
Protokoll
 

Diarienummer Sida

2021-04-06
 

511-11962-2021
 

1(5)

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 6 april 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 o 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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Sven Swedberg Länsstyrelsen

Johan Lövgren Länsstyrelsen

Mia Bisther Länsstyrelsen

Nelly Grönberg Länsstyrelsen

Regina Gentsch Länsstyrelsen

Anita Bergstedt Länsstyrelsen

1. Mötet öppnas

Ordförande Anders Danielsson öppnade mötet.

2. Val av justerare

Ingegerd Borg-Saviharju och Pontus Gyllenberg utsågs till att justera 
protokollet.

3. Val av sekreterare

Anita Bergstedt utsågs till att föra protokoll.

4. Ny adjungerad representant från Skogsstyrelsen

Ronny Fihn deltar i sammanträdet som ny adjungerad representant från 
Skogsstyrelsen.

5. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes. Som övriga frågor anmäldes möjligheten att 
skrämma storfågel från växande gröda, samt hur jakttider, könskvotering 
och fällavgift ska beslutas.

6. Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.

7. Statistik för angrepp av rovdjur

Statistik för de angrepp av varg och lodjur som skett i länet under 2020 
visades. Angrepp av varg har skett fyra gånger i Ulricehamns kommun, och 
en gång vardera i Tranemo, Alingsås, Kungälv och Lidköpings kommuner. 
Angrepp av lodjur har skett åtta gånger i Borås kommun, sju gånger i Marks 
kommun och två gånger i Bollebygds kommun. Ett lodjursangrepp vardera 
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har skett i kommunerna Ulricehamn, Tranemo, Vårgårda, Uddevalla, Orust 
och Karlsborg.

8. Resultat från rovdjursinventeringen

Delegationen fick information om resultatet från vinterns 
rovdjursinventering. Vi har ett nytt vargrevir i Ulricehamns kommun, 
Brängenreviret, som vi delar med Jönköpings län. Där är det ett par 
genetiskt värdefulla syskon som markerar revir. Vi delar också ett revir, 
Boksjön, med Norge som går in i Tresticklans nationalpark i Dals Eds 
kommun. I Bengtsfors och Åmåls kommuner finns det två vargrevir, 
Käppesjön och Järnsjön, det senare delar vi med Värmlands län. Öster om 
Ljungskile har vi en ensam stationär varg. Det preliminära 
inventeringsresultatet är alltså att länet berörs av fem vargrevir, men 
inventeringsresultatet blir 2,5 revir.

Preliminärt berörs länet av 13 lodjursföryngringar, varav två delas med 
andra län. Endast en föryngring hittades i länets nordöstra del, fyra 
familjegrupper i nordvästra länsdelen och åtta familjegrupper i länets södra 
del.

9. Riktlinjer för skyddsjakt i Mellersta rovdjursförvaltningsområdet

Delegationen anser att det är viktigt att det finns gemensamma riktlinjer för 
hur länsstyrelserna hanterar skyddsjakt. Det är viktigt för förtroendet för 
myndigheterna att vi gör likartade bedömningar. Dokumentet med 
”Gemensamma riktlinjer för skyddsjakt efter stora rovdjur” som ska tas 
fram för Mellersta rovdjursförvaltningsområdet, behöver bli så bra att det 
följs av alla. Delegationen lämnade synpunkter på dokumentet. 
Länsstyrelsen lämnar dessa vidare till arbetsgruppen i Mellersta 
rovdjursförvaltningsområdet.

10. Regeringsuppdrag utvecklad vargförvaltning

Länsstyrelserna i Dalarna, Stockholm, Södermanland, Uppsala, 
Västmanland, Västra Götaland, Örebro och Östergötland har av Regeringen 
fått i uppdrag att ta fram områden dit genetiskt värdefulla vargar kan flyttas. 
Detta ska förankras bland annat i Viltförvaltningsdelegationen. Vi ska också 
redovisa hur en lokal förankring kan göras. Delegationen är enig om att det 
för närvarande inte finns något område i länet där det är lämpligt att sätta ut 
varg. Delegationen vill ha möjlighet att lämna synpunkter på Länsstyrelsens 
svar på remissen, innan det skickas till Regeringen.

11. Skyddsjakt

Delegationen fick en redovisning av de skyddsjakter som Länsstyrelsen 
hanterat under 2020. Handläggningstiderna är längre än vanligt, eftersom 
resurser flyttats till pandemitillsyn. En tydlig trend är att antalet ansökningar 
om skyddsjakt efter dovhjort ökar för varje år. Länsstyrelsen beslutar också 



Protokoll
 

Diarienummer SidaLänsstyrelsen
Västra Götaland 2021-04-06

 
511-11962-2021
 

4(5)

om skyddsjakt på ett allt större antal dovhjortar per ärende. 89 % av 
ansökningarna om skyddsjakt efter dovhjort beviljas, medan 57 respektive 
55 % av ansökningarna gällande älg och kronhjort beviljas.

12. Uppföljning av älgjakten

Ett av länets mål är att det ska fällas fler kalvar än vuxna älgar. Resultatet 
har på senare år legat nära 50 %. Ett annat mål är att tjurarna ska utgöra 
minst 40 % av de vuxna djuren för att hålla en bra älgstam. Här har vi under 
många år legat en bit under målvärdet, senaste resultatet visar ca 37 % 
älgtjurar. En älgstam med tunga kor och hög medelålder, producerar fler 
kalvar än en med små, unga kor. På sikt vill vi ha en medelkalvvikt på minst 
70 kg. Här går trenden åt fel håll, kalvvikterna har sjunkit och ligger nu på 
57 kg.

De årliga betesskadorna på tall ligger på 18 %, vilket är långt över målet på 
endast 5 %. Det visar att vi har för mycket hjortvilt i länet i förhållande till 
betesresurser i form av ris, örter, buskar, lövträd och tall.

Trafikolyckorna med älg minskar, medan kollisionerna ökar med övrigt 
klövvilt. Det är viktigt att inte bara sänka antalet älgar, utan även rådjur, 
dovhjort, kronhjort och vildsvin.

Det är fortfarande många jaktområden som inte spillningsinventerar. Det är 
viktigt att alla spillningsinventerar, så att man vet om jaktuttaget resulterar i 
ökad eller minskad mängd älg.

13. Delegationens arbetssätt

En arbetsgrupp har bildats för att se över hur delegationen ska arbeta. Ann 
Ohlsson, Börje Ericsson, Göte Johansson och Håkan Persson deltar. 
Arbetsgruppen rapporterar sitt arbete på kommande möten.

14. Övriga frågor

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap godkänner inte att 
nöjesraketer används för skrämsel av stora fåglar i jordbrukslandskapet, så 
som vi gjort i många år. Länsstyrelsen har med anledning av detta köpt in 
andra typer av skrämselprodukter som vi hoppas ska vara lika effektiva.

Tidigare års beslut inför älgjakten om jakttider, könskvotering och 
fällavgifter, har i vårt län formulerats som att Viltförvaltningsdelegationen 
fattat beslutet. Från och med i år, kommer med anledning av hur de styrande 
paragraferna för detta är formulerade, dessa beslut att hanteras som vanliga 
beslut som fattas av Länsstyrelsen. Länsstyrelsen kommer att samråda med 
delegationen och berörd arbetsgrupp inför beslut.
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15. Kommande sammanträden och utbildningar 2021

Sammanträden under resten av 2021 planeras kl. 9.30-13.00 den 18 maj, 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 storfågel i jordbrukslandskapet 
som hålls av Johan Månsson, SLU.

Vid protokollet: Anita Bergstedt           Ordförande: Anders Danielsson

Justeras: Ingegerd Borg-Saviharju Justeras: Pontus Gyllenberg                           
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