
 

Protokoll från möte med Gävleborgs 
Viltförvaltningsdelegation  

Information om dokumentet 
Detta är en digitalt tillgänglighetsanpassad webbversion av protokoll som är 
daterat den 31 augusti 2022. Det godkända originaldokumentet finns 
arkiverat i vårt digitala ärendesystem och har diarienummer 8748-2022.  

Avsändare är Länsstyrelsen Gävleborg. 

Ordinarie ledamöter: 
Per Bill, ordförande 
Majvor Westberg-Jönsson, politisk företrädare (S) 
Ulf Stridsberg, politisk företrädare (V) 
Bernt Larsson, politisk företrädare (SVG) 
Jonas Brindmark, politisk företrädare (M) 
Johan Lundberg, jakt- och viltvårdsintresset 
Denise Fahlander, naturvårdsintresset 
Joakim Helmbrant, friluftsintresset 
Kjell Johansson, lokalt näringsliv och turism 
Michael Larsson, skogsnäringen 
Johan Tunhult, natur- och ekoturismföretagen 
Stefan Olander, fäbodbruket 

Ersättare: 
Ylva Ivarsson, politisk företrädare (S) 
Charlotte Wallberg Bruun, ägare och brukare av jordbruksmark  

Föreläsare: 
Anders Johansson, Sveaskog 

Representanter från länsstyrelsen: 
Monica Eriksson, enhetschef 
Marielle Cambronero, vilthandläggare  
Elina Eriksson, vilthandläggare 
Emma Forsgren, vilthandläggare 
Simon Viklund, vilthandläggare 
Sandra Wahlund, vilthandläggare 



Val av justerare 
Jonas Brindmark föreslogs och valdes till justerare.  

Genomgång av föregående mötesprotokoll 
Protokollet läggs till handlingarna 

Information om läget på länsstyrelsen 
Monica Eriksson är tjänstledig från och med 1 september, Sandra Wahlund 
träder in som tillförordnad enhetschef under hennes frånvaro. Emma 
Forsgren presenteras som en ny vilthandläggare på enheten.  

Samråd – Nationell förvaltningsplan för björn, varg, järv och lodjur 
2022-2027 
Länsstyrelsen informerar om en remiss från Naturvårdsverket gällande 
förslag om en reviderad och samlad nationell förvaltningsplan för björn, 
varg, järv och lodjur 2022-2027. Länsstyrelsen vill ge delegaterna möjlighet 
att lyfta synpunkter i detta format som myndigheten i sin tur sedan kan ta 
med sig i samverkan med övriga länsstyrelser i mellersta 
förvaltningsområdet. Det bestäms på mötet att delegaterna även ska ges 
möjlighet att, inom en vecka från avslutat möte, skicka in sina synpunkter 
skriftligt till länsstyrelsen.  

Merparten av delegaterna anger att de har för avsikt att besvara remissen 
skriftligt, antingen till länsstyrelsen eller direkt till Naturvårdsverket.  

Information – Uppföljning licensjakt efter björn 2022 
Länsstyrelsen informerar om licensjakt efter björn 2022, under sittande 
möte pågår jakten fortfarande. Jakten i det västra jaktområdet avlystes 
morgonen den 28 augusti då 100 björnar fällts sedan jaktstart. Samtliga 
fällda björnar besiktas av länsstyrelsens besiktningspersonal, antingen vid 
en besiktningsstation i Ljusdal, Bollnäs eller Åmot eller via en så kallad mobil 
besiktning som oftast sker i nära anslutning till fallplatsen. Nytt för i år är att 
ett flertal björnar även besiktats i vilthanteringsanläggningar. Detta var 
aktuellt för de björnar som skulle säljas och därefter ut i livsmedelskedjan. 
Länsstyrelsen har genomfört tillsyn i samband med rapporter om eventuella 
oegentligheter och konstaterat att jakt bedrivits i enlighet med villkoren till 
beslutet.   

Information –Licensjakt efter varg 2023 
Länsstyrelsen informerar om de regionala förutsättningarna för att kunna 
besluta om licensjakt efter varg 2023. Länsstyrelsen redogör för den 
samverkan som skett i det mellersta förvaltningsområdet efter att beslut om 
att överlämna rätten att besluta om licensjakt efter varg tagits av 
Naturvårdsverket. Länsstyrelsen kan konstatera att baserat på föregående 
inventering tillsammans med resultatet från beskattningsmodellen skapad 



av Sveriges Lantbruksuniversitet så finns det utrymme för att fatta beslut om 
licensjakt efter varg i Gävleborgs län.  

Länsstyrelsen informerar vidare om de revir som fastställts under 
föregående inventeringsperiod och pekar ut revir som är olämpliga att 
bedriva licensjakt efter varg i. Detta berör reviren Stagelåsen och 
Prästskogen som delas med norra förvaltningsområdet och som i sin tur 
saknar möjlighet att fatta beslut om licensjakt. Det innefattar även reviren 
som pekades ut i föregående licensjakt, Gullsjön som betecknas som 
upplöst efter avslutad jakt samt Skrottmyren som förvisso inte är upplöst 
men där det är oklart i vilken form reviret fortfarande finns. Länsstyrelsen 
pekar även ut reviren Björnås, Tönsen och Igelsjön som olämpliga revir att 
bedriva licensjakt i då de innehåller genetiskt viktiga individer.   

Information – Nominering till ny mandatperiod 
Länsstyrelsen informerar om att nuvarande mandatperiod löper ut vid 
årsskiftet och att det därmed är dags att bjuda in berörda parter att 
nominera inför kommande mandatperiod. Den 25 november är sista mötet 
för delegationen i den uppställning den har nu, samtliga delegater är 
inbjudna och planeras att tackas av med en lunch.  

Information – Förvaltningsplan Skarv 
Länsstyrelsen informerar om kommande revidering av den nationella 
förvaltningsplanen för skarv. Naturvårdsverket och Havs och 
Vattenmyndigheten (HaV) har som uppdrag att revidera planen med 
planerat slutresultat november 2024.  

Länsstyrelsen planerar därför en lättare revidering av den regionala planen 
och väntar med en större översyn fram till att Naturvårdsverket och HaV 
presenterat den nationella planen. Länsstyrelsen informerar att den lättare 
revideringen innefattar borttagande av felaktig och överflödig information 
samt uppdatering i korrelation till ändringar som skett i jaktförordningen 
kopplat till skarv. Den lättare revideringen planeras vara klar till nästa möte 
och kan därmed läggas fram för beslut av viltförvaltningsdelegationen på 
sittande möte.   

Temaföreläsning – Viltsamverkan i brandens spår 
Anders Johansson från Sveaskog informerar om ett pågående projekt i 
brandområdet i Ljusdals kommun. Projektet började som ett 
älgmärkningsprojekt där grundfrågan handlade om klövviltets nyttjande av 
foderresurserna. Projektet utvecklades senare till att även titta närmare på 
kalvöverlevnad kopplat till predation i området och föranledde märkning av 
både björn och varg.  

Anders Johansson konstaterar att det är välmående älgar i området, en hög 
predationstakt på kalv orsakad av främst björn samt att 



forskningsresultaten borde ligga till grund för vidare diskussioner kring hur 
älgen ska förvaltas adaptivt i länet.   

Övriga frågor 
För hur många RAS har det beviljats bidrag sedan år 2000? 

Länsstyrelsen redogör för hur många ärenden myndigheten beviljat bidrag 
för kopplat till rovdjursavvisande stängsel. Totalt har länsstyrelsen beviljat 
bidrag för 157 stycken stängsel med brasklappen att det kan finnas fler 
beviljade under åren 2000-2009.  

Pressmeddelande från mötet 
Information om mötets innehåll kommer att läggas ut på länsstyrelsens 
hemsida efter mötet, för att informera allmänheten om vad som behandlats 
under mötet. 

Nästa möte 
Fredag den 25 november, 12.00-15.00, på Gävle slott.  

Mötet avslutas 
 

 

 

Sandra Wahlund  Jonas Brindmark  
Sekreterare   Justerare  
 

 

 

 

 

 

   Per Bill  
                                                                                        Ordförande 
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