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Protokoll fört vid viltförvaltningsdelegationens möte 2011 05 26 
Plats: Länsstyrelsens sessionssal 
 
Närvarande: Peter Egardt, Tomas Bergström, Lars-Olof Petterson, Staffan Ågren, Sigrid 
Bergström, Lars-Olof Legnerfält, Gösta Axelsson, Charlotte Wall, Leif Lundberg, Lars 
Karlsson, föredragande tjänstemän Lennart Nordvarg, Johan Månsson, Henrik Ericsson, 
Gunilla Norström, Ronnie Hermansson, Per Blomkvist samt sekreterare Lars Strand. 
Mats Rolander skogsstyrelsen inbjuden för att presentera en älgskadestudie. 
 

§ 1. Landshövding Peter Egardt hälsade alla välkomna.  
 
§ 2. Leif Lundberg valdes att tillsammans med ordföranden justera protokollet. 
 
Älgfrågor 
 
§ 3. Gunilla Norström informerade om länsstyrelsens planer för fällavgifter och 
jakttider. Ledamöterna hade inga förslag till ändringar i planerna. 
Se bilaga 1 
 
§ 4. Ronnie Hermansson redovisade förslagen till nya älgförvaltningsområden.  
Eftersom områdena enligt önskemål och förslag passerar länsgränsen återstår att 
komma överrens med grannlänen. Delegationen gav klartecken för fortsatt arbete enligt 
det presenterade förslaget.  
Se bilaga 2.  
 
Rovdjursfrågor 
 
§ 5 Johan Månsson informerade om flyttning av vargar. I de två nyligen genomförda 
flyttförsöken har de flyttade vargarna återvänt till, eller var på väg till, de platser där de 
hämtats. Hur informationen till boende i inflyttningstrakten fungerat diskuterades. Inga 
förslag på lämpliga utplanteringsplatser är färdiga. När avståndskriteriet bedömts går 
det att hitta ett område i nordvästra länsdelen. Arbetet med att undersöka kriteriet om de 
närboendes acceptans återstår. Beslut fattas i höst. 
 
§ 6. Johan Månsson rapporterade om den lodjursinventering som genomförts under 
vintern. Från ledamöter framfördes önskemål om bättre dialog med dem som förväntas 
lämna eller har lämnat information om iakttagelser av spår. Ledamöter påtalade även att 
de ansåg lodjursstammen i länet vara för stor. Det framfördes att trovärdigheten av 
länsstyrelsens hantering av lodjursinventeringen är väldigt låg. Jägarförbundet och 
skogsbrukets representanter önskade en grundlig genomgång med länsstyrelsens 
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tjänstemän om utvärderingen av årets lodjursinventering. Landshövdingen påpekade 
vikten av att skapa förtroende för länsstyrelsens hantering av frågan. 
Information finns på rovobs. 
 
§ 7. Per Blomkvist informerade om de viltskador, orsakade av rovdjur, som ägt rum 
under året. Många hjortar i ett hägn i sydöstra länsdelen hade slagits av (troligen) ett 
lodjur. Per beskrev, och visade bilder, från spårning av lodjur.     
Se vidare bilaga 4. 
 
 
§ 8. Under punkten övrigt redogjorde Matts Rolander från skogsstyrelsen resultatet av 
en undersökning av älgskador på skog. Framför allt ungtallbeståndet drabbas hårt när 
älgstammen blir för stor. Matts Rolander erbjöd även VFD en exkursion i frågan i 
samband med något VFD-möte. 
 
Återstående sammanträden under år 2011. 
 
27 september 
 
24 november 
 
Samtliga på länsstyrelsen mellan kl 10.00 och 12.00. Kaffe serveras från kl 09.30 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Lars Strand 

 
 
   Justeras 
 
 
   Peter Egardt   Leif Lundberg 
 
 
 
 
 


