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Protokoll från Viltförvaltningsdelegationens 
sammanträde i Gräfsnäs bygdegård den 16 maj 2022 

Närvarande Organisation 

Ordförande Lisbeth Schultze Tf Landshövding 

Ordinarie Morgan Andersson Politisk företrädare 

Ordinarie Bertil Jonsson Politisk företrädare 

Ordinarie Pontus Gyllenberg Natur- och ekoturism 

Ordinarie Karin Lindhagen Skogsnäringen 

Ordinarie Börje Ericsson Lokalt näringsliv och turism 

Ordinarie Daniel Karlsson Friluftsintresset 

Ordinarie Göte Johansson Jakt- och viltvårdsintresset 

Ordinarie Håkan Persson Ägare brukare jordbruksmark 

Ordinarie Ingvar Arvidsson Naturvårdsintresset 

Ordinarie Ann Ohlsson Politisk företrädare 

Ordinarie Marianne Bonnevier Politisk företrädare 

Adjungerad Ronny Fihn Skogsstyrelsen 

Sven Swedberg Länsstyrelsen 

Regina Gentsch Länsstyrelsen 

Joakim Carlsson Länsstyrelsen 

Anita Bergstedt Länsstyrelsen 

1. Mötet öppnas 

Ordförande Lisbeth Schultze öppnade mötet. 

Postadress: Telefon: Webb: E-post: 
Länsstyrelsen Västra Götalands län 010-224 40 00 (vxl) www.lansstyrelsen.se/vastragotaland vastragotaland@lansstyrelsen.se 
403 40 Göteborg 
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2. Val av justerare 

Bertil Jonsson utsågs till att justera protokollet. 

3. Val av sekreterare 

Anita Bergstedt utsågs till att föra protokoll. 

4. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. Under punkten övriga frågor, kommer frågan om illegal 
jakt upp, liksom älginventering och problem i älgförvaltningsgrupperna. 

5. Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna. 

6. Fällavgifter, könskvotering och rekommendationer för älgjakten 
2022/2023 

Länsstyrelsen önskade synpunkter på ett förslag till beslut inför älgjakten. 
Fällavgiften kommer att bli densamma som förra året, 1000 kr för en vuxen älg och 
200 kr för en älgkalv. Vid tilldelning av älg till licensområdena kommer lika 
många hondjur som handjur att delas ut. Synpunkter lämnades på att 
rekommendationerna bör justeras, så att det inte kan tolkas som att de motsäger 
varandra. Rekommendationerna bör i första hand styra mot att höja kvaliteten på 
älgstammen. Länsstyrelsen kommer att se över rekommendationerna innan beslut. 

13. Övriga frågor 

Illegal jakt på rovdjur diskuterades. Hela Viltförvaltningsdelegationen är enig om 
att ingen illegal jakt ska få förekomma. 

Synpunkter lämnades angående att Länsstyrelsen bör informera bättre om 
spillningsinventeringen för älg. Endast kvalitetssäkrad inventering ska ersättas med 
medel från älgvårdsfonden. Inventeringen ska genomföras så som det är tänkt. För 
att kunna tolka och använda resultatet, måste alla punkter inventeras, inte bara 
utvalda punkter. Länsstyrelsen ska se över ekonomin, för att se om ersättningen 
kan höjas från 1.50 kr per ruta. Ersättningen är budgeterad utifrån att alla 
älgskötselområden inventerar alla sina rutor varje år. Detta görs ännu inte, trots att
det är ett krav på ÄSO. 

I älgförvaltningsgrupperna är markägare och jägare satta att gemensamt förvalta 
älgen. Länsstyrelsen har fått in synpunkter på att samrådsförfarandet inte fungerar. 
När inte dialogen fungerar väljer en del älgskötselområden att ombildas till 
licensområden. Det leder till att faktaunderlaget i älgförvaltningen minskar, samt 
att den planerade avskjutningen inte genomförs. Länsstyrelsen ombads att prata 
med de älgförvaltningsgrupper som inte fungerar. En särskild grupp för att 
diskutera frågan om älgförvaltningsgrupperna föreslogs. Länsstyrelsen återkommer 
med förslag på hur en sådan grupp kan vara sammansatt. 
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14. Kommande sammanträden och utbildningar 2022 

Nästa sammanträde med Viltförvaltningsdelegationen hålls den 25 augusti 2022 kl. 
9.30-13.00 i sammanträdesrummet Bohuslän, Länsstyrelsens lokaler i Göteborg. 
Utbildning hålls för både ordinarie ledamöter och ersättare kl. 14.00-16.00. 

Den 15 november 2022 preliminärt kl. 10.00-13.00 hålls sammanträdet i rummet 
Bohuslän, Länsstyrelsens lokaler i Göteborg. Utbildning hålls för både ordinarie 
ledamöter och ersättare kl. 14.00-16.00. 

16. Mötet avslutas 

Tf. Landshövding Lisbeth Schultze avslutade sammanträdet. 

Hela delegationen är välkommen att delta på eftermiddagens utbildning i fält om 
betesskador på skog och gröda. 

Vid protokollet: Anita Bergstedt 

Ordförande Lisbeth Schultze godkänner protokollet. 

Justeras: Bertil Jonsson 
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