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§ 1 Inledning 

Ordförande välkomnade alla till dagens delegationsmöte. Mötet skedde i 

form av ett fysiskt möte. Viltförvaltningsdelegationen konstateras vara 

beslutsför.    

§ 2 Val av justerare 

Till justerare valdes Marianne Gråik och Erik Daabach.  

 

  
 

Protokoll nr 5 2022 
Datum 

2022-11-25 

 

  
 

 
Ärendebeteckning  

218-8400-2022  

 



Länsstyrelsen Jämtlands län   
 

2022-11-25 

2 (8) 
 

218-8400-2022  

 
 

§ 3 Föregående protokoll 

Inga synpunkter inkom på föregående protokoll. Protokollet godkänns. 

§ 4 Fastställande av dagordning 

Ordförande fastställde dagordningen med ändring att Olov Hallquist och 

Emma Andersson ersätter Malin Larm och Nicklas Rumm som båda är 

frånvarande.   

§ 5 Prövande av godkännande: Regional förvaltningsplan stora 
rovdjur 

Olov Hallquist presenterar processen fram till prövande av godkännande 

av förvaltningsplan för stora rovdjur. Viltförvaltningsdelegationen har 

att pröva om förvaltningsplanen ska antas eller förkastas. Länsstyrelsen 

har rätt att godkänna förvaltningsplanen även om 

viltförvaltningsdelegationen inte godkänner den. Avvikande mening ska 

meddelas under mötet.  

Naturvårdsintresset frågar varför rapporten som nämns på sidan 8 om 

rovdjur i Norra Sverige inte är bilagd till förvaltningsplanen då de anser 

att den är bra. Emma Andersson, Länsstyrelsen meddelar att den finns 

med i källförteckningen och att de som önskar fördjupa sig i rapporten 

kan finna hänvisning där.  

Förtroendevald ledamot (S) undrar varför det saknas information om 

aktuell licensjakt på järv på sidan 16. I nuvarande format framgår att 

ingen licensjakt skett efter järv efter 2019 och att det kanske bör 

uppdateras med licensjakten som ska genomföras i år. Samma ledamot 

lyfter synpunkten att det är inkonsekvent på sidan 24 det saknas en plan 

för varg i renskötselområdet. Att det finns en plan för utbredning men att 

det inte ska finnas varg. Emma svarar att miniminivån finns och varg ska 

finnas där den ger minst skada på rennäringen. Naturvårdsintresset 

menar att målen gällande utbredning är satta nationellt. Vidare svarar 

Emma på att licensjakt efter järv inte var aktuellt när planen togs fram 

men att formuleringen kommer att ändras i slutversionen. Även 

inventeringsresultatet kommer uppdateras i slutversionen med senaste 

data.  

Förtroendevald ledamot (S) frågar vems plan för utbredning för varg 

som presenteras i planen och får svaret av handläggaren att det är länets 

mål och att inget målintervall är satt. Då undrar den förtroendevalda 

ledamoten (S) om inte rutan istället bör lämnas tom i tabellen. Enligt 

Emma går inte det. Fäbodbruket önskar att Länsstyrelsen ska ta kontakt 

med Naturvårdsverket om att ändra målsättningen för varg för Jämtlands 

län med hänsyn till att det finns föryngring i Södra 

rovdjursförvaltningsområdet. Länsstyrelsen meddelar att det har skickats 
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in en sådan begäran om att se över omfördelning av miniminivåer men 

har inte fått något besked ännu.  

Sametingets ledamot nämner att beslut om licensjakt efter järv är inget 

som Länsstyrelsen har fattat och undrar om det ska vara med i 

förvaltningsplanen. Olov Hallquist, Länsstyrelsen berättar att 

Naturvårdsverket i detta fall tagit beslutet och att det även är dem som 

delegerar rätten att fatta beslut om licensjakt till Länsstyrelsen. 

Sametingets ledamot föredrar att ha flera snabba skyddsjaktsbeslut direkt 

på skadegörande individ framför stora licensjaktsbeslut så länge inte 

skyddsjaktverktyget fungerar än. Förtroendevald ledamot (C) lyfter att 

Länsstyrelsen försökt med skyddsjaktvägen men fått nej samt att det 

finns möjlighet att nyttja 28 § i jaktförordningen (1987:905). 

Förtroendevald ledamot (S) anser att planen stämmer överens med 

tidigare beslut från viltförvaltningsdelegationen och tycker att 

förvaltningsplanen kan antas. Olov reder ut begrepp och formalia, vad 

som gäller när kring skyddsjakter.  

Naturvårdsintresset lyfter att det finns en motsägelse i att det behövs nya 

gener till vargstammen men att det inte får finnas någon föryngring i 

länet och att det måste finnas en plan för att varg ska kunna ta sig 

igenom vårt län för att stärka genetiken. Emma svarar att flytt av varg är 

den enda möjliga metoden och detta utreds av Naturvårdsverket. I de fall 

genetiskt viktiga individer finns i länet ställs kraven mycket högre vid 

skyddsjaktsansökningar. Hon förtydligar att förvaltningsmålen sedan 

tidigare redan är fastställda av viltförvaltningsdelegationen.  

Jakt- och viltvårdsintresset står bakom förvaltningsplanen och lyfter att 

det är skillnad på licensjakt och allmän jakt. Det är inte samma sak. 

Intresset för trafiksäkerhet och illegal jakt anser att Länsstyrelsen tar ett 

för litet ansvar för förvaltningen av kungsörn och att arten är en stor 

predator på renkalv och bör ingå i planen. Olov menar att det framgår av 

förvaltningsplanen men att det är Naturvårdsverket som är ansvariga för 

kungsörnsförvaltningen. Sametingets ledamot berättar att de driver 

frågan om att förvaltningen ska bli mer transparent och förståelig 

gällande kungsörn och anser att viltförvaltningsdelegationen och 

Länsstyrelsen bör tänka på det. Sametingets ersättare lyfter att 

viltförvaltningsdelegationen beslutar om rovdjur och var de ska vara i 

länet att det är viktigt att ta oss ner i antalet rovdjur. Svenska samers 

riksförbund (SSR) har accepterat 5 % skadenivåer men idag nås inte ens 

det politiska målet på 10 %. Olov säger att det i rovdjursförvaltningen 

finns fastställda miniminivåer att förhålla sig till rörande antalet rovdjur 

och att en ny process drar i gång 2023. Ordförande förtydligar att 

förvaltningsplanen mer rör policy och principer.  

Sametinget ledamot hävdar att vi inte kommer närmare på totalen av 

predationen och att det är alltför stora förluster för rennäringen. Olov 
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menar att det behövs bättre verktyg för förvaltning av järv i länet. Som 

det är i nuläget så kan Länsstyrelsen inte förvalta den lokala 

populationen på grund av gynnsam bevarandestatus på nationell nivå. 

Naturvårdsintresset undrar om det går flytta järv också eller om det är 

för kontroversiellt. Emma påminner om att ett första målintervall redan 

har fastställts av viltförvaltningsdelegationen och att flytt av järv är en 

fråga för Naturvårdsverket och att järvpopulationen inte lider av samma 

genetiska problem som vargstammen.  

Intresset för trafiksäkerhet och illegal jakt önskar att den studie som 

nämns i förvaltningsplanen rörande björnar och mänsklig närvaro, att 

ingen björn reagerar på närmanden av människor på aggressivt sätt, mer 

tydligt redovisar vad studien gått ut på. Länsstyrelsen tar med sig det. 

Sametingets ledamot påpekar att tabell 6 är ett tidigare beslut och anser 

att den bör finnas i planen som en bilaga. Mängden rovdjur gör att hela 

planen kanske inte kan gillas men om tabellen kunde flyttas till en 

bilaga. skulle ett antagande av förvaltningsplanen förenklas. Att istället 

hänvisa till aktuellt beslut rörande miniminivåerna. Rennäringen håller 

med Sametingets ersättare att toleransnivån är fastställd till 10 % 

förluster och undrar hur målen ska nås? Rennäringen förtydligar även att 

varg i renskötselområdet omöjliggör renskötseln.  

Naturvårdsintresset menar att förvaltningsplanen kan revideras om 

behovet finns. Deras andre ledamot Jonas undrar hur det går att hålla 

koll på björnstammens utveckling med långa inventeringsintervall? 

Emma svarar att det finns en beskattningsmodell från NINA som 

används. Vidare förtydligas att målet med licensjakt efter björn är uttalat 

och att ligga högt över målen idag. Prognoserna hjälper på vägen. 

Sametingets ledamot undrar när förvaltningsmålet nås?  Emma meddelar 

att målet är att det ska göra det till 2025. Fäbodbruket nämner att 

björnstammen ökat konstant sedan 2009. Sametingets ledamot 

efterfrågar kraftfullare verktyg för att rennäringen ska klara sig och 

lyfter att det är bråttom att nå målet om maximalt 10 % förluster för 

rennäringen. Sametinget frågade ordförande om delegationen röstar på 

ett dokument där tabell är lagd som bilaga och ordförande svarar ja.  

Ordförande frågar delegationen om planen kan antas eller om någon är 

däremot? Naturvårdsintressets båda ledamöter vill förkasta 

förvaltningsplanen samt lämna avvikande mening, se bilagt dokument. 

Sametingets ledamot menar att planen kan antas men vill lämna 

avvikande mening. Övriga ledamöter i viltförvaltningsdelegationen 

menar att planen kan antas.   

§ 6 Information - Toleransnivåuppdraget 

Emma Andersson informerar om toleransnivåuppdraget. Sametingets 

ledamot undrar vilka som ingår i arbetet. Västernorrland ingår samt 
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Dalarna och övriga norrlän. Arbetet har hanterat bland annat riktlinjer 

för möten, olika former av samverkan och möten med enskilda 

samebyar. Två möten med samebyar har hittills hållits. Det har varit 

goda dialoger men det finns en frustration att arbetet går långsamt. Fler 

erbjudanden om möten kommer skickas ut men det är många som ska 

delta vid mötena och det är en utmaning att finna mötesdatum. Det är 

inte helt lätt med olika myndigheters roller och ansvar. I 

årsredovisningarna från Sametinget finns redovisning om förluster, men 

inte från alla byar vilket riskerar att försvåra arbetet. Där finns möjlighet 

att visa på behovet. Sametingets ledamot kommenterar att det är en 

förtroendefråga. Många samebyar upplever en frustration och undrar hur 

Sametinget är representerade i arbetet? Hur vill samebyarna att en 

toleransnivåplan ska se ut. Är det Länsstyrelsens roll att ta fram hur 

planen ska se ut och vad ska planen användas till nu. Emma svarar att 

Sametinget har haft en handläggare som arbetar med verktyget men att 

det för närvarande finns en resursbrist från myndigheten. Det är 

Länsstyrelsen som ska rapportera förlustsiffror men webbverktyget är 

inte på plats vilket påverkar arbetet. I Jämtlands län utgår Länsstyrelsen 

från planerna som redan finns och att de bygger på samebyarnas egna 

ord och vilja. Sametingets ledamot menar att renskötseln ser olika ut och 

vänder sig till ordföranden att hon suttit med sedan före uppdraget kom 

och har lång erfarenhet. Det har tagits fram bra och omfattande planer 

och samebyarna har satt dignitet på planerna men Länsstyrelsen behöver 

befästa dem. Mottagaren behöver visa att planerna tas på allvar. Frågan 

bollas till ordföranden att ta med sig framöver.   

Rennäringens ledamot avviker från mötet.  

Frågan om ersättningsnivå lyfts av Naturvårdsintresset. Sametinget 

utbetalar ersättning men den har inte följt med indexuppräkningar sedan 

1996. Uppdraget kommer i regleringsbrevet och det är det som styr 

detta.   

§ 7 Information - Renmarkskommittén - status 

Ingemar Näslund presenterar renmarkskommiténs uppdrag och nuläge 

samt förtydligar Länsstyrelsen roll i arbetet. Arbetet syftar till ett förslag 

på ny renskötsellagstiftning. Delbetänkande kommer 31 augusti 2023. 

Utredningen har fått tilläggsdirektiv med bland annat en bredare ansats – 

ta in andra folkgrupper och näringsliv genom tilläggsdirektiv. 

Fäbodbrukets representant lyfte att fäbodbruket har haft fritt bete på 

skogen. De undrar om det ingår i tilläggsdirektivet. Ingemar svarar att 

det inte står så uttryckt, det står allmänhet i övrigt. Naturvårdsintresset 

undrar vad saken om älgjakt innebär? Utredningen har tittar på frågan 

om urminnes hävd och gjort sådan utredning för Jämtland och Dalarna 

och konstaterat att förutsättningarna ser annorlunda ut jämfört med i 

Västerbotten och Norrbotten. Endast i Frostviken finns möjlighet att 
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pröva samernas ensamrätt baserat på urminnes hävd. De 5 nordligaste 

byarna har inte möjlighet att stämma staten baserat på utfallet i 

Skattefjällsmålet. Sametingets ledamot menar att Skattefjällsmålet 

prövade äganderätt gentemot staten och att det fanns ett yrkande 

avseende jakt- och fiskerättigheter. Frostviken är väl beforskat, samma 

kunskap och forskning finns inte för övriga byar i Jämtland. 

Fäbodbruket frågar vad skillnaden är mellan urminneshävd och 

sedvanerätt och Ingemar försöker förtydliga. Naturvårdsintresset lyfter 

att kalhyggesbruket går hårt åt betet för renarna. Ordförande påminner 

om att det inte är utredningens sak att hantera och att politiken kan ändra 

i lagstiftningen. Sametingets ledamot informerar att Sametinget också 

har ett utredningsansvar gällande samebyarnas interna organisation. 

Renmarkskommitén ska analysera urfolksrättigheterna och folkrätten. 

Finns oro över konsekvenser av förslagen. Hemställan från flera 

intresseorganisationer att delbetänkandet med de delar av utredningen 

som rör jakt-och fiske bör skrinläggas och hela utredning presenteras 

samtidigt enligt jakt- och viltvårdsintresset. Flera saker saknas som de 

vill ska finnas med i ett slutbetänkande i stället. Sametingets ledamot 

lyfter att det saknas nyckeltal från Jämtland, siffror över jaktens 

betydelse. Sametingets ledamot menar även att en tillfällig lag kan pröva 

något man är orolig för. Jakt- och viltvårdsintresset anser att 

expertgruppen inte används på rätt sätt. Kunskaper från expertgruppen 

behöver förmedlas. Ingemar Näslund vet inte varför siffrorna om 

nyckeltal saknas. Sametingets ledamot menar att om en rätt går före så 

trängs renen undan. Jakt- och viltvårdsintresset lyfter Girjas som 

exempel där de anser att det inte fungerat väl. Sametinget lyfter att det 

enligt renmarkskommiténs analys har fungerat väl i Girjas.    

§ 8 Information - Slutrapport inventering stora rovdjur 

Emma Andersson presenterar slutrapport för rovdjursinventeringen för 

2022. Inventeringsrapporten är utskickad till 

viltförvaltningsdelegationen. Sametingets ledamot lyfter att resultatet 

speglar samebyarnas vilja att inventera järv än det faktiska resultatet av 

antalet järvar. Emma menar att väderförhållandena är viktiga för att få 

till en bra inventering och att resultatet påverkar möjligheterna till 

skydds- och licensjakt. Påverkar möjligheterna till skyddsjakt och 

licensjakt samt att väderförhållanden är viktiga för att få till en bra 

inventering. Jämtland har varit testlän för topsning av järvspillning med 

DNA-insamling. Intresset för trafiksäkerhet och illegal jakt undrar om 

fångst-återfångst sker för järv också som för björn. Emma svarar att 

fångst-återfångstmetoden är den metod som används för att göra 

beräkningar utifrån DNA-insamlingen även för järv. Länen inventerar 

järv olika tider på året. Det finns flera sätt att dokumentera 

järvföryngringar. I Jämtland används bland annat viltkamera. 

Vargspillningar är ofta för blöta för att extrahera DNA från under 

barmarksperioden. Bra år för kungsörn i Jämtland. Intresset för 
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trafiksäkerhet och illegal jakt önskar att det skulle göras en studie på hur 

mycket renkalv som kungsörnen tar. Sametingets ledamot berättar att det 

är svårt att få samebyarna att ställa upp på grund av att det är 

kalvningsområde under en eventuell tid för studie. Forskningen går ut på 

att predationen ska få ske vilket är svårt att acceptera.  

Emma presenterar även information om DNA-inventering järv. 

Naturvårdsverket har beslutat att det ska ske en omläggning från 

lyeinventering till DNA-inventering. Den kommer ske parallellt med 

ordinarie inventering. Länsstyrelsen har fått mer medel för detta. 

Analyserna ska göras av SLU men Rovquant gör beräkningen och 

Länsstyrelsen sköter insamlingen. Skogsnäringen undrar om stammen 

underskattas idag. Emma menar att beräkningarna visat ungefär samma 

sak. Naturvårdsintresset undrar om det är uppskattat att 62 % av 

honorna> 3 år som reproducerar sig. Emma berättar att dialog hålls med 

forskarna om detta. Sametingets ledamot frågar angående 

Naturvårdsverkets uppdrag hur Länsstyrelsen har informerat och samrått 

med samebyarna. Om inventering ska ske i maj vill Sametinget att den 

frågan ska samrådas med samebyarna då det sker i kalvningsland. Det 

upplevs också som frustrerande när samebyarna vet om en lya som inte 

kan kvalitetssäkras trots hårt arbete från både samebyarna och 

Länsstyrelsen. Sametingets ledamot informerar att det är viktigt att 

samebyarna får informationen tidigt för att kunna komma med inspel. 

Frågan tas med till inventeringssamordnare vid Länsstyrelsen. 

Förtroendevald ledamot (C) undrar om det är dags att börja inventera 

havsörn och i så fall när. Länsstyrelsen informerar att frågan har lyfts i 

olika sammanhang.     

§ 9 Information - Kommande process riktlinjer viltskador 

Jerk Sjöberg presenterar hur processen kommer gå till att ta fram 

övergripande riktlinjer för viltskademedel. Det är en fråga där 

viltförvaltningsdelegationen beslutar. Förtroendevald ledamot (S) undrar 

om man kan se vart pengarna går. Fäbodbruket berättar att det var 

svårare att få pengar för ett decennium sedan och att fäbodrörelsen är 

mer på tårna. 

 

§ 10 Information - Processen med nya ledamöter samt datum för 

VFD 2023 

Olov Hallquist presenterar processen för att tillsätta en ny 

viltförvaltningsdelegation. Sista svarsdag är 9 december. Fäbodbruket 

frågar varför det sitter åtta partier i riksdagen men endast fem politiker är 

representerade. Regionen utser personer. Är en politisk fråga. 

Förtroendevald ledamot (S) menar att det kan påverka politikens 
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representation. Det politiska intresset är undantaget. Jakt-och 

viltvårdsintresset frågar varför det ska nomineras dubbelt så många som 

faktiskt ska utses? Känns som en märklig process. Risk att den person 

som inte anses vara den allra bästa utses. Tankarna bakom processen 

förtydligas av Olov.  

Preliminära mötesdatum för 2023 är framplockade.  

Datum för året ses över. Utbildningsdatum 7-8 november 2023 är 

föreslaget och utbildningen gäller både de som är ersättare och ordinarie 

ledamöter i samtliga norrlänen.  

§ 11 Övriga frågor 

Olov Hallquist informerar om licensjakt efter järv. Beslut har fattats av 

Naturvårdsverket. Länsstyrelsen i Jämtland kommer samverka och sköta 

den praktiska delen av licensjakten. Sametingets ledamot önskar en 

utvärdering licensjakt efter järv vid nästa möte med 

viltförvaltningsdelegationen. Jakt- och viltvårdsintresset tycker det är bra 

att det blir licensjakt och vill informera om att om jägare frågar om 

jakträtt kopplat till viltvårdsområdesfrågor kan Svenska Jägareförbundet 

hjälpa till att svara. Sametingets ersättare lyfter frågan om giltiga vapen 

vid licensjakt och att det vore önskvärt att få använda hagelvapen vid 

järvjakt också och önskar att Länsstyrelsen ska driva frågan om hagel 

vid järvjakt, så att man får in järv i samma kategori som lo och rådjur. 

Länsstyrelsen tar med frågan om vapenanvändning.  

§ 11 Övriga frågor 

Ordförande avslutar mötet och tackar den avgående 

viltförvaltningsdelegationen för åren som gått. 

 

Sekreterare 

Sara Lindqvist 

Justerare 

Marianne  Gråik

Ordförande 

Marita Ljung 

Justerare 

Erik Daabach  
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