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Protokoll från Viltförvaltningsdelegationens 
sammanträde i Göteborg 25 augusti 2022 

 

Närvarande Organisation 

Ordförande Lisbeth Schultze Tf Landshövding 

Ordinarie Morgan Andersson Politisk företrädare 

Ordinarie Bertil Jonsson Politisk företrädare 

Ordinarie Kent Folkesson Politisk företrädare 

Ordinarie Anders Blomgren Polisen 

Ordinarie Pontus Gyllenberg Natur- och ekoturism 

Ordinarie Karin Lindhagen Skogsnäringen 

Ersättare Stefan Söderlund Lokalt näringsliv och turism 

Ordinarie Göte Johansson Jakt- och viltvårdsintresset 

Ordinarie Håkan Persson Ägare brukare jordbruksmark 

Ordinarie Ingegerd Borg-Saviharju Naturvårdsintresset 

Ersättare Erik Vikstrand Naturvårdsintresset 

Ordinarie Ann Ohlsson Politisk företrädare 

Ordinarie Marianne Bonnevier Politisk företrädare 

Ordinarie Stefan Westerberg Yrkesfisket 

Adjungerad Ronny Fihn Skogsstyrelsen 

 Sven Swedberg Länsstyrelsen 

 Mia Bisther Länsstyrelsen 

 Nelly Grönberg Länsstyrelsen 
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 Joakim Carlsson Länsstyrelsen 

 Anita Bergstedt Länsstyrelsen 

 

1. Mötet öppnas 

Ordförande Lisbeth Schultze öppnade mötet. 

2. Val av justerare 

Ingegerd Borg-Saviharju utsågs till att justera protokollet. 

3. Val av sekreterare 

Anita Bergstedt utsågs till att föra protokoll. 

4. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. Dagordningspunkterna tas i annan ordning än enligt 

utsänd dagordning, på grund av att Bernard le Roux kopplar upp sig senare än 

planerat. Under punkten övriga frågor, kommer miniminivåer för rovdjur, vargjakt, 

älgspillningsinventering, Nationella viltolycksrådet, urban jakt, pengar för 

viltskador samt återkoppling efter studiebesök att diskuteras. 

5. Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna. 

6. Kommunikation om rovdjur 

Kommunikationsexperten Bernard le Roux arbetar på uppdrag av Naturvårdsverket 

och EU-kommissionens Large Carnivore Platform. Han tar sig an komplexa 

samhällsfrågor och arbetar nu bland annat med kommunikation mellan olika 

intressenter i vargreviret Brängen i Ulricehamns kommun. 

Metoden går ut på att söka dialog och samverkan i en fråga där det finns 

motsättningar. Lokala grupper behöver hitta sätt att tala med varandra. Han 

bedömer att de haft framgångsrika rundabordssamtal i Brängen. Utbyte av 

information och vilja att förstå varandra är viktigt. Projektet har skapat en trygg 

plats att samtala på, en öppenhet för att prata om svåra frågor. Det är dock svårt att 

få de som har åsikter att delta. Projektet avrapporteras i september. Alla deltagarna 

vill fortsätta de lokala samtalen. De bör hållas varje månad. Då behövs en 

samtalsledare som är neutral och oberoende. Deltagarna har nu börjat prata 

respektfullt med varandra. Nu finns det kontakt mellan Rovdjursföreningen och 

jägare i området. Man behöver förstå Länsstyrelsens uppdrag, annars är det väldigt 

lätt att kritisera. 



Länsstyrelsen 
Västra Götaland 

  
Protokoll 

 
Diarienummer 

 
Sida 

2022-08-25 511-31052-2022 3(5) 

 

7. Remiss om nationell förvaltningsplan för rovdjur 

Länsstyrelsen tar upp Naturvårdsverkets remiss av nationell förvaltningsplan för 

stora rovdjur till samråd med Viltförvaltningsdelegationen. Länsstyrelsen önskar 

synpunkter inför sitt svar på remissen. Delegationens arbetsgrupp för 

rovdjursfrågor har haft två möten för att diskutera remissen. Länsstyrelsen kommer 

också att samordna sitt svar med de andra länsstyrelserna i Mellersta 

rovdjursförvaltningsområdet. 

Mycket i remissen är öppet skrivet och därmed svårtolkat. Skrivningarna behöver 

på många ställen preciseras. Förvaltningsplanen andas en oro för att förvaltningen 

inte har förtroende. 

Delegationen saknar konkreta skrivningar om socioekonomiska åtgärder och 

åtgärder för djurhållare i södra delen av landet. 

Länsstyrelserna ska ta fram regionala förvaltningsplaner med stöd av den 

nationella. 

8. Övriga frågor 

Miniminivåer för rovdjur 

Från 1 november 2022 gäller att lo, järv och björn fortsatt ska ha miniminivåer per 

län och förvaltningsområde. För varg kommer miniminivåer inte att sättas för varje 

enskilt län, utan endast per förvaltningsområde. Detta kommer att öka flexibiliteten 

i vargförvaltningen. Det underlättar jämnare spridning av varg inom 

rovdjursförvaltningsområdena och gör det lättare att sänka antalet vargar i län med 

högre koncentration av varg. Det kommer att vara samma process som tidigare för 

att sätta miniminivåerna. 

Jakt efter varg 

I Västra Götaland har vi vid inventeringen inte uppnått vår miniminivå 2,5 

föryngringar. Vi har också många genetiskt viktiga vargar. Någon licensjakt 

kommer därför inte att bedrivas i vårt län i januari 2023. Många andra län i 

Mellersta rovdjursförvaltningsområdet kommer troligen att ha ett större jaktuttag 

än tidigare år, eftersom vargstammen nu är större än tidigare. 

Älgspillningsinventering 

Resultatet från den senaste älgspillningsinventeringen föredrogs. Antalet 

älgskötselområden som inventeras ökar från år till år, och är nu 78 stycken. Antalet 

älgar per 1000 ha har också minskat i länet sedan 2012, från ca 11 till under 8. 

Nationella viltolycksrådet 

Länsstyrelserna har bedömt att man på nationell nivå inte är operativ när det gäller 

viltolyckor, varför vi inte behöver vara aktiva medlemmar i Nationella 

viltolycksrådet. Eftersom Polisen är med i viltförvaltningsdelegationerna, får de 

input från Länsstyrelserna den vägen. Länsstyrelserna avser dock att vara fortsatt 

aktiva i det regionala arbetet mot viltolyckor. 
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Urban jakt 

Länsstyrelsen har hållit utbildningar på våren under ett par år angående vilda djur 

nära människor. Polisen, genom Anders Blomgren, har medverkat i utbildningarna 

för kommunerna. Vi har tagit upp lagstiftningen och gränsdragning mellan de olika 

myndigheterna. Viltfrågorna kräver ett nära samarbete för att komma överens om 

hur vi ska fördela arbetsuppgifter mellan Polis, kommun och Länsstyrelse på bästa 

sätt. Lagstiftningen är inte tillräckligt tydlig för att enkelt säga vem som är ansvarig 

i olika fall. Målet är att höja kunskapen hos kommunerna, eftersom de är närmast 

invånarna. Länsstyrelsen uppmuntrar kommunerna att ha en 

skyddsjägarorganisation som kan hjälpa villaägare med exempelvis grävling, räv 

och skadade rådjur. Dessa djur har varken Länsstyrelsen eller Polisen möjlighet 

eller uppdrag att hantera över hela länet. Kommunen är ofta också en stor 

markägare, som ändå behöver ha en organisation för att förvalta viltet på 

kommunal mark. Ur djurskyddssynpunkt och praktisk synpunkt verkar 

Länsstyrelsen för en lösning med kommunalt organiserade jägare. Flera kommuner 

har en föredömlig organisation av denna fråga och framhålls som goda exempel för 

de andra kommunerna. 

Polisen hanterar trafikeftersök och farliga djur, Länsstyrelsen administrerar statens 

vilt, skyddsjakt samt stöttar kommunerna med kunskap. 

Pengar för viltskador 

Länsstyrelsen kommer att äska extra medel ur viltskadeanslaget. Detta för att om 

möjligt kunna ge bidrag för att förebygga viltskador och ersätta viltskador i samma 

omfattning som tidigare år, trots det höjda kostnadsläget. 

Återkoppling efter studiebesök 

Det framfördes olika uppfattningar om nyttan med studiebesöket den 16 maj 2022, 

då delegationen tittade på betesskador på skog. Synpunkter framfördes om att 

frågan var ensidigt belyst. Länsstyrelsen ordnar utbildningar med olika inriktning 

för att över tid fånga så många olika perspektiv som möjligt på de frågeställningar 

vi arbetar med. Gemensamma diskussioner ger också en bred belysning på de olika 

ämnen som tas upp. 

 

9. Kommande sammanträden och utbildningar 2022 

Nästa sammanträde med Viltförvaltningsdelegationen hålls den 15 november 2022, 

preliminärt kl. 10.00-13.00 i sammanträdesrummet Bohuslän, Länsstyrelsens 

lokaler i Göteborg. Utbildning hålls för både ordinarie ledamöter och ersättare kl. 

14.00-16.00. 

10. Mötet avslutas 

Avdelningschef Sven Swedberg avslutade sammanträdet, då Lisbeth Schultze var 

tvungen att lämna mötet innan det avslutades.  

Hela delegationen är välkommen att delta på eftermiddagens utbildning om 

inventering av de stora rovdjuren. 
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Vid protokollet: Anita Bergstedt            

 

 

 

Ordförande Lisbeth Schultze godkänner protokollet. 

 

 

 

 

Justeras: Ingegerd Borg-Saviharju    
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