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Protokoll från Viltförvaltningsdelegationens 
sammanträde i Göteborg den 5 april 2022 

 

Närvarande Organisation 

Ordförande Lisbeth Schultze Tf Landshövding 

Ordinarie Morgan Andersson Politisk företrädare 

Ordinarie Bertil Jonsson Politisk företrädare 

Ordinarie Kent Folkesson Politisk företrädare 

Ordinarie Anders Blomgren Polismyndigheten 

Ordinarie Börje Ericsson Lokalt näringsliv och turism 

Ordinarie Daniel Karlsson Friluftsintresset 

Ordinarie Göte Johansson Jakt- och viltvårdsintresset 

Ordinarie Håkan Persson Ägare brukare jordbruksmark 

Ordinarie Ingegerd Borg-Saviharju Naturvårdsintresset 

Ordinarie Ingvar Arvidsson Naturvårdsintresset 

Ordinarie Ann Ohlsson via Skype Politisk företrädare 

Ordinarie Marianne Bonnevier Politisk företrädare 

Adjungerad Ronny Fihn Skogsstyrelsen 

 Nelly Grönberg Länsstyrelsen 

 Sofia Ring Länsstyrelsen 

 Joakim Carlsson Länsstyrelsen 

 Anita Bergstedt Länsstyrelsen 
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1. Mötet öppnas 

Ordförande Lisbeth Schultze öppnade mötet. 

2. Val av justerare 

Morgan Andersson utsågs till att justera protokollet. 

3. Val av sekreterare 

Anita Bergstedt utsågs till att föra protokoll. 

4. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. Under punkten övriga frågor, kommer remissen från 

Näringsdepartementet om ändringar i förordningen om rovdjursförvaltning att 

diskuteras. Information ska lämnas om hur Länsstyrelsen hanterar tips om illegal 

jakt på stora rovdjur. Önskemål om att delegationen har möten i Vänersborg ibland 

framfördes. En fråga om höjning av antalet vargar i landet tas upp, samt en punkt 

om delegationens ansvar. 

5. Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna. 

6. Statistik om skyddsjakt 

Delegationen informerades om statistik kring ansökningar om skyddsjakt. 

Beviljade ansökningar om skyddsjakt efter hjortvilt har ökat från 20 st. år 2015, till 

72 st. år 2021. Antalet dovhjortar som fick skjutas på skyddsjakt ökade från ett 

fåtal till över 600 st. år 2021. 

7. Föreskrift om jakt nattetid efter dovhjort 

På grund av de svåra skadorna i jordbruket och den omfattande administrationen 

med skyddsjakter, planerar Länsstyrelsen att besluta om föreskrifter som tillåter 

skyddsjakt efter dovhjort nattetid med belysning. Föreskriften planeras att vara 

tidsbegränsad och gälla i ett begränsat område där problemen med skador av 

dovhjort är som störst. Delegationen ställer sig positiv till att Länsstyrelsen beslutar 

om sådana föreskrifter. 

8. Statistik om angrepp av rovdjur 

Under 2021 hade vi 12 angrepp av lodjur på tamdjur i länet. 19 får och 2 getter 

dödades i Uddevalla, Borås, Marks, Svenljunga och Vårgårda kommuner. Samma 

period hade vi 13 angrepp av varg, vilket resulterade i 49 döda får, 3 döda alpackor 

och en död hund i Orusts, Åmåls, Törebodas, Tjörns, Melleruds och Svenljunga 

kommuner. 

Endast två av fem tilldelade lodjur sköts under licensjakten under mars månad, en 

hane på 22,5 kg i Ulricehamns kommun och en hane på 21,5 kg i Färgelanda 

kommun. Anledningen till att inte alla de tilldelade djuren fälldes, bedöms vara att 
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det inte varit någon spårsnö i mars, samt att man inte fått jaga räv och släppa hund i 

mars. Tidigare licensjakter har det fällts lodjur i samband med rävjakt. 

9. Rovdjursinventeringen 

Preliminärt har Länsstyrelsen dokumenterat fyra familjegrupper av lodjur i 

Dalsland, tre i Skaraborg och åtta i Sjuhärad. Några av dem delas med andra län, 

varför resultatet från inventeringen förväntas bli ca 13,5 familjegrupper med lodjur. 

Revirmarkerande vargar har dokumenterats i Ömmeln (delas med Värmlands län) 

och Käppesjön i Dalsland och i Tiveden, Viken, Bare mosse och Brängen (delas 

med Jönköpings län) i östra delen av länet. 

Det är viktigt att Länsstyrelsen får rapporter återkommande under hela 

inventeringssäsongen, för att få ett så bra inventeringsresultat som möjligt. 

10. Den avslutade älgjakten 

Under den senaste älgjakten har det skjutits 4623 älgar i Västra Götaland. Antalet 

har gått stadigt neråt sedan 2012 då 7121 älgar fälldes. Spillningsinventering och 

älg-obs visar att antalet älgar minskar i länet. Antalet kalvar per hondjur var 2012 

0,75 och har successivt sjunkit för att nu ligga på ca. 0,63. Kalvvikterna har under 

samma tidsperiod sjunkit från 61 till 53 kg. Det är en källa till oro att kvaliteten på 

älgstammen går ner. Sannolikt är det flera samverkande faktorer som ligger bakom. 

Klimatförändringarna kan vi inte göra något åt, medan andra faktorer som att 

skjuta rätt djur, öka tillgången på foder samt minska konkurrensen om fodret från 

annat hjortvilt är angelägna åtgärder att arbeta med. 

11. Enkätsvar från licensområden i ÄFO 6 

Länsstyrelsen har skickat en enkät till licensområdena i Älgförvaltningsområde 6. 

Anledningen är att måluppfyllnaden är dålig för förvaltningsplanen. 

Licensområden utgör 32 % av den registrerade älgjaktarealen i ÄFO 6 och är 

därför viktiga för måluppfyllnaden. 51 licensområden (66 %) har svarat på enkäten. 

Endast 20 % tycker att älgstammen är för stor i sitt område och 76 % anser att 

betesskadorna på skog är tolerabla. Få jagar kronhjort och dovhjort. Endast 12 % 

gör spillningsinventering och 41 % gör skogsskadeinventering. 20 % gör ingen typ 

av inventering i sitt område. 

12. Ändring av gräns mellan älgförvaltningsområden 

Sveaskog har ansökt till Örebro län och Västra Götalands län om att ändra gränsen 

mellan älgförvaltningsområdena Tiveden (Örebro) och ÄFO 6 (Västra Götaland). 

Ärendet har remitterats till berörda älgförvaltningsgrupper, älgjaktområden, större 

markägare och intresseorganisationer. Arbetsgrupperna för klövviltfrågor i båda 

länen har diskuterat frågan. Det råder stor enighet om att gränsen inte bör ändras. 

Viltförvaltningsdelegationen beslutar att avslå ansökningen om att ändra 

gränsen mellan ÄFO 6 och Tivedens ÄFO. 
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13. Övriga frågor 

Remissen från Näringsdepartementet om ändringar i förordningen om 

rovdjursförvaltning föredrogs och diskuterades. Flera ledamöter var kritiska bland 

annat till förslaget att viltförvaltningsdelegationerna ska yttra sig om förslag till 

miniminivåer istället för att godkänna dem, samt att resultatet av inventeringen av 

rovdjur ska uttryckas som individer istället för familjegrupper. Flera ledamöter 

motsatte sig att länen ska ta fram förvaltningsnivåer i sina förvaltningsplaner för 

rovdjur. Organisationerna i Viltförvaltningsdelegationen kan svara på remissen var 

för sig, Delegationen ska inte lämna något remissvar. Länsstyrelsen kommer att 

yttra sig över remissen. 

På frågan om hur Länsstyrelsen hanterar inkomna tips om illegal jakt, beskrev 

Länsstyrelsen att en bedömning görs av vilka som bör utredas av Polis och vilka 

som inte lämnas vidare, eftersom de bedöms vara oseriösa eller inte möjliga att 

utreda. 

En delegat framförde att Viltförvaltningsdelegationen har ett stort ansvar. 

Delegationen ska representera folket i länet, och förvalta viltstammarna åt länets 

invånare. Som ledamot i Delegationen bör man visa omsorg, vara ödmjuk, varsam 

och ta ansvar. Det är viktigt att hämta sin information och kunskap från många 

olika håll. 

Det efterfrågades att delegationens sammanträden ibland hålls i Vänersborg och 

inte bara i Göteborg. Länsstyrelsen kommer att planera för detta. 

Oro framfördes för att det minsta antalet vargar i landet kan komma att höjas till 

400. 

Nuvarande Viltförvaltningsdelegation är förordnad till och med den 31 mars 2023. 

Processen med att få in nomineringar till en ny fyraårsperiod inleds under senare 

delen av hösten. 

14. Kommande sammanträden och utbildningar 2022 

Nästa sammanträde med Viltförvaltningsdelegationen hålls på förmiddagen den 16 

maj 2022 i en bygdegård i närheten av Sollebrunn. Både ordinarie ledamöter och 

ersättare är välkomna att delta på eftermiddagens fältbesök utanför Sollebrunn. Vi 

ska hos Marie Hallén, ordförande i älgförvaltningsområde 5, titta på skador i gröda 

och på skog orsakade av hjortvilt. Länsstyrelsen bjuder på lunch. Mer information 

kommer senare. 

Den 25 augusti 2022 kl. 9.30-13.00 hålls sammanträdet i rummet Bohuslän, 

Länsstyrelsens lokaler i Göteborg. Utbildning hålls för både ordinarie ledamöter 

och ersättare kl. 14.00-16.00. 

Den 15 november 2022 preliminärt kl. 10.00-13.00 hålls sammanträdet i rummet 

Bohuslän, Länsstyrelsens lokaler i Göteborg. Utbildning hålls för både ordinarie 

ledamöter och ersättare kl. 14.00-16.00. 
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16. Mötet avslutas 

Tf. Landshövding Lisbeth Schultze avslutade sammanträdet.  

Hela delegationen är välkommen att delta på eftermiddagens utbildning om 

betesskador på skog och balans i skogen. Föreläsare är Ronny Fihn, 

Skogsstyrelsen. 

 

 

Vid protokollet: Anita Bergstedt            

 

 

 

Ordförande Lisbeth Schultze godkänner protokollet. 

 

 

 

 

Justeras: Morgan Andersson    
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