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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 26 november 2020

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

Ordinarie Göte Johansson Jakt- och viltvårdsintresset

Ordinarie Håkan Persson Ägare o brukare jordbruksmark

Ordinarie Ingegerd Borg-Saviharju Naturvårdsintresset

Ordinarie Ingvar Arvidsson 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

Adjungerad Anders Wiborg Skogsstyrelsen
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Punkt 13 Mona HansErs Länsstyrelsen Örebro

Punkt 6 Jonas Lundqvist Länsstyrelsen

Punkt 6 Theodor de Knoop Länsstyrelsen

David Bruun Länsstyrelsen

Nelly Grönberg Länsstyrelsen

Regina Gentsch Länsstyrelsen

Anita Bergstedt Länsstyrelsen

1. Mötet öppnas

Ordförande Anders Danielsson öppnade mötet.

2. Val av justerare

Kent Folkesson och Göte Johansson 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. Älgvårdsfonden

Länsstyrelsen redovisade de lagrum som styr älgvårdsfonden och hur den får 
användas. Delegationen fick också information om att fonden minskat under senare 
år, samt de utgifter och intäkter som varit och budgeteras för. Ett förslag om 
förändring från fällavgift till områdesfinansiering av älgvårdsfonden har 
presenterats för Regeringen av Naturvårdsverket. Det är ännu inte klart om detta 
förslag blir verklighet.

7. Illegal jakt efter rovdjur

Delegationen fick information om illegal jakt efter rovdjur, samt om det arbete som 
Länsstyrelsen bedriver under hösten för att begränsa förekomsten av illegal jakt. 
Exempelvis etablerade Länsstyrelsen kontakt och samarbetsformer med andra 
berörda myndigheter. Den största delen av vargars dödlighet utgörs av illegal jakt. 
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Denna är av sådan omfattning att forskarna konstaterar att populationstillväxten har 
stagnerat. Mellan 2010 och 2020 har 30 DNA-identifierade vargar försvunnit från 
länet utan att återhittas någonstans i Skandinavien. Detta innebär, i konsekvens 
med senaste forskningsrapporten (se bilaga), att ca 15 av dem är illegalt avlivade.

8. Projektet Mera tall

Länsstyrelsen berättade om utbildningsprojektet Mera tall, vilket förbereds 
tillsammans med Skogsstyrelsen. Under de kommande två åren planeras utbildning 
för nyckelpersoner inom älgförvaltning och skogsbruk. Målsättningen är en balans 
mellan klövvilt och foder i landskapet, så att tall och andra träd kan planteras och 
utvecklas ståndortsanpassat, samtidigt som klövviltet håller god kvalitet. Detta ska 
uppnås genom lokalt samförstånd om det nuvarande läget, gemensamt mål att 
sträva mot, samt överenskommelse om åtgärder för att nå målet.

9. Förvaltningsplan för vildsvin

Naturvårdsverket har nyligen tagit fram en ny nationell förvaltningsplan för 
vildsvin. Länsstyrelsen har ett regeringsuppdrag att se över länets förvaltningsplan 
för vildsvin. Arbetet har påbörjats tillsammans med delegationens arbetsgrupp för 
klövviltfrågor. Uppdraget ska redovisas i januari 2022.

10. Länsmålsättning för älg

Delegationens arbetsgrupp för klövviltfrågor fortsätter arbetet med att förbättra 
länsmålsättningen för älg.

11. Nya älgförvaltningsgrupper

Viltförvaltningsdelegationen ska besluta om deltagare i länets 
älgförvaltningsgrupper. Nomineringarna från berörda organisationer till de nya 
älgförvaltningsgrupperna som ska börja arbeta i slutet av januari 2021, har ännu 
inte kommit in. Vardera av de nio älgförvaltningsområdena ska ledas av en grupp 
med tre personer nominerade av markägarorganisationerna och tre personer 
nominerade av jägarorganisationerna. Ordförande ska en av 
markägarrepresentanterna vara. Länsstyrelsen kommer att lämna beslutsunderlag 
till delegationen per e-post, så snart ett beslutsförslag är färdigt. Delegationen 
kommer att fatta sitt beslut genom e-postförfarande.

12. Riktlinjer för skyddsjakt

Ett arbete med att ta fram gemensamma riktlinjer för skyddsjakt i Mellersta 
rovdjursförvaltningsområdet pågår. Förvaltningsområdets delegationer planeras att 
få ett förslag till riktlinjer för synpunkter inför nästa sammanträde. Delegationens 
arbetsgrupp för rovdjursfrågor kommer att diskutera de föreslagna riktlinjerna. 
Efter bearbetning planeras beslut om riktlinjerna att fattas av förvaltningsområdets 
viltförvaltningsdelegationer.

13. Viltförvaltningsdelegationen i Örebro

Enhetschef Mona HansErs från Länsstyrelsen i Örebro, berättade hur de lagt upp 
arbetet i Viltförvaltningsdelegationen i Örebro län.
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14. Arbetet i vår Viltförvaltningsdelegation

Delegationen beslutade att en arbetsgrupp tillsätts. Denna ska Länsstyrelsen bolla 
ett förslag med, om hur arbetet i Viltförvaltningsdelegationen bör bedrivas. 
Erfarenheter från delegationsarbetet i Örebro och Västra Götaland ska ligga till 
grund. Förslaget diskuteras på nästa sammanträde.

15. Övriga frågor

Flera länsstyrelser, däribland Västra Götaland, har fått ett regeringsuppdrag om att 
redovisa områden för utsättning av genetiskt viktig varg. Länsstyrelserna ska också 
redovisa hur en lokal förankring inför flytt av varg kan göras. Arbetsgruppen för 
rovdjursfrågor sammankallas för att prata om detta.

Karin Lindhagen önskar att få ingå i arbetsgruppen för rovdjursfrågor. Beslut i 
frågan kommer att fattas via e-post.

16. Kommande sammanträden och utbildningar 2021

Sammanträden planeras kl. 9.30-13.00 vid fyra tillfällen under 2021, den 6 
april, 18 maj, 7 september och 24 november, med utbildning på 
eftermiddagarna. Det är ännu öppet om de kommer att hållas på Skype eller 
om vi ska träffas fysiskt. 

17. Mötet avslutas

Landshövdingen avslutade sammanträdet.

Vid protokollet: Anita Bergstedt           Ordförande: Anders Danielsson

Justeras: Kent Folkesson Justeras: Göte Johansson                           
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