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Närvarande: Marita Ljung, landshövding, ordf. På plats 
   
Viltförvaltnings- Anders Häggkvist Skype 
delegation Anna Gillgren Skype 
 Erik Daabach På plats 
 Finn Cromberger  Skype 
 Cristine Persson Skype 
 Gun Fahlander Skype 
 Karin Ericson Skype 
 Knut Richardsson På plats 
 Martin Trostemo På plats 
 Susanne Hansson Skype 
 Jonas Persson Skype 
 Karl Larsson Skype 
 Matt Richardsson Skype 
 Sven-Åke Draxten På plats 
 Maja Ramström Skype 
   
Tjänstemän vid  Olov Hallquist, viltchef På plats 
Länsstyrelsen Emma Andersson, handläggare På plats 
 Johanna Gjersvold, handläggare Skype 
 Nicklas Rumm, handläggare På plats 
 Jan Östling, handläggare Skype 
 Liv Ljungström Hagström, handläggare Skype och på plats från 14:00 
 Irene Hjort, handläggare På plats 

 
§ 1 Inledning Ordförande välkomnade alla till dagens delegationsmöte. 

Mötet skedde i form av ett hybridmöte där möjlighet fanns att 
delta fysiskt eller via Skype.  
 

§ 2 Val av justerare Till justerare valdes Christine Persson och Maja Ramström. 
 
 

§ 3 Föregående protokoll 
 

Inga synpunkter inkom på föregående protokoll. 
 
Marita hade en kort kommentar om beskattningsmodellen. 
Beskattningsmodellen kom till Länsstyrelsen på morgonen 1 
juni och handläggarna har inte hunnit kolla på den och kan 
därför inte rapportera något därifrån.  
 

§ 4 Fastställande av    
dagordning 

Ordförande fastställde dagordningen. 
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Under denna punkt uppstod också önskemål om att i vart fall 
möten med beslutspunkter bör vara fysiska. Länsstyrelsen 
håller med om att fysiska möten underlättar vid 
beslutsfattande och ärenden som behöver mer omfattande 
diskussion.   
 

§ 5 Information- 
Preliminärrapport 
inventering stora rovdjur 
2021/2022 

Nicklas Rumm går igenom de preliminära 
inventeringsresultaten från inventeringssäsongen 2021/2022. 
Resultaten finns också redovisade i den till detta protokoll 
bilagda presentationen. Observera att resultaten är preliminära 
och kan komma att ändras till dess att det är slutgiltigt 
fastställda.  
 
Lodjur: inventeringen har gått bra, särskilt januari och februari 
var bra.   
 
Järv: större utmaning, mars var en dålig månad vädermässigt 
sett och det försvårade genomförandet. Trots det, ett helt ok 
resultat. Inventeringen pågår fortfarande.  
 
Varg: färre vargar än de senaste åren. Två av de identifierade 
vargarna har fällts vid skyddsjakt i länet.  
 
Naturvårdsintressets ersättare ställde frågor runt 
ersättningssystemet och framförde att denne menar att det är 
ologiskt att samerna får ersättning för rovdjur som också 
avlivas. Nicklas Rumm och Emma Andersson förklarar att 
ersättningen är retroaktiv, att Länsstyrelsen inte har någon 
åsikt i frågan om ersättning och att frågan om ersättning ägs 
av Sametinget. Länsstyrelsens uppdrag är att inventera rovdjur 
samt bedöma förutsättningar för skyddsjakt. Ytterligare frågor 
om ersättningssystemet hänvisas till Sametinget.  
 

§ 6 Information- 
Sammanställning 
skyddsjakter 2022 
 

 

Emma Andersson redogjorde för statistik runt årets 
skyddsjakter fram till och med 31 maj. Statistiken finns också 
redovisad i den till detta protokoll bilagda presentationen.  
 
Under punkten lyfter förtroendevald (MP) synpunkter runt 
tilläggsbeslut, och särskilt frågan om utökning av 
jaktområden. Delegaten menar att den allvarliga skadan borde 
upphöra när ett rovdjur lämnar det ursprungliga jaktområdet. 
Emma Andersson redogör i generella termer för den 
bedömning som görs vid ett utökningsbeslut.  
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Naturvårdsintressets ersättare menar att det är beklagansvärt 
att så många björnhonor med ungar skjutits under 
vintern/våren. Emma Andersson förklarar kort vad 
bedömningarna grundar sig i, med hänvisning till forskning, 
björnens bevarandestatus och skrämselförsök som gjorts under 
året, i grannlandet Norge. Naturvårdsintressets ordinarie 
delegat spelar in att rovdjur är individer och att olika individer 
reagerar på olika sätt vid skrämsel. 
 
Friluftsintressets ordinarie delegat frågar vad Länsstyrelsen 
gör för att påverka handlingsutrymmet för att hantera länets 
problematik kopplad till järv. Emma Andersson berättar att 
det pågår en kontinuerlig dialog med Naturvårdsverket 
kopplat till frågan. Relevant för frågan är också att det finns 
gott om järv i hela Jämtlands län men få nationellt.  
 

§ 7 Information-  
Förvaltningsplan stora 
rovdjur 

Irene Hjort informerade om upplägget för den kommande 
remissen för den förvaltningsplan Länsstyrelsen tagit fram. 
Enklare redogörelse finns också i den till detta protokoll 
bilagda presentationen.  
 
Fäbodbruksintressets ordinarie delegat berättar att sommaren 
är deras mest intensiva tid och att de kanske har svårt att 
besvara remissen under denna tid. Länsstyrelsen ska ta med 
sig frågan och se över om det är möjligt att skjuta på 
godkännande av planen till mötet i november istället för 
oktober.  
 
Frågor uppstod också runt konsultationen och i vilken 
utsträckning den kan påverka remissunderlaget. Flera undrade 
om det är möjligt att ta del av underlaget redan nu för att få 
längre tid. Emma Andersson berättade att underlaget för 
remissen behöver färdigställas innan det går ut, utkastet för 
förvaltningsplanen saknar idag väsentliga delar för att kunna 
skickas ut som remiss. Konsultationen kan påverka delar av 
underlaget, men inte i så stor utsträckning att det är motiverat 
att färdigställa hela konsultationen innan remissunderlaget går 
ut.  
 

§ 8 Information-
Toleransnivåuppdraget 
 

Emma Andersson redogjorde för en pågående nystart för 
arbetet med förvaltningsverktyget, också kallat 
toleransnivåuppdraget. Enklare redogörelse för det pågående 
arbetet finns också i den till detta protokoll bilagda 
presentationen. 
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Fäbodbruksintressets ordinarie delegat frågade om 
förlustberäkningsverktyget tar hänsyn till skada i form av 
merarbete. Emma Andersson berättar att den inte gör det på 
det sättet att den ingår i beräkningsmodellen. Arbetet med 
toleransnivån har dock sin kärna i dialog- och samrådsmöten 
med samebyarna i vilken sådana skador kan fångas upp.  
 
Friluftsintressets ordinarie delegat frågade om forskning och 
metodutveckling är en del i arbetet. Emma Andersson och 
Nicklas Rumm svarade att hela beräkningsmodellen har sin 
grund i forskning och att hänsyn tas till nya forskningsrön om 
sådana kommer.  
 

§ 9 Information – 
Småviltjakt 2022 
 

Olov Hallquist informerade om det fattade beslut om 
upplåtelse av småviltjakt på renbetesfjäll för jaktåret 
2022/2023. Enklare redogörelse för upplåtelsen finns också i 
den till detta protokoll bilagda presentationen. Ordförande 
kompletterade presentationen med en kort redogörelse för 
renmarkskommitténs arbete och läge.   
 
Länsstyrelsen ska se över om det är möjligt att ta med en 
informationspunkt om kommitténs arbete vid nästa 
delegationssammanträde. 
   

§ 10 Övriga frågor Olov Hallquist berättade kort om den kommande processen 
för nominering och tillsättande av delegater under kommande 
mandatperiod.   
 
Delegationen lyfter också en önskan om att ha någon 
gemensam dag tillsammans med övriga VFD i norra 
förvaltningsområdet.  
 

§ 11 Mötet avslutas                     
 

Ordförande avslutade mötet och tackade alla som deltagit i 
dagens möte och önskade alla en trevlig sommar.  
 
 

  
Sekreterare 
 
 
__________________ 
Emma Andersson 

                     Ordförande 
 
 
                     __________________ 
                     Marita Ljung 
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Justerare 
 
 
__________________ 
Christine Persson 

                      Justerare                                                    
 
 
                      __________________ 
                      Maja Ramström                          

  
  

 


