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Viltförvaltningsdelegationen

Protokoll från Viltförvaltningsdelegationens sammanträde den
22 mars 2018 på Länsstyrelsen i Göteborg
Närvarande ledamöter
Ordf: Anders Danielsson
L: Anders Blomgren
L: Ann Ohlsson
L: Bertil Jonsson
L: Börje Ericsson
L: Göte Johansson
L: Ingegerd Borg Saviharju
L: Katarina Johnsson
L: Morgan Andersson
L: Ronny Johansson
E: Pontus Gyllenberg
Som mest får tre ledamöter saknas om delegationen ska vara beslutsför
(minst tre fjärdedelar av de femton ledamöterna ska vara närvarande). Fem
ledamöter saknades, utan att deras ersättare var på plats. Delegationen var
därför inte beslutsför.
Övriga närvarande
Johan Larsson, Länsstyrelsen
David Bruun, Länsstyrelsen
Nelly Grönberg, Länsstyrelsen
Anita Bergstedt, Länsstyrelsen

1. Mötet öppnas
Ordförande Anders Danielsson öppnade mötet.
2. Val av justerare
Anders Blomgren utsågs till att justera protokollet.
3. Val av sekreterare
Anita Bergstedt utsågs till att föra protokoll.
4. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
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5. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll den 28 november 2017 lades till handlingarna.
6. Översyn av förvaltningsplanen för stora rovdjur
Anita Bergstedt redovisade de förslag till ändringar i länets förvaltningsplan
för varg, lo och kungsörn, som delegationens arbetsgrupp för rovdjursfrågor
föreslår. En djupare genomgång och beslut om den reviderade planen planeras till nästa sammanträde, den 13 juni 2018.
7. Uppföljning av länsmålsättningen för älg och älgjakten 2017/2018
Johan Larsson redovisade resultat och trender från älgjakten 2017/2018 relaterat till
länsmålsättningen för älgpopulationen.
Avskjutningen når inte upp till målet. Ju större jaktområdena är, desto effektivare
tenderar jakten att bli. Skogsskadorna visar att det är viktigt att avskjutningen ökar.
Diskuterades hur jägarna ska förmås att öka avskjutningen. Kanske behöver problemet
med skogsskador och dess kostnader förklaras och synliggöras bättre? Brist på
vinterbete medför att djuren koncentreras där det finns foder, vilket ger skador. Rönn,
asp, sälg och ek äts före tallen och behöver finnas i sådan omfattning att de blir
trädbildande. Mängden av dessa trädslag behöver ökas kraftigt. Kalvvikter och
slaktvikter minskar. Kalvarna väger nu ca 60 kg, målet är 70 kg. Vad kan vi göra för
att älgarna ska bli större?
Älgskötselområdena ska inventera älgstammen löpande. Detta sköts inte på ett sätt
som gör att vi har god kännedom om länets älgpopulation. Spillningsinventering är
den rekommenderade metoden. Hur skapar vi en bra inventeringsverksamhet?
Viltförvaltningsdelegationens arbetsgrupp för klövviltfrågor fick i uppdrag att föreslå
hur inventeringen av älg och kronhjort ska bli mer effektiv och heltäckande i länet.
8. Länsmålsättning kronhjort
Johan Larsson informerade om att arbetsgruppen för klövviltfrågor har haft två möten
för att ta fram en länsmålsättning för kronhjort. Fler möten krävs innan arbetet är klart.
9. Beslut om älgförvaltningsgrupper
Nytt beslut om medlemmar i älgförvaltningsgrupperna (ÄFO 1-9) krävs, då
tidigare förordnanden gått ut. Föreslogs att tillsätta de personer som nominerats av berörda föreningar, enligt till dagordningen bilagt förslag.
Då delegationen inte var beslutsför på grund av för få närvarande ledamöter, har beslut om att förordna älgförvaltningsgrupper (diarienummer 21832285-2017) till och med den 25 januari 2021 enligt bilaga till detta protokoll, fattats genom e-postförfarande efter sammanträdet.
10. Resultat från rovdjursinventeringen samt viltskadestatistik
Nelly Grönberg redovisade de preliminära resultaten från vinterns inventering av varg och lodjur. Länet berörs av 13 lodjursföryngringar, varav en är
delad med Jönköping.
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Preliminära inventeringsresultat för varg 2017/2018 visar 3,5 revir inom länet. I Svartedalen, mellan Stenungsund och Lilla Edet, är det en hane och
hans son som uppehåller sig. DNA-analys av den yngre hanen visar att modern är invandrad från den finsk-ryska populationen. Några spår av modern
har dock inte hittats. Den yngre hanen är genetiskt viktig för den skandinaviska vargpopulationen. Det är angeläget att han kommer i avel så att hans
gener kan motverka inaveln bland skandinaviska vargar.
I Laxarby finns ett revirmarkerande par. I Boksjöreviret, vilket delas med
Norge, finns ett föräldrapar och tre valpar. I Lyrestad finns ett revirmarkerande par. Flocken i Tiveden uppehåller sig huvudsakligen i Örebro län.
Under 2017 har lodjur angripit 93 tamdjur och två hundar. Varg har angripit
6 tamdjur och 1 hund.
11. Information om möte om illegal jakt
Den 21 mars 2018 hölls ett möte på Miljö- och energidepartementet om illegal jakt. Förutom handläggare på departementet deltog representanter för
Naturvårdsverket, Sametinget och fyra länsstyrelser. Svårigheter och möjligheter för samarbeten mellan olika myndigheter för att stävja illegal jakt
efter stora rovdjur diskuterades.
12. Gränser för älgförvaltningsområden
På initiativ av Ronny Johansson diskuterades under vilka förutsättningar
gränserna mellan älgförvaltningsområden ska ändras.
Arbetsgruppen för klövviltfrågor fick i uppdrag att utreda frågan om vilka
riktlinjer som ska gälla vid eventuell ändring av gränser mellan älgförvaltningsområden.
13. Övriga frågor
Landshövdingen föreslog att Skogsstyrelsen adjungeras till delegationen, då
de flesta andra viltförvaltningsdelegationer knutit denna kompetens till sig.
Eftersom delegationen inte var beslutsför, fattades efter sammanträdet beslut per e-post om att Skogsstyrelsen adjungeras till Viltförvaltningsdelegationen i frågor som berör myndighetens kompetensområde.
Katarina Johnsson och Ronny Johansson föreslog att representanter för
skogsnäringen och markägarna anlitas som föreläsare vid kommande utbildning av älgförvaltningsområdena. Vid den nu förestående utbildningen föreläser bland andra Skogsstyrelsen och Jägareförbundet.
16. Nästa möte
Nästa sammanträde hålls i Länsstyrelsens lokaler i Vänersborg den 13 juni
2018.
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16. Mötet avslutas
Landshövdingen avslutade dagens sammanträde och bjöd in till gemensam
lunch i residenset.

Bilaga:
Medlemmar i älgförvaltningsgrupperna 1-9 till och med den 25 januari
2021.

Vid protokollet

Anita Bergstedt

Ordförande

Justeras

Anders Danielsson

Anders Blomgren
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