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Viltförvaltningsdelegationen Västmanlands län 2022-06-01 

Närvarande:   

Ulrica Gradin Länsstyrelsen Västmanland Ordförande 

Carl-Johan Norström Politisk företrädare (S) Ledamot 

Liane Blom Politisk företrädare (L) Ledamot 

Christer Borg Politisk företrädare (SD) Ledamot 

Claes Johansson Jakt och viltvård Ledamot 

Lise-Lotte Norin Naturvårdsintresset Ledamot 

Hans Andersson Friluftsintresset Ledamot 

Sture Johansson Ägare och brukare Ledamot 

Ingrid Sommar Skogsnäringen Ledamot 

Mats Johansson Yrkesfisket Ledamot 

Gustaf Eriksson Politisk företrädare (C) Tjänstgörande Ersättare 

Anita Berglund Trafiksäkerhet & illegal jakt Tjänstgörande Ersättare 

Anders Lerner Naturvårdsintresset Tjänstgörande Ersättare 

Thomas Claesson Skogsnäringen Icke tjänstgörande Ersättare 

Johan Wretenberg Länsstyrelsen Västmanland Avdelningschef Naturvård 

Sofia Sollenberg Länsstyrelsen Västmanland Funktionsledare Viltförvaltning 

Anna Olofsson Länsstyrelsen Västmanland Sekreterare VFD 

Daniel Mallwitz Länsstyrelsen Västmanland Vilthandläggare 

Björn Wallgren  Länsstyrelsen Västmanland Vilthandläggare 

Denice Lodnert Länsstyrelsen Västmanland Vilthandläggare 

Lovisa Nilsson Viltskadecenter SLU Föreläsare 

Mötets öppnande och inledning 

Ordförande, vikarierande landshövding, Ulrica Gradin hälsade alla välkomna och 

öppnade mötet. 
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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 

Christer Borg utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

Övergripande frågor 

Inkomna skrivelser 

Sofia Sollenberg informerade om att det hade kommit in två skrivelser till 

Viltförvaltningsdelegationen (VFD) och Länsstyrelsen; Begäran om tidigare 

översyn av miniminivå för varg från ledamot Claes Johansson och Toleransnivå 

för viltskador i jordbruket från LRF. Länsstyrelsen har tagit del av skrivelserna 

och de hade skickats till delegationen för kännedom och information. 

Hemställan förordningsändringar avseende rovdjursförvaltning  
Sofia Sollenberg berättade att Länsstyrelsen svarat på Naturvårdsverkets 

hemställan om förordningsändring avseende rovdjursförvaltning som kommit på 

remiss från regeringen. Hemställan skickades ut till delegationen innan 

föregående VFD-möte den 5 april, och de inspel som lyftes fram då har beaktats i 

det svar som skickats ut till delegationen. 

Gåsdag - om jakt och grödskador 

Den 7 juni bjuder Länsstyrelserna i Uppsala och Västmanlands län in till en dag om 

gåsjakt och gåsskador på gröda vid Ekolsunds slott. Sofia Sollenberg informerade 

om innehållet och välkomnade alla att delta.  

Inventeringsrapport rovdjur 

Daniel Mallwitz inledde sin presentation med att informera om att detta var en 

tidig information om säsongens inventeringsresultat, som ännu inte hade 

kvalitetssäkrats. Daniel Mallwitz visade kartor över lodjursfamiljer och vargrevir, 

och berättade om lodjurs- respektive vargstammens utveckling i länet.  

Inför Länsstyrelsens beslut om fällavgifter älg 2022/23 

Denice Lodnert informerade om att Länsstyrelsen varje år fattar beslut om 

fällavgiften för älg den här tiden på året. Inför detta beslut lyfts frågan i VFD för 

att ge möjlighet att lämna inspel och synpunkter. Efter en redovisning av det 

ekonomiska nuläget för älgvårdsfonden presenterade Denice Lodnert 
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Länsstyrelsens förslag att fatta beslut om en oförändrad nivå av fällavgiften. 

Ledamöterna hade inga synpunkter på förslaget. 

Tema Strategi för svensk viltförvaltning 

Johan Wretenberg inledde dagens tema med att berätta att Naturvårdsverket 

nyligen har fastställt en strategi för svensk viltförvaltning som gäller 2022-2029. 

Strategin utgår från tre övergripande perspektiv:  

❖ Bevarande av viltarter, 

❖ Brukande av viltet som resurs och  

❖ Begränsning av skador och olägenheter av vilt. 

 

Strategin innehåller fem breda inriktningsmål: 

1. Säkerställ att viltförvaltningen är tydlig, långsiktig och möjliggör 

delaktighet 

2. Värna viltarterna och deras miljö 

3. Främja brukandet av vilt som resurs 

4. Begränsa de skador och problem som viltet orsakar 

5. Basera viltförvaltningen på bästa tillgängliga kunskap. 

 

Johan Wretenberg lyfte fram att VFD ligger bra i fas med förvaltningsplaner och 

riktlinjer och att det förutom det löpande arbete som bedrivs också är viktigt att 

diskutera vad delegationen ska fokusera på kommande år. 

Information om viltstrategin, syftet med gruppdiskussionerna och 

frågeställningarna hade skickats ut till ledamöterna innan mötet.  

Under efterföljande gruppdiskussioner lyftes många värdefulla förslag och 

synpunkter, som redovisades gemensamt och summerades av ordförande. Alla 

grupper lyfte fram utbildning, fakta, flerartsförvaltning och helhetssyn. Exempel 

på inriktningar och områden som länets VFD kan arbeta vidare med var; 

• Utvärdering och uppföljning av länets riktlinjer och förvaltningsplaner 

• Flerartsförvaltning med fokus på tillgänglig data, fakta och ny kunskap 

• Eftersträva en adaptiv förvaltning 

• Minska skogsskadorna och öka fodertillgången genom att plantera mer tall 

• Verka för minskade viltskador som helhet  

• Utökad grundutbildning för delegationens ledamöter t ex i samband med 

en ny mandatperiod 

• Inventeringar t ex av skarv, fiskgjuse, bäver och havsörn 

• Värna viltarterna och deras miljö 

• Större utbildningsinsatser i länet t ex ”Viltvård i samverkan”, som tidigare 

har genomförts som en studiecirkel 

• Krisberedskap och självförsörjning m.m. 
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Föreläsning om stora betande fåglar - forskning och förvaltning 

Lovisa Nilsson hade bjudits in till delegationen för att berätta om sin forskning 

och hur den kan användas i förvaltningen. Rubriken på dagens föreläsning var 

Tranor, gäss och sångsvanar i jordbrukslandskapet – förvaltning och forskning. 

Presentationen gav en bild av hur ett framgångsrikt bevarande nu orsakar 

intressekonflikter, vilka dessa är och vilket arbete som bedrivs för att öka 

kunskapen, förebygga skador och hur förvaltningen av stora betande fåglar sker i 

samverkan mellan Sverige och andra länder. 

Presentation bifogas, se Stora betande fåglar SLU_VFD 220601. 

Övriga frågor  

Nästkommande VFD-möte den 8 september och fältdag den 15 september 

Skogsstyrelsen anordnar och kommer att bjuda in bland annat VFDs ledamöter till 

en utbildnings- och fältdag den 15 september. Temat för denna dag är 

älgbetesinventeringen (ÄBIN) och brandområdet, vilket har efterfrågats från flera 

ledamöter. Länsstyrelsen föreslog därför att den 15 september blir årets 

utbildningsdag för VFD och att ordinarie sammanträde som är inbokat sedan 

tidigare den 8 september genomförs som planerat men att tiden för detta möte 

justeras. Delegationen ställde sig bakom förslaget och beslut togs om att 

nästkommande VFD-möte äger rum den 8 september kl. 09:00-12:00 på 

Länsstyrelsen. 

Summering och mötets avslut 

Ordförande summerade innehåll och vad som hade tagits upp på dagens möte, 

tackade alla deltagare och avslutade därefter mötet. 

Återstående mötesdatum under 2022 är torsdagen den 8 september kl. 09:00-12:00 

och fredagen den 2 december kl. 09:00-12:00. 

 

Presentation bifogas, se Presentation VFD 220601 

 

 

 

 

Anna Olofsson 

Sekreterare  

 

 

 

 

 

Ulrica Gradin    Christer Borg 

Ordförande    Justerat 


