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Viltförvaltningsdelegationen Västmanlands län 2022-09-08 

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 

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 

Jonas Landolsi Lokalt näringsliv och turism Ledamot 

Mats Johansson Yrkesfisket Ledamot 

Henrik Östman Politisk företrädare (L) Icke tjänstgörande Ersättare 

Gustaf Eriksson  Politisk företrädare (C) Tjänstgörande Ersättare 

Anita Berglund Trafiksäkerhet & illegal jakt Icke Tjänstgörande Ersättare 

Anders Lerner Naturvårdsintresset Icke Tjänstgörande Ersättare 

Thomas Claesson Skogsnäringen 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 

Anders Johannesson  Länsstyrelsen Västmanland Vilthandläggare 
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Mötets öppnande och inledning 

Ordförande, vikarierande landshövding, Ulrica Gradin hälsade alla välkomna och 

öppnade mötet. Ordförande informerade om att landshövding Johan Sterte börjar sin 

tjänst den 1 november och att Anders Johannesson vikarierar som vilthandläggare för 

Björn Wallgren, som är föräldraledig. 

Anmälan av övriga frågor 

En övrig frågor anmäldes, vilket var uppföljning av skyddsjakt på eget initiativ. 

Fastställande av dagordning 

Utskickad dagordning fastställdes. 

Godkännande av föregående protokoll 

Protokoll från föregående möte godkändes och lades till handlingarna.  

Val av justeringsperson 

Carl-Johan Norström utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

Övergripande information 

Inkomna skrivelser 

Sofia Sollenberg informerade om att det hade kommit in en skrivelse till 

Viltförvaltningsdelegationen (VFD) och Länsstyrelsen; Begäran om licensjakt 

varg Venabäckens revir från Köping-Bergs Älgskötselområde. Skrivelsen hade 

skickats ut till delegationens ledamöter för kännedom innan mötet. Frågor ställdes 

kring skrivelsen och hur den kommer att hanteras. Ett svar kommer att skickas 

med besked om att Länsstyrelsen har tagit del av skrivelsen, att den har skickats 

för kännedom till VFDs ledamöter och tagits upp för information på ett 

delegationsmöte. Skrivelsen ses som ett inspel till den pågående processen. 

Information från arbetsutskottet 

Fokus på arbetsutskottets förra möte den 25 augusti var remissen av nationell 

förvaltningsplan stora rovdjur. Arbetsutskottet bearbetade också resultatet från 

den diskussion som fördes i VFD den 1 juni kring inriktningar och områden som 

delegationen kan arbeta vidare med framåt, vilket resulterade i tre förslag. 

Fågelskador 

Sofia Sollenberg gav en nulägesrapport vad gäller fågelskador på gröda. Bilden 

var att det var lite skador i början av säsongen, men att antalet rapporterade skador 

och besiktningar ökade senare under säsongen. Ett 10-tal platser har besökts.  
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Information om årets handläggning av älg- och kronhjortsplaner 

Sofia Sollenberg informerade om att arbetet med årets älg- och kronhjortsplaner 

har slutförts och att det finns beslutade planer för alla aktuella områden. Trenden 

när det gäller avskjutning av kronhjort fortsätter att öka och avskjutningen av älg 

minskar. 

Länsstyrelsens överklagande av kammarrättens dom angående licensjakt varg  

Johan Wretenberg gav en nulägesbild av Länsstyrelsens överklagande av dom 

angående licensjakt varg. Kammarrättens dom hade kommit och ger svar på några 

frågeställningar t ex att Länsstyrelsen får ändra beslut även om det är överklagat 

och ligger i högre instans, men att det framförallt är inskränkningar i jakten som 

får beslutas. Eftersom ändringar av beslut kan behövas för att uppnå syftet med 

jakten har Länsstyrelsen överklagat kammarrättens dom för att få ytterligare 

klarhet i vad som gäller, och väntar på prövningstillstånd. Fler frågor lyftes under 

denna punkt t ex vikten av att möjligheten att överklaga inte sätts ur spel, att det 

idag är mycket korta ledtider och önskvärt att arbeta mer långsiktigt, samt att det 

är viktigt att bilden av nuläget är så aktuell och tydlig som möjligt inför beslut. 

Information inför Länsstyrelsens beslut om licensjakt varg 2023  

Sofia Sollenberg informerade om vad som har genomförts hittills och vad 

Länsstyrelsen behöver ta hänsyn till inför beslut om licensjakt efter varg. Sofia 

Sollenberg visade också några exempel från den nationella beskattningsmodell 

som används för att väga in årets inventeringar, risker och andra faktorer så som 

övrig dödlighet. Beskattningsmodellen förbättras år från år eftersom den grundar 

sig på mer och mer inhämtad fakta. Sofia Sollenberg avslutade med att beskriva 

var i processen vi är just nu. Exempel på frågor som lyftes fram var hur genetiken 

i vår vargstam ser ut, om det är aktuellt med flytt av vargar, att miniminivån inte 

är ett ”tak”, vilka revir vi kan jaga i, skrivelsens hemställan om att jakt bedrivs i 

ett av länets egna revir och att det är av stor betydelse att hålla sig till fakta och 

sakliga grunder.  

Remiss Nationell förvaltningsplan stora rovdjur 

Information om remissen och förberedelser hade skickats ut till ledamöterna innan 

mötet, och remissen var en av arbetsutskottets huvudpunkter på deras senaste 

möte i augusti. Johan Wretenberg inledde med att summera planens innehåll 

genom att beskriva vilka delar den består av och ge exempel på vad som lyfts 

fram. Därefter efterfrågades ledamöternas input till Länsstyrelsens remissvar 

genom att ordet gavs till alla runt bordet. Exempel på input till remissvaret var; 

• Ett väl genomarbetat och tydligt dokument, innehåller nutida och 

inkluderande vinklingar 

• Inte så många nyheter utan mycket som har beskrivits tidigare 

• Saknar ett tydligt fokus på mål och åtgärder, vad vi kan förvänta oss framåt 

framgår inte så tydligt 
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• År 2045 är ett långt perspektiv, det hinner hända mycket till dess 

• Finns en tendens att alltid utgå ifrån den mänskliga nyttan i stället för vad vi 

kan göra för att störa så lite som möjligt, och värna om mångfalden 

• Bra ingång och ton i planen och bra att olika värden lyfts fram, men upplevs 

lite som en kopia av tidigare planer och att den är kortsiktig 

• Lite insikt om det förändrade klimatet och hur det kommer att påverka 

djurens förmåga att förflytta sig m.m. 2045 har vi en helt annan livsmiljö. 

• Bra beskrivning av den nationella ambitionen och sammanfattning av 

nationella mål 

• Önskvärt med en vidare omvärldsbevakning och att inte ta med för mycket av 

det som redan finns, om det är osäkra siffror så ska det framgå 

• Saknar ett resonemang kring befolkningsökningen 

• Bra att man tar upp mål för inavel, men hur ska den genetiska inflyttningen 

av varg gå till, lösningar för naturlig invandring? 

• Bra det som står om att fördela djur i landet 

• Hoppat över beskrivning av älgstammen 

• Välfungerande dialog och organisation är ett bra mål, mycket viktigt att det 

finns medel för att kunna ge det stöd som behövs för förebyggande åtgärder 

och för dom som drabbas av skada t ex stängsel. Medel till ersättningar får 

inte ta slut. 

• Bra att förebygga och beivra illegal jakt lyfts fram som mål och åtgärder 

• Viktigt att lyfta fram en hållbar skogs- och jordbruksnäring samt 

livsmedelsförsörjning 

• Bör trycka mer på vikten av lokal förvaltning och stöd 

Ny mandatperiod för ledamöter i delegationen 2023-2026 

Sofia Sollenberg påminde om att det här är fjärde och sista året på nuvarande 

mandatperiod, och att Länsstyrelsen snart kommer att skickas ut en förfrågan om 

vilka personer som respektive intresse vill nominera som ledamöter i 

Viltförvaltningsdelegationen för nästa period 2023-2026. En fråga ställdes kring 

om viltförvaltning tas upp i miljö- och klimatrådets ungdomsråd. I samband med 

detta lyftes vikten av att tänka på delegationens ålderssammansättning så att 

ledamöterna också representerar olika åldersgrupper. 

Förslag till aktiviteter i VFD utifrån diskussionen 1 juni 

På VFD-mötet den 1 juni lyftes många förslag och synpunkter på inriktningar och 

områden som delegationen kan arbeta vidare med framåt. Arbetsutskottet hade 

utifrån detta diskussionsunderlag tagit fram förslag på tre lite större aktiviteter; 

1. Grundutbildning för delegationens ledamöter t ex i samband med en ny 

mandatperiod och kontinuerlig fortbildning 

2. Utvärdering och uppföljning av länets riktlinjer och förvaltningsplaner  

3. Verka för flerartsförvaltning med fokus på tillgängliga data, fakta och ny 

kunskap samt eftersträva en adaptiv förvaltning och verka för minskade 

viltskador som helhet. 
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Delegationen ansåg att det var ett bra förslag och ställde sig bakom 

arbetsutskottets föreslagna aktiviteter. 

Information om Skogsstyrelsens fältdag 15 september 

Sofia Sollenberg frågade om alla hade fått inbjudan till Skogsstyrelsens fältdag 

den 15 september med tema kring plantÄBIN-inventering i brandområdet. 

Schema och praktisk information hade skickats ut av Kent Norstedt på 

Skogsstyrelsen. Alla ansvarar för egen transport och att ev. arrangera samåkning. 

Övriga frågor  

Frågan om uppföljning av skyddsjakt på eget initiativ diskuterades kort. Finns 

ingen systematisk inhämtning av data kring detta.  

Nuläget vad gäller att ta fram en förvaltningsplan för skarv togs upp som en övrig 

fråga. En beskrivning av problematiken kring skarv är viktig och skulle t ex kunna 

lyftas fram i en fiskeplan för Hjälmaren och Mälaren. Skyddsjakt efter skarv har 

underlättats genom ny lagstiftning. Förvaltningen av skarv är en stor utmaning 

eftersom det förutom skyddsjakt saknas verktyg, vilket också gör det svårt att ta 

fram en relevant förvaltningsplan.  

Anna Olofsson informerade om att planerade mötesdatum för 2023 är;  

• Tisdagen den 18 april kl. 09.00-12.00 

• Torsdagen den 1 juni kl. 09.00-12.00 

• Fredagen den 8 september kl. 09.00-16.00 (heldag) 

• Fredagen den 1 december kl. 09.00-12.00 

Beslut om mötesdatum för VFD 2023 tas på nästkommande möte. 

Summering och mötets avslut 

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

tackade alla deltagare och avslutade därefter mötet. Nästa VFD-möte äger rum 

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

Presentation bifogas, se Bilaga Presentation VFD 220908 

 

 

 

Anna Olofsson 

Sekreterare  

 

 

 

 

Ulrica Gradin    Carl-Johan Norström 

Ordförande    Justerat 


