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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 via Skype den 7 september 2021

Närvarande Organisation

Ordförande Lisbeth Schultze Länsöverdirektör

Ersättare Lina Davidsson Politisk företrädare

Ordinarie Bertil Jonsson Politisk företrädare

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

Ersättare Mikael Olsson Jakt- och viltvårdsintresset

Ersättare Joakim Källman Skogsnäringen

Ordinarie Ann Ohlsson Politisk företrädare

Ordinarie Marianne Bonnevier Politisk företrädare

Ersättare Annika Qarlsson Politisk företrädare

Ersättare Frida Edberg Politisk företrädare
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Ersättare Jan Insulander Friluftsintresset

Adjungerad Ronny Fihn Skogsstyrelsen

Nelly Grönberg Länsstyrelsen

Regina Gentsch Länsstyrelsen

Amar Bouakkaz Mogen Länsstyrelsen

Sofia Ring Länsstyrelsen

David Persson Länsstyrelsen

Anita Bergstedt Länsstyrelsen

1. Mötet öppnas

Ordförande Lisbeth Schultze öppnade mötet.

2. Val av justerare

Ingvar Arvidsson och Håkan Persson utsågs till att justera protokollet.

3. Val av sekreterare

Anita Bergstedt utsågs till att föra protokoll.

4. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes. Som övrig fråga anmäldes intresse av att få 
information om Länsstyrelsens dialog med ordförandena i 
älgförvaltningsgrupperna.

5. Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.

6. Anledningar till att älgskötselområden inte når sina mål

Länsstyrelsen har frågat de älgskötselområden som avvikit mer än 10 % från sin 
planerade avskjutning, vad de tror att detta beror på. I vissa fall beror avvikelserna 
på att man anpassat avskjutningen efter observerade förändringar i älgstammen, 
jämfört med vad man förväntade sig när planen skrevs. I andra fall kan 
avvikelserna bero på dålig kunskap om älgpopulationen och förvaltningssystemet. 
Att man inte skjutit enligt sin älgskötselplan kan också bero på att målen inte varit 
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accepterade, eller att man trots ansträngning inte lyckats nå den planerade 
avskjutningen.

Det är viktigt att komma ihåg att älgskötselplanens mål är den älgtäthet man 
eftersträvar vid planens slut. Den årliga avskjutningen är ett verktyg för att uppnå 
planens mål. Länsstyrelsen kommer att göra en närmare analys av svaren och 
planerar att fortsatt följa upp hur väl planernas mål nås.

7. Skyddsjakt efter varg på Orust

Delegationen informerades om sommarens skyddsjakt efter varg på Orust och 
Tjörn. Efter fyra angrepp på får på Orust, beslutade Länsstyrelsen om skyddsjakt 
efter en varg. Efter ett angrepp på Tjörn, utvidgades jaktområdet till att omfatta 
både Orust och Tjörn. Den 17 augusti 2021 avlivades en varg på Orust. Då hade 53 
får dött på grund av sju vargangrepp mellan den 4 juli och 11 augusti. Vargen hade 
vid de flesta tillfällena tagit sig in i fårhagarna via vatten, där det inte fanns 
stängsel. I och med att vargen fälldes, har inga ytterligare angrepp rapporterats. 
Den unge varghanen var inte genetiskt värdefull.

8. Vargläget inför inventeringsperioden

Rovdjursinventeringen startar den 1 oktober. Vi bedömer att vi för närvarande har 
fem vargrevir i länet. En ensam hane i Svartedalen öster om Stenungsund, ett par 
vid Boksjön på gränsen till Norge, en eventuell familj vid Järnsjön på gränsen till 
Värmland, en familj vid Käppesjön väster om Åmål, samt en familj vid Brängen på 
gränsen till Jönköpings län, öster om Ulricehamn. Vi hoppas på bra 
inventeringsförhållanden i vinter, så att vi kan kvalitetssäkra så många av 
föryngringarna som möjligt.

9. Arbetet i Viltförvaltningsdelegationen

Delegationen informerades om de möten som hållits med arbetsgruppen för 
delegationens arbetssätt. Arbetsgruppen har sett över och uppdaterat delegationens 
arbetsordning. Ett stycke om hur vi förväntas interagera med varandra har lagts till. 
Delegationen beslutade att förslaget till ny arbetsordning skickas till delegationen 
som lämnar synpunkter senast i mitten av oktober. Arbetsgruppen ser över 
synpunkterna och tar upp dokumentet för beslut i delegationen den 24 november 
2021.

10. Övriga frågor

Länsstyrelsen har i december 2020 och juni 2021 haft möten med alla ordföranden 
i älgförvaltningsgrupperna. Däremellan har tre möten hållits med två representanter 
för ordförandena. Syftet har varit att få större förståelse för varandras ståndpunkter 
och ett ökat samarbete mellan älgförvaltningsgrupperna och Länsstyrelsen.

11. Kommande sammanträden och utbildningar 2021

Sista sammanträdet 2021 planeras kl. 9.30-13.00 den 24 november, med 
utbildning för alla på eftermiddagen. Det är ännu öppet om det kommer att 
hållas på Skype eller om vi ska träffas fysiskt. 
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16. Mötet avslutas

Länsöverdirektören avslutade sammanträdet. Hela delegationen är 
välkommen att delta på utbildningen resten av dagen, om kommunikation 
kring Balans i skogen.

Vid protokollet: Anita Bergstedt           Ordförande: Lisbeth Schultze

Justeras: Ingvar Arvidsson Justeras: Håkan Persson                           
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