
 

 

Protokoll från möte med Gävleborgs 
Viltförvaltningsdelegation 

25 november 2022, Gävle slott 

Information om dokumentet 

Detta är en digitalt tillgänglighetsanpassad webbversion av protokoll som är 

daterat den 25 november 2022. Det godkända originaldokumentet finns 

arkiverat i vårt digitala ärendesystem och har diarienummer 10598-2022. 

Avsändare är Länsstyrelsen Gävleborg. 

Ordinarie ledamöter: 

Per Bill, ordförande  

Majvor Westberg - Jönsson, politisk företrädare (S)  

Ulf Stridsberg, politisk företrädare (V)  

Bernt Larsson, politisk företrädare (SVG)  

Lars Fredin, polismyndigheten  

Johan Lundberg, jakt- och viltvårdsintresset  

Denise Fahlander, naturvårdsintresset  

Per-Olof Erickson, naturvårdsintresset  

Joakim Helmbrant, friluftsintresset  

Ann-Charlott Zetterlund, ägare och brukare av jordbruksmark  

Kjell Johansson, lokalt näringsliv och turism  

Mickael Larsson, skogsnäringen  

Johan Tunhult, natur- och ekoturismföretagen  

Lars-Erik Åslund, yrkesfisket  

Stefan Olander, fäbodbruket 

Ersättare:  

Ingrid Hedin Amrén, politisk företrädare (S)  

Stina Berg, politisk företrädare (M)  

Sven Bergström, friluftsintresset  

Henrik Björkman, skogsnäringen  

Filip Hedberg, natur- och ekoturismföretagen  

Magnus Bergman, yrkesfisket 



Representanter från länsstyrelsen: 

Sandra Wahlund, tf enhetschef  

Marielle Cambronero, vilthandläggare  

Simon Viklund, vilthandläggare 

Val av justerare 

Lars Fredin föreslogs och valdes till justerare. 

Genomgång av föregående mötesprotokoll 

Naturvårdsintresset ställde under föregående möte frågan om hur jakten 

säkerställer att populationen inte blir för skev. Särskilt poängterar 

representanterna vikten av att äldre erfarna björnar finns kvar i 

populationen. Detta för att hålla en ordning mellan björnarna och därmed 

också minska risken för att björnar kommer närmare mänskliga samhället 

och agerar på ett för människor icke önskvärt sätt. Naturvårdsintresset 

önskar att svaret från länsstyrelsen finns med i protokollet.  

Länsstyrelsen hänvisar återigen till respektive delegats ansvar att förmedla 

intressets röst i aktuella frågor samt att ta med sig informationen som 

framkommer på sittande möte tillbaka. Länsstyrelsen öppnar upp för 

möjligheten att lägga till diskussioner som uppstår i en bilaga till 

protokollet. 

Information om läget på länsstyrelsen  

Ordförande informerar om kommande budget och hur den kan komma att 

påverka länsstyrelsens arbete i förlängningen. Besked om fastslagen budget 

kommer först mellan januari och mars. 

Beslut: Förvaltningsplan skarv  

Länsstyrelsen redogör för de ändringar som gjorts i den aktuella 

förvaltningsplanen, vilket inkluderar mindre textjusteringar, borttagande av 

överflödig information samt uppdateringar i enlighet med aktuella 

ändringar i artskyddsförordningen och jaktförordningen. Länsstyrelsen har 

även uppdaterat listan över skyddsvärda områden för fisk och natur. 

Länsstyrelsen informerade vidare att det finns anledning att göra en större 

översyn av den regionala förvaltningsplanen men att myndigheten väljer att 

invänta den nationella som planeras att vara klar senast i november 2024.  

Naturvårdsintresset önskar att följande läggs till i protokollet inför den 

större revideringen av förvaltningsplanen:  

1. Bilaga 1 Första stycket: Störningsåtgärder riktade mot skarv får endast 

ske om störningen inte saknar betydelse för att hålla fågelarten på 

tillfredsställande nivå. Störningen får inte påverka populationen 

negativt, då krävs dispens från artskyddsförordningen för att 

genomföra åtgärderna.  



Naturvårdsintresset föreslår tydligare formulering av första meningen, 

negationer är svåra att förstå. 

 

Förslag: Störningsåtgärder riktade mot skarv får endast ske om 

störningen saknar betydelse för att hålla fågelarten på en 

tillfredsställande nivå. 

 

2. Bilaga 1 s. 18, Riktlinjer avseende bedömning av om lukt innebär risk för 

allvarlig skada för boende i område med skarvförekomst. Länsstyrelsen 

har fastställt följande riktlinjer för denna bedömning. Lukt från 

skarvkoloni kan anses orsaka allvarlig skada på en fastighet förutsatt 

att:  

1.  Avståndet mellan skarvkolonin och fastigheten är mindre än 

300 meter.  

2. Vindförhållandena ofta är sådana att lukten förs med vinden 

från skarvkolonin mot fastigheten.  

3. Det finns fast boende på fastigheten.  

 

Naturvårdsintresset önskar att följande läggs till i punkt tre, Förutsatt 

att fastigheten har byggts eller fastboende flyttat in före (år) (året när 

första förvaltningsplanen för skarv i länet skrevs). 

 

 

3. Stycket om marknadsmässigt pris för fastighet bör strykas. En 

skarvkoloni kan också påverka en fastighets marknadsvärde negativt i 

och med störningar i form av missljud samt obehaglig lukt. 

Länsstyrelsen anser att för att sådana störningar ska kunna bedömas 

som allvarlig skada på egendom bör detta styrkas med dokumentation 

från oberoende sakkunnig. Detta ska ske i samband med försäljning av 

fastighet och tydligt visa hur fastighetens marknadsvärde negativt 

påverkats av just närvaron av häckande skarvar.  

 

En representant från friluftsintresset lyfter under mötet frågan om 

delegationen kan godkänna följande mening i den aktuella planen, I 

Gävleborg anser länsstyrelsen att det finns behov av ett inriktat arbete för att 

öka acceptansen för skarv och förebygga olovlig störning av skarvkolonier. 

Representanter för yrkesfiskarna samt jägarintresset menar att det är en 

problematisk skrivning som ej bör få vara kvar i den beslutade planen. 

Länsstyrelsen påminner att meningen finns med i den redan beslutade 

planen och att denna togs fram i samverkan med 

viltförvaltningsdelegationen.  

Länsstyrelsen föreslår med det som framkommit i åtanke att planen 

återremitteras till länsstyrelsen för ytterligare översyn. Förslaget läggs för 

röstning, där en majoritet av delegationen röstar för att beslut om revidering 

senareläggs till nästa möte som planeras att hållas i februari. Länsstyrelsen 



meddelar att planen kommer att skickas ut på nytt och att förslag på 

förändringar ska inkomma skriftligt till myndigheten. 

Information: Licensjakt efter lodjur 2023 

Länsstyrelsen informerar om att arbetet rörande licensjakt efter lodjur har 

tagits upp. Myndigheten har deltagit i ett webinarium som hölls av 

Naturvårdsverket och där forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet gick 

igenom årets beskattningsmodell. Länsstyrelsen har även deltagit i 

samverkan mellan länsstyrelserna i det mellersta förvaltningsområdet. Nytt 

för i år är att samverkan även ska ske mellan de tre förvaltningsområdena, 

detta har hanterats inom arbetsgruppen där representanter från respektive 

länsstyrelse ingår. Länsstyrelsen redogör vidare för de regionala 

förutsättningar Gävleborg har för att kunna fatta beslut om licensjakt samt 

slutligen att beslutet planeras att fattas i mitten av december. 

Information: Licensjakt efter varg 2023 

Länsstyrelsen redogör för beslut om licensjakt efter varg 2023. Beslut om 

licensjakt efter varg syftar i första hand till att minska koncentrationen av 

varg. I år innebär det att det ska bedrivas jakt i 14 revir i Sverige, vilket 

översätts till 75 individer. Detta innebär i enlighet med årets 

beskattningsmodell 13 % risk att understiga referensvärdet för vargens 

gynnsamma bevarandestatus nästa år. Länsstyrelsen har beslutat om jakt i 

två områden, vilka innefattar reviren Ödmården, Mörtsjön samt Tinäset, 

vilket delas med Dalarnas län. Den beslutade tilldelningen i Gävleborgs län 

blir således 18 vargar, tio i jaktområdet som innefattar reviren 

Ödmården/Mörtsjön och åtta i reviret Tinäset. 

Information: Inventeringsresultat skarv 

Länsstyrelsen informerar om årets inventeringsresultat rörande skarv. 

Länsstyrelsen uppdrar inventeringen till externa ornitologer. Under 2022 har 

3926 bon påträffats, i 1926 av dessa har häckningen konstaterats fullföljd. I 

1990 konstaterades häckningen delvis fullföljd vilket kunde förklaras av att 

bona befann sig i områden där störning eller skyddsjakt förekommit och 

därmed påverkat möjligheten till häckning fullt ut.  

Länsstyrelsen redogör vidare för besluten om skyddsjakt som fattats i länet, 

där 1540 skarvar beviljats men endast 1070 rapporterats fällda än så länge. 

Utöver beslut om skyddsjakt har länsstyrelsen även beviljat skrämsel vid ett 

flertal platser i länet under 2022. 

Information: Inventeringsresultat kungsörn 

Länsstyrelsen informerar om årets inventeringsresultat rörande kungsörn. 

Inventeringen genomförs av externa ornitologer. Under 2022 har 12 lyckade 

häckningar kunnat konstaterats, vilket är en liten ökning från fjolårets 

resultat. Inventeringen kunde fastställa 31 besatta revir med revirhävdande 



par samt 24 besatta revir med känd boplats. Nytt för i år är att inventeringen 

kunnat fastställa länets första trippelkull, närmare bestämt två stycken. 

Dock överlevde inte alla ungar, det fanns endast en unge kvar i respektive bo 

när det var dags för märkning. 

Information: Inventering björn 

Länsstyrelsen redogör för årets spillningsinventering gällande björn. Under 

föregående spillningsinventering, vilken genomfördes år 2017, samlades 

2004 prover in i Gävleborgs län, i år samlades 2775 in. Liknande utveckling 

har konstaterats i de andra länen som genomförde inventeringen i år. 

Proverna som lämnats in analyseras nu vid Naturhistoriska riksmuseet och 

kommer sedan användas av forskare för att skatta populationens storlek. 

Resultatet på inventeringen förväntas komma i början av juni 2023. 

Information: Rovdjursläget i länet 

Länsstyrelsen redogör för antalet dokumenterade skador orsakade av 

rovdjur i länet 2022. För lodjur och varg ser utvecklingen densamma ut från 

föregående år. Skador orsakat av björn sticker dock ut detta år, detta då 

antalet skador på bigårdar och ensilagebalar är avsevärt mindre i antal. 

Länsstyrelsen redogör för en besvärlig vår, där björnar rivit en hel del 

soptunnor och att det därmed krävts en hel del från myndigheten i form av 

dokumentation samt skrämselåtgärder. Under sommar och höst har det 

däremot varit betydligt lugnare. Länsstyrelsen kunde inte svara på vad det 

kunde bero på, men kombinationen av en utdragen jakt och ett bra bärår 

anges vara aspekter som kan spela in.  

Länsstyrelsen redogör vidare för de skyddsjaktansökningar som kommit in 

under året samt de skyddsjakter som bedrivits i länet. 

Information: Vildsvin – samarbetsprojekt 

Länsstyrelsen berättar om ett samarbete mellan enheten för vilt och 

enheten för landsbygd och tillväxt. Handläggare från respektive enhet har 

arbetat med ett projekt som grundat sig på förvaltningsplanen för vildsvin 

och länets livsmedelsstrategi. Länsstyrelsen har i sin tur samarbetat med 

Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och Svenska Jägareförbundet (SJF) och 

därigenom producerat två informationsfilmer som berör förutsättningarna 

att förvalta vildsvin i Gävleborgs län. Utöver detta har länsstyrelsen, 

tillsammans med LRF och SJF, även bjudit in till två dialogmöten, där 

forskning och förvaltning fått mötas tillsammans med jägare och 

lantbrukare. Träffarna har varit uppskattade av allmänheten och 

konstaterats vara ett bra sätt att samverka kring den utmaning som 

vildsvinsförvaltningen uppges vara. 



Övriga frågor 

1. Inför kommande VFD möten undrar Naturvårdsintresset om/när 

Länsstyrelsen kommer bjuda in VSC för att informera om 

rovdjursavvisande stängsel (RAS) och brister på dessa vid 

angrepp? och samtidigt bjuda med föreningar/företag som kan 

berätta om sitt arbete med RAS som de kan erbjuda mot 

ersättning eller ideellt? 

 

Länsstyrelsen meddelar att samtliga intressen är välkomna att bjuda 

in delegationen till temadagar. LRF har tidigare bjudit in för att 

diskutera RAS, Naturvårdsintresset är således välkomna att göra 

detsamma. 

 

2. Hur säkra kan vi vara på älgantalet i länet? Är stammen 

långsiktigt säkerställd med tanke på återväxt och genetisk 

status m.m.? Vad beror det på att älgantalet har minskat? 

 

Länsstyrelsen informerar om de basmetoder som används för att 

inventera älg i Gävleborgs län, genetisk status är inte något som 

hanteras i förvaltningen av älg. Älgantalet har minskat i enlighet med 

förvaltningsområdenas respektive målsättning. 

Nästa möte 

Länsstyrelsen kallar till nästa möte i början av 2023.  

Mötet avslutas 

 

Protokollets upprättande och godkännande 

Protokollet har godkänts av ordförande Per Bill efter att det upprättats av 

sekreterare Sandra Wahlund. Lars Fredin har justerat protokollet innan 

godkännande. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför underskrift. 

 

Kontaktuppgifter till Länsstyrelsen 

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

Länsstyrelsen Gävleborg, 801 70 Gävle, eller ring vår växel 010-225 10 00. 

Vår webbadress är lansstyrelsen.se/gavleborg. 

 


