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Postadress: 
Länsstyrelsen  
Västra Götalands Län 
403 40 Göteborg 

 

 Telefon/Fax: 
010-224 40 00 (vxl) 
 

Webb: 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

E-post: 
vastragotaland@lansstyrelsen.se 

 

Viltförvaltningsdelegationen   

Protokoll från Viltförvaltningsdelegationens sammanträde den 
25 mars 2020 via Skype 
 
Närvarande ledamöter 

Ordförande: Anders Danielsson 

L: Pontus Gyllenberg 

L: Karin Lindhagen 

L: Bertil Jonsson 

L: Börje Ericsson 

L: Göte Johansson 

L: Marianne Bonnevier 

L: Håkan Persson 

L: Ingegerd Borg-Saviharju 

L: Ingvar Arvidsson 

L: Kent Folkesson 

L: Daniel Karlsson 

L: Anders Blomgren 

L: Ann Ohlsson 

L: Morgan Andersson 

 

 

Ej närvarande ledamöter 

Yrkesfisket 

 

Övriga närvarande 

Anders Wiborg, Skogsstyrelsen 

Maria Andersson, Länsstyrelsen 

Anita Bergstedt, Länsstyrelsen 

Regina Gentsch, Länsstyrelsen 

Nelly Grönberg, Länsstyrelsen 

Mia Bisther, Länsstyrelsen 

 

1. Mötet öppnas 

Ordförande Anders Danielsson öppnade mötet. 

 

2. Val av justerare 

Ann Ohlsson och Marianne Bonnevier utsågs till att justera protokollet. 

 

3. Val av sekreterare 

Anita Bergstedt utsågs till att föra protokoll. 
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4. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. Två övriga frågor har anmälts. 

 

5. Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna. 

 

6. Information om budget för älgvårdsfonden 

Delegationen informerades om de budgeterade kostnader Länsstyrelsen har för 

älgförvaltningen. Även en prognos för hur många älgar som kommer att fällas 

under året redovisades. Tillsammans utgör detta underlag för kommande beslut 

om fällavgifter för älg. Vid oförändrad fällavgift kommer älgvårdsfonden att 

krympa avsevärt. Delegationens arbetsgrupp för klövviltfrågor kommer att be-

reda frågan vidare. 

 

7. Resultat för älgjakten 

Ett av målen för älgjakten är att det ska skjutas fler kalvar än vuxna djur. Resultatet 

efter den nyligen avslutade älgjakten visar att 49 % av de fällda älgarna var kalvar. 

 Ett annat mål är att det ska vara minst 40 % tjurar i älgobsen. Här är vi ganska långt 

från målet, andelen var 35,5 %. Ett annat mål är att medelkalvvikten ska vara minst 70 

kg. Resultatet var 57 kg. Bedömningen är att det krävs stora och skyndsamma åtgärder 

för att skapa mer foder i landskapet per älg. Åtgärderna innefattar att minska antalet 

djur som delar på foderresursen samtidigt som andelen löv och tall ökar i landskapet 

jämfört med gran. Då kan klövviltet få tillräckligt med föda som de mår bra av, 

samtidigt som betestrycket i skogen minskar och den biologiska mångfalden kan öka. 

En förutsättning för att följa utvecklingen och sätta lokala mål för förvaltningen, är att 

inventering av spillning och betestryck genomförs årligen. De data som finns visar på 

att älgstammen blivit allt mindre de senaste sex åren. Dock saknas data för annat 

hjortvilt som konkurrerar om foderresursen. 

 

8. Bidrag till röjning under rovdjursavvisande stängsel 

Delegationen informerades om att det nu är möjligt att genom viltskadeanslaget ge 

bidrag till röjning under rovdjursavvisande stängsel. Länsstyrelsen har sökt medel för 

att kunna ge sådana bidrag med 5 kr per meter. Dock är medlen begränsade. 

 

9. Ersättning för rovdjursdödade djur 

Det har visat sig att enstaka djurägare inte vidtar rimliga åtgärder för att 

skydda sina djur trots upprepade angrepp från rovdjur och hjälp från Läns-

styrelsens personal. Delegationens arbetsgrupp för rovdjursfrågor kommer 

att diskutera vilka möjligheter som finns för att lösa problemet. 

 

10. Preliminära resultat av rovdjursinventeringen 

Länsstyrelsen har preliminärt kvalitetssäkrat tio familjegrupper av lodjur i 

länet. Vi har tre revirmarkerande vargpar i länet; Boksjön, Järnsjön och Lax-

arby. Ensamma vargar revirmarkerar i Svartedalen och Undenäs. 

 

11. Delegationens roll i Länsstyrelsens remissvar 

Delegationen får för kännedom viltrelaterade remisser som Länsstyrelsen 

ska svara på. Enskilda delegater kan då lämna synpunkter till handläggaren. 

Tjänstemännen svarar på remissen med ett sammanvägt ställningstagande 
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utifrån Länsstyrelsens sakkunskap och eventuella inkomna synpunkter. 

Länsstyrelsen framför inte olika organisationers olika uppfattningar i sitt ytt-

rande. Intresseorganisationer kan svara själva på remisser utifrån sina egna 

åsikter. 

 

12. Eventuella motiv för att avregistrera älgskötselområden 

Delegationen fick information om regelverket kring älgskötselområden och 

under vilka omständigheter Länsstyrelsen kan avregistrera dessa. Effekter 

av olika handlingsalternativ föredrogs. Delegationens arbetsgrupp för klöv-

viltfrågor kommer att diskutera frågan vidare. 

 

13. Information om afrikansk svinpest 

Delegationen fick information om afrikansk svinpest och vad man ska tänka 

på för att inte få in smittan till Sverige och sedan sprida den vidare. 

 

14. Presentation av organisation och förankring av delegationsarbetet 

Jakt- och viltvårdsintresset, naturvårdsintresset, natur- och ekoturism samt 

friluftsintresset berättade hur de sprider kunskap om arbetet i Viltförvalt-

ningsdelegationen och hur de tar med sig synpunkter från sina organisat-

ioner in i delegationsarbetet. 

 

15. Möte för älgförvaltningsgrupperna inställt 

Det planerade mötet för länets älgförvaltningsgrupper den 29 mars 2020 har 

ställts in på grund av spridningen av Covid-19. 

 

16. Övriga frågor 

Delegationens arbetsgrupp för storfågel kommer att kallas till möte för att se 

över handlingsplanen för storfågel. 

 

Delegationen efterfrågar större möjlighet att vara delaktiga och bereda frå-

gor i arbetsgrupperna. 

 

15. Kommande möten 

Viltförvaltningsdelegationen kommer att sammanträda fredagen den 12 juni 

2020 kl 10-13 i Vänersborg samt torsdagen den 26 november 2020 kl 10-13 

i Göteborg. Vid båda tillfällena planeras utbildning för hela delegationen, 

både ordinarieledamöter och ersättare, på eftermiddagen. 

 

16. Mötet avslutas 

Ordförande Anders Danielsson förklarade sammanträdet avslutat. 

 

 

 

 

Vid protokollet: Anita Bergstedt           Ordförande: Anders Danielsson

  

 

 

Justeras: Ann Ohlsson                           Justeras: Marianne Bonnevier 
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