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Viltförvaltningsdelegationen Västmanlands län 2022-04-05 

Närvarande:   

Ulrica Gradin Länsstyrelsen Västmanland Ordförande 

Carl-Johan Norström Politisk företrädare (S) Ledamot 

Liane Blom Politisk företrädare (L) Ledamot 

Karin Westlund Politisk företrädare (C) Ledamot 

Anna Kramer Politisk företrädare (M) Ledamot 

Ali Fröberg Trafiksäkerhet & illegal jakt Ledamot 

Claes Johansson Jakt och viltvård Ledamot 

Lise-Lotte Norin Naturvårdsintresset Ledamot 

Anna Malmström Naturvårdsintresset Ledamot 

Hans Andersson Friluftsintresset Ledamot 

Sture Johansson Ägare och brukare Ledamot 

Jonas Landolsi Lokalt näringsliv och turism Ledamot 

Ingrid Sommar Skogsnäringen Ledamot 

Joakim Widell Politisk företrädare (KD) Tjänstgörande Ersättare 

Anita Berglund Trafiksäkerhet & illegal jakt Icke tjänstgörande Ersättare 

Anders Swedengriph Jakt och viltvård Icke tjänstgörande Ersättare 

Anders Lerner Naturvårdsintresset Icke tjänstgörande Ersättare 

Thomas Claesson Skogsnäringen Icke tjänstgörande Ersättare 

Johan Wretenberg Länsstyrelsen Västmanland Avdelningschef Naturvård 

Sofia Sollenberg Länsstyrelsen Västmanland Funktionsledare Viltförvaltning 

Anna Olofsson Länsstyrelsen Västmanland Sekreterare VFD 

Daniel Mallwitz Länsstyrelsen Västmanland Vilthandläggare 

Björn Wallgren  Länsstyrelsen Västmanland Vilthandläggare 

Denice Lodnert Länsstyrelsen Västmanland Vilthandläggare 



 

PROTOKOLL 2 (5)  

Datum   

2022-04-05   

 

Josefin Eriksson Länsstyrelsen Västmanland Föredragande 

Petteri Hällström Länsstyrelsen Västmanland Föredragande  

Mötets öppnande och inledning 

Ordförande, vikarierande landshövding, Ulrica Gradin presenterade sig och hälsade 

alla välkomna. Thomas Claesson var ny ersättare för Skogsnäringen och Anita 

Berglund var tillbaka som ersättare för intresset trafiksäkerhet och illegal jakt. 

Anders Swedengriph som är ersättare för jakt och viltvård deltog för första gången. 

Efter inledningen presenterade alla närvarande sig med namn och vilken organisation 

eller intresse de representerar i delegationen. 

Anmälan av övriga frågor 

Inga övriga frågor anmäldes. 

Fastställande av dagordning 

Utskickad dagordning fastställdes. 

Godkännande av föregående protokoll 

Protokoll från föregående möte godkändes och lades till handlingarna.  

Val av justeringsperson 

Anna Kramer utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

Övergripande frågor 

Inkomna skrivelser 

Sofia Sollenberg informerade om att det hade kommit in en skrivelse från 

Naturskyddsföreningen till Viltförvaltningsdelegationen och Länsstyrelsen den 14 

december 2021, Skrivelse angående licensjakt efter varg och lodjur. Länsstyrelsen 

har tagit del av skrivelsen och den har skickats till delegationen för kännedom och 

information. 

Information från arbetsutskottet 

Viltförvaltningsdelegationens arbetsutskott (AU) hade sitt senaste möte den 17 

mars. Sofia Sollenberg berättade om AUs arbete med att bereda och ta fram 

förslag till kommande delegationsmöten och vilka ledamöter som ingår, samt lyfte 

fram att det går bra att kontakta dem med frågor. 

Ekonomi och verksamhet 2021/2022 

Sofia Sollenberg presenterade exempel på viltfunktionens arbete med förebyggande 

åtgärder, inventeringar, besiktningar och informationsåtgärder med mera under 

föregående år, samt informerade om hur bidrag och ersättningar inom dessa områden 

har använts och betalats ut.  
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Rapport älgjakt/kronhjort 

Björn Wallgren redovisade resultat av säsongens älgjakt 2021/2022 och gav en 

historisk tillbakablick. Avskjutningen har minskat flera år i rad och säsongens 

totalt 878 fällda älgar i länet ligger på en rekordlåg nivå. Måluppfyllelsen i 

relation till framtagna förvaltningsplaner är 83%. Efter presentationen efterföljde 

en diskussion kring vilka slutsatser som går att dra om hur älgstammen har 

utvecklats i länet. Diskussionen summerades med att älgstammen påverkas av 

många olika faktorer, att älgförvaltningen är komplex och att det är svårt att dra 

snabba slutsatser utan en närmare analys. Exempel på önskemål som lyftes fram 

var att få ta del av mer information om brandområdet och de senaste resultaten 

från ÄBIN (älgbetesinventeringen) i länet samt vikten av ytterligare dialog med 

Trafikverket om viltstängsel längs med väg 70. 

Denice Lodnert rapporterade att totalt 911 kronhjortar fälldes under säsongen 

2021/2022, vilket är mer än tidigare år. Måluppfyllelsen för hela länet är 89%. 

Därefter informerade Denice Lodnert om fördelningen mellan kalv, hind och hjort 

samt den historiska utvecklingen för avskjutning av kronhjort, som har ökat år för 

år sedan 2000. Frågor som lyftes upp var till exempel var i länet flesta hjortar fälls 

och att frågan om samförvaltning av olika djurslag blir mer och mer aktuellt för 

att få en bra helhetsbild och nå uppsatta mål för förvaltningen. 

Rapport licensjakt varg och lodjur 

Sofia Sollenberg informerade om årets licensjakt efter varg och de juridiska 

processer som pågått och beslut som har fattats sedan september förra året fram 

till idag. Beslut om licensjakt efter lodjur fattades den 15 december förra året och 

under jakten i mars fälldes 3 lodjur i Sala kommun. 

Hemställan förordningsändring avseende rovdjursförvaltning 

För ungefär ett år sedan fick Länsstyrelsen en remiss angående miniminivåer för 

rovdjur, som togs upp för information och dialog i delegationen. Utifrån de 

synpunkter som kom in då och ett fortsatt nationellt arbete kring dessa frågor har 

Länsstyrelsen nu fått Naturvårdsverkets hemställan om förordningsändring 

avseende rovdjursförvaltning på remiss från regeringen, vilken hade skickats ut 

till delegation innan mötet.  

Sofia Sollenberg informerade om innehållet i hemställan och den fortsatta 

processen. Under den efterföljande diskussionen lyftes flera frågor om vad 

föreslagen förordningsändring innebär och synpunkter på att 

viltförvaltningsdelegationernas regionala och lokala roll i viltförvaltningen 

riskerar att försvagas t ex genom att ändra begreppet ”att godkänna” (pröva frågan 

om godkännande) till ”att yttra sig”, vilket ledamöterna ställde sig starkt negativa 

till. Ytterligare en synpunkt som lyftes var att det inte alltid är viktigast att nå 

konsensus utan att det ska vara möjligt att anmäla avvikande mening.  
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Beslut om ändring av övergripande riktlinjer älgvårdsfonden  

Sofia Sollenberg förklarade bakgrunden till föreslagen ändring av länets 

övergripande riktlinjer för älgvårdsfonden och informerade om nuläget för 

älgvårdsfondens ekonomi. Ändringen innebar att ersättning för besiktning av 

otjänlig älg utgår med 500 kr och för reseersättning, vilket ledamöterna ställde sig 

positiva till och ansåg vara en viktig och bra åtgärd. Beslut togs om att ändra de 

övergripande riktlinjerna för älgvårdsfonden utifrån utskickat förslag. 

Projekt "Från jägare till krögare" 

Länets livsmedelsstrategi har varit uppe till diskussion vid ett flertal tillfällen i 

delegationen. Viltmat är en central del i strategin och redan 2016 lyfte 

delegationens ledamöter vikten av att skapa bättre förutsättningar för avsättning 

av svenskt vildsvinskött. Josefin Eriksson och Petteri Hällström informerade om 

att nu startar ett EU-finansierat projekt just med denna inriktning och berättade 

om vad som har hänt hittills i projektet samt mål och planer framåt. 

Aktuella frågor och viktiga ämnen att ta upp i VFD under året 

För att fånga upp viktiga frågor som berör viltförvaltning i länet ombads alla 

ledamöter att lyfta fram sin syn på aktuella ämnen som bör tas upp på kommande 

delegationsmöten. Exempel på frågor som lyftes var; 

• Återkomma till frågan om utfodring av vilt 

• Skogsnäringens val av trädslag 

• Mer kunskap om vildsvinsstammen 

• Mer kunskap om storfåglar 

• Aktuell information om älgbetesinventering (ÄBIN) 

• Mer om fiske, fiskar och skarv 

• Hållbara populationer av älg, dynamik m.m. 

• Artkunskap och djurens biologi 

• Helhetssyn på viltförvaltningen; system, ekologi och biologi 

• Återkomma till Naturvårdsverkets hemställan om förordningsändring 

• Fältbesök t ex för att få lära mer om kronhjort och bete 

• Grundläggande utbildningspaket för nya ledamöter och ny mandatperiod. 

Övriga frågor  

Anna Olofsson informerade om nya rutiner för att förenkla utbetalningen av 

arvode och ersättning till ordinarie ledamöter och tjänstgörande ersättare från och 

med 2022. 
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Summering och mötets avslut 

Ordförande summerade dagens möte och tackade för värdefulla diskussion och ett 

stort engagemang kring de frågor som togs upp på dagens möte.  

Nästa möte äger rum onsdagen den 1 juni kl. 09:00-12:00.  

Övriga mötesdatum under 2022 är; 

• Torsdagen den 8 september kl. 09:00-15:00 (utbildningsdag) 

• Fredagen den 2 december kl. 09:00-12:00 

 

Presentation bifogas, se Presentation VFD 220405 

 

 

 

 

 

Anna Olofsson 

Sekreterare  

 

 

 

 

 

Ulrica Gradin    Anna Kramer 

Ordförande    Justerat 

 


