
 
Protokoll 
  

 
Diarienummer 

 
Sida 

 

 

2022-11-15 
  

511-45900-2022 
  

1(5) 

   
 

 
Postadress: 
Länsstyrelsen Västra Götalands län 
403 40 Göteborg 

Telefon: 
010-224 40 00 (vxl) 
 

Webb: 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

E-post: 
vastragotaland@lansstyrelsen.se 

 

Protokoll från Viltförvaltningsdelegationens 
sammanträde den 15 november 2022 

 Närvarande Organisation 
Ordförande Sten Tolgfors Landshövding 

Ordinarie Morgan Andersson Politisk företrädare 

Ordinarie Bertil Jonsson Politisk företrädare 

Ordinarie Kent Folkesson Politisk företrädare 

Ordinarie Anders Blomgren Polisen 

Ordinarie Karin Lindhagen Skogsnäringen 

Ordinarie Börje Ericsson Lokalt näringsliv och turism 

Ersättare Mikael Olsson Jakt- och viltvårdsintresset 

Ordinarie Håkan Persson Ägare brukare jordbruksmark 

Ordinarie Ingegerd Borg-Saviharju Naturvårdsintresset 

Ersättare Erik Vikstrand Naturvårdsintresset 

Ersättare Jan Leander Politisk företrädare 

Ordinarie Marianne Bonnevier Politisk företrädare 

Ordinarie Stefan Westerberg Yrkesfisket 

Adjungerad Ronny Fihn Skogsstyrelsen 

 Ghufran Mahmood Länsstyrelsen 

 Mia Bisther Länsstyrelsen 

 David Persson Länsstyrelsen 

 Joakim Carlsson Länsstyrelsen 
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 Anita Bergstedt Länsstyrelsen 

 

1. Mötet öppnas 
Ordförande Sten Tolgfors öppnade mötet. 

2. Val av justerare 
Kent Folkesson utsågs till att justera protokollet. 

3. Val av sekreterare 
Anita Bergstedt utsågs till att föra protokoll. 

4. Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes. Under punkten övriga frågor kommer anonym anmälan 
om illegal jakt, skyddsjakt efter dovhjort, skyddsjakt efter älg, balans på 
vargstammen samt järven som förra året rymde från Nordens Ark att diskuteras. 

5. Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna, med den kompletterande 
informationen att Länsstyrelsen nu sökt och fått extra medel ur viltskadeanslaget. 
Bidrag och ersättningar för viltskador kan därmed fortsatt handläggas och betalas 
ut. 
 
Under året har kostnaderna på viltskadeanslaget av flera anledningar varit större än 
tidigare år. Eftersom spannmålspriserna gått upp, har kostnaderna för grödskador 
ökat. Ansökningarna om bidrag till skyddsväst för hund har mer än dubblerats, 
liksom ansökningarna om bidrag till röjning under rovdjursavvisande stängsel. 
Även antalet ansökningar om bidrag för att sätta upp rovdjursavvisande stängsel 
har ökat. 

6. Motion från Karin Lindhagen 
Karin Lindhagen vill att Länsstyrelsen alltid ska begära att samrådsprotokoll ska 
bifogas när älgskötselplaner handläggs inför beslut. Länsstyrelsen bekräftar att 
samrådsprotokollen alltid begärs in i samband med beslut om älgskötselplaner. 

Karin Lindhagen vill också att Länsstyrelsen ska rekommendera 
älgskötselområdena att bjuda in markägarorganisationernas viltombud till 
samråden, förutom berörda markägare. Länsstyrelsen kommer att lägga in denna 
rekommendation i mallen för samråd i älgskötselområden. 
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Karin Lindhagen vill att protokollen från älgskötselområdenas samråd ska 
publiceras på Länsstyrelsens hemsida. Detta önskemål kan inte tillgodoses, 
eftersom allt som Länsstyrelsen publicerar måste vara tillgänglighetsanpassat. Det 
går dock att begära ut de protokoll som inkommit till Länsstyrelsen. 

7. Samförvaltning hjortdjur 
Länsstyrelsen redovisade det inledande arbete som gjorts för att ta fram en plan för 
samförvaltning av hjortdjur i länet. Delegationen ställde sig positiv och såg många 
fördelar med ett sådant dokument. Delegationens arbetsgrupp för klövviltfrågor 
kommer att involveras i arbetet. 

8. Redovisning av tillsynsprojekt för vilthägn 
Länsstyrelsen redovisade det extra arbete som genomförts under året med tillsyn av 
några av länets ca 200 vilthägn. Fokus vid tillsynen är att hägnet är rymningssäkert, 
att det inte finns risk att djuren skadar sig i hägnet, samt att djuren har tillräckligt 
med mat och vatten. 

9. Skyddsjakt efter varg 
Länsstyrelsen har beslutat om skyddsjakt under oktober efter en varg i området 
kring Undenäs i Karlsborgs kommun. Anledningen är att en varg under ett par 
månaders tid, vid upprepade tillfällen uppehållet sig nära människor. Beslutet har 
överklagats till Förvaltningsrätten och inte blivit ändrat. Även vid prövning i nästa 
instans, Kammarrätten, stod sig vårt beslut utan ändring. Ingen varg fälldes med 
stöd av beslutet. Några fortsatta rapporter om en närgången varg, har inte inkommit 
till Länsstyrelsen från området. 

10. Kommunikationsplan för rovdjursfrågor 
Länets senaste kommunikationsplan gällde för perioden 2015-2019. Länsstyrelsen 
kommer nu att se över och revidera dokumentet. Syftet med planen är att klargöra 
Länsstyrelsens ansvar för information och kommunikation i rovdjursfrågor, 
särskilja olika målgrupper och deras specifika behov av information 
(tamdjursägare, jägare och allmänhet) samt att i möjligaste mån förebygga 
konflikter. Delegationens arbetsgrupp för rovdjursfrågor kommer att involveras i 
arbetet. 

11. Övriga frågor 

Illegal jakt efter rovdjur 

Morgan Andersson undrar över anonyma anmälningar om illegal jakt efter rovdjur. 
Länsstyrelsen förklarar att det är vanligt för tillsynsmyndigheter att ta emot 
anonyma anmälningar, bland annat i Länsstyrelsens djurskyddsarbete. På grund av 
offentlighetsprincipen har Länsstyrelsen små möjligheter att sekretessbelägga 
avsändare till handlingar som lämnas till myndigheten. Det är därför för många 
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personer en förutsättning för att anmäla misstänkta brott, att de kan lämna 
anmälningarna anonymt till myndigheter. 
 
Det är svårt för människor i vissa områden att vara öppna med att de inte ställer sig 
bakom hat och olagliga handlingar riktade mot rovdjur. Därför upplyser 
Länsstyrelsen om att det är möjligt att lämna uppgifter till myndigheten anonymt. 
Anmälningar om brott som går att utreda lämnar Länsstyrelsen vidare till Polisen. 
Vissa anmälningar kan påverka hur Länsstyrelsen lägger upp sitt fältarbete. Vid 
nästa möte med Viltförvaltningsdelegationen, den 17 februari 2023, planerar 
Länsstyrelsen att utveckla vad vi vet om illegal jakt i länet. 

Skyddsjakt efter dovhjort 

Morgan Andersson undrar över Länsstyrelsens beslut om skyddsjakt hela dygnet 
efter upp till 1500 dovhjortar per år till och med den 28 februari 2025, i ett område 
söder om Hunneberg. Tillståndet till skyddsjakt gäller under förutsättning att ett 
antal villkor är uppfyllda. Beslutet har överklagats till Naturvårdsverket, men har 
stått sig utan ändringar. 

Skyddsjakt efter älg 

Morgan Andersson undrar över Länsstyrelsens beslut om skyddsjakt efter 
älg. Länsstyrelsen beviljar varje år en handfull ansökningar om skyddsjakt 
efter älg. Skyddsjakt beviljas när det finns stora skador och övriga 
skadeförebyggande åtgärder inte har hjälpt. När ingen annan lämplig 
lösning finns, är kriterierna för skyddsjakt uppfyllda.  

Balans på vargstammen 

Morgan Andersson undrar varför det inte blir jakt efter varg i Västra Götaland i 
januari och frågar hur Länsstyrelsen arbetar för att få balans på vargstammen. 

Länsstyrelsen deltar i det länsgemensamma arbetet att planera licensjakten efter 
varg i Mellersta rovdjursförvaltningsområdet. Västra Götaland har enligt 
inventeringsresultatet ännu inte uppnått miniminivån 2,5 föryngringar per år. 
Jakten för att hålla nere vargpopulationen kommer att genomföras i de län som har 
tätast stam och uppnått sin miniminivå. 

12. Kommande sammanträden och utbildningar 2023 
Nästa sammanträde med Viltförvaltningsdelegationen hålls fredagen den 17 
februari 2023, kl. 9.30-13.00 i Göteborg. Möjlighet att delta via Skype erbjuds de 
som har förhinder att delta på plats. 

Delegationen sammanträder också onsdagen den 7 juni 2023 kl. 9.30-13.00 i 
Vänersborg, torsdagen den 31 augusti 2023 kl. 9.30-13.00 i Göteborg och 
onsdagen den 25 oktober 2023 kl. 9.30-13.00 Vänersborg. 

Tisdagen den 9 maj 2023 planeras en exkursion i området kring Svenljunga på 
temat viltanpassad skogsskötsel. Ronny Fihn, Skogsstyrelsen håller utbildningen. 
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Torsdagen den 1 juni 2023 kommer Viltförvaltningsdelegationen att i Västerås få 
en utbildning tillsammans med de andra nya delegationerna i Mellersta 
rovdjursförvaltningsområdet. Personal från Grimsö forskningsstation kommer att 
föreläsa om vilt. 

Utbildning planeras dessutom för både ordinarie ledamöter och ersättare kl. 14.00-
16.00 efter varje sammanträde. 

13. Mötet avslutas 
Landshövding Sten Tolgfors avslutade sammanträdet.  

På eftermiddagen höll Karl Lundström, SLU, en föreläsning om skarv för 
Delegationen. 

 
 
Vid protokollet: Anita Bergstedt            
 
 
 
Ordförande Sten Tolgfors godkänner protokollet. 
 
 
 
 
Justeras: Kent Folkesson    
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