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Närvarande: Marita Ljung, landshövding, ordf. På plats 
   
Viltförvaltnings- Susanne Hansson Skype 
delegation Sven-Åke Draxten På plats 
 Anders Häggkvist Skype 
 Cristine Persson  På plats 
 Finn Cromberger På plats 
 Maja Ramström Skype 
 Knut Richardsson På plats 
 Martin Trostemo På plats 
 Peter Eriksson På plats 
 Gun Fahlander Skype 
 Karin Ericsson På plats 
 Anna von Sydow På plats 
 Matt Richardsson Skype 
 Richard Åström På plats 
 Anna Gillgren Skype 
 Karl Larsson På plats 
 Erik Daabach På plats 
 Nils Anders Jonsson På plats 
 Marianne Gråik Skype 
   
Tjänstemän vid  Olov Hallquist, viltchef Skype 
Länsstyrelsen Malin Larm, handläggare På plats 
 Johanna Gjersvold, handläggare Skype 
 Nicklas Rumm, handläggare På plats 
 Jan Östling, handläggare Skype 
 Liv Ljungström Hagström, handläggare Skype 
 Sara Lindqvist, handläggare På plats 
 Martin Bergwall, handläggare Skype 
   
Gäst Magnus Kristoffersson, Skogsstyrelsen 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 Karl Larsson och Peter Eriksson. 
 
 

§ 3 Föregående protokoll 
 

Inga synpunkter inkom på föregående protokoll. 
 

Protokoll nr 4  
Datum Dnr  
2022-10-04  104-6820-2022 

Viltförvaltningsdelegationen 
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Naturvårdsintresset påpekar att hemsidan och listor över 
delegater behöver uppdateras med nya delegater.  
 

§ 4 Fastställande av    
dagordning 

Ordförande fastställde dagordningen. 
 
 

§ 5 Information- 
Sammanställning av 
licensjakt efter björn 2022 

Nicklas Rumm presenterar en sammanställning av årets 
licensjakt. Jakten avlystes den 23 september, då samtliga 
björnar fällts. Två överskjutningar skedde efter jakten avlysts. 
Se presentation för mer info. 
 
Intresset för trafiksäkerhet och illegal jakt lyfter frågan om 
överskjutningar och hur de ska kunna undvikas. 
Överskjutningarna innebär merarbete för både länsstyrelsen 
och polisen och det blir en stor apparat av ett brott där det inte 
finns något uppsåt. Lyfter frågan om det går att lägga till en 
buffert på tilldelningen för eventuella överskjutningar. Jakt- 
och viltvårdsintressets ordinarie delegat håller med om att det 
är orimligt att den som skjutit en björn inom så kort tid efter 
avlysningen och utan uppsåt att göra fel kan bli anklagad för 
jaktbrott. Föreslår att överskjutningar kan dras av på nästa års 
tilldelning. Länsstyrelsen tar med sig frågan till diskussion 
inför kommande års licensjakt.  
 
Olov Hallquist förtydligar att det kommer nya föreskrifter från 
Naturvårdsverket som vi ännu inte vet vad de innehåller, men 
som vi behöver ta hänsyn till i framtiden. Exempelvis 
specificeras i de nya föreskrifterna att telefonsvararen vid 
licensjakt efter björn ska lyssnas av minst en gång varje 
timme.  
 
Jakt- och viltvårdsintressets ersättare tycker att jakten fungerat 
bra i år jämfört med ifjol och är positiv till att vi nu börjar nå 
mot länets förvaltningsmål. Ger en eloge till länsstyrelsen för 
god kontakt gällande eventuellt jaktsabotage inför jakten.  
 
 

§ 6 Information- Älgobs 
 

 

Peter Eriksson från Jägareförbundet presenterar älgobs för 
länet. Enligt älgobsen har älgstammen generellt i Jämtlands 
län minskat stadigt under de senaste fem åren, vilket varit i 
enlighet med målsättningen. För att sänka stammen har en 
högre andel hondjur fällts under de senaste åren, vilket är det 
som återspeglas i resultatet av obsen. Se presentation.  
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Naturvårdsintresset har synpunkter på skalorna i figurerna 
som visas i presentationen och att de varierar mellan olika 
områden. Peter Eriksson bemöter det med att skalan inte 
spelar så stor roll i det här fallet, utan att det är trenden som är 
intressant. Han påpekar dessutom att områdena ändå inte är 
direkt jämförbara mellan varandra då möjligheten att se älg 
skiljer sig mellan områdena beroende på topografi, växtlighet 
och så vidare.  
 
Peter Eriksson visar även resultaten från årets björnobs, som 
görs i samband med älgjakten. Årets resultat på björnobsen är 
lägre än fjolårets, men ligger på samma nivå som 2020, trots 
att cirka 130 björnar redan fällts under årets jakt när älgjakten 
och björnobsen startade. Det visar på en stor björnstam som i 
sin tur har en stor påverkan på älgstammen.  
 
Ersättare för rennäringen frågar om den tuffa vintern för något 
år sedan, då flera döda älgar hittades, kan ha någon betydelse i 
sammanhanget, men Peter Eriksson tror att det endast haft en 
marginell effekt. Även delegaten för trafiksäkerhet och illegal 
jakt är inne på att svåra vintrar, med mycket trafikdödade 
älgar, kan ha påverkat älgstammen.  
 

§ 7 Information-  
Skogsskador 

Magnus Kristoffersson från Skogsstyrelsen presenterar 
information om skogsskador i länet i stället för Johan 
Hansson.  
 
Magnus Kristoffersson berättar att kronhjort ökar stort i norra 
delen av landet och att det leder till ökande problem med 
skogsskador orsakade av kronhjort. Det pågår inventering av 
skogsskador orsakade av kronhjort.  
 
Skogsstyrelsen har en bra täckning på inventeringen av 
skogsskador orsakade av vilt i Jämtlands län och bedömer att 
den bör representera de faktiska skadorna bra. Skadorna är 
ojämnt fördelade över länet, med vissa områden som är svårt 
drabbade, främst runt Storsjön och i länets nordöstra delar. 
Skogsstyrelsen önskar att förvaltningen fokuserade insatser på 
områden med höga skador i stället för generellt över hela 
länet.  
 
Generellt i länet ses en trend mot minskande skogsskador och 
högre andel oskadade träd i ÄBIN. Se presentationen för 
detaljerade siffror. Årsskador på tall har minskat från 12 
procent 2021 till 9 procent 2022, men målet är 5 procent. 
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Skogsstyrelsen menar att det finns en tröghet i systemet, men 
att när det börjat vända neråt kan det gå snabbare att komma 
ner ytterligare. Jordbruksintressets ersättare undrar vems 
målet på 5 procent är. Magnus Kristoffersson svarar att det är 
satt av Naturvårdsverket baserat på politiska målsättningar 
från regeringen. Skogsbolagen har målsättning på 2–5 procent 
beroende på marktyp.  
 
Även andelen oskadade tallar ökar, utvecklingen har gått åt 
rätt håll under några år och i årets ÄBIN ligger resultatet 
nästan på målet. Jakt- och viltvårdsintressets ordinarie delegat 
anser att det är andelen oskadade träd som verkligen visar på 
en positiv trend, snarare än graden av skogsskador.  
 
Skogsstyrelsen visar vidare att rönn, asp och sälg ökar. 
Anledningen bedöms vara en kombination av att skogsbruket 
lämnar mer och att älgstammen minskar. Förtroendevald 
ersättare (L) frågar om man kan plantera rönn, asp och sälg. 
Magnus Kristoffersson förklarar att de har god föryngring av 
sig själva så det är inte nödvändigt, men man kan förbättra 
levnadsvillkoren. 
 
Skogsstyrelsen berättar att länet har en relativt hög andel 
contorta och att det flyttar betesskadorna till tallen. 
Peter Eriksson lägger till att det även tar bort bärriset, vilket 
innebär att contortan har en dubbelt negativ effekt för risken 
på betesskador på övriga skogsbeståndet.  
 
Skogsstyrelsen sammanfattar med att koppla ihop 
skogsskadorna med älgobsen, där båda har haft en minskande 
trend i länet sedan 2018.  
 
Förtroendevald ersättare (L) frågar om även hjort äter tall. 
Magnus Kristoffersson svarar att den framför allt barkgnager 
på gran, men även äter tall. Fäbodbrukets delegat påpekar att 
det är svårt att se skillnad på betesskador av älg och kronhjort 
och frågar hur stor kronhjortstam länet hyser jämfört med 
älgstammen och hur många kronhjortar som fälls årligen. 
Magnus Kristoffersson svarar att det inte finns något bra 
inventeringsunderlag för kronhjort ännu, men att det är 
betydligt fler älgar än kronhjortar i länet. Gällande 
betesskador av kronhjort är det en strävan framöver att skaffa 
underlag för att se skillnad på skador orsakade av älg och 
kronhjort. Sara Lindqvist, Länsstyrelsen, tillägger att det i år 
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har fällts cirka 500–600 kronhjortar i länet, och antalet ökar 
från år till år. 
 
Slutligen lyfter Skogsstyrelsen arbete med en jämställd 
viltförvaltning. I länet är 40 procent av skogsägarna kvinnor, 
men kvinnor är underrepresenterade bland 
skogsägarrepresentanter i olika sammanhang. Skogsstyrelsen 
planerar att genomföra jämnställdhetsaktiviteter framöver för 
att främja att fler kvinnor tar plats i skogliga sammanhang.  
 
En förtroendevald (C) är kritisk till ÄBIN och anser att det är 
felaktig att mäta i procent. Han hänvisar vidare till en rapport 
från Norge och projektet Grensevilt, där det anses vara en 
betydande skada först vid 40 procents betesskador. Han lyfter 
att älgjakten är viktig för många i länet och anser att med den 
vikande älgstammen riskerar man att tappa stora delar av 
jägarkåren, vilket kan slå tillbaka mot skogsbolagen ifall 
älgstammen ökar i framtiden. 
 
 

§ 8 Diskussion -Inkomna 
svar på remiss 
förvaltningsplan stora 
rovdjur 
 

Malin Larm, Länsstyrelsen, presenterar en sammanfattning av 
de synpunkter som inkommit på remissen av länets regionala 
förvaltningsplan för stora rovdjur 2023–2027. Synpunkter 
inkom från naturvårdsintresset och Jakt- och 
viltvårdsintresset. Samtliga synpunkter kommer att beaktas i 
omarbetningen av förvaltningsplanen och redogöras för i en 
bilaga till förvaltningsplanen. I presentationen redogörs för en 
sammanfattning av synpunkterna, nedan redogörs för 
Länsstyrelsens bemötande av dem samt frågor som uppkom 
under mötet. 
 
Inledning 
- Länsstyrelsens avsikt är att hålla planen så kort och koncis 

som möjligt och att den ska fokusera på förutsättningarna 
och planen för förvaltningen i länet. Ramar och 
förutsättningar redogörs för i den utsträckning det är 
nödvändigt i planen och fördjupas i en bilaga. 

- För information om ekologi och rovdjuren roll i ekosystem 
ska planen hänvisa till rapporten Rovdjur i norra Sverige – 
Förutsättningar, förekomst och förvaltning (Länsstyrelsen 
Västerbottens län, 2018).  

 
Vargfrågan 
- Länsstyrelsen ska beskriva vargstammens svåra genetiska 

situation. 
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- Länsstyrelsen väntar på en handlingsplan från 
Naturvårdsverket för varg i renskötselområdet. 

- Länsstyrelsen tar redan idag hänsyn till vargens genetiska 
status vid avvägningen mellan allvarlig skada och 
bevarande, där det ställs högre krav om det rör sig om en 
genetiskt viktig individ.  

 
Illegal jakt 
- Länsstyrelsen har inte möjlighet att ta hänsyn till den 

illegala jakten i licensjaktstilldelningen i ”realtid”, men 
den illegala jakten påverkar inventeringsresultatet och 
därigenom tilldelningen. 

 
Rovdjursturism 
- Åtlar för turism och skådning behöver inte tillstånd. 

Länsstyrelsen har därmed inte något register över sådana 
åtlar.  

- Övriga siffror som efterfrågas har Länsstyrelsen heller inte 
tillgång till i dagsläget. Delegaten för Lokalt näringsliv 
och turism meddelar att de kan få fram siffror över 
rovdjursturism, Länsstyrelsen ska kontakta henne för att få 
del av siffrorna. 

 
Rennäring 
- Statistik över dokumenterade rovdjursdödade renar är inte 

jämförbar med sådan statistik för tamdjur i hägn, där alla 
döda djur kan förväntas hittas. Majoriteten av de 
rovdjursdödade renarna återfinns aldrig och kan 
dokumenteras. Länsstyrelsen bedömer därför att det vore 
missvisande att presentera sådan statistik. 

- Förebyggande åtgärder är en del i toleransnivåarbetet som 
har en stor del i de åtgärder som tas upp i 
förvaltningsplanen kopplat till rennäringen, men det kan 
förtydligas ytterligare.  

- Förvaltningen ska baseras på bästa tillgängliga underlag, 
och i frågor kopplade till rennäringen är den traditionella 
samiska kunskapen en viktig del. Det är också något som 
förvaltningen ska ta hänsyn till enligt Konventionen om 
biologisk mångfald. Exempelvis kommer den vara viktig i 
de samebyvisa toleransnivåplaner som ska upprättas under 
kommande år. 

- Transparens ska genomsyra hela förvaltningen och är inte 
specifikt en fråga för frågor kopplat till rennäringen. 
Toleransnivåplanerna ägs av samebyarna själva och är inte 
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Länsstyrelsens att offentliggöra. Dock kommer relevanta 
delar att redogöras för i beslut som länsstyrelsen fattar. 

- Hur toleransnivåarbetet ska genomföras och 
beräkningsmodellen för förlustsiffror finns tillgängligt. 

 
Förvaltningsstrategi 
- Länsstyrelsen följer upp effekten av skyddsjakter och 

licensjakter genom inventeringen av rovdjuren och 
utvecklingen av rovdjursstammarna i olika områden.  

- Rovdjursstammarna påverkas också av många andra 
parametrar där vi inte känner till hur påverkan ser ut, 
exempelvis illegal jakt. 

- Länsstyrelsen ser också att könsfördelningen i 
björnstammen är ett problem. Det är inte bara i Jämtlands 
län som det är en ökande del honor i populationen utan det 
är ett problem över flera län. Frågan ligger dock inte hos 
Länsstyrelsen att utreda och åtgärda utan hos 
Naturvårdsverket, Länsstyrelsen har lyft frågan dit.  

 
Licensjakt 
- Gällande licensjaktens syfte är huvudsyftet att sträva mot 

förvaltningsmålet och minska rennäringens skador. 
Förvaltningsmålet är en sammanvägning av de olika 
intressen som finns kopplat till rovdjuren, så därigenom 
finns även andra intressen representerade. Länsstyrelsen 
ska se över om syftet med licensjakt som anges i 
förvaltningsplanen bör utvecklas ytterligare. 

 
Synpunkter och frågor som uppkom på mötet 
- Fäbodbrukets delegat upplyser om att de skickat in en 

skrivelse som svar på remissen till den nationella 
förvaltningsplanen för stora rovdjur, en kopia har även 
skickats till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska kolla på den 
och ta med synpunkterna i omarbetningen av den 
regionala förvaltningsplanen.  

- Jakt- och viltvårdsintresset lyfter statistiken om jaktbrott 
och säger att även fall med trafikdödat vilt kan räknas som 
jaktbrott, och att de bör plockas bort. Länsstyrelsen 
svararar att det inte ingår trafikdödat vilt i den statistik 
som presenterats, men att det ska tydliggöras i texten vad 
för typer av brott som ingår i statistiken. 

- Jakt- och viltvårdsintresset frågar om kopplingen mellan 
den regionala och den nationella planen. Länsstyrelsen 
svarar att riktlinjerna från Naturvårdsverket har varit att 
länen inte behöver invänta den nya nationella planen innan 
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de utkommer med nya regionala planer. Den nationella 
planen är övergripande, så det bör inte vara stora delar 
som skiljer sig jämfört med de gamla. Länsstyrelsen avsikt 
var till en början att invänta den nya nationella planen, 
men det arbetet har dragit ut mycket på tiden och 
Länsstyrelsen bedömde att vi inte kunde vänta hur länge 
som helst utan behövde anta en ny regional plan eftersom 
länet i nuläget inte har en gällande plan. 

- Sametingets representant frågar om hur konsultationen av 
förvaltningsplanen genomförts och hur det ska redovisas. 
Länsstyrelsen svarar att förfrågan skickades ut till samtliga 
samebyar i länet, SSR och Sametinget. Det har genomförts 
fyra konsultationer, tre samebyar och Sametinget. 
Ytterligare tre samebyar samt SSR önskade konsultation, 
men inkom inte med något yttrande. De synpunkter som 
framförts under konsultationerna kommer presenteras i en 
bilaga till planen tillsammans med länsstyrelsens 
bemötande av synpunkterna.  

- Jakt- och viltvårdsintresset anser att det är märkligt att 
inget tillstånd behövs för åtlar för skådning. 
Naturvårdsintresset anser att det vore bra om det kunde 
finns samråd för sådana åtlar mellan länsstyrelsen och den 
som åtlar. 

- Naturvårdsintresset frågar vad man menar är problemet 
med en skev könsfördelning i björnstammen och menar att 
det är naturligt att stammen inte är jämn. Länsstyrelsen 
svarar att det vid den senaste spillningsinventeringen fanns 
66 procent honor i stammen och att skillnaderna ökar 
mellan spillningsinventeringarna. En hög andel honor 
leder till en hög tillväxttakt i populationen och på längre 
sikt vet vi inte vad konsekvenserna kan bli.  

 
Praktiska frågor inför nästa möte  
- Marita Ljung upplyser om att nästa möte enbart är fysiskt 

eftersom det är en beslutspunkt. Ersättare får vara med på 
plats. Ska se över om det är möjligt att tillåta ersättarna att 
sitta med på Skype. 

- Naturvårdsintresset önskar att den omarbetade planen ska 
skickas ut i god tid före nästa möte och frågar hur lång tid 
innan det är planerat att den ska skickas ut. Länsstyrelsen 
har inte satt något slutdatum för omarbetningen men ska 
försöka skicka ut den så tidigt som möjligt innan mötet.  

- Jakt- och viltvårdsintresset frågar om det fortfarande finns 
möjlighet att göra justeringar i planen efter nästa möte om 
ytterligare synpunkter uppkommer på den omarbetade 
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planen. Länsstyrelsen ska se över det och återkomma med 
instruktioner inför nästa möte. 

- Naturvårdsintresset ifrågasätter att delegaterna ska besluta 
om planen på nästa möte, efter att planen omarbetats och 
förändrats. Olov Hallquist svarar att beredningen är det 
som pågått under remisstiden och det aktuella mötet och 
att på nästa möte ska förvaltningsplanens godkännande 
prövas av delegationen. Eventuella mindre felaktigheter 
kan fortfarande justeras om det upptäcks.  

- Jakt- och viltvårdsintresset undrar om planen måste 
beslutas nu och vem som bestämt det. Olov Hallquist 
svarar att planen skulle ha beslutats om för länge sedan, så 
ju förr desto bättre. Dessutom kommer nya delegater att 
tillkomma efter årsskiftet och det vore därför bra att pröva 
godkännandet bland delegaterna som är insatta i frågan 
och arbetet bakåt i tiden. 

- Marita Ljung förtydligar att det är ett majoritetsbeslut och 
att avvikande mening ska inkomma skriftligen. 
 

§ 9 Övriga frågor Jakt- och viltvårdsintressets ordinarie delegat återvänder till 
frågan om överskjutningar under licensjakten efter björn. Han 
föreslår att när kvarstående tilldelning släpps på hela länet 
sparas en tilldelning på en björn i var och ett av de små 
områdena. Om de inte blir skjutna kan de då räknas av på den 
totala tilldelningen om det blir överskjutningar.  
 
Naturvårdsintresset önskar att länsstyrelsen skickar ut 
information till delegaterna när förfrågan gått ut till 
organisationerna gällande nomineringar av nya delegater till 
viltförvaltningsdelegationen. Önskar information om att 
förfrågan gått ut och vilka organisationer den skickats till. 
Viltchef Olov Hallquist svarar att det har varit uppe för 
diskussion i samverkansrådet för norra 
rovdjursförvaltningsområdet och att det planeras att skickas ut 
under kommande veckor. Han lyfter att det varit problem för 
samtliga län i norra förvaltningsområdet att få in nomineringar 
för Natur- och ekoturismföretag och tar gärna emot tips på 
organisationer att skicka en förfrågan till.  
Sista svarsdag för nomineringar var preliminärt satt till sista 
november 2022. En förtroendevald talar om att regionen har 
val den 7 december, där de förtroendevalda representanterna 
väljs, Olov Hallquist och Marita Ljung är överens om att sista 
svarsdag då skjuts upp till efter den 7 december. Marita Ljung 
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påminner om att nomineringar önskas med en man och en 
kvinna.  
 

§ 10 Mötet avslutas                     
 

Ordförande avslutade mötet och tackade alla som deltagit i 
dagens möte. 
 

  
Sekreterare 
 
 
__________________ 
Malin Larm 

                     Ordförande 
 
 
                     __________________ 
                     Marita Ljung 

  
  
Justerare 
 
 
__________________ 
Karl Larsson 

                      Justerare                                                    
 
 
                      __________________ 
                      Peter Eriksson                          

  
  

 


