1/9

Protokoll nr 5
Datum

Dnr (anges vid skriftväxling)

104-9334-19

2019-12-03
Viltförvaltningsdelegationen

Närvarande:

Jöran Hägglund landshövding,
ordf.
Per Hedman
Martin Trostemo
Karin Ericson
Gun Fahlander
Bengt-Göran Carlsson
Karl Larsson
Kjell-Ove Klemensson
Matt Richardson
Erik Dabaach
Christine Persson
Anna Gillgren
Nicklas Rumm, handläggare
Henrik Hansson, viltchef
Emma Andersson, handläggare
Sara Lindqvist, handläggare
Jerk Sjöberg, handläggare
Bitti Jonasson, enhetschef

Viltförvaltningsdelegation

Tjänstemän vid
Länsstyrelsen

Åsa Gustavsson
Marianne Gråik
Knut Richardsson
Sven-Åke Draxten
Kjell Ove Klemensson

Gäst
§ 1 Inledning

Ordföranden välkomnade alla och särskilt den nya delegaten Martin
Trostemo från polisen som är ny i viltförvaltningsdelegationen och
alla presenterade sig.

§ 2 Fastställande av
dagordning

Dagordningen ändrades och beslut angående gemensamma riktlinjer
för skyddsjakt flyttades till sist på dagordningen. Under punkten
Övriga frågor framförde jakt-och viltvårdsintresset att de vill ge
information om projektet ”Rädda älgen”. Rennäringen framförde att
de ville lyfta två övriga frågor: dels en fråga om problem med
lösspringande hundar samt en annan fråga om Länsstyrelsens
naturbevakarpersonals möjligheter att avliva skadade renar i fält.

§ 3 Föregående protokoll

Protokollet från förra mötet gicks igenom och rennäringen framförde
att det saknas i protokollet att deras representant endast var
närvarande på punkterna 1-5 §§.

§ 4 Val av justerare

Anna Gillgren och Karl Larsson valdes till justerare.

§ 5 Den gemensamma
älgförvaltningsplanen

Jerk Sjöberg föredrog hur arbetet med de övergripande riktlinjerna för
älgförvaltningen i Jämtlands och Västernorrlands län gått till
avseende tidsdisposition, arbetsgång och remissförfarande, se
bifogad presentation.

Postadress
831 86 ÖSTERSUND

Besöksadress
Residensgränd 7

Telefon
010-225 30 00

Fax
010-225 30 10

E-post
jamtland@lansstyrelsen.se

Webb
www.lansstyrelsen.se/jamtland
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Ordföranden bad därefter de olika intressena redogöra för eventuella
synpunkter. En av de politiska företrädarna framhöll att det är viktigt
att både skogsbruk och jägare ställer sig bakom planen. En av de
andra politiska företrädarna kommenterade målsättningarna som rör
andelen kalv i avskjutningen samt att medelåldern inte ska minska
från dagens nivåer och att dessa mål eventuellt bör förtydligas för att
lättare förstås av de som läser planen. Frågan om detta var en plan
för älg eller skogsbruk lyftes också fram då inledningen är otydlig på
denna punkt. Jakt- och viltvårdsintresset klargjorde hur
arbetsgruppen resonerat kring målsättningarna om andel kalv i
avskjutningen samt slaktvikterna på kalv. Detta behöver enligt en av
de politiska företrädarna förtydligas i de övergripande riktlinjerna samt
vilket ansvar som älgförvaltningsgrupperna har för att nå dessa
målsättningar. Vidare undrade samma politiska företrädare om hur
begreppet vinterstam används och att detta bör förklaras tydligare i
riktlinjerna. Jakt- och viltvårdsintresset förklarade att det är bra med
äldre produktiva älgkor i vinterstam för då kan vi ha färre älgar men
hålla samma produktivitet.
Jakt- och viltvårdsintresset redogjorde därefter för sina synpunkter på
de övergripande riktlinjerna. De menar att inledningen fokuserar på
att skogsbruket är Sveriges viktigast näring och att det är självklart
viktigt att skogsbruket är med i inledningstexten men inte att detta
inte bör stå först då det i första hand handlar om riktlinjer för älgen.
Sedan undrar jakt- och viltvårdsintresset över att det under målen för
älg står ”bör” medan formuleringarna under målen för skogsbruket är
tvingande på ett annat sätt. Jakt- och viltvårdsintresset anser att det
bör vara samma tyngd i målen för älg och skogsbruk. Med ska-krav
blir målen mer låsta. De har även synpunkter på att det under
avsnittet Älgar och rennäringen, sidan 14, stå att man ska ta hänsyn
till toleransnivåer för rennäringen. Jakt- och viltvårdsintresset tycker
att detta borde utvecklas mer exempelvis med att en för svag älgstam
i fjällen/där rovdjur finns är negativt för rennäringen. Hur älgstammen
påverkar rennäringen, borde utvecklas.
Skogsnäringen anser att planen är ett konsensusdokument och att
det är viktigt att alla är eniga om innehållet. Skogsnäringen
utvecklade vidare varför det inte ska stå ”bör” för målen för
skogsnäringen. Detta är en del av en bred överenskommelse mellan
jägarorganisationerna och skogsnäringen nationellt om ett fast
handslag som rör älgförvaltningen och skogen. Skogsnäringen
nämner även att de övergripande riktlinjerna nämner en annan
arbetsgång och arbetsordning mellan älgförvaltningsområdena och
älgskötselområdena än som idag praktiseras vilket riskerar att skapa
förvirring och otydlighet. Från skogsnäringen saknar man även en
tydligare beskrivning av hur målen i planen ska följas upp. Detta bör
utvecklas mer i riktlinjerna. Idag står vidare att det vid större
förändringar som rör målen ska dessa presenteras i
viltförvaltningsdelegationen. Önskemål finns att resultat efter jakt
presenteras årligen i viltförvaltningsdelegationen. Jerk informerade
om vilka samverkansträffar som genomförs redan nu och att den
uppföljningen bör vävas in i de övergripande riktlinjerna.
Skogsnäringen framhåller vidare att man i dagsläget inte når målen,
men att alla parter behöver jobba för detta.
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Företrädaren för fäbodbruket lyfte fram deras synpunkter om att det i
de nationella och regionala miljömålen står om ett öppet
odlingslandskap och fäbodbrukets roll i att nå de målsättningar som
finns. Fäbodbruket vill att deras roll nämns även i de övergripande
riktlinjerna för älgförvaltningen kopplat till biologisk mångfald. Detta är
särskilt viktigt eftersom det i Jämtland finns många aktiva
fäbodbrukare. Företrädaren för fäbodbruket nämner vidare att de
önskar att ”mulbetesrätten” ska stå med i planen eftersom det finns
en risk för konflikt mellan jägare som jagar med lösspringande hund
och tamdjur som betar i skogen. På sidan 26 bör även fäbodbruket
finnas med som ett intresse.
Företrädaren för friluftsintresset har inga särskilda synpunkter på
planen mer än att det är viktigt att den tar hänsyn till både djur såväl
som skog.
Företrädare för frågor om trafiksäkerhet och illegal jakt vill lyfta frågan
med trafikolyckor. För närvarande sker ca 500 trafikolyckor med älg i
länet och de ökar i antal. Företrädare för frågor om trafiksäkerhet och
illegal jakt undrar om jägarna är med på tåget och att de älgar som
man kommit överens om ska fällas faktiskt skjuts? Vidare nämns
även att det finns stora skillnader i kvalitet på älgarna i olika delar av
länet men att de i övrigt inte har direkta synpunkter på riktlinjernas
innehåll.
Därefter lämnar företrädaren för frågor om trafiksäkerhet och illegal
sammanträdet för andra åtaganden.
Rennäringen inledde sina synpunkter med att man inom rennäringen
är vana vid att förvalta livdjursstam i rovdjursområden. Med
hänseende att länen numer är ”varglän” undrar rennäringens
representant om jägarna verkligen skjuter bort korna när de inte ser
några kalvar i skogen? Vidare anser rennäringen att det är mycket
detaljer angående hur skogen är presenterad och hur den ska skötas.
Detta bör man se över i riktlinjerna även om man från rennäringens
sida förstår att det finns problem med skogsbruket i förhållande till
älgen. Rennäringen återknyter till tidigare synpunkter rörande
älgförvaltningen och rennäringen att det är viktigt att avsnittet om
lagtexten som rör samers rätt till jakt och fiske ska stå kvar. Detta är
inte minst viktigt med hänseende till att samers rättigheter
osynliggjorts av de styrande under lång tid varför dessa kunskaper på
många håll saknas. Dock instämmer rennäringen att avsnittet gärna
bör utvecklas för att förklara varför älgjakt är av största betydelse som
komplement till rennäringen. Möjligheten att jaga älg är viktigt. Detta
året hade exempelvis mycket av jakten förlorats, brunsten inneföll
inte heller i samband med brunstuppehållet i år. Vidare får avsnittet
om toleransnivåerna gärna utvecklas – i förhållande till att hålla mat
till predatorerna.
Naturvårdsintresset menar att de saknar två saker som huvudmål. 1.
minskning av trafikolyckor samt 2. förlust av biologisk mångfald.
Vidare saknar de en tydlig åtgärdsplan och åtgärder hur de
uppställda målen ska nås. Under kunskap och nuläge saknar de en
utveckling av vad RASE-problematiken innebär – älg är ett hinder för
att rönn, asp och sälg ska komma upp i trädbildande storlek. Vidare
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framför naturvårdsintresset att skogens roll som kolsänka –
betydande sänkning av koldioxid (sidan 11) är felaktigt. Skogen tar
upp och återför koldioxid till biomassan. Sen finns även lite
språkbrister löpande i hela texten. Jerk informerar att länsstyrelsens
kommunikationsavdelning kommer att gå igenom texten före planen
färdigställs. Naturvårdsintresset lyfter även att de saknar en
representant för naturvården i arbetsgruppen.
Företrädare för lokalt näringsliv och turism har inga synpunkter men
håller med att om man har övergripande riktlinjer med mål så behöver
man en handlingsplan för hur man når målen som sedan följs i de
olika förvaltningsområdena.
Företrädare för ägare och brukare av jordbruksmark menar att ca 1 %
av länets yta består av jordbruksmark. Trots att älgförvaltningen är
adaptiv så är det mycket älg och kronhjort på jordbruksmarken vilket
ger ett samlat betestryck på jordbruksmarken.
Rennäringen återkommer därefter till målen och menar att en hög
täthet av björn, beskriver att björn i första hand ska äta älg – detta
kan ses som ett konstaterande och kan uppfattas problematiskt.
Naturvårdsintresset undrar därefter hur älg och trafik ska hanteras?
Jakt- och viltvårdsintresset svarar att trafikolyckor med älg inblandad
främst beror på hur folk kör och uppfattar situationer. Jakt- och
viltvårdsintresset menar att kopplingen mellan antalet trafikolyckor
och antalet älgar är svagt. Trafikanter har ett stort ansvar och
exempelvis behövs siktröjning i större omfattning än vad som sker
idag. Jakt- och viltvårdsintresset vill även återkoppla till frågan om
biologisk mångfald – som svar på naturvårdsintressets tidigare
synpunkt - att älgens bete bidrar till biologisk mångfald genom bete
på rönn och asp. Skogsnäringen replikerar med att det finns ett
samband mellan trafikolyckor och antalet älgar och att älgen har en
påverkan på RASE-arternas möjlighet att bli trädbildande.
Företrädaren för fäbodbruket får sedan ordet och vill återigen lyfta
synpunkten att fäbodbruket finns i princip inte med alls och att de
som intresse borde får lite mer plats.
Naturvårdsintresset återkommer på nytt till att avseende RASE så
händer något på vägen, RASE kommer men endast skott, de blir inte
stora. Jakt- och viltvårdsintresset fortsätter sedan med att det är ett
samhällsintresse att minska antalet trafikolyckor där älg är inblandad.
Det finns andra åtgärder som är effektivare än att sänka
älgpopulationen (snödjup, vägförhållanden – saltning, älgvandring
etc.), åtgärder som de menar får en större effekt. Rennäringen lyfte
då fram att det finns mål för trafikolyckor som andra aktörer i
samhället som arbetar med att få trafikanterna att börja tänka och för
att få antalet trafikolyckor att minska. Rennäringen vill även nämna att
det är självklart att det ska stå med något om fäbodbruket i de
övergripande riktlinjerna för älg och får medhåll av en av de politiska
företrädarna. Den politiska företrädaren vill därefter även trycka på att
huvudmålet i planen bör fokuseras på älg och skog även om andra
intressen också är viktiga.
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Jakt- och viltvårdsintresset vill att handlingsplanerna för förvaltningen
ska tas fram av älgförvaltningsgrupperna och inte i de övergripande
riktlinjerna. Möjligen ska det klargöras/förtydligas var
mål/handlingsplaner ska göras.
Naturvårdsintresset fortsätter resonemanget att trafikolyckor kan
kopplas till trafikvett. Kostnaden för trafikolyckor är stor och det
handlar slutligen om samhällsekonomi. Naturvårdsintresset vill även
lyfta frågan om älgstammens kvalitet - hur kommer det sig att jägarna
hyllar att det skjuts stora tjurar och att detta publiceras i reportage i
Svenska jägareförbundets tidningar. Jakt- viltvårdsintresset svarar att
tidningen är fristående och att Svenska jägareförbundet kan inte styra
vad som publiceras där.
Jakt- och viltvårdsintresset vill även nämna att det bör vara
Länsstyrelsen som ska följa upp älgförvaltnings- och
älgskötselplanerna som en normal uppföljning och en löpande del i
arbetet.
En av de politiska företrädarna undrar om det finns en risk att
kalvavskjutningen hämmas om målet med bibehållen kalvvikt står
kvar.
Ordföranden sammanfattade därefter diskussionen med att det lyfts
fram många bra synpunkter. Jakt- och viltvårdsintresset föreslår att
återremittera riktlinjerna för komplettering och att arbetsgruppen får
återkomma med ett underlag som kan ligga till grund för ett beslut vid
nästa möte. Detta blev också viltförvaltningsdelegationens beslut.

§ 6 Datum för
viltförvaltningsdelegationen
2020

Mötesdatum för 2020 beslutades till den 11-12 februari, den 13
oktober och den 1 december. Utöver det kommer två ytterligare
datum under april-juni att föreslås till nästa möte eftersom de
föreslagna datumen inte passade flera i delegationen.

§ 7 Inventeringsrapporten

Nicklas gick igenom inventeringsrapporten för stora rovdjur och
presenterade resultaten och hur de kopplade till förvaltningsmålen.

§ 8 Möte med
stadssekreterare

Ylva Thörn, Liselott Hagberg och Jöran som representerade de
södra, mellersta och norra rovdjursförvaltningsområdena träffade
tillsammans med Björn Risinger, Naturvårdsverket, miljö- och
näringsdepartementen och redovisade hur läget är i det södra,
mellersta och norra rovdjursförvaltningsområdena. De tre
förvaltningsområdena är samstämmiga att hanteringen inte fungerar
bra för närvarande särskilt med hänseende till en minskad tillit till
förvaltningen på grund av att systemet för rovdjursförvaltningen ser ut
som det gör. Mellersta beskriver att det inte finns något utrymme för
regional förvaltning just nu. Björn Risinger bekräftade bilden och
beskrev situationen med antalet vargar och förstod att det var ett
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problem ute i viltförvaltningsdelegationerna. Miljö- och
näringsdepartementen tog till sig de synpunkter som lyftes under
mötet och de skulle ta med detta till regeringskansliet. Oklart vad det
kommer att leda till.
Jakt-och viltvårdsintresset meddelade att även representanter från
Svenska jägarförbundet har träffat representanter från riksdagen och
uppmärksammat dem på samma problem med minskad tillit och
minskat regionalt inflytande i förvaltningen.

§ 9 Information / utbildning i
Umeå för samtliga VFDordföranden i norra
rovdjursförvaltningsområdet
11-12/2 -20

Henrik Hansson presenterar kort hur planeringen inför utbildningen
och viltförvaltningsdelegationernas möte i Umeå i februari ser ut.
Bland annat kommer Birgitta Åhman, Camilla Sandström, Kjell
Leonardsson, Göran Ericsson (alla forskare) att föreläsa.
Naturvårdsverket och Jens Persson kommer också att bjudas in.

§ 10 Gemensamma
riktlinjer skyddsjakt

Ordföranden lämnade möjlighet för alla närvarande att lämna
synpunkter på de gemensamma riktlinjerna för skyddsjakt.
Företrädaren för intresset för ägare och brukare av jordbruksmark,
jakt- och viltvårdsintresset samt företrädaren för turism och näringsliv
hade inga ytterligare synpunkter på riktlinjerna för skyddsjakt.
Naturvårdsintresset vill att det under punkt 7 bör krävas mer
dokumentation före ett beslut om skyddsjakt kan fattas. Man anser att
det ska finnas så mycket kunskap som möjligt innan man fattar ett
beslut. Naturvårdsintresset anger vidare att skrivelsen att sökande
kan föra loggbok är för vagt och menar att man ska byta ut ordet kan
mot ska samt att underlaget ska lämnas in före ett beslut ska kunna
fattas. Naturvårdsintresset tycker även att det bör finnas en särskild
punkt för varg att det vid förebyggande skyddsjakt alltid bör finnas
med ett dna-underlag eftersom man då har tid att inhämta den
kunskapen. Nicklas svarar att det har man ofta men att detta kan
förändras över tid beroende på vilka vargar som vandrar in.
Domstolarna ställer krav på detta och det är inarbetat i de rutiner man
har redan. Han poängterar även att detta är riktlinjer och inte
föreskrifter. Naturvårdsintresset fortsätter därefter med att det under
punkt 4, andra lämpliga lösningar, står i EU:s dokument att man
måste visa att det inte finns andra lämpliga lösningar före ett beslut
om skyddsjakt kan fattas. Dessa andra lämpliga lösningar ska ha en
grund i forskningen för att de kanske inte är lämpliga.
Naturvårdsintresset vill även förtydliga formuleringen som rör att
djurkroppen vid skyddsjakt av statens vilt att staten ska ta hand om
kroppen och att det är viktigt för att motverka troféjakt. Vill också att
det ska tydliggöras att information till mark- och jakträttshavare ska
ges före en skyddsjakt inleds.
Rennäringen saknar en skrivning om proportionalitetsprincipen. De
har synpunkter på själva handläggningen då det råder en
samrådsskyldighet enligt lag om minoriteter. Det bör samrådas direkt
med samebyarna inte via viltförvaltningsdelegationen. Ett lämpligt
forum kan exempelvis vara vid ordförandemötet innan beslut.
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Rennäringen återkopplar till tidigare synpunkter om troféjakt att de är
beroende av jägarnas hjälp i samband med skyddsjakt och att det
därför är viktigt att de exempelvis kan få med sig ett lo-skinn hem.
Det är tack vara att andra personer hjälper till och ställer upp att
genomföra jakten som de många gånger kan genomföras. Angående
frågan om logg-bok så berättar rennäringen att samerna inte hinner
med att dokumentera allt i en loggbok. När det uppstår situationer då
rovdjuren orsakar skador för rennäringen kräver det ofta mycket
arbete och renskötarna är trötta. Rennäringen vill fortsätta arbeta på
samma sätt som vi gör nu där kravet på logg-bok inte är tvingande.
De lyfter även synpunkten angående frågan att informera markägare
att det kan vara svårt att få tag i alla. De försöker få med de som vill
på skyddsjakterna.
Företrädaren för friluftsintresset har inga synpunkter. Företrädaren för
fäbodbruket hänvisar därefter till en sammanställning av
Viltskadecenter – högläsning – som handlar om åtgärder, lämpliga
lösningar och förebyggande åtgärder. Från fäbodintressets sida
menar man att det kan vara orimligt att kräva att alla förebyggande
åtgärder ska ha provats före skyddsjakt kan beviljas.
Därefter anger skogsnäringen att de inte har några synpunkter.
Jakt- och viltvårdsintresset vill sedan återknyta till diskussionen om
troféjakt och förstår inte vad problemet med att deltagare i skyddsjakt
inte ska få behålla bytet bottnar i.
En av de politiska företrädarna anser att riktlinjerna för skyddsjakt är
ett bra dokument och att frågan om troféjakt blir missvisande då det
är bra om man tar tillvara på bytet som fälls. Vill inte att det ska vara
några ska-krav i riktlinjerna då det är orimligt eftersom skyddsjakt ofta
behöver utföras omgående och processen får inte försvåras.
Ordförande sammanfattar diskussionerna och tar till sig de
synpunkter som inkommit. De gemensamma riktlinjerna
återremitteras för bearbetning.

§ 11 Licensjakt järv

Emma informerar om licensjakt efter järv och beskriver bakgrunden
till beslutet och vilka områden som omfattas. Licensjakt efter järv är
tillåten i Tossåsen, Mittådalen och Handöldalens samebyar.
Licensjakt är tillåten mellan perioden 15 oktober – 31 december 2019
och omfattar 15 individer. Hittills har ingen järv fällts med stöd av
beslutet.

Övriga frågor

Jakt- och viltvårdsintresset informerade om aktuell björnobs samt
projektet ”Rädda älgen”. Svenska jägareförbundet har startat detta
projekt för att stärka den regionala och lokala förvaltningen av älg.
Skogsnäringen framhöll att det är bra att det står att jägarna står fast
vid handslaget som slutits mellan jägare och markägare.
Skogsnäringen har uppfattat projektet i stora delar provokativt med
felaktiga påståenden. Jakt- och viltvårdsintressets representant
menar att Svenska jägareförbundets projekt även syftar till att man vill
att man gör en översyn av de inventeringsmetoder som används i
förvaltningen för att säkerställa att man får den kunskap om älg och
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skog som man behöver. Företrädaren för friluftsintresset frågar om
man söker konflikt mellan stad och landsbygd men det menar jaktoch viltvårdsintresset inte är avsikten med projektet.
Rennäringen vill informera om problematik som kan uppstå med lösa
älghundar i renhjorden som skapat konflikter lokalt. I höst gick
samebyn och meddelade / frågade älgskötselområdena om att inte
jaga med hund i områden med ren under en helg. Jägarresponsen
hade inte varit positiv i det aktuella fallet. Rennäringen efterfrågade
om det gick att dra igång en informationskampanj om rennäringens
rättigheter, vad man kan göra och hur man går vidare? Det behöver
informeras om vad som gör skada och vad rennäringslagen säger.
Jakt- och viltvårdsintresset håller med och ställer gärna upp att delta i
en sådan informationskampanj och uppmuntrar dialogen.
Företrädaren för fäbodbruket håller med att dialog är mycket viktigt
avseende relationen djurhållare – jägare; exempelvis var är djuren
just nu? Då släpper de inte hundarna där. Rennäringen fortsätter
diskussionen med att problem kan uppstå när gästjägare med hundar
som inte är vana med renar eller tamdjur ändå släpper sin hundar. De
har ofta betalat för jakten och förstår inte alltid anledningen att de inte
ska jaga med lösspringande hund. Hundarna sprider renarna och det
är svårt att få tid att samla ihop dem. Jägarna visar liten förståelse för
rennäringens problem med löshundsjakten. Skogsnäringen menar att
man kan använda älgskötselområdena och deras informationskanaler
för att få ut information.
Företrädaren för lokalt näringsliv och turism anser att det är bra om
och när jägarna sätter upp infoskyltar att jakt pågår.
Ordföranden lämnar därefter ordet till rennäringen att ta upp nästa
övriga fråga - vad som gäller för länsstyrelsens personal avseende
avlivning av renar som angripits av rovdjur. Henrik Hansson
informerar att naturbevakarna inte har några generella beslut att
medföra vapen på ex snöskoter eller ut i fält. Det kan bli ifrågasatt
vilka djur som blivit avlivade. Det finns önskemål om mer information i
denna fråga på ett ordförandemöte med samebyarna.
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