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Viltförvaltningsdelegationen Västmanlands län 2022-12-02 

Närvarande:   

Johan Sterte Länsstyrelsen Västmanland Ordförande 

Carl-Johan Norström Politisk företrädare (S) Ledamot 

Liane Blom Politisk företrädare (L) Ledamot 

Christer Borg Politisk företrädare (SD) Ledamot 

Ali Fröberg Trafiksäkerhet & illegal jakt Ledamot 

Claes Johansson Jakt och viltvård Ledamot 

Lise-Lotte Norin Naturvårdsintresset Ledamot 

Anna Malmström Naturvårdsintresset Ledamot 

Hans Andersson Friluftsintresset Ledamot 

Sture Johansson Ägare/brukare jordbruksmark ledamot 

Jonas Landolsi Lokalt näringsliv och turism Ledamot 

Ingrid Sommar Skogsnäringen Ledamot 

Mats Johansson Yrkesfisket Ledamot 

Henrik Östman Politisk företrädare (L) Icke tjänstgörande Ersättare 

Gustaf Eriksson  Politisk företrädare (C) Tjänstgörande Ersättare 

Joakim Widell Politisk företrädare (KD) Icke tjänstgörande Ersättare 

Anita Berglund Trafiksäkerhet & illegal jakt Icke tjänstgörande Ersättare 

Anders Lerner Naturvårdsintresset Icke tjänstgörande Ersättare 

André Axelsson Friluftsintresset Icke tjänstgörande Ersättare 

Tomas Olsson Lokalt näringsliv och turism Icke tjänstgörande Ersättare 

Johan Wretenberg Länsstyrelsen Västmanland Avdelningschef Naturvård 

Anna Olofsson Länsstyrelsen Västmanland Sekreterare VFD 

Daniel Mallwitz Länsstyrelsen Västmanland Vilthandläggare 
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Denice Lodnert Länsstyrelsen Västmanland Vilthandläggare 

Anders Johannesson  Länsstyrelsen Västmanland Vilthandläggare 

Mötets öppnande och inledning 

Ordförande Johan Sterte, som deltog i delegationen för första gången, önskade alla 

varmt välkomna och presenterade sig. Därefter gav ordförande alla närvarande ordet 

för att kort berätta om sig själv och vilket intresse var och en representerar. Johan 

Wretenberg informerade om att han kommer att sluta sin tjänst på Länsstyrelsen, och 

att detta möte i delegationen är hans sista. 

Anmälan av övriga frågor 

Inga övriga frågor anmäldes. 

Fastställande av dagordning 

Utskickad dagordning fastställdes. 

Godkännande av föregående protokoll 

Protokoll från föregående möte godkändes och lades till handlingarna.  

Val av justeringsperson 

Ingrid Sommar utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

Övergripande information 

Johan Wretenberg informerade om att det inte hade kommit in några skrivelser till 

VFD. Fokus på arbetsutskottets förra möte den 17 november var de frågor som 

kommer upp på dagens möte.  

Johan informerade också om att finansieringen av stöd för rovdjursavvisande 

stängsel kommer att ändras från om med 1 januari 2023. En fråga om 

ersättningsnivån kommer att höjas ställdes. Det hade i dagsläget inte kommit 

någon information om ersättningsnivån kommer att ändras. 

Johan Wretenberg berättade att samverkansrådet i Mellersta 

rovdjursförvaltningsområdet kommer att skicka in en gemensam skrivelse om att 

det är önskvärt att tidigarelägga processen kring nya miniminivåer. 

Nuläge älg- och kronhjortsjakt i länet  

Anders Johannesson började med att informera om att det finns en viss 

eftersläpning av inrapporteringen i systemet, vilket påverkar nulägesbilden. 

Anders visade hur många fällda älgar som hade inrapporterats fram till och med 

den 29 november, och hur avskjutningen såg ut i förhållande till förvaltningsplan.  

Vikten av att se över älgskötselområden som blir för många och för små lyftes.  
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Det finns inget krav på löpande rapportering av fällda kronhjortar och 

rapporteringen sker på ett annat sätt än för älg, vilket gör det svårt att presentera 

statistik och nulägesrapporter. Målsättningen är att information om 

kronhjortsjakten ska samlas och registreras i systemet kronhjortsdata. 

Länsstyrelsens arbete inför licensjakt varg 

Beslutet om nästa års licensjakt efter varg fattades i september 2022. För att öka 

kunskapen om hela processen berättade Daniel Mallwitz om vilket arbete som 

genomförs innan beslut om licensjakt, inför och under jakten. 

Informationen om allt det arbete som genomförs upplevdes som värdefull och 

frågor ställdes kring hur Länsstyrelsen kommunicerar detta till olika målgrupper, 

för att öka förståelsen kring vad som händer och varför. Flera aspekter lyftes fram 

under efterföljande diskussion kring kommunikation på nationell och regional 

nivå, vilket Länsstyrelsen tar med sig framåt i det fortsatta arbetet. 

Inför Länsstyrelsens beslut om licensjakt lodjur 2023 

Denice Lodnert visade lodjursstammens utveckling i länet mellan åren 2011-2022 

och antalet familjegrupper i mellersta rovdjursförvaltningsområdet.  

Därefter berättade hon om beslutsprocessen med tillhörande inventeringsperioder 

och den beskattningsmodell som används som beslutsunderlag. Denice avslutade 

med att informera om att Länsstyrelsens inriktning är att fatta beslut om licensjakt 

efter lodjur 2023. 

Summering och utvärdering av mandatperiod 2019-2022 

Anna Olofsson summerade vilka frågor och teman som har varit uppe på 

delegationens dagordning under de senaste fyra åren.  

 

Efter summeringen inleddes en diskussion utifrån följande frågeställningar; hur 

har du upplevt åren i VFD, har vi jobbat med rätt saker, har du saknat några 

frågor, har arbetssättet varit bra och förslag på förändringar?  

 

När diskussionens resultat redovisades lyftes bland annat följande fram; 

• Ja, rätt saker har tagits upp och förändringsförslag har lyfts löpande 

• Ibland är VFDs roll lite otydlig och Länsstyrelsen skulle kunna berätta och 

förklara ännu mer för att förtydliga 

• Har lärt mig mycket och inhämtat ny kunskap, som jag kan ta med mig, 

föra vidare och informera om 

• Den här mandatperioden har upplevts som lugnare, och det har varit en 

kreativ stämning som är viktig att ta med oss framåt 

• Åren har gått fort och tiden i delegationen har varit värdefull 

• Ett gott resultat är alla förvaltningsplaner som har tagits fram och beslutats 

• Vi har utbytt tankar och lyssnat på varandra, det har varit bra med olika 

perspektiv på de frågor som har diskuterats 
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• Det är viktigt och bra att näringslivet finns representerat i delegationen 

• Arbetssättet har varit bra och effektivt, bra underlag, ordning och reda, 

finns en hög kompetens på Länsstyrelsen och delegationens arbetsutskott 

har fungerat mycket bra 

• Vill gärna att produktion av livsmedel tas upp lite mer och att 

delegationens frågor kopplas mer till länets livsmedelsstrategi 

• Efterfrågar fler åtgärder när det gäller utfodring av vildsvin 

• Digitala möten som genomfördes under pandemin, var inte en bra 

mötesform för VFD 

• Det finns ett behov av att löpande informera om och föra en dialog kring 

delegationens arbetsordning och spelregler för att ytterligare förtydliga 

roller och arbetssätt  

• Delegationens arbetsordning behöver ses över och eventuellt uppdateras 

• Vill gärna att näringarnas, civilsamhällets och trafikens roll i 

viltförvaltningen tas upp mer 

• Information om rättsavdelningens arbete med jaktbrott och licenser m.m., 

inventering av skarv och friluftslivets intressen var ämnen som 

efterfrågades på kommande möten 

• Ser positivt på inriktningen att eftersträva att allt klövvilt samförvaltas 

• Bra övergripande riktlinjer och förvaltningsplaner, men också viktigt att 

följa upp effekten av dom. 

Nulägesrapport inför ny mandatperiod i delegationen 2023-2026 

En förfrågan om nya delegater till Viltförvaltningsdelegationen för perioden 1 

januari 2023 – 31 december 2026 har skickats till alla intresseorganisationer och 

berörda myndigheter. Förslag på ledamöter och ersättare ska lämnas in till 

Länsstyrelsen senast den 9 december 2022. Vid frågor kontakta Sofia Sollenberg.  

När Länsstyrelsen fattar beslut om att utse ledamöter och ersättare i VFD ska en 

jämn könsfördelning eftersträvas. Beslutet om delegationens sammansättning 

nästkommande mandatperiod kommer att tas i början av nästa år, och kommer att 

skickas ut till berörda för kännedom. 

Befintliga mötesbokningar i Outlook som gäller 2023 kommer att uppdateras med 

deltagare och tider enligt nedan, efter beslut om delegationens sammansättning. 

Övriga frågor  

Anna Olofsson informerade om att mötesdatum för VFD 2023 är;  

• Torsdagen den 20 april kl. 09.00-12.00 

• Torsdagen den 1 juni kl. 08.00-17.00 (heldag – utbildning) 

• Fredagen den 8 september kl. 09.00-12.00 (endast fm) 

• Fredagen den 1 december kl. 09.00-12.00 

 

VFD från andra län i Mellersta rovdjursförvaltningsområdet är inbjudna att delta 

på heldagsutbildningen den 1 juni 2023. 
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Summering och mötets avslut 

Ordförande tackade alla för stort engagemang och ett möte med värdefulla 

diskussioner, där olika intressen möts och lyfts på ett bra sätt.  

Sture Johansson tackade ordförande, delegationen och Länsstyrelsen för ett väl utfört 

arbete och tackade för sin tid under många år som ledamot i delegationen.  

Innan ordföranden avslutade mötet tackade han alla ledamöter och ersättare för den 

här mandatperioden, med förhoppningar om en ny bra mandatperiod efter årsskiftet.  

Nästa VFD-möte äger rum torsdagen den 20 april kl. 09.00-12.00. 

Presentation bifogas, se Bilaga Presentation VFD 221202 

 

 

Anna Olofsson 

Sekreterare  

 

 

 

Johan Sterte    Ingrid Sommar 

Ordförande   Justerat 


