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Protokoll från möte med Gävleborgs 
Viltförvaltningsdelegation  

Ordinarie ledamöter: 
Per Bill, ordförande 
Majvor Westberg-Jönsson, politisk företrädare (S) 
Ulf Stridsberg, politisk företrädare (V) 
Bernt Larsson, politisk företrädare (SVG) 
Lars Fredin, polisen, trafiksäkerhet och illegal jakt 
Johan Lundberg, jakt- och viltvårdsintresset 
Denise Fahlander, naturvårdsintresset 
Joakim Helmbrant, friluftsintresset 
Ann-Charlott Zetterlund, ägare och brukare av jordbruksmark 
Kjell Johansson, lokalt näringsliv och turism 
Michael Larsson, skogsnäringen 
Johan Tunhult, Natur- och ekoturismföretagen 
Lars-Erik Åslund, yrkesfisket 

Ersättare: 
Ylva Ivarsson, politisk företrädare (S) 
Ingemar Alin, jakt- och viltvårdsintresset 
Leif Modéer, naturvårdsintresset 
Filip Hedberg, Natur- och ekoturismföretagen 
Birgitta Höglund, fäbodbruket 

Representanter från länsstyrelsen: 
Joel Isensköld, avdelningschef 
Monica Eriksson, enhetschef 
Marielle Cambronero, vilthandläggare 
Simon Viklund, vilthandläggare 
Sandra Wahlund, vilthandläggare 

Val av justerare 
Ulf Stridsberg föreslogs och valdes till justerare.  
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3046-2022 
 
 



Genomgång av föregående mötesprotokoll 
Inga synpunkter.  

Information om läget på länsstyrelsen 
Per Bill informerar om att stabsläget som myndigheten befann sig i på 
grund av den rådande pandemin planerade att avvecklas den 31 mars 
2022. Avvecklandet av stabsläget fick dock dröja ett tag till med 
anledning av det förändrade säkerhetsläget påverkat av det som sker i 
Ukraina. Länsstyrelsens anställda kommer till viss del därför ha en något 
högre arbetsbelastning även framledes då ett flertal får kliva in i staben. 
Från och med den 1 april ska anställda befinna sig på kontoret 
åtminstone halva tiden och möjligheten att jobba hemifrån kvarstår 
därmed delvis.  

Presentation av nya ledamöter 
Den 10 februari 2022 beslutade länsstyrelsen att förordna två ledamöter 
för återstående mandatperiod. De två ledamöterna kommer att företräda 
Natur- och ekoturismföretagen vilket är ett intresse som innefattat 
vakanta platser fram till nu.  

Johan Tunhult företräder Södra Gästriklands besöksnäring och kommer 
att inneha ordinarie plats i Viltförvaltningsdelegationen. Föreningen 
företräder i sin tur ett 40-tal föreningar, däribland ett flertal inom 
Naturturism. Johan delar bland annat med sig om ett projekt han varit 
involverad i som handlade om hållbara naturturistprodukter i skyddad 
miljö, vilket innefattade ekonomisk, sociologisk och ekologisk 
hållbarhet.  

Filip Hedberg företräder Top Branch Sweden som bland annat innefattar 
Björnsafari i Hälsingland och kommer att fungera som ersättare för 
Johan i Viltförvaltningsdelegationen. Filip delar med sig av sin 
erfarenhet av björnsafari i Edsbyn sedan 2002.  

Samråd – Fällavgifter 2022/2023 
Länsstyrelsen meddelar att det beräknas fällas ca 4000 älgar under 
jaktsäsongen 2022/2023 i Gävleborgs län. Vidare informeras 
delegationen om de förväntade utgifterna i älgförvaltningen inklusive 
kostnader för administration, IT-stöd samt kostnader kopplat till de tio 
älgförvaltningsgrupper som hör till Gävleborgs län. Länsstyrelsen har 
presenterat en framtagen kostnadskalkyl för intäkter och utgifter. 
Kostnadskalkylen ger ett underskott, myndigheten meddelar dock att 
älgvårdsfonden i Gävleborg har ett överskott sedan flera år tillbaka som 
ska användas för detta ändamål.  

Länsstyrelsens förslag var därmed att fällavgiften ligger kvar på 450 kr 
för vuxen älg och 150 kr för årskalv av älg för jaktåret 2022/2023.  



Delegationen står eniga bakom förslaget med förbehåll att det skulle 
gälla under ett år.  

Samråd – Jakttider 
Länsstyrelsen informerar om kommande jakttider i länet och nyheterna 
som kom från förändringarna i jaktförordningen den 1 juli 2021.  Jakt 
efter älg får ske från den 1 september till den 31 januari i Ljusdal, 
Ovanåker, Hudiksvall och Nordanstig kommuner. I övriga delar av länet 
får jakt efter älg starta först den 8 oktober. Jakt efter älg på oregistrerad 
mark får bedrivas de fem första dagarna från jaktstart, jakttidens början 
avgörs av vilket älgförvaltningsområde marken befinner sig inom. 
Länsstyrelsen har möjlighet att fatta beslut om jaktuppehåll, även kallat 
brunstupphåll, såvida det inte försvårar möjligheterna att uppnå de satta 
målen för skadenivåer på skog och trafik i länet.  

Länsstyrelsen presenterar ett förslag om att jakttiderna för älg ska börja 
den 1 september i förvaltningsområdena Ljusnan-Voxnan, Öster 
Ljusnan, Långvind och Ödmården. Vidare föreslår länsstyrelsen att 
mellan den 24 september och den 7 oktober ska ett uppehåll i jakten 
gälla för att respektera älgarnas brunstperiod och friluftslivet i länet. 
Länsstyrelsen föreslår slutligen att beslutet ska gälla i tre år.  

Skogsnäringen har tillsammans med ägare och brukare av jordbruksmark 
och jakt- och viltvårdsintresset skickat in ett eget förlag på jaktuppehåll 
som skiljer sig något från länsstyrelsens förslag: 

• För jakt 2022/2023 förslås ett jaktuppehåll mellan den 26 september 
till den 7 oktober 

• För jakt 2023/2024 föreslås ett jaktuppehåll mellan den 25 
september till den 6 oktober  

• För jakt 2024/2025 föreslås ett jaktuppehåll mellan den 23 
september till den 4 oktober 

Grundtanken bakom förslaget är att möjliggöra jakt under ytterligare en 
helg. Intressena framhåller att möjligheten till ökade jakttillfällen tidigt 
på säsongen underlättar möjligheten att nå målsättningen. Detta kopplas 
samman till att risken för angrepp på jakthundar är avsevärt mindre 
under tidig höst då vargvalparna fortfarande är små och föräldradjuren 
inte rör sig alltför långa sträckor. Vidare möjliggör förslaget ökat 
deltagande då många jägare inom länet reser till sina jaktmarker och har 
då i och med detta förslag möjligheten att jaga ytterligare en helg utan 
att behöva resa fram och tillbaka.  

Delegationen står eniga bakom förslaget från skogsnäringen, ägare och 
brukare av jordbruksmark och jakt- och viltvårdsintresset.  



Samråd – Fördelning av medel för skador orsakade av 
säl 
Länsstyrelsen informerar om fördelningsmallen för utbetalning av 
ersättning av skador på fiske och fiskeredskap orsakade av säl. Mallen är 
framtagen av länsstyrelsen tillsammans med en arbetsgrupp från 
viltförvaltningsdelegationen samt Gävleborgs läns sälsamrådsgrupp. 
Under förra året föreslogs en omfördelning i mallen, närmare bestämt att 
ersättningen för strömming skulle höjas och att ersättningen för 
gös/abborre istället kunde minskas. Detta då skador av säl har större 
skadepåverkan på strömmingsfisket än fisket av gös och abborre.  

Länsstyrelsen presenterade sitt förslag, som innebar att samma kriterier 
som under år 2021 skulle användas även under 2022. Delegationen stod 
eniga bakom förslaget.  

Önskemål från yrkesfisket lyftes om en genomgång kring var arbetet står 
i att likställa ersättningen för kustlänen. Länsstyrelsen tar med sig frågan 
till nästkommande möte.  

Information – Planering av året som kommer 
Länsstyrelsen informerar delegationen om de frågor som planeras tas 
upp under 2022. Förutom frågor som i regel hanteras av delegationen 
planeras även ett studiebesök i fält den 2 juni på initiativ av ägare och 
brukare av jordbruksmark. I samband med det tredje mötet har 
länsstyrelsen bjudit in Anders Johansson, Svea skog, för en presentation 
av forskningsprojektet Viltsamverkan i brandens spår. Projektet är i 
grunden ett älgmärkningsprojekt som inletts i brandområdet i Ljusdal. 
Syftet är att undersöka älgens nyttjande av området i form av in och 
utvandring samt hur en älgpopulation reagerar på ökad mängd foder. Det 
har även märkts både björn och varg i området för att undersöka 
predationens påverkan på älgstammens utveckling.  

Länsstyrelsen informerar också om kommande nomineringsprocess som 
ska inledas efter sommaren med hänvisning till att delegationens 
mandatperiod löper mot sitt slut. 

Information – Uppföljning licensjakt efter varg 2022 
Länsstyrelsen informerar om licensjakten efter varg i reviren Gullsjön 
och Skrottmyren. I reviret Gullsjön inleddes jakten den 2 januari och 
avlystes den 12 januari i samråd med jaktledningen då området 
upplevdes tomt på varg. Det fälldes tre vargar i reviret Gullsjön, den 
revirmarkerande tiken samt två avkommor. Den revirmarkerande hanen 
hittades med hjälp av DNA den 25 november men återfanns inte efter 
det.  

Jakten inleddes i reviret Skrottmyren den 10 januari och inhiberades för 
att senare upphävas av Kammarrätten den 14 januari. Det hann fällas 



fem vargar i reviret, den revirmarkerande tiken samt tre avkommor. Det 
gick även in en vandringsvarg i reviret under pågående jakt, en individ 
från reviret Igelsjön i de södra delarna av Gävleborgs län. Den 
revirmarkerande hanen blev kvar i området.  

Länsstyrelsen konstaterar att det praktiska genomförandet skett strikt 
kontrollerat och i gott samarbete mellan jägare, jaktledning och 
myndighet. Den juridiska processen har dock kantats av en hel del 
frågeställningar i samtliga län som beslutat om licensjakt efter varg 
2022. Länsstyrelsen redogör för de olika besluten under licensjakt efter 
varg och de domar som hittills inkommit. Länsstyrelsen konstaterar att 
det är otydligt för såväl myndighet som domstol kring möjligheterna att 
fatta ändringsbeslut i samband med att det ursprungliga beslutet ligger 
för prövning i överinstans. Länsstyrelsen i Gävleborg har överklagat 
Kammarrättens upphävande av länsstyrelsens beslut om licensjakt i 
reviret Skrottmyren i syfte att få detta tydliggjort. Länsstyrelserna i 
Dalarna, Västmanland och Örebro har överklagat en dom från 
Förvaltningsrätten i ett liknande syfte, där Kammarrätten beviljat 
prövningstillstånd.  

Information – Uppföljning licensjakt efter lodjur 2022 
Länsstyrelsen informerar om licensjakt efter lodjur i Gävleborgs län, den 
1 mars inleddes jakten efter 20 lodjur. Jakten upplevdes ovanligt lugn 
och utdragen, vilket främst kopplas till de bristfälliga spårförhållandena. 
Jakten avlystes den 14 mars, ingen överskjutning skedde under årets 
jakt. Anmärkningsvärt var att två lodjur som fällts i Ockelbo kommun 
har rapporterats vara smittade med trikiner. För övrig information om 
var djuren fällts, könsfördelning samt ålder och vikt hänvisar 
länsstyrelsen till den öppna databasen Rovbase.  

Information – Licensjakt efter björn 2022 
Länsstyrelsen informerar om kommande beslut om licensjakt efter björn. 
Naturvårdsverket har meddelat att en ny beskattningsmodell för björn 
ska levereras senast den 31 maj.  

Länsstyrelsen konstaterar att inför årets beslut och inför kommande 
spillningsinventering i höst så befinner vi oss i ett läge där vi ska fatta 
beslut med sämst tillgång på aktuellt underlag. Senast en 
spillningsinventering genomfördes i länet var år 2017, där det 
konstaterades att Gävleborgs län hade cirka 450 länsegna björnar. 
Tilldelningen har efter den inventeringen ökat kontinuerligt men 
björnobsen som rapporteras in årligen visar på en uppåtgående trend.  

Inspel kommer från ett flertal intressen att det krävs ett krafttag i 
förvaltningen av björn. Skogsnäringen pekar på att länsstyrelsen i ett 
beslut från 2018 konstaterat att björnstammens utveckling stagnerat, 
vilket är anledningen till att björnstammen ser ut som den gör idag. 



Vidare ifrågasätts siffran för björnens reproduktion. Länsstyrelsen i 
Gävleborg har efter samråd med Jonas Kindberg angett att den årliga 
reproduktionen i Gävleborg anses ligga på 10%. Kindberg har i sin tur 
angett att den årliga reproduktionen i björnstammen i södra Norrland bör 
ligga på cirka 14 %, i vissa områden närmare 16%. Skogsnäringen pekar 
även på fredandet av björnhonor med unge som en bidragande orsak till 
ökningen av stammen. Fredandet leder till en skev könsfördelning och 
därmed en ökad produktivitet.  

Länsstyrelsen tar med sig frågan om björnens reproduktion i 
handläggningen och uppmuntrar samtliga delegater att sprida 
information om kommande björnspillningsinventering. Alla som rör sig i 
skog och mark bör förse sig med kit. Länsstyrelsen kommer när det 
närmar sig gå ut med information kring vart kit kan hämtas.  

Information – Uppföljning älgjakt 2021/2022 
Länsstyrelsen hade för avsikt att informera om älgjakten som bedrivits 
under 2021/2022. På grund av tidsbrist så föreslog länsstyrelsen att 
punkten skulle hanteras vid nästa möte. Delegationen instämde enigt i 
förslaget.  

Övriga frågor 

Naturvårdsverkets hemställan om förordningsändringar avseende 
rovdjursförvaltning 
Länsstyrelsen informerar om en remiss från Näringsdepartementet som 
gäller den hemställan Naturvårdsverket skickat in. Naturvårdsverket 
(NV) hemställer om förordningsförändringar gällande bland annat 

•  miniminivåer för de stora rovdjuren 
o NV hemställer att miniminivåerna för förekomsten av 

varg endast ska fastställas för respektive 
rovdjursförvaltningsområde. För björn, järv och lo ska 
miniminivåer även fortsättningsvis fastställas både för 
rovdjursförvaltningsområdena och för vart och ett av 
länen. 

• Viltförvaltningsdelegationens roll 
o NV hemställer om en ändring i skrivningen i 

förordningen om viltförvaltningsdelegationer nämligen 
att viltförvaltningsdelegationerna ska yttra sig om förslag 
till miniminivåer istället för att godkänna dem 

Länsstyrelsen samverkar med länsstyrelserna i mellersta 
förvaltningsområdet i syfte att ge ett enat svar till Näringsdepartementet.  



Bjuda in Viltskadecenter samt föreningar till det fysiska mötet om 
stängsling 
Naturvårdsintresset har lyft frågan till länsstyrelsen om att bjuda in 
Viltskadecenter samt oberoende föreningar som erbjuder hjälp vid 
uppsättning av rovdjursavvisande stängsel. Länsstyrelsen menar att 
mötet i fält bör hållas inom Viltförvaltningsdelegationen. Det är varje 
delegats ansvar att förmedla information till delegationen såväl som det 
är att ta med sig information som framkommer på mötena och sprida den 
inom sina egna led. 

Förslag framkommer att bjuda in Viltskadecenter vid ett annat tillfälle 
för en bredare diskussion med dem.  

Det framkommer att mötet i fält som ursprungligen skulle hållas i 
Ockelbo behöver byta plats. Förslag läggs fram till länsstyrelsen att ses 
antingen i Storvik eller i Ljusdal. Länsstyrelsen tar med sig frågan och 
återkopplar efter en intern diskussion.   

Pressmeddelande från mötet 
Information om mötets innehåll kommer att läggas ut på länsstyrelsens 
hemsida efter mötet, för att informera allmänheten om vad som 
behandlats under mötet. 

Nästa möte 
Torsdag den 2 juni 2022. Länsstyrelsen kommer att återkomma 
angående tid och plats, mötet sker preliminärt i fält i antingen Storvik 
eller Ljusdal 

Mötet avslutas 
 

 

 

 

 

Sandra Wahlund  Ulf Stridsberg  
Sekreterare   Justerare  
 

 

 

 



 

 

   Per Bill  
Ordförande 

 

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter 
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 
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