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Protokoll fört vid viltförvaltningsdelegationens möte 2021-09-15 

Plats: Wärdshuset, Hjälstaviken. 

Beslutande ledamöter: Göran Enander (ordf.), Ann Edlund, Emil Nilsson, Per Eriksson, 

Bo Jansson, Åsa Sikberg, Lars-Olof Legnerfält, Stefan Holm, Sören Bergqvist (tjg. 

ersättare), SusAnne Mastonstråle (tjg. ersättare). 

 

Ersättare: Hans-Erik Carlsson. 

Övriga deltagare: Nils Lidbaum. 

Tjänstemän: Sebastian Olofsson, Lars Plahn, Emma Höök.  

 

Det antecknas att delegationen före sammanträdet besökte Hjälstaviken för en 

redovisning av arbetet med skadeförebyggande åtgärder mot betande fåglar. 

 

§ 1. Emil Nilsson valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet. 

§ 2. Mötet godkände den utskickade dagordningen. 

§ 3. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

§ 4. Rovdjur 

Sebastian Olofsson redogjorde för de senaste rovdjurshändelserna inom länet, bland annat 

de vargangrepp som inträffat, de förebyggande åtgärder som vidtagits, det beslut som 

fattats om skyddsjakt efter en varg inom Siggeforareviret samt de rättsliga processer som 

följt beslutet.  

 

Vidare redogjordes för de av Naturvårdsverket fastställda inventeringsresultaten för 

lodjur och varg under inventeringen 20/21 samt för den pågående 

kungsörnsinventeringen. I Siggeforareviret har det fötts minst sex valpar under 2021 

enligt länsstyrelsens viltkameror.  

 

Slutligen redogjordes för det pågående arbetet med riktlinjer för skyddsjakt i det 

mellersta rovdjursförvaltningsområdet – arbetet pausas i avvaktan på att Naturvårdsverket 

fastställer nationella riktlinjer.  

 

Emil Nilsson framförde att Svenska Rovdjursföreningen kan erbjuda att betala 

mellanskillnaden mellan faktisk kostnad och erhållet bidrag från 

viltskadeanslaget/landsbygdsprogrammet för de fårägare inom Siggeforareviret som vill 

sätta upp rovdjursavvisande stängsel. 

§ 5. Förvaltningsplan – Vildsvin 

Lars Plahn redogjorde för det pågående arbetet med den regionala förvaltningsplanen för 

vildsvin.  
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§ 6. Ny fällavgift – Älg 

Lars Plahn redogjorde för den nya sänkta fällavgiften för vuxen älg.  

§ 7. Kommande möte 

Göran Enander informerade om det extrainsatta mötet som kommer att hållas den 7 

december.   

§ 8. Övrig fråga 

Delegationen diskuterade, efter fråga från Åsa Sikberg, hur den enskilde ledamoten som 

representant för Viltförvaltningsdelegationen bör förhålla sig till media.  

 

Vid protokollet  

 

 

Emma Höök 

 

 

 Justeras  

 

 

Göran Enander   Emil Nilsson 

 

 

 

Bilagor 
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