
Protokoll
 

Diarienummer Sida

2021-05-18
 

511-20791-2021
 

1(4)

Viltförvaltningsdelegationen

 

Postadress:
Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg

Telefon:
010-224 40 00 (vxl)

Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Protokoll från Viltförvaltningsdelegationens 
sammanträde via Skype den 18 maj 2021

Närvarande ledamöter Organisation

Ordförande Anders Danielsson Landshövding

Ordinarie Anders Blomgren Polismyndigheten

Ordinarie Bertil Jonsson Politisk företrädare

Ordinarie Börje Ericsson Lokalt näringsliv och turism

Ordinarie Daniel Karlsson Friluftsintresset

Ordinarie Göte Johansson Jakt- och viltvårdsintresset

Ordinarie Håkan Persson Ägare brukare jordbruksmark

Ordinarie Ingegerd Borg-Saviharju Naturvårdsintresset

Ordinarie Ingvar Arvidsson Naturvårdsintresset

Ersättare Jan Leander Politisk företrädare

Ordinarie Karin Lindhagen Skogsnäringen

Ordinarie Kent Folkesson Politisk företrädare

Ordinarie Marianne Bonnevier Politisk företrädare

Ordinarie Morgan Andersson Politisk företrädare

Ordinarie Pontus Gyllenberg Natur- och ekoturism

Adjungerad Ronny Fihn Skogsstyrelsen
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Mia Bisther Länsstyrelsen

Regina Gentsch Länsstyrelsen

Anita Bergstedt Länsstyrelsen

1. Mötet öppnas

Ordförande Anders Danielsson öppnade mötet.

2. Val av justerare

Daniel Karlsson och Pontus Gyllenberg utsågs till att justera protokollet.

3. Val av sekreterare

Anita Bergstedt utsågs till att föra protokoll.

4. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes. Som övriga frågor anmäldes möjligheten att 
bilda älgskötselområde av licensområden som inte gränsar, samt hur 
rutinerna ser ut för att vid behov förordna nya delegater.

5. Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.

6. Fällavgift och könskvotering för älgjakten 2021/2022

Från och med i år är jakttiden för älg fast. I älgskötselområden och 
licensområden får älg jagas från den 8 oktober till den 31 januari. På 
oregistrerad mark får älgkalv jagas den 8 till den 12 oktober.

Årskalv av älg som uppträder vid fält med oskördad gröda, får den 1 augusti 
till 8 oktober jagas om det behövs för att förebygga skada, om länsstyrelsen 
inte föreskrivit annat.

Länsstyrelsen redovisade hur målen från förra jaktsäsongen uppfyllts. Det är 
många älgförvaltningsområden och älgskötselområden som inte når upp till 
sina uppsatta mål. Länsstyrelsen har begärt in ”avvikelserapporter” från de 
berörda älgskötselområden och ska genom utvärdering av dessa undersöka 
vad det beror på att målen inte nås.

Länsstyrelsen föreslår samma fällavgifter som förra jaktåret, 1000 kr för 
vuxen älg och 200 kr för kalv. Länsstyrelsen föreslår också fortsatt 
könskvotering av vuxna älgar inom licensområden, för att få en god 
könsfördelning i älgstammen. Delegationen hade inga synpunkter på detta.
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Länsstyrelsen föreslår fler rekommendationer för älgjakten, än vi haft i länet 
tidigare år. Bakgrunden är att målen i länets älgskötselplaner i många fall 
inte uppnås. Flera av rekommendationerna diskuterades i delegationen och 
olika synpunkter framkom.

Arbetsgruppen för klövviltfrågor behöver arbeta med frågan framöver. Vi 
behöver en plan för hur olika brister i älgförvaltningen ska lösas och måste 
ta hänsyn till att situationen ser olika ut, i olika delar av länet. Vi behöver 
bättre, faktabaserade underlag för våra beslut och måste lita på systemet. 
Vad behöver de olika aktörerna, Länsstyrelsen, Viltförvaltningsdelegationen 
och älgförvaltningsgrupperna göra för att utvecklingen ska gå åt rätt håll?

7. Utsättningsområden för varg

Inför länens redovisning av regeringsuppdraget angående 
utsättningsområden för genetiskt viktig varg, begärde Naturvårdsverket en 
komplettering i uppdraget. Bland annat kartor som visar var det finns 
fårbesättningar samt var det finns statlig mark där jakträtten inte har 
upplåtits ska lämnas senast den 30 maj. Länsstyrelsens yttrande, att det inte 
finns några lämpliga områden i länet för att sätta ut varg, ändras inte. 
Kartorna har ingått i analysen inför Länsstyrelsens yttrande.

8. Gemensamma riktlinjer för bidrag till skyddsväst för hund

Länsstyrelsen informerade om förslaget till gemensamma riktlinjer i 
Mellersta rovdjursförvaltningsområdet för bidrag till väst som ska skydda 
arbetande hundar mot angrepp från varg. Delegationen önskar att 
hundägarna ska kunna erbjudas det maximala bidraget om 80 %, istället för 
Viltskadecenters rekommendationer på 50 % av inköpspriset. Exempelvis 
skulle detta kunna bidra till att eftersök av trafikskadat vilt genomförs i 
högre omfattning i områden med vargförekomst. Landshövdingen tar upp 
frågan i Samverkansrådet den 10 juni.

9. Arbetet i vår delegation

Delegationen informerades om det arbete som påbörjats i arbetsgruppen 
som tillsatts för att ta fram riktlinjer för hur vi ska förhålla oss till varandra i 
delegationen. Arbetsgruppen kommer också att se över arbetsordningen för 
delegationen och dess arbetsgrupper. Tydligare roller och uppdrag i 
delegationen och för dess medlemmar, kan bidra till ett bättre arbetsklimat. 

10. Övriga frågor

Möjligheten att bilda älgskötselområde av licensområden som inte gränsar. 
Länsstyrelsen förklarar att ett älgskötselområde ska vara lämpat för älgjakt 
och vara av sådan storlek att det medger en avskjutning av minst tio vuxna 
älgar om året. Länsstyrelsen har möjlighet att avslå ansökan om registrering 
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av ett älgskötselområde eller besluta om avregistrering om området inte 
uppfyller kraven för älgskötselområden.

I 9 § NFS 2011:7 allmänna råd, står det: Älgskötselområdet bör anses som 
lämpat för älgjakt om det i princip är sammanhängande och omfattar i 
huvudsak samma älgstam.

Oregistrerad mark som inte gränsar till ett älgskötselområde kan anslutas till 
ett licensområde för att i ett senare skede, när området blivit mer 
sammanhängande, underlätta att bilda ett älgskötselområde. Ett helt 
licensområde kan ansluts till ett älgskötselområde, även om vissa delar då 
inte gränsar.

Länsstyrelsen uppmanas att vara flexibel, så att mer mark kan anslutas till 
älgskötselområden. Länsstyrelsen undersöker om förenklingar kan göras för 
att underlätta anslutning till älgskötselområden.

Hur ser rutinerna ut för att vid behov förordna nya delegater?
Regionen har beslutat om ny politisk ersättare för att fylla en vakans i 
delegationen. Länsstyrelsen har inte nåtts av Regionens beslut. De politiska 
företrädarna tar initiativ för att skapa rutiner i Regionens administration, så 
att beslut snabbare når ut till mottagaren.

11. Kommande sammanträden och utbildningar 2021

Sammanträden under resten av 2021 planeras kl. 9.30-13.00 den 7 
september och 24 november, med utbildning på eftermiddagarna. Det är 
ännu öppet om de kommer att hållas på Skype eller om vi ska träffas fysiskt. 

16. Mötet avslutas

Landshövdingen avslutade sammanträdet. Hela delegationen är välkommen 
att delta på eftermiddagens utbildning om varg som hålls av Jens Frank, 
SLU.

Vid protokollet: Anita Bergstedt           Ordförande: Anders Danielsson

Justeras: Daniel Karlsson Justeras: Pontus Gyllenberg                           
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