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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 

 

Viltförvaltningsdelegationen   

Protokoll från Viltförvaltningsdelegationens sammanträde den 
14 mars 2017 på Länsstyrelsen i Göteborg 
 
Närvarande ledamöter 
Ordf: Lisbeth Schultze 
L: Marianne Bonnevier 
L: Ann Ohlsson 
L: Göte Johansson 
L: Katarina Johnsson 
L: Ingegärd Borg-Saviharju 
L: Morgan Andersson 
L: Anna Eriksson 
L: Ronny Johansson 
L: Bertil Jonsson 
L: Börje Ericsson 
L: Conny Gustafsson 
L: Kjell Eliasson 
 
Övriga närvarande 
Johan Larsson, Länsstyrelsen 
Anita Bergstedt, Länsstyrelsen 
Nelly Grönberg, Länsstyrelsen 
David Bruun, Länsstyrelsen 
Robert Karlsson, Länsstyrelsen 
 
 
1. Mötet öppnas 
Ordförande Lisbeth Schultze öppnade mötet. 
 
2. Val av justerare 
Bertil Jonsson utsågs till att justera protokollet. 
 
3. Val av sekreterare 
Anita Bergstedt utsågs till att föra protokoll.  
 
4. Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes med några tillägg och övriga frågor. 
 
5. Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll den 6 december 2016 lades till handlingarna. 
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6. Nya ledamöter till Viltförvaltningsdelegationen 
Regeringen tycker att viltförvaltningsdelegationerna till stor del fyller sin 
funktion och fungerar väl, men att sammansättningen av ledamöter behöver 
ändras. Genom en förordningsändring stärks nu naturvårdens och den lokala 
turismsektorns representation. Regeringsbeslutet innebär att Förordning 
(2009:1474) om viltförvaltningsdelegationer ändras så att miljö- och natur-
vårdsorganisationerna företräds av ytterligare en ledamot och natur/ekotur-
ismföretagen av en ledamot. Förordningsändringen gäller från 1 april 2017. 
Ledamöterna utses efter förslag av berörda intresseorganisationer i länet. 
Länsstyrelsen kommer skyndsamt att begära in nomineringar från berörda. 
 
7. Beslut om riktlinjer för viltskademedel till skador på gröda 
Delegationen beslutade att med några språkliga justeringar anta det inför 
sammanträdet utskickade förslaget till Handlingsplan för bidrag och ersättning för 
skador på gröda. Dokumentet bifogas. 
 
8. Remiss om miniminivåer för rovdjur 
Länsstyrelserna har svarat på en remiss från Naturvårdsverket om principer och 
process för fastställande av miniminivåer för björn, varg, järv och lodjur. Nu är förslag 
till nya föreskrifter om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn på remiss till 
Länsstyrelserna. Dessa föreskriver bland annat processen för att ta fram miniminivåer. 
Länsstyrelsen kommer att vidhålla de synpunkter som framfördes vid den förra 
remissen. 
 
9. Preliminärt resultat av inventeringen av stora rovdjur  
Länsstyrelsen inventerar spelflykt för kungsörn varje år i februari-mars. Hit-
tills inga tecken på föryngring. Ett revirmarkerande vargpar har kvalitets-
säkras på Kynnefjäll. Preliminärt har länet nio egna loföryngringar och en 
som delas med Norge och en delas med Jönköpings län, totalt tio loföryng-
ringar. 
 
10. Licensjakt efter lodjur 
Delegationen fick information årets licensjakt efter lodjur. 
 
11. Preliminärt resultat av älgjakten 2016/2017 
Delegationen fick ta del av preliminär statistik från årets älgjakt, exempelvis 
kalvvikter och tjurandel. Även information om betestryck på skog samt 
viltolyckor presenterades. Delegationen anser att Länsstyrelsen bör verka 
för att rapporteringen i älgobs ökar. 
 
12. Länsmålsättning för kronhjort 
Länets målsättning för kronhjort är från 2001 och bör ses över. Delegat-
ionen gav Arbetsgruppen för klövvilt i uppdrag att påbörja arbetet med en 
ny plan för kronviltstammen. Arbetsgruppen ska beakta att det behövs en 
balans mellan de olika klövviltarterna samt titta på planer från andra län och 
Jägareförbundets allmänna uppdrag. Skadebild och antalet hjortar och deras 
utbredning behöver inventeras. 
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13. Rapport från Arbetsgruppen för klövviltsfrågor 
Delegationen fick en redogörelse för det arbete som utförts i Arbetsgruppen 
för klövviltfrågor. Protokoll bifogas. 
 
15. Övriga frågor 
Delegationen konstaterar att det inte finns några hinder för delegationens 
medlemmar och organisationer att överklaga myndighetsbeslut som diskute-
rats vid sammanträdena. 
 
Länsstyrelsens svar på remissen om användning av fångstredskap den 17 ja-
nuari 2017 diskuterades. 
 
Synpunkter på Länsstyrelsens beslut om licensjakt efter lodjur framfördes. 
 
Länsstyrelsen ombads utreda frågan om eventuell ersättning för rovdjursdö-
dat hägnat vilt. 
 
En karta över var Länsstyrelsens 75 övervakningskameror för inventering av 
rovdjur suttit uppe under inventeringsperioden efterfrågades. Kartan har ef-
ter sammanträdet skickats till delegationen. 
 
En utredning om jakt i skyddade områden pågår. Länsstyrelsen ombads bi-
dra med erfarenheter från jakt i Kosterhavets Nationalpark. 
 
En redovisning om säl efterfrågades till nästa sammanträde. 
 
16. Kommande sammanträden 
Förslag till kommande möten under 2017 har tidigare varit 13 juni och 7 no-
vember. Mötet den 13 juni bör om möjligt flyttas, då det krockar med andra 
viktiga möten. 
 
17. Sammanträdet avslutas 
Ordföranden avslutade sammanträdet. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Anita Bergstedt 
 
 
Justeras 
 
 
Lisbeth Schultze  Bertil Jonsson 
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Bilagor: 

Handlingsplan för bidrag och ersättning för skador på gröda 

Protokoll från möte den 6 mars 2017 med arbetsgruppen för klövvilt 

 


