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Viltförvaltningsdelegationen

Protokoll från Viltförvaltningsdelegationens sammanträde den
13 juni 2018 på Länsstyrelsen i Vänersborg
Närvarande ledamöter
Ordf: Anders Danielsson
L: Anders Blomgren
L: Ann Ohlsson
L: Bertil Jonsson
L: Börje Ericsson
L: Göte Johansson
L: Ingegerd Borg Saviharju
E: Joakim Källman
L: Morgan Andersson
E: Pontus Gyllenberg
L: Ronny Johansson
L: Kjell Eliasson
Ej närvarande ledamöter
Yrkesfisket
Friluftslivet
Den ene av naturvårdsintressets representanter
Övriga närvarande
Johan Larsson, Länsstyrelsen
David Bruun, Länsstyrelsen
Marcus Elfström, Länsstyrelsen
Mia Bisther, Länsstyrelsen
Nelly Grönberg, Länsstyrelsen
Anita Bergstedt, Länsstyrelsen

1. Mötet öppnas
Ordförande Anders Danielsson öppnade mötet.
2. Val av justerare
Kjell Eliasson utsågs till att justera protokollet.
3. Val av sekreterare
Anita Bergstedt utsågs till att föra protokoll.
4. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes. En övrig fråga anmäldes senare under mötet.
Postadress:
Länsstyrelsen
Västra Götalands Län
403 40 Göteborg

Telefon/Fax:
010-224 40 00 (vxl)
010-224 40 22 (fax)

Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se
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5. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll den 22 mars 2018 lades till handlingarna, med
förtydligandet att arbetsgruppen för klövviltfrågor kommer att arbeta under
hösten 2018 med de uppdrag de fick. På delegationsmötet den 22 november
2018 redovisas hur långt arbetet kommit.
6. Beslut om jakttid på älg
Beslutades att jakttiden på älg 2018/2019 ska vara
ÄLGSKÖTSELOMRÅDEN

8 oktober 2018 – 28 februari 2019

LICENSOMRÅDEN:

8 oktober 2018 – 28 februari 2019

OREGISTRERAD MARK:
(fritt antal kalvar)

8 oktober 2018 – 12 oktober 2018

7. Beslut om fällavgifter för älg
Beslutades att fällavgifterna 2018/2019 ska vara 850 kr för vuxen älg och 100 kr för
älgkalv.
8. Beslut om uttag ur älgvårdsfonden
Älgvårdsfondens ekonomi föredrogs. Delegationen informerades om den tidsödande
handläggningen av områden för älgjakt. Det digitala kartmaterialet måste
återkommande kontrolleras mot äldre papperskartor vid handläggning. Beslutades att
använda 700 000 kr ur älgvårdsfonden för att kvalitetssäkra det digitala kartskiktet för
älgjakt, detta för att få en effektivare och billigare handläggning av ärendena.
9. Beslut om könskvotering vid älgjakt i licensområden
Beslutades att älgavskjutning i licensområden 2018/2019 ska ske så att lika
antal tjurar och kor fälls. Detta för att styra mot länets målsättning om en
tjurandel om minst 40 % i älgstammen.
10. Beslut om reviderad förvaltningsplan för rovdjur
Beslutades att fastställa ”Förvaltningsplan för varg, lodjur och kungsörn
2015-2019 Reviderad juni 2018 Rapport 2018:09”.
11. Naturvårdsverket begär förslag till miniminivåer för rovdjuren
Processen för att ta fram miniminivåer för rovdjuren redovisades för delegationen. Tills vidare är delegationens hållning att länets miniminivåer fortsatt ska vara de nu gällande, minst en vargföryngring och minst sju lodjursföryngringar per år. De åtta länen i Mellersta rovdjursförvaltningsområdet
har dock att gemensamt i Samverkansrådet komma fram till vilka miniminivåer som ska föreslås för de olika länen till Naturvårdsverket. Processen
kommer att pågå i höst. Vid behov kallas arbetsgruppen för rovdjursfrågor
till möte efter sommaren.
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12. Länsmålsättning kronhjort
Situationen för kronhjort i länet redovisades. Ett utkast till länsmålsättning
för kronhjort har tagits fram av delegationens arbetsgrupp för klövviltsfrågor. Förslaget till länsmålsättning kommer att remitteras för synpunkter per
e-post till delegationen. Efter justering tas dokumentet åter upp för beslut.
13. Inventeringsresultat för rovdjur 2017/2018
Inventeringsresultaten 2017/2018 för lodjur och varg redovisades. Länet har
11,5 lodjursföryngringar (en delad med Jönköpings län). Stationär varg
finns på gränsen till Norge (ett par med tre valpar), på gränsen till Värmland
(ett par) och i Svartedalen (en genetiskt viktig hane och dennes far).
14. Genetiskt viktig varg i Svartedalen
Länsstyrelsen har fått medel för ökad närvaro i Svartedalen, mellan
Stenungsund och Lilla Edet. Detta för att observera den mycket värdefulla,
genetiskt viktiga vargen där. Mycket tyder på att vargen och hans far finns
kvar i området, då vi har bilder från maj månad på två hanvargar i sällskap. I
juni hittades spillning som skickats för DNA-analys.
15. Illegal jakt efter rovdjur
Delegationen fick information om Länsstyrelsen arbete mot illegal jakt efter
rovdjur.
16. Övriga frågor
Länsstyrelsen ombads att ta fram underlag för att utvärdera hur delegationens arbetsgrupper har fungerat i förhållande till delegationen. Föreslogs att
en utbildning ordnas för delegationen och dess arbetsgrupper samt Länsstyrelsens tjänstemän om hur vi kan bli mer effektiva och proaktiva i vårt arbete.
16. Nästa möte
Nästa sammanträde hålls i Länsstyrelsens lokaler i Göteborg den 22 november 2018.
16. Mötet avslutas
Landshövdingen avslutade dagens sammanträde.

Vid protokollet Anita Bergstedt

Ordförande: Anders Danielsson

Justeras: Kjell Eliasson
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