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Viltförvaltningsdelegationen

Protokoll från Viltförvaltningsdelegationens sammanträde den 4
juli 2017 på Länsstyrelsen i Göteborg
Närvarande ledamöter
Ordf: Lisbeth Schultze
L: Marianne Bonnevier
L: Ann Ohlsson
L: Göte Johansson
L: Katarina Johnsson
L: Morgan Andersson
L: Ingemar Johansson
L: Ronny Johansson
L: Bertil Jonsson
L: Börje Ericsson
L: Pontus Gyllenberg
L: Kjell Eliasson
Övriga närvarande
Johan Larsson, Länsstyrelsen
David Bruun, Länsstyrelsen
Fredrik Larson, Länsstyrelsen

1. Mötet öppnas
Ordförande Lisbeth Schultze öppnade mötet, samt påbjöd att samtliga presenterade sig, med tanke på att vi till dagens möte hade två nya delegater.
2. Val av justerare
Marianne Bonnevier utsågs till att justera protokollet.
3. Val av sekreterare
Johan Larsson utsågs till att föra protokoll, med stöd av David Bruun.
4. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med några tillägg och övriga frågor. Länsmålsättning älg, lades till som en underpunkt till punkt 12. Länsmålsättning kronhjort.
5. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll den 14 mars 2017 lades till handlingarna. Lisbeth påpekade att vi inte tappat frågan om ersättning för rovdjursskadade
hjortar, men kommer jobba vidare med den i höst.
Postadress:
Länsstyrelsen
Västra Götalands Län
403 40 Göteborg

Telefon/Fax:
010-224 40 00 (vxl)
010-224 40 22 (fax)

Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se
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6. Nya ledamöter till Viltförvaltningsdelegationen
Länsstyrelsen presenterade kort antalet nominerade. Monica Alfsdotter och
ersättare Pontus Gyllenberg företräder natur- och ekoturism samt Ingemar
Johansson och ersättare Erik Vikstrand som företräder Naturvårdsintresset.
Med på mötet var Pontus Gyllenberg och Ingemar Johansson som presenterade sig och de organisationer de företräder.
7. Jakttid för älgjakten 2017/2018
Delegationen beslutade jakttider enligt nedan:
Älgskötselområden
9 oktober 2017 - 28 februari 2018
Licensområden

9 oktober 2017 – 28 februari 2018

Oregistrerad mark

9 oktober 2017 – 13 oktober 2017

8. Fällavgifter
Delegationen beslutade att fällavgifterna för älgjakten 2017/2018 ska vara:
850 kr för vuxen älg
100 kr för kalv
Här diskuterades också vikten av att Länsstyrelsen måste bli mer effektiv i sin
handläggning inom älgförvaltningen. Delegationen efterfrågade också ett tydligare
underlag till beslutet i framtiden, om möjligt en jämförelse mellan län som har
liknande naturgeografiska förutsättningar och älgtäthet som Västra Götaland.
9. Könskvotering av licenstilldelning.
Delegationen beslutade att fortsätta med könskvoteringen vid licenstilldelningarna som tidigare.
10. Bidrag till älgskyttebanor.
Länsstyrelsen handlägger årets ansökningar med målsättningen att fördela
medlen på ett sätt som i första hand säkerställer att skjutbanor undviker nedläggning. Medlen ska i första hand täcka basala behov och endast undantagsvis gå till ”extrautrustning”. När länsstyrelsen är klar med årets handläggning ska arbetsgruppen för klövviltsfrågor få möjlighet att lämna övergripande synpunkter. Ser Länsstyrelsen ett behov av att bevilja mer medel
än budgeterat ska även detta stämmas av med gruppen. Parallellt ska underlag till arbetsgruppen för klövviltfrågor tas fram om bl.a. vilka kriterier
som gäller för att en bana ska bli godkänd av polisen, var banorna är belägna mm. Gruppen kan därefter ta fram ett underlag för beslut till VFD om
vilka övergripande riktlinjer som ska gälla för bidrag till älgskyttebanor.
11. Ackumulerad könskvotering
Delegationen ansåg inte att detta var en så stor fråga att klövviltsgruppen
skulle bereda denna fråga vidare. Klövviltsgruppen ska dock bevaka frågan
för att se att läget inte förändras till det sämre.
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12. Länsmålsättning för kronhjort
David presenterade hur långt man kommit och fick lite inspel och synpunkter.
• Arbetsgruppen är inte överens om vilket ansvar ÄFG ska ha i den
fortsatta förvaltningen av kronhjort.
• Måltal saknas.
• Hur många kronhjortar har vi i länet? Stort problem att vi inte har ett
inventerat underlag att utgå från.
• Bra att vi har kronskötselområden när vi måste börja jaga kronhjort.
• Viktigt att vi har möjlighet att bilda kronskötselområden innan skadorna uppstår.
• David åtar sig uppdraget att undersöka vilka inventeringsmetoder för
kronhjort som ska förespråkas.

12.1 Länsmålsättning älg
Ronny ifrågasätter varför vi inte har presenterat en uppföljning av länsmålsättningen för älg, något vi har skrivit i målsättningen. En uppföljning gjordes i mars men behöver ske i anslutning till detta möte. Länsstyrelsen ändrar
detta till nästa år och redovisar då utifrån det som tas upp i länsmålsättningen som beslutades 160223.
13. Säl (bytte plats i dagordningen med Skogsstyrelsen)
Fredrik presenterar statusen för säl och konstaterar att vi har en stor sälpopulation som inte är i balans med övriga värden. Garnfisket är idag nästan
omöjligt på västkusten. Stammen är så stor att man nu väntar på nästa populationsbegränsande sjukdomsvåg. Carrying capacity motsvarar ca 30 000 sälar i våra vatten och vi har i dagsläget en population på ca: 25 000 säl.
14. Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen presenterade årets ÄBIN (älgbetesinventering). Resultatet är
skrämmande med mycket stora betesskador på tall och RASE (Rönn, Asp,
Sälg och Ek).
15. Övriga frågor
• Ronny påannonserar den exkursion som äger rum i Skredsvik den 12
augusti. Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen ska medverka och prata
om betesskador och älgtäthet. Flera ledamöter i viltförvaltningsdelegationen avser att delta i arrangemanget
• Ronny meddelar också att han fått synpunkter på vår hemsida att det
är svårt att hitta relevanta upplysningar om regler för skyddsjakt,
samt blanketter.
• Länsstyrelsen ställer frågan om det är intressant med en fältdag där
man pratar om klövviltsförvaltning, skador, kvalité mm. Delegationen tycker det låter som en bra idé.
16. Nästa möte 14 november i Vänersborg
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17. Lisbeth avslutar mötet.

Vid protokollet

Johan Larsson

Ordförande

Justeras

Lisbeth Schultze

Marianne Bonnevier

Bilagor:
Presentationen av sälarbetet
Presentationen av kronhjortsarbetet
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