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Postadress: 301 86 Halmstad Telefon: 010-224 30 00 E-post: halland@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/halland  

 

Denna handling är justerad samt undertecknad och finns arkiverad med namnteckningar 

 Viltförvaltningsdelegationen i Hallands län 

Tid: 25 augusti 2022 kl. 9:00-11:30 

Plats: Länsstyrelsen, Slottsgatan 2, lokal Nissan 

 

Närvarande: 

Brittis Benzler, landshövding, ordförande 

 

Ordinarie ledamöter: 

Politiken   Maud Lanne (S) 

Politiken   Mikael Salomonsgård (S) 

Politiken   Lena Olofsdotter (C) 

Trafiksäkerhet och illegal jakt Pontus Remdahl 

Naturvårdsintresset  Anders Wirdheim 

Friluftsintresset  Johan Cederbrink 

Ägare och brukare av jordbruksmark Ulrika Algothsson 

Skogsnäringen  Ulf Johansson 

 

Ordinarie ledamöter deltagande per capsulam i beslut: 

Politiken   Elisabeth Babic (M) 

Natur‐ och ekoturismföretagen Maria Ljunggren Possfelt 

 

Deltagande ersättare 

Politiken   Ingegerd Torhall (L) 

Jakt och Viltvårdsintresset  Åsa Möller 

Friluftsintresset  Arne Andersson 

 

Adjungerade deltagare 

Thomas Ohlsson, Svenska Jägareförbundet 

Magnus Gunnarsson, Skogsstyrelsen 

Morgan Erixon, ordförande ÄFG Östra 

 

Länsstyrelsen i Hallands län 

Karin Valtinat, biträdande naturvårdsdirektör 

Martin Broberg, jakt- och rovdjurshandläggare 

 

Sekreterare 

Gert E Olsson, jakthandläggare 
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1. Sammanträdet öppnades 

Ordförande, Brittis Benzler, förklarade mötet öppnat och hälsade 

ledamöterna välkomna. 

2. Val av justerare 

Till justerare valdes Lena Olofsdotter. 

3. Räkning av mötesdeltagare för fastställande av 

röstberättigade 

En viltförvaltningsdelegation är beslutsför när ordföranden och 

minst tre fjärdedelar av de andra ledamöterna är närvarande. 

I och med att antalet närvarande ledamöter inte uppnådde 

beslutsförhet, gavs frånvarande röstberättigade ledamöter 

möjlighet att delta i voteringar per capsulam och beslutsförhet 

kom att uppnås samma dygn. 

4. Fastställande av dagordningen 

Dagordningen fastställdes.  

5. Godkännande av föregående protokoll 

Mötet godkände föregående mötes protokoll. 

6. Regional förvaltningsplan för storskarv 

Gert Olsson informerade om det uppdrag HaV och NV fått att 

revidera den nationella förvaltningsplanen för storskarv. 

Uppdraget ska delredovisas november 2023 och slutredovisas 

november 2024. 

7. Föregående års älgjakt, jaktåret 2021–2022  

 

7.1. Presentation kring älgjakten samt jägarnas inventeringar 

Thomas Ohlsson, jaktvårdskonsulent på Svenska 

Jägareförbundet, presenterade resultatet av älgobsen, det vill 

säga hur många observationer av älgar som noteras under de 

första 7 jaktdagarna per mantimme, samt älgstammens 

sammansättning och utveckling i länet. Noterbart är att 

älgkalvvikterna fortsätter att sjunka i länet. 

 

7.2. Presentation av älgbetesinventeringen, ÄBIN 

Magnus Gunnarsson, Skogsstyrelsen, presenterade resultaten 

av länets älgbetesinventeringen (ÄBIN) och fodertillgång i 

länet. De som foder begärliga trädslagen rönn, asp, sälg och 

ek (RASE) ökar något och det gör återbeskogning av tall 

också, om än långsamt och från låga nivåer i båda fallen. 
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7.3. Presentation kring viltolyckor i Halland 

Pontus Remdahl, Polisen, presenterade viltolycksstatistiken 

för älg, samt rådjur och vildsvin, i länet. Antalet viltolyckor 

över tid ligger relativt konstant men där de för vildsvin ökar 

något efter en period av nedgång. 

 

7.4. Presentation av lägesbild inom Hallands 

älgförvaltningsområden 

Morgan Erixon, ordförande för den Östra 

älgförvaltningsgruppen (ÄFG), var den av länets fyra ÄFG 

hade möjlighet att närvara. Svenska Jägareförbundets bild av 

sjunkande älgkalvvikter bekräftades av resultaten från Östra 

ÄFO. Förvaltningsområdets nyttjandegrad och måluppfyllnad 

i relation till förvaltningsplan har förbättrats jämfört de tre 

närmast föregående älgjaktsäsongerna, men önskas bli ännu 

bättre. 

 

7.5. Presentation av älgstammens utveckling enligt 

beräkningsmodell 

Martin Broberg presenterade älgstammens utveckling i länet, 

enligt den beräkningsmodell som utvecklats av SLU i 

samarbete med länsstyrelserna för att beräkna älgstammens 

storlek. 

För Norra och Centrala ÄFO är beräkningsmodellens resultat 

i mycket god överensstämmelse med respektive 

förvaltningsplan. I såväl Södra som Östra ÄFO:t visar 

modellen en betydligt högre älgtäthet i jämförelse med 

formulerade målsättningar. Viltförvaltningsdelegationens 

ledamöter ser fram mot att ta del av älgskötselplanerna från 

respektive ÄFO. 

8. Kommande älgjakt, jaktåret 2022–2023 

 

8.1. Martin Broberg informerar delegationen om tilldelningsareal 

av älg för respektive älgförvaltningsområdes licensområden. 

Norra älgförvaltningsområdet 

Första kalven tilldelas licensområden som är 550 hektar eller 

större. Därefter tilldelas vuxen älg genom att addera 1100 

hektar enligt följande: 

Areal kalv vuxen 

550  1 0 

1650  1 1 

2200  2 1 

OSV 
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Centrala älgförvaltningsområdet 

Första kalven tilldelas licensområden som är 500 hektar eller 

större. Därefter tilldelas vuxen älg genom att addera 1000 

hektar enligt följande: 

Areal kalv vuxen 

500  1 0 

1500  1 1 

2000  2 1 

OSV 

 

Östra älgförvaltningsområdet 

Tilldelning av kalv sker per 400 hektar och vuxna älgar per 

750 hektar. Enligt följande: 

Areal kalv vuxen 

400  1 0 

750  1 1 

800  2 1 

1200  3 1 

1500  3 2 

OSV 

 

Södra älgförvaltningsområdet 

Tilldelningen av kalv sker per 400 hektar och vuxna per 1000 

hektar enligt följande; 

Areal kalv vuxen 

400  1 0 

800  2 0 

1000  2 1 

1400  3 1 

OSV 

 

8.2. Viltförvaltningsdelegationen fattade beslut enligt förslaget om 

tilldelningsarealer inom licensområden, jaktåret 2022–2023. 
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8.3. Martin Broberg presenterade förslag till övriga riktlinjer för 

älgjakten, jaktåret 2022-2023. 

 

9. Övriga riktlinjer för älgjakten, jaktåret 2022–2023 

Viltförvaltningsdelegationen beslutade om föreslagna övriga 

riktlinjer för älgjakten: 

1. Älgko ska inte fällas innan hennes kalvar har fällts. 

2. Inom älgskötselområde ska jakten under den senare delen 

av jaktperioden främst vara riktad mot områden med risk 

för omfattande älgbetesskador eller viltolyckor. 

3. Om Länsstyrelsen inte meddelat annat ska licensområden 

eftersträva en jämn könskvot bland fällda vuxna älgar, 

mellan och inom år. 

4. Kalvavskjutning ska påbörjas första jaktdagen. 

5. Avlysningsjakt som metod inom älgskötselområde 

rekommenderas under senare delen av jakttiden om 

avskjutningsmålen är svåra att uppnå.  

6. Hela hjortviltsamhället behöver hamna i balans med 

foderresurserna. I områden med täta stammar av annat 

hjortvilt som dovhjort och rådjur, bör jakten därför även 

inriktas på att minska antalet mindre hjortdjur. 

7. För att kunna utvärdera uppsatta mål förväntas jägare och 

markägare bidra till de inventeringar som rekommenderas 

inom älgförvaltningen. 

 

10. Information om älgvårdsfonden samt Länsstyrelsens beslut till 

fällavgift 

10.1. Karin Valtinat presenterade resultatet i älgvårdsfonden. 

Länsstyrelsens administrativa kostnader är cirka 700 000 kronor 

per år (inkl. OH från 2019) och älgförvaltnings-gruppernas årliga 

kostnad är cirka 200 000 kronor (undantag 2020). De årliga 

intäkterna till älgvårdsfonden bör därför inte underskrida 900 000 

kronor. Prognos är att länsstyrelsernas kostnader minskar från 

2022 i och med att e-tjänsten underlättar arbetet. 

Länsstyrelsen har beslutat att fällavgifterna ska vaxa oförändrade 

vilket innebär att fällavgiften för en vuxen älg är 1000 kronor och 

100 kronor för en kalv (med kalv avses älg till och med den 15 

april året efter födelseåret). 

 

11. Beslut om att utse arbetsgrupp för översyn av länets riktlinjer 

för älgförvaltningen 
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11.1. Länsstyrelsens förslag till arbetsgruppens 

sammansättning med ledamöter från delegationen är 2 

representanter från politikerna, 1 från Jakt och 

Viltvårdsintresset, 1 Ägare och brukare av jordbruksmark, 1 

från Skogsnäringen samt 1 från naturvårdsintresset. Beslutet 

bordlades med anledning av att en ny mandatperiod, med 

eventuellt nya ledamöter, ska nomineras och utses inför 

kommande mandatperiod 2023-2026. 

 

12. Aktuella remisser 

Aktuella remisser som i något avseende berör viltförvaltning och 

som länsstyrelsen hanterar i dagsläget är: 

Nationell plan för förvaltning av björn, varg, järv och lodjur för 

perioden 2022-2027, med svar senast 30 september till 

Naturvårdsverket. 

Föreskrifter om jaktmedel för avlivning av vilt vid eftersök, med 

svar senast 1 oktober till Naturvårdsverket. 

A. Övriga frågor 

Länsstyrelsen påminde om att det är dags att nominera nya 

ledamöter. 

B. Nästa sammanträdesdatum torsdag 25 november 

Nästa sammanträde är torsdagen den 25 november 2022. 

Lokal: Nissan, kl. 9.00 – ca 11.30 på Länsstyrelsen i Halland, 

Halmstad 

C. Sammanträdet avslutas 

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade sammanträdet. 

 

Vid protokollet: 

 

 

……………………………………………… 

Sekreterare, Gert E Olsson 

 

 

……………………………………………… 

Ordförande, Brittis Benzler 

 

 

……………………………………………… 

Justerare, Lena Olofsdotter 

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter 

Information om hur vi hanterar dessa finns på 

www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 
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