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

Sammanfattning
Antagen viltvårdsplans bilaga om artspecifik viltförvaltning har återremitterats två gånger
under föregående år. Bilagan är uppdaterad enligt beslut från nämndsammanträdet 23
november 2021.
Uppdateringen innebär att det för arterna dovvilt, rådjur och älg finns ungefärliga
beräkningar vad gäller beståndet, hur många individer som bör finnas samt hur många
som bör fällas genom jakt.
Beräkningar vad gäller beståndet har utförts utifrån att en population behöver ha en viss
storlek och förökning för att bestå över tid trots att visst antal individer dör. Insamlade
data om antal vilt som dött samt antaget mörkertal döda djur och årlig föryngring, egna
och rapporterade observationer samt att viltet förflyttar sig i landskapet har legat till
grund vid beräkningen.
Bilagans inriktning för skarv, vildsvin och varg har också uppdaterats.

Ärendet
Ärendets beredning
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, om artspecifik
viltförvaltning, kvantifiera de olika arterna och målen samt de aktiviteter som planeras
och att planen revideras årligen.
Den 23 november 2021 beslutade natur- och trafiknämnden att återremittera ärendet
med uppdrag att komplettera viltvårdsplanen med ungefärliga beräkningar vad gäller
beståndet av relevanta djur och utifrån det kvantifiera hur många individer som bör
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finnas inom kommunens gränser. I det fall jakt ska bedrivas bör antal djur som ska fällas,
nämnas. Bestäms antal av länsstyrelsen bör även det redovisas i bilagan.
Natur- och trafiknämnden beslutade att inriktningen ska kompletteras med att skarv ska
minskas kraftigt och att vildsvin bör hållas borta från Nacka och det gäller även varg.
Vid nämndsammanträdet framkom det att med relevanta djur avses dovvilt, rådjur och
älg.
Inledning
Inom kommunens gränser kan den planerade viltförvaltningen ske på den mark som
kommunen äger. Inom den kommunala viltförvaltningen ingår även samverkan med
Nationella Viltolycksrådet, Polismyndigheten och andra aktörer i samband med
trafikolyckor och andra händelser där viltet är inkluderat. Befintlig insamlad statistik
omfattar all den utförda viltförvaltningen och utgör grunden för analys och planeringen
av kommande viltförvaltning.
Länsstyrelsen i Stockholms län förvaltar varg utifrån förvaltningsplanen för rovdjur i
Stockholms län. Rapport 2020:1. Kommunens rådighet att påverka förvaltningen av
rovdjur på kommunens mark är därför ytterst begränsad. Vid observationer av rovdjur
rapporteras det in till länsstyrelsen via e-tjänsten Skandobs.
Länsstyrelsen i Stockholm har även tagit fram en förvaltningsplan för skarv, rapport
2020:9. Den medger skyddsjakt.
Enhetens utredning
Kvantifiering och metod

Kommunens viltförvaltare har tillsammans med tre av kommunens viltvårdare analyserat
befintlig statistik och utifrån det gjort ungefärliga beräkningar vad gäller beståndet,
kvantifierat hur många individer som bör finnas samt planerat för antal individer som
bör fällas.
Beräkningar vad gäller beståndet har utförts utifrån att en population behöver ha en viss
storlek och förökning för att bestå över tid trots att visst antal individer dör. Insamlade
data om antal vilt som dött samt antaget mörkertal döda djur och årlig föryngring, egna
och rapporterade observationer samt att viltet förflyttar sig i landskapet har legat till
grund vid beräkningen.
Insamlade data över antalet som dött inkluderar det som skjutits vid jakt samt det som
omhändertagits skadat eller funnet redan dött. Vilt som dör av skador eller ålder, hård
vinter eller tas av rovdjur eller dör av annan anledning och inte kommer till vår
kännedom utgör ett mörkertal.
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Framtagna antal har stämts av med jaktvårdskonsulent på Svenska jägareförbundet och
funnits rimliga. De informerade även om att det inte finns någon bra vetenskaplig metod
för att inventera vilt i urbana miljöer. Spillningsinventering för älg och rådjur ger statistik
för större områden och går inte att bryta ner till mindre marker.
Arterna rådjur, dovvilt och älg

Rådjuren finns över hela kommunen och beräknas till 700 individer. Antalet bör minskas
till 650 då de ingår i många konflikter. Den planerade jakten ökas och 100 rådjur bör
fällas.
Statistik för rådjur de senaste tre åren visar att det i snitt skjutits 79 och att det därutöver
omhändertagits 204 stycken. Det ger ett snitt om en känd minskning med 283 rådjur per
år.
Dovviltet finns på den mark som angränsar till Erstavik och beräknas till 60 individer.
Stora områden i kommunen har inget dovvilt alls. Om de fördelar sig mer jämt över
kommunen kan antalet ökas, annars bibehållas. Den planerade jakten ökas och 20 dov
bör fällas.
Statistik för dovviltet de senaste tre åren visar att det i snitt per år skjutits 15 och att det
därutöver omhändertagits 30 stycken. Det ger ett snitt om en känd minskning med 45
dovvilt per år. De rör sig över markgränserna, vintertid uppehåller de sig mer på
kommunens mark och på sommaren dras de mer åt Erstavik. Generellt fylls Nackas
population på av nya individer från omkringliggande marker vilket ökar antalet för den
planerade jakten.
Älgarna uppehåller sig främst i större naturområden och beräknas till tio individer.
Antalet bör bibehållas och den planerade jakten är att en till sex älgar bör fällas.
Licensjakten sker i enlighet med tilldelning från Länsstyrelsen med en kvot om max sex
individer. Älgar är stora djur, är inte stationära och rör sig över stora områden vilket
påverkar förvaltningen.
Statistik för älg de senaste tre åren visar att det i snitt per år skjutits mindre än två och att
det därutöver omhändertagits knappt fem med snittet om en känd minskning med sex
älgar per år.
Revidering

Enheten kommer årligen revidera bilaga 1 utifrån viltstammarnas utveckling, konflikter
som uppkommer och andra aktuella förutsättningar samt utifrån ny kunskap, nya lagar
och beslut från Länsstyrelsen och Naturvårdsverket.

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser.
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Konsekvenser för barn
Inga konsekvenser för barn.

Bilagor
Bilaga 1 Artspecifik viltförvaltning daterad 2022-03-29

Kristina Petterqvist
Enhetschef
Enheten offentlig utemiljö

Kajsa Gustavsson
Vilt- och naturförvaltare
Enheten offentlig utemiljö
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