med viltförvaltningen är att ge viltet skydd och stöd, att balansera populationerna
så att de är friska och livskraftiga, ge möjlighet till rika naturupplevelser för
kommuninvånarna samt minska antalet konflikter som uppkommer i mötet mellan
människor och vilt. Aktiviteter för att möta målen väljs utifrån vilken art det är och vilket
mål man vill uppnå samt vilken plats som är aktuell.
Viltförvaltning i urbana miljöer innebär till största delen att balansera populationerna
samt begränsa viltrelaterade problem. Enheten anser därför inte att kvantifiering av de
olika arterna är relevant då det skulle krävas stora resurser som inte står i proportion till
nyttan. I bilaga 1 anges i stället en inriktning, för respektive art, om antalet individer bör
minskas, behållas eller ökas generellt i kommunen för att tillsammans med övriga
aktiviteter bidra till att målen uppnås. Statistik som visar tidigare års omhändertagande av
vilt, som hittats dött eller avlivats av viltvårdslaget, finns också med i bilagan.
Enheten kommer årligen revidera bilaga 1

Ärendet
Den 27 april 2021 beslutade natur- och trafiknämnden att anta viltvårdsplanen samt att
ge berörd enhet i uppdrag att undersöka möjligheterna att i bilaga 1 kvantifiera de olika
arterna och målen samt de aktiviteter som planeras och att planen revideras årligen.
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Inledning
Nacka kommun är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Detta påverkar natur
och djurliv på många olika sätt. Naturmark tas i anspråk för bebyggelse och infrastruktur
eller omvandlas till parkmark. Kommuninvånarna blir fler och besökstrycket ökar i den
natur som finns kvar.
Förtätningarna leder till fler konflikter mellan människor och djur samtidigt som viltet
bidrar till rika naturupplevelser för kommuninvånarna. Viltförvaltning i urbana miljöer
innebär till största delen att begränsa viltrelaterade problem.

Enhetens utredning
Mål och aktiviteter

Målet med viltförvaltningen är att ge viltet skydd och stöd, att balansera populationerna
så att de är friska och livskraftiga, ge möjlighet till rika naturupplevelser för
kommuninvånarna samt minska antalet konflikter som uppkommer i mötet mellan
människor och vilt. Exempel på konflikter som uppkommer är gäss som förorenar på
badplatser, bävrar som sätter igen vattendrag och viltolyckor på våra vägar.
Aktiviteter för att möta målen väljs utifrån vilken art det är och vilket mål man vill uppnå
samt vilken plats som är aktuell. På badplatser utförs skyddsjakt på gäss för att skrämma
dem och för att minska populationen. Bäverdämmen rivs och riskträd säkerställs. För att
minska antalet viltolyckor utförs proaktiva aktiviteter så som att locka viltet till andra
platser med utfodring och saltsten samt underhålla och komplettera viltstängsel.
Viltrelaterade konflikter är ofta knutna till en plats och aktiviteter utförs då lokalt. För att
minska antalet konflikter kan populationer behöva minskas genom jakt och skyddsjakt.
Kvantifiering

Enheten anser inte att kvantifiering av de olika arterna är relevant. För att kvantifiera
antal individer av de olika arterna krävs stora resurser vilket inte står i proportion till
nyttan med det. I bilaga 1 anges i stället en inriktning, för respektive art, om antalet
individer bör minskas, behållas eller ökas generellt i kommunen för att tillsammans med
övriga aktiviteter bidra till att målen uppnås. Statistik som visar tidigare års
omhändertagande av vilt, som hittats dött eller avlivats av viltvårdslaget, finns också med
i bilagan.
Revidering

Enheten kommer årligen revidera bilaga 1 med de för Nacka kommun relevanta arterna
utifrån viltstammarnas utveckling, konflikter som uppkommer och andra aktuella
förutsättningar samt utifrån ny kunskap, nya lagar och beslut från länsstyrelsen och
naturvårdsverket.
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Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser

Konsekvenser för barn
Inga konsekvenser för barn.

Bilagor
Bilaga 1 Artspecifik viltförvaltning 2021

Kristina Petterqvist
Enhetschef
Enheten offentlig utemiljö

Kajsa Gustavsson
Vilt- och naturförvaltare
Enheten offentlig utemiljö
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