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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 den 12 juni 2020 via Skype

Närvarande ledamöter Organisation

Ordförande Anders Danielsson Landshövding

Ordinarie Anders Blomgren Polismyndigheten

Ordinarie Ann Ohlsson Politisk företrädare

Ordinarie Bertil Jonsson Politisk företrädare

Ordinarie Börje Ericsson Lokalt näringsliv och turism

Ordinarie Daniel Karlsson Friluftsintresset

Ersättare Erik Vikstrand Naturvårdsintresset

Ordinarie Göte Johansson Jakt- och viltvårdsintresset

Ordinarie Håkan Persson Ägare o brukare jordbruksmark

Ordinarie Ingegerd Borg-Saviharju Naturvårdsintresset

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

Ordinarie Stefan Westerberg Yrkesfisket
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Övriga närvarande

Adjungerad Anders Wiborg Skogsstyrelsen

Anita Bergstedt Länsstyrelsen

David Bruun Länsstyrelsen

1. Mötet öppnas

Ordförande Anders Danielsson öppnade mötet.

2. Val av justerare

Anders Blomgren utsågs till att justera protokollet.

3. Val av sekreterare

Anita Bergstedt utsågs till att föra protokoll.

4. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

5. Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.

6. Beslut om fällavgift, könskvotering och jakttider för älg 2020/2021

Viltförvaltningsdelegationens arbetsgrupp för klövviltfrågor har föreslagit 
att fällavgiften för vuxen älg höjs från 850 kr till 1000 kr, samt att 
fällavgiften för kalv höjs från 100 kr till 200 kr. Detta för att bromsa 
sänkningen av älgvårdsfondens värde. Eftersom det fälls allt färre älgar per 
år minskar inkomsterna till fonden, samtidigt som 
administrationskostnaderna för älgförvaltningen är fortsatt höga.

Efter omröstning med siffrorna åtta för och sex emot, beslutade 
delegationen att bifalla förslaget. Avvikande meningar finns som bilagor till 
detta protokoll.

Delegationen beslutade att könskvotering av vuxna djur ska tillämpas inom 
licensområden. Delegationen beslutade också att jakttiden för älg, jaktåret 
2020/2021, ska vara

ÄLGSKÖTSELOMRÅDEN: 12 oktober 2020 – 28 februari 2021
LICENSOMRÅDEN: 12 oktober 2020 – 28 februari 2021
OREGISTRERAD MARK (fritt antal kalvar): 12 – 16 oktober 2020
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7. Beslut om reviderad målsättning för älgförvaltningen

Viltförvaltningsdelegationens arbetsgrupp för klövviltfrågor har sett över 
länets målsättning för älgförvaltningen. Delegationen beslutade med 
röstsiffrorna åtta för och fem emot, att den reviderade målsättningen ska 
gälla med smärre korrigeringar. Arbetsgruppen ska fortsätta arbetet med att 
uppdatera målsättningen under hösten. Avvikande meningar finns som 
bilagor till detta protokoll.

8. Delegering till arbetsgruppen för klövviltfrågor

Viltförvaltningsdelegationen beslutar att ge delegation till arbetsgruppen för 
klövviltfrågor att arbeta för en förbättring i de älgförvaltningsgrupper som 
inte fungerar.

9. Information om förvaltningsplan för vildsvin

Delegationen informerades om att Länsstyrelsen fått ett regeringsuppdrag 
om att revidera förvaltningsplanen för vildsvin senast den 31 januari 2022. 
Arbetsgruppen för klövviltfrågor kommer att påbörja arbetet under hösten.

Länsstyrelsen informerade också om reglerna för utfodring av vilda djur, 
samt om hur tillsynen av sådan utfodring är organiserad.

10. Information om revidering av länsmålsättning för kronhjort 

Arbetsgruppen för klövviltfrågor har påbörjat arbetet med att se över 
länsmålsättningen för kronhjort. Detta arbete kommer att fortsätta under 
hösten.

11. Information från möte med arbetsgruppen för rovdjursfrågor

Delegationen informerades om de frågor som diskuterats i arbetsgruppen för 
rovdjursfrågor. Länsstyrelsen har under våren och försommaren haft flera 
ärenden gällande ormvråk som anfaller människor. Websidan Rovobs, där 
allmänheten kan rapportera observationer av rovdjur eller spår efter dem, 
läggs ner – endast websidan Skandobs blir kvar för rapporter om rovdjur. 
Det är bra om Länsstyrelsen har en process och diskussion i arbetsgruppen 
innan viktiga beslut fattas. Viltfrågor kan diskuteras direkt i 
arbetsgrupperna, de behöver inte remitteras från delegationen. Det är bra om 
det kan vara frekventa Skypemöten med arbetsgruppen.

Arbetsgruppen har inget att erinra mot att Länsstyrelsen meddelar att 
ersättning för rovdjursdödade djur kan komma att utebli framöver, om ett 
flertal angrepp hos samma djurägare skett utan att denne försöker förebygga 
nya angrepp.

12. Information om plan för viltskademedlen avseende skada på gröda

Delegationen informerades om att arbetsgruppen för storfågel haft möte. 
Arbetet med att se över ”Länsstyrelsens handlingsplan för användande av 
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viltskademedlen till bidrag och ersättning enligt viltskadeförordningen 
avseende skador på gröda” har påbörjats.

13. Presentation av förankring av delegationsarbetet

Representanterna för yrkesfisket, ägare och brukare av jordbruksmark, 
lokalt näringsliv och turism samt skogsnäringen presenterade sina 
organisationer och hur de sprider kunskap från arbetet i 
Viltförvaltningsdelegationen till sina organisationer. De redogjorde också 
för hur de tar med sig frågor från sina organisationer och in i 
delegationsarbetet.

14. Övriga frågor

Information till delegationen: Troligen blir det delegering av licensjakt efter 
varg, eftersom det nu finns ca 365 vargar i Sverige och miniminivån är 300.

 Naturvårdsverket har ändrat sin tolkning av gällande lagstiftning: När 
statens vilt fälls efter myndighetsbeslut ska djuret tillfalla jakträttshavaren.

Länsstyrelserna efterfrågar underlag från Naturvårdverket och SLU för att 
bättre kunna arbeta mot illegal jakt efter varg. Önskemålet gäller 
sammanställningar av döda djur med gamla skottskador och siffror på 
omsättningen av revirmarkerande par.

Samverkansrådet för Mellersta rovdjursförvaltningsområdet hade möte den 
11 juni 2020. Ett förslag om att ta fram gemensamma övergripande riktlinjer 
för skyddsjakt i Mellersta rovdjursförvaltningsområdet diskuterades. 
Viltförvaltningsdelegationerna kommer att tillfrågas om de vill samtycka till 
att inleda samverkan kring gemensamma riktlinjer för skyddsjakt. Ett utkast 
för synpunkter till delegationerna planeras till mars 2021. Ett beslut i 
Samverkansrådet om gemensamma övergripande riktlinjer för skyddsjakt 
planeras i juni 2021.

15. Kommande sammanträden och utbildningar 2020

Nästa sammanträde planeras till förmiddagen den 26 november 2020, med 
utbildning för hela delegationen på eftermiddagen.

16. Mötet avslutas

Landshövdingen avslutade sammanträdet.

Vid protokollet: Anita Bergstedt           Ordförande: Anders Danielsson

Justeras: Anders Blomgren                           







2020-06-15 
 

Länsstyrelsen Västra Götaland 
Viltförvaltningsdelegationen 

 
 

Anmälan om avvikande mening i ärende nr 6 angående beslut rörande fällavgift 
för älg vid VFDs sammanträde 2020-06 12 
 
Yrkade på att VFD  avslår den föreslagna höjningen. 
 
Min motivering: 
 
Det är inte rimligt att fällavgifterna höjs p.g.a skenande kostnader för 
Länsstyrelsen utan korrekt och fullständig redovisning av skälen. Någon sådan 
redovisning har inte presenterats VFD trots upprepade påstötningar. 
Vid införandet av den nya älgförvaltningen angavs att kostnaderna för 
administrationen på sikt skulle minska, b.l.a genom bildande av 
Älgskötselområden. Täckningsgraden är i dag över 80 % av länet, älgstammen 
minskar kraftigt, och i följd av den antagna, reviderade Målsättning för 
älgstammen kan man förvänta ytterligare sänkningen av numerären. 
Att i detta läge höja fällavgiften utan att pröva kostnaderna för Länsstyrelsen är 
inte rimligt. Detta kommer att skicka ”fel” signaler till ÄSOn för dess 
arbetsinsats, och på sikt försvåra rekrytering för ÄSOarbete bland 
jägare/markägare. 
 
 
Anmälan om avvikande mening i ärende nr 7 angående beslut rörande 
Reviderad målsättning för älgförvaltningen. 
 
Yrkade att ärendet återförs till arbetsgruppen för ytterligare beredning. 
 
Min motivering. 
 
Dokumentet, Målsättning för älgförvaltningen i Västra Götalands län, håller inte 
den kvalitet som kan krävas av ett dylikt dokument. Sammanfattningsvis kan 
man säga att dokumentet styr mot ett ensidigt mål, skjut mera älg. Mycket lite 
pekar det på problemet med hittills förd skogspolitik och dess konsekvenser för 
födotillgången för hjortvilt samt biologisk mångfald. 
Ingen hänsyn har tagits till senaste forskningsrön som pekar på att 
klimatförändringarna spelar stor roll när det gäller älgens status där såväl 
reproduktion som slaktvikter påverkas. 
 



Trafiksäkerheten: Enligt min mening kan man inte i detta dokument sätta ett 
mätbart mål, baserat på ett års olycksstatistik, i en fråga man inte fullt ut äger. 
Antalet trafikolyckor med älg inblandat följer inte linjärt älgstammens numerär. 
  
Beträffande sista stycket i dokumentet, benämnt Älgskötselplaner skapas 
verkligen förvirring. Skall vi ha en lokalt förankrad älgförvaltning som bygger 
på Samråd mellan markägare och jägare eller skall vi ha en av 
förvaltningsgruppen styrd förvaltning som i förlängning kan innebära att tre 
markägarrepresentanter styr hela förvaltningen genom sin utslagsröst? 
Denna punkt kräver översyn och tydlig förklaring.  
 
 

Dals Långed 2020-06-15 
 

Göte Johansson 
Jakt och viltvårdsintresset VFD 

 



  Jörlanda 2020-06-12 

Jag vill till protokollet tillägga en avvikande mening mot höjd fällavgift. 

Jag anser att kostnaderna och organisationen som ligger till grund för fällavgifterna måste ses över. 
Det är orimligt att avgiften för fälld älg kan skilja sig så mycket som den gör idag mellan 
länsstyrelserna i Sverige. Det är 2020 ett spann på från 250 kr för vuxen älg till som vi nu beslutade 
1000 kr för fälld vuxen älg. 

Av den anledningen anser jag att fällavgiften för 2020 – 2021 skall bibehållas på samma nivå som 
2019.  Att avgiften skulle vara 850 kr för vuxen och 100 kr för kalv. 

 

Morgan Andersson 
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