
 

 

 

 

 

Sammanträde med viltförvaltningsdelegationen 
 
 den 7 november 2022, Opalen Länsstyrelsen, Linköping 

Information om dokumentet 

Detta är en digitalt tillgänglighetsanpassad webbversion av beslut som är 

daterat den 7 november 2022. Det godkända originaldokumentet finns 

arkiverat i vårt digitala ärendesystem och har diarienummer 218-15185-

2022.  

Avsändare är Länsstyrelsen Östergötland. 

Ledamot som närvarande                                    Funktion 

Carl Fredrik Graf                                                                                 Ordförande 

Anders Johansson Gunilla Wetterling  

Per-Anders Eriksson  

Leif Thomsen  

Karl-Olof Bergman Georg Andersson  

Anna Åman  

Johan Carpholm  

Gunilla Almesåker Cecilia Ambjörn  

Roland Byfalk  

Jonni Harrius  

Fredrik Lundén 

 

Övriga närvarande: Benny Nilsson Svenska Jägareförbundet, adjungerad  

Från Länsstyrelsen:   

Marie Larsson  

Lovisa Häggström  

Sandra Myhrman  

Emil Jarkrans  

Fredrik Näsman. 

 

 



 

 

 1. Välkomna/introduktion  

Ordföranden, landshövdingen Carl Fredrik Graf, hälsar nya och gamla 

ledamöter och övriga närvarande välkomna till dagens möte. 

 

2. Närvarande vid sammanträdet för fastställande av röstberättigad  

13 ledamöter samt ordförande närvarande. En viltförvaltningsdelegation är 

beslutsför när ordförande och minst tre fjärdedelar (12 ledamöter) av 

ledamöterna är närvarande. Ordförande konstaterar att delegationen är 

beslutsför.  

3. Godkännande av dagordningen  

Föreslagen dagordning godkänns.  

 

Justering av punkternas ordning. Punkt åtta och nio hålls efter punkt fyra. 

Punkt fem hålls efter punkt sju.  

 

Delegationen beslutar att eventuella tidigare per capsulam beslut ska få en 

egen punkt på dagordningen framöver.  

4. Föregående protokoll  

Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.  

Ledamöter önskar få föregående protokoll samt per capsulam protokoll utskickat igen.  

 

5. Information- Grundläggande rovdjursförvaltning  

Lovisa Häggström, Länsstyrelsen  

 

Kort presentation av rovdjursförvaltningens organisation och definitionen 

av viktiga ord. Sverige är uppdelat i norra, mellersta och södra 

rovdjursförvaltningsområdet.  

 

I den efterföljande diskussionen yttrade sig Anna Åman, Cecilia Ambjörn, 

Gunilla Wetterling, Gunilla Almesåker och Karl-Olof Bergman.  

 

6. Aktuell rovdjursinformation  

Lovisa Häggström, Länsstyrelsen  

 

Presentation av ändringar i förordning (2009:1263). Vidare informerades 

om inventeringsresultatet för lodjur och varg 2021/2022. 

Beskattningsmodellen för lodjur visar möjligheten för licensjakt på lodjur 

2023.  



 

 

 

I den efterföljande diskussionen yttrade sig Cecilia Ambjörn, Gunilla Wetterling och 

Benny Nilsson. 

 

7. Information Trafik och vilt  

Per-Anders Johansson, Polismyndigheten  

 

Statistik och trender gällande viltolyckor i trafiken visar att viltolyckor i 

trafiken har minskat med 5% sett till föregående år. Vildsvinsolyckorna 

ökar.  

 

Informerar om nationella viltolycksrådet (NVR).  

 

Information om vilt och viltolyckor i media och på köpcenter vecka 39. 

Informationen tydliggör betydelsen av hastighetens och förarnas beteende.  

8. Information-Avskjutning och ÄlgObs  

Benny Nilsson, Svenska jägareförbundet  

 

En minskning av antalet observerade älgar syns hittills i år. Trenden visar 

att älgstammen minskar kraftigt. Andel tjurar som fälls av de vuxna djuren 

är nästan de 40% som är målet, vissa områden har dock en minskning. Man 

ser en minskning av antal observerade kor med kalv, det är det sämsta 

resultatet på flera år. Klimatförändringar och årets försommartorka kan vara 

en bidragande orsak till nedgången i området.  

 

Vidare informerades att färre älgar har inrapporterats som fällda hittills 

detta år, ca: 200 färre älgar. Vildsvinsavskjutningen minskade föregående 

jaktår och detta tros bero på delvis klimatet men till störst del av den 

tidigare avskjutningen. 

9. Inriktningsbeslut- VFD som stöd i älgförvaltningen  

Fredrik Näsman, Länsstyrelsen  

 

Presentation av processen kring älgförvaltningen i länet. Därefter ges 

möjlighet att fatta beslut om följande tre punkter där delegaterna ska ställa 

sig bakom påståendena alternativt nekande.  

 

Kommunikation mellan Länsstyrelsen, VFD och 

älgförvaltningsområden. Viltförvaltningsdelegationen (VFD) ställer sig 

positiva till att Länsstyrelsen tillsammans med delegationens arbetsutskott 

(AU) kallar varje enskild förvaltningsgrupp till separata möten. 

Viltförvaltningsdelegations arbetsutskott eller enskild medlem i AU 

representerar hela VFD på dessa möten. 



 

 

 
- Differens i måluppfyllnad, Älgförvaltningsplan-Älgskötselplan. 

Viltförvaltningsdelegationen anser att i de fall prioriteringar måste göras 

mellan älgskötselområdenas (ÄSO) & älgförvaltningsområdenas (ÄFO) 

planer ska de övergripande målen på älgförvaltningsområdes nivå 

prioriteras, men anser att det fortsatt är viktigt med korrekta planer och 

korrekt indata i älgskötselplanerna.  

- Avvikelser från länets förvaltningsplan för klövvilt. 

Viltförvaltningsdelegationen anser att älgförvaltningsplaner som avviker 

från länets klövviltsplan ej ska tillstyrkas av Länsstyrelsen, men att det i 

vissa fall kan vara ok med avvikelser i älgskötselplanerna om dessa har 

motiverats väl. Delegationens arbetsutskott kan vara remissinstans när det 

gäller dessa avgörande.  

 

Viltförvaltningsdelegationen beslutar att ställa sig bakom de tre 

ovanstående punkterna.  

 

I den efterföljande diskussionen yttrade sig Gunilla Almesåker, Jonni 

Harrius, Fredrik Lundén, Georg Andersson och Anna Åman. 

10. Information- Samverkansprojekt vildsvin och dovhjort  

Emil Jarkrans, Länsstyrelsen  

 

Information om Samverkansprojekt vildsvin och dovhjort som beräknas 

pågå till år 2025. Syfte och mål med projektet presenterades och hur det ska 

genomföras. Uppstartsmöten genomför under november-december 2022.  

 

I den efterföljande diskussionen yttrade sig Cecilia Ambjörn, Benny 

Nilsson och Karl-Olof Bergman.  

11. Övriga frågor  

Anna Åman, LRF. Kompetensutvecklande resa.  

 

Förslag att VFD ska göra en gemensam resa för att öka kunskaperna inom 

de olika områden som VFD representerar.  

 

Frågan om vi behöver se över VFD:s mötesform för att ge utrymme åt mer 

kompetensutveckling uppkommer och arbetsutskottet får uppdrag att 

återkomma till VFD med förslag på ny mötesform. 

I den efterföljande diskussionen yttrar sig Karl-Olof Bergman, Johan 

Carpholm, Cecilia Ambjörn. 

12. Avtackning till förvaltningens delegater  

Carl Fredrik Graf avtackar förvaltningens delegater vars uppdrag löper ut 

2022. Samtliga delegater avtackas med en bok om Linköpings slott.  



 

 

13. Nästa möte/avslut  

En utbildningsdag för nya delegater kommer att hållas under en hel dag den 

24 januari 2023.  

 

Nästa möte kommer att hållas onsdagen den 31 maj 2023 med en timmes 

längre möte än tidigare. 13:00-16:00.  

 

Ordförande avslutar mötet. 

Sekreterare/protokollförare  

Sandra Myhrman, Länsstyrelsen  

Justerat av  

Lovisa Häggström, Länsstyrelsen  

Godkänt av  

Landshövdingen Carl Fredrik Graf  

 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

 

Kontaktuppgifter till Länsstyrelsen 

Kontakta oss via e-post ostergotland@lansstyrelsen.se, postadress 

Länsstyrelsen Östergötland, 581 86 Linköping, eller ring vår växel 010-

223 50 00. 

Vår webbadress är lansstyrelsen.se/ostergotland. 

 


