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Viltförvaltningsdelegationen

Protokoll från Viltförvaltningsdelegationens sammanträde den
28 november 2017 på Länsstyrelsen i Vänersborg
Närvarande ledamöter
Ordf: Anders Danielsson
L: Marianne Bonnevier
L: Ann Ohlsson
L: Göte Johansson
L: Katarina Johnsson
L: Morgan Andersson
L: Ronny Johansson
L: Bertil Jonsson
L: Börje Ericsson
L: Monica Alfsdotter
L: Kjell Eliasson
L: Anders Blomgren
L: Ingegärd Borg Saviharju
E: Erik Vikstrand
Övriga närvarande
Johan Larsson, Länsstyrelsen
David Bruun, Länsstyrelsen
Nelly Grönberg, Länsstyrelsen
Anita Bergstedt, Länsstyrelsen

1. Mötet öppnas
Ordförande Anders Danielsson öppnade mötet. Alla presenterade sig, då det
var ordförandens första möte med Viltförvaltningsdelegationen.
2. Val av justerare
Ann Ohlsson utsågs till att justera protokollet.
3. Val av sekreterare
Anita Bergstedt utsågs till att föra protokoll.
4. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med tillägget att ”länsmålsättning för älg” lades
till på punkt 10, information från möte med älgförvaltningsgrupperna.
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5. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll den 4juli 2017 lades till handlingarna.
6. Information om ersättning för rovdjursdödade hjortar i hägn
Länsstyrelsen informerade om att lagstiftningen hindrar att ersättning för
rovdjursdödat hägnat vilt betalas. Bidrag för att förebygga rovdjursangrepp
beslutar vi däremot återkommande om.
Länsstyrelsen deltog i Viltskadecenters uppdrag 2014 att redovisa bedömningar avseende ersättning för rovdjursskador i hjorthägn (Viltskadecenters
rapport 2014-4 https://pub.epsilon.slu.se/12340/11/karlsson_j_angsteg_i_150630.pdf). En av slutsatserna var att ersättning bör utgå för hägnade hjortar och mufflon som dödats av lodjur innanför rovdjursavvisande
stängsel. Naturvårdsverket har nu att avgöra om föreskrifterna till Viltskadeförordningen ska ändras.
7. Diskussion om § 28
Länsstyrelsen redogjorde för sin hantering av fall där djurägare avlivat ett rovdjur för
att skydda sina djur.
För att minska risken för att jakthundar angrips av rovdjur, kan de som gör
rovdjursobservationer rapportera detta i Skandobs (https://www.skandobs.se/). Då har
andra omedelbart tillgång till informationen, och kan välja att inte släppa sin hund i
närheten.
8. Information om kameraprojekt
Länsstyrelsen deltar nu i ett norskt forskningsprojekt. I Bollebygds, Borås, Marks,
Svenljunga, Tranemo och Ulricehamns kommuner sätter vi tillsammans med
markägare och jägare en viltövervakningskamera i varje ruta om 7x7 km2. Detta för att
få reda på hur tät lodjurspopulationen kan vara i ett område med hög bytestäthet.
9. Information om insamling av varg-DNA
Länsstyrelserna i Mellersta rovdjursförvaltningsområdet har under vinterns
inventering uppdraget att hitta spillning från alla vargar i området. DNAanalyser ska sedan ligga till grund för en översyn av omräkningsfaktorn från
inventerade familjegrupper till det totala antalet vargar. Personer som är intresserade av att delta i inventeringen norr om Vänerns sydspets kan kontakta Länsstyrelsen. Milersättning och premie för insamlat DNA-prov (vargbajs) utgår.
10. Information från möte med älgförvaltningsgrupperna
Länsstyrelsen har träffat länets älgförvaltningsgrupper. Mötet handlade om
hur älgförvaltningsplanerna ska vara utformade för att vara logiska och för
att tilldelningen av djur inför jakten ska leda till att målen för älgstammen
uppnås.
På nästa möte med Viltförvaltningsdelegationen kommer vi att gå igenom
länsmålsättningen för älg.
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11. Diskussion om licenstilldelning av älg
Ett licensområde måste vara så stort att en kalv kan tilldelas varje år för jakt.
Västra Götalands län har många små licensområden, vilka står för en försumbar andel av länets registrerade älgjaktsareal och avskjutning.
12. Översyn av förvaltningsplanen för rovdjur
Efter genomgång av länets förvaltningsplan för varg, lo och kungsörn, beslutades att delegationens arbetsgrupp för rovdjursfrågor ska göra en översyn av planen. Länsstyrelsen sammankallar gruppen. Arbetet redovisas på
kommande sammanträde med delegationen.
13. Information om licensjakt efter varg och lodjur
Det planeras ingen licensjakt efter varken varg eller lodjur i länet efter årsskiftet. Anledningen är att inventeringsresultatet för varg ligger under miniminivån och för lodjur ligger nära miniminivån för antalet föryngringar som
ska finnas i länet.
14. Övriga frågor
Inga övriga frågor behandlades.
16. Nästa möte
Nästa sammanträde hålls i Länsstyrelsens lokaler i Göteborg den 22 mars
2018.
16. Mötet avslutas
Landshövdingen avslutade dagens sammanträde.

Vid protokollet

Anita Bergstedt

Ordförande

Justeras

Anders Danielsson

Ann Ohlsson
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