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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 i Länsstyrelsens lokaler i Göteborg den 
24 november 2021

Närvarande Organisation

Ordförande Anders Danielsson Landshövding

Ordinarie Morgan Andersson Politisk företrädare

Ordinarie Bertil Jonsson Politisk företrädare

Ordinarie Kent Folkesson Politisk företrädare

Ordinarie Anders Blomgren Polismyndigheten

Ordinarie Börje Ericsson Lokalt näringsliv och turism

Ordinarie Pontus Gyllenberg Natur- och ekoturism

Ordinarie Daniel Karlsson Friluftsintresset

Ordinarie Göte Johansson Jakt- och viltvårdsintresset

Ordinarie Håkan Persson Ägare brukare jordbruksmark

Ordinarie Ingegerd Borg-Saviharju Naturvårdsintresset

Ersättare Erik Vikstrand Naturvårdsintresset

Ordinarie Karin Lindhagen Skogsnäringen

Ordinarie Ann Ohlsson Politisk företrädare

Ordinarie Marianne Bonnevier Politisk företrädare

Adjungerad Ronny Fihn Skogsstyrelsen

Regina Gentsch Länsstyrelsen

Anita Bergstedt Länsstyrelsen
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1. Mötet öppnas

Ordförande Anders Danielsson öppnade mötet.

2. Val av justerare

Börje Ericsson och Karin Lindhagen utsågs till att justera protokollet.

3. Val av sekreterare

Anita Bergstedt utsågs till att föra protokoll.

4. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes. Som övriga frågor anmäldes en informationspunkt, en 
fråga om jakt efter skarv och jakt på allmänt vatten, samt en fråga om 
Länsstyrelsens uppföljning av den lokala älgförvaltningen. 

5. Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.

6. Beslut om ny förvaltningsplan för vildsvin

Delegationen fattade beslut om ny förvaltningsplan för vildsvin. Göte 
Johansson, jakt- och viltvårdsintresset, samt Håkan Persson, representant för ägare 
och brukare av jordbruksmark, anmälde avvikande mening. Motiveringarna bifogas 
protokollet.

 Länets förra förvaltningsplan för vildsvin beslutades 2016. Regeringen har 
uppdragit till alla län med förekomst av vildsvin, att ta fram förvaltningsplaner 
senast vid årsskiftet 2021/2022. Förslaget till plan har remitterats till berörda 
aktörer i länet. Justeringar har gjorts efter inkomna synpunkter.

Syftet med planen är att fastställa tydliga målsättningar för länet och visa hur vi 
kan nå dem. Planen ska inspirera till frivillig samverkan och hållbar förvaltning av 
vildsvin och vara ett stöd för förvaltningen. Dokumentet är en 
kunskapssammanställning. Delegationen beslutade att en lättillgänglig 
kortversion ska tas fram. Denna ska beslutas av Delegationen.

7. Beslut om ny arbetsordning för viltförvaltningsdelegationen

Beslut fattades om ny arbetsordning för Viltförvaltningsdelegationen.

8. Arbetet i vår Viltförvaltningsdelegation

I samband med Delegationens förra sammanträde, ägnade vi mycket tid åt att 
diskutera vad Balans i skogen betyder för olika intressenter. Vår samtalsledare, 
Magnus Ljung, kommunikationsexpert på SLU, lät oss prova en metod för samtal, 
som styr bort från att olika ståndpunkter positioneras. Vid dagens sammanträde 
gick vi igenom och påminde oss om de råd som vi i arbetsgrupperna tog fram för 
det fortsatta arbetet i Delegationen.
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9. Övriga frågor

Årets djurvän 2021

Anders Blomgren, Polisen, berättade att Svenska Djurskyddsföreningen har utsett 
Nationella viltolycksrådet, NVR, till Årets djurvän 2021 för en ”djurskyddsinsats 
utöver det vanliga”. Priset delades ut den 18 november 2021 under SDFs 
medlemsmöte. ”Genom att dygnet runt årets alla dagar finnas tillgängliga vid 
eftersök av trafikskadat vilt bidrar ni med ert viktiga arbete till att minska och 
förkorta vilda djurs lidande.” Så lyder styrelsens motivering till utmärkelsen.

Vad gäller vid skarvjakt?

Enligt de nya jakttiderna i jaktförordning (1987:905) bilaga 4 punkt 19 får 
storskarv numera skyddsjagas på enskilds initiativ, dock inte närmare än 300 meter 
från boplats för skarv, havsörn eller fiskgjuse, under följande tider och 
förutsättningar:

- Vid fasta och rörliga fiskeredskap (inte handredskap) samt inom ett 
avstånd av 300 meter från sådana redskap, samt i fredningsområden för 
fisk, den 1 aug.-28 (29) feb.

- vid fiskodling och utsättningsplatser (inom sju dygn innan och sju dygn 
efter utsättningstillfälle) samt inom ett avstånd av 300 meter från sådana 
områden den 1 juli-30 juni (året runt).

Länsstyrelsen har redan innan ändringarna i jaktförordningen trädde i kraft beslutat 
om ett förnyat treårigt beslut om tillstånd till skyddsjakt på storskarv i havet (dnr 
218-55855-2020). Tillståndet gäller till och med den 15 februari 2024. Beslutet där 
villkoren framgår finns tillgängligt på Länsstyrelsens hemsida.
Ändringarna i jaktförordningen och Länsstyrelsens beslut gäller parallellt. Enligt 
jaktförordningen får storskarv skyddsjagas under vissa tider på året när ovan 
nämnda villkor är uppfyllda, inte begränsat till vissa områden. Enligt 
Länsstyrelsens beslut får storskarv skyddsjagas året runt, men endast i det 
begränsade område som specificeras i beslutet.

Vad gäller vid jakt på allmänt vatten?

Länsstyrelsen har beslutat om ett generellt tillstånd till jakt på allmänt vatten för 
alla som är folkbokförda inom länets kustkommuner (dnr 218-10085-2021). 
Föreskrifterna finns tillgängliga på Länsstyrelsens hemsida. Personer som bor 
utanför kustkommunerna kan ansöka om ett individuellt tillstånd hos 
Länsstyrelsen. Sådana ansökningar prövas enligt 47 § jaktförordningen, där 
företräde ges åt personer som har erfarenhet av jakt och goda kunskaper om 
djurlivet och naturförhållandena vid kusten och i skärgården.

Länsstyrelsens uppföljning av den lokala älgförvaltningen 

Önskemål framfördes om att älgförvaltningsgruppernas samrådsprotokoll ska 
spridas bland ingående älgjaktområden och publiceras på Länsstyrelsens hemsida. 
Länsstyrelsen tar frågan vidare till ordförandena i älgförvaltningsområdena.

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2e0f9f621636c844027ba19/1614171972023/beslut-bohuslanskarv.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2e0f9f621636c8440272a06b/1624881052592/foreskrifter-jakt-pa-allmant-vatten.pdf
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11. Kommande sammanträden och utbildningar 2022

Länsstyrelsen återkommer med datum för Delegationens sammanträden under 
2022. Det är ännu öppet om de olika mötena kommer att hållas på Skype eller om 
vi ska träffas fysiskt. 

16. Mötet avslutas

Landshövdingen avslutade sitt sista sammanträde med 
Viltförvaltningsdelegationen. Från den 1 december 2021 är han inte Landshövding 
i Västra Götalands län längre.

Hela delegationen är välkommen att delta på eftermiddagens utbildning, om 
samförvaltning av hjortvilt. Föreläsare är Anders Nilsson, biträdande 
riksjaktvårdskonsulent på Svenska Jägareförbundet.

Vid protokollet: Anita Bergstedt           

Ordförande för mötet var Anders Danielsson. Han har efter mötet ersatts av Lisbeth 
Schultze, som därför har att godkänna protokollet.

Justeras: Karin Lindhagen Justeras: Börje Ericsson                           



Meddelande om avvikande mening i beslut rörande 
Förvaltningsplan för Vildsvin i V Götalands län.

Under VFDs möte i Göteborg begärde jag yttrande angående förslag till 
Fövvaltningsplan för vildsvin.

 Detta nekades mig av Ordförande/Landshövdingen med hänvisning till 
Klövviltsutskottets tidigare arbete med frågan samt möjligheten för VFD att 
inkomma med skriftliga förslag under beredningstiden. Vidare, att vi inte kunde 
upptaga mötestid till diskussion.
( noterade att mötet avslutades en timma före beräknad/avsatt mötestid.)
Ett, i mitt tycke, mycket märkligt agerande av Ordförande.

Jag företräder Jakt och viltvårdsintresset i VFD och ser som min uppgift att, 
bland annat, inhämta synpunkter på förslag till beslut från berörda intressenter 
och att därefter driva frågan i, för oss, önskad riktning, efter bästa förmåga, fram 
till beslut.
Denna rättighet måste alla delegater i VFD äga och den innebär att viss debattid 
måste säkras vid mötesplanering. 

Kan nu bara konstatera att Förvaltningsplan för vildsvin i VG län antagits enligt 
förslag och att vidare argumentering saknar relevans.

Dals Långed 2012-12-10

Göte Johansson
Viltförvaltningsdelegationen



Reservation mot beslut del av i Vildsvinförvaltning

Jag vill härmed reservera mig i skrivning i Vildsvinsförvaltning om avledande utfodring

Dels finns ingen evidens i SLUs remiss yttrande avseende detta, dels har inte Grimsö offentliggjort

sina resultat ännu, och det verkar som de har svårt att skilja mellan åtling och utfodring 

Dels så finns det risk att texten om avledande utfodring kan undergräver nya lagen from 

211001 där Länsstyrelsen som myndighet ges möjlighet efter anmälan att stoppa utfodring 

Den lagen skrivs i klartext i samband med utfodrings avsnittet i Vildvinsförvaltningen

Håkan Persson LRF    2101115
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