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Protokoll fört vid viltförvaltningsdelegationens möte 2020-11-10
Plats: Skype
Beslutande ledamöter: Göran Enander (ordf.), Elisabeth Rosengren, Petrus Söderling,
Åsa Sikberg, Bo Jansson, Sverre Royal Linton, Per Eriksson, Emil Nilsson, Liza von
Engeström, Rickard Malmström, Marianne Kahn, Hans-Erik Carlsson, Ann Edlund, Leif
Hällström
Ersättare: SusAnne Mastonstråle, Maria Gardfjell, Pontus Olsson,. Sören Bergqvist
Tjänstemän: Monica Eriksson, Lars Plahn, Sebastian Olofsson, Anton Näsman, Emma
Höök och Camilla Wessberg.
Landshövding Göran Enander hälsade alla välkomna.
§ 1. Bo Jansson valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet.
§ 2. Mötet godkände den utskickade dagordningen.

§ 3. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
§ 4. Ny ledamot och ersättare för Naturvårdsintresset redovisades.
§ 5. Länsstyrelsen lämnade en lägesrapport av pågående jaktsäsong. Vidare redogjordes
för de senaste inventeringsresultaten samt att nya älgförvaltningsgrupper kommer att
tillsättas inom kort. En kortfattad redogörelse om hur arbete inom
älgförvaltningsgrupperna ska gå till samt en sammanfattning av överklagan av
förvaltningsplanen inom Almunge älgförvaltningsområde delgavs. Se bilaga 1.

Hans-Erik Carlsson kompletterade Länsstyrelsens redogörelse av situationen i Almunge
älgförvaltningsgrupp med att jägarrepresentanterna upplever ett minskat utrymme för
diskussion inom gruppen. Hans-Erik har skickat in ett PM som bifogas protokollet. Se
bilaga 2.
Länsstyrelsen redogjorde för det pågående arbetet med det så kallade vildsvinspaketet. Se
bilaga 1.
Liza von Engeström framförde att det borde fokuseras på att underlätta för
vilthanteringsanläggningarna istället för den enskilde jägaren då det kostsamma
administrativa arbetet i dagsläget inte gör det lönsamt för anläggningarna. Vidare lyftes
det att det behövs en gemensam satsning på att öka vildsvinsköttets attraktionskraft.
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§ 6. Länsstyrelsen redogjorde för utbetalda bidrag och ersättningar via viltskademedel för
rovdjurs- och fågelskador under 2019. Vidare redovisades antalet rovdjursangrepp (varg,
lo, björn och örn) på tamdjur som skett samt den geografiska spridningen av angreppen
under 2019.
En redovisning av antalet rovdjursangrepp inom länet sedan förra sammankomsten av
VFD samt en kortfattad beskrivning hur en besiktning på tamdjur brukar gå till
redovisades.
En bakgrund till det senaste skyddsjaktsbeslutet efter lo delgavs samt vilka förebyggande
åtgärder Länsstyrelsen kan bidra med. Se bilaga I .

§ 7. Länsstyrelsen redogjorde kort för arbetet med att ta fram övergripande riktlinjer för
skyddsjakt efter stora rovdjur inom det mellersta förvaltningsområdet. Riktlinjerna
kommer tas upp i VFD under våren 2021.
Information om senaste nytt i Siggeforareviret samt resultatet från rovdjursinventeringen
2019/2020 redovisades.
VFD informerades om att Länsstyrelsen inte kommer besluta om licensjakt efter lodjur
eller varg 2021 då länet ligger under mininivån för båda arterna.
Länsstyrelsen informerade om att den nationella förvaltningsplanen för stora rovdjur ska
revideras vilket påverkar arbetet med den regionala förvaltningsplanen som har löpt ut. Se
bilaga I.
§ 8. VFD beslutar om övergripande riktlinjer gällande bidrag till skyddsväst för jakt-,
eftersöks- och räddningshund. Se bilaga 3.
§ 9. Länsstyrelsen redogjorde för det ökade besökstrycket i länets naturreservat.
§ 10. Beslutades att genomföra möten under 2021 enligt följande: 18 maj (frn) och 15
september (exkursion).

§ 11. Övriga frågor
Polisen kommer under kommande möte hålla en presentation om trafiksäkerhet samt
illegal jakt och j aktbrott.

Vid protokollet

e~

Emma Höök
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Justeras

Bilagor
1. Presentation VDF 201110

2. PM - Almunge älgförvaltningsgrupp
3. Beslut - Övergripande riktlinjer gällande bidrag till skyddsväst för jakt-,
eftersöks- och räddningshund.
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