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Arbetsordning för viltförvaltningsdelegationen 

Enligt 18 § i förordningen (2017: 868) med länsstyrelseinstruktion ska det inom 

varje länsstyrelse finnas en viltförvaltningsdelegation, som är ett särskilt 

beslutsorgan. Bestämmelser om delegationen finns i förordningen (2009:1474) 

om viltförvaltningsdelegationer. 

Delegationens sammansättning 

Landshövdingen är ordförande i viltförvaltningsdelegationen. Vid 

landshövdingens frånvaro ska länsrådet eller den landshövdingen utser vara 

ordförande. 

En viltförvaltningsdelegation består, utöver ordföranden, av ledamöter enligt 6 § 

och 7 § förordning (2009:1474) om viltförvaltningsdelegationer. För varje 

ledamot ska det finnas en ersättare. 

Länsstyrelsen utser ledamöter och ersättare i delegationen. När ledamöterna och 

ersättarna utses ska en jämn könsfördelning eftersträvas. Ledamöterna och 

ersättarna ska vara folkbokförda i länet. De ska utses för en uppdragsperiod som 

inte är längre än fyra år. När perioden löpt ut för en ledamot eller ersättare, får han 

eller hon utses för en ny period. Om en ledamot eller ersättare avgår, ska en ny 

ledamot eller ersättare utses för återstoden av perioden. Förordning (2013: 1131).  

Delegationens uppgifter 

Viltförvaltningsdelegationen är ett organ inom länsstyrelsen för samverkan i 

frågor som rör viltförvaltningen inom länet. 

Delegationen ska besluta om övergripande riktlinjer för; 

1. viltförvaltningen inom länet, 

2. skötsel av älgstammen och i förekommande fall skötsel för hjort- och 

vildsvinsstammarna, 

3. licensjakt och skyddsjakt inom länet, och 

4. bidrag och ersättningar enligt viltskadeförordningen (2001: 1724).  

Förordning (2010:242). 

Delegationen ska pröva frågor om godkännande av 

1. det förslag till miniminivåer för förekomsten av björn, lo, varg och järv i länet 

som enligt 4 § första stycket förordningen (2009:1263) om förvaltning av 

björn, varg, järv, lo och kungsörn ska lämnas till samverkansrådet, och 

2. den rovdjursförvaltningsplan för länet som ska upprättas enligt 7 § första 

stycket förordningen om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn. 

Förordning (2013:1131). 
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Viltförvaltningsdelegationen skall hållas informerad om allt av vikt som rör 

delegationens ansvarsområde och ska sträva efter en förlöpande 

kompetensutveckling hos ledamöterna i frågor om viltförvaltning. 

Ledamot har rätt att vid delegationssammanträdet väcka fråga som berör 

Länsstyrelsens verksamhet. Sådan fråga skall anmälas till delegationens 

sekreterare i god tid så att beredning hinner ske. Delegationen ska inte besluta i 

enskilda ärenden. 

Ärendens handläggning i viltförvaltningsdelegationen 

Ärenden vid viltförvaltningsdelegationen bereds av länsstyrelsen i samråd med 

ordföranden. Ärenden avgörs efter föredragning för delegationen. Föredraganden 

är ansvarig för att erforderliga upplysningar och yttranden hämtas in samt att 

nödvändig kommunikation sker innan beslut. Innan viltförvaltningsdelegationen 

fattar beslut bör samråd ske med berörda myndigheter. 

Sammanträden 

Viltförvaltningsdelegationen skall sammanträda minst två gånger per år. Kallelse 

till viltförvaltningsdelegationen ska ske i god tid före sammanträdet. Ordförande 

kan kalla till extra sammanträde med delegationen. Till sammanträde kallas 

ordinarie ledamot. Om ordinarie ledamot har förhinder kallar denne i sin tur en 

ersättare och meddelar länsstyrelsen detta. 

Beslutförhet och närvarorätt 

En viltförvaltningsdelegation är beslutför när ordföranden och minst tre 

fjärdedelar av de andra ledamöterna är närvarande. Om delegationen inte är enig 

om ett beslut, ska omröstning ske. Vid omröstning ska den mening gälla som 

omfattas av mer än hälften av ledamöternas röster. Vid lika röstetal har 

ordföranden utslagsröst. Föredragande tjänstemän och de tjänstemän som deltar i 

den slutliga handläggningen av ärendet har närvarorätt. 

Protokoll 

Protokoll ska föras vid sammanträden med viltförvaltningsdelegationen. 

Länsstyrelsen ombesörjer sekreterare och protokoll ska justeras av ordförande och 

en ledamot. 

Avvikande mening 

När beslut fattas, i en fråga som viltförvaltningsdelegationen ska avgöra, kan den 

som deltar i avgörandet reservera sig mot detta genom att på mötet låta anteckna 

avvikande mening. Den som inte gör det skall anses ha biträtt beslutet. Även 

föredraganden och de tjänstemän som deltagit i den slutliga handläggningen av 

ärendet har rätt att anmäla och få avvikande mening antecknad till protokollet. 
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Expeditionsföreskrifter 

Beslut i ärenden som har avgjorts av viltförvaltningsdelegationen undertecknas av 

ordföranden med kontrasignation av föredraganden. 

I ärendets slutliga handläggning, där landshövding Minoo Akhtarzand varit 

beslutande, och chefsjurist Louise Klofelt, föredragande, har  

avdelningschef Johan Wretenberg deltagit. 

 


