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Protokoll nr 2
Datum

Dnr

2022-04-28

104-3296-2022
326 2018

Viltförvaltningsdelegationen

Närvarande:
Viltförvaltningsdelegation

Marita Ljung, landshövding, ordf.
Anders Häggkvist
Anna Gillgren
Erik Daabach
Finn Cromberger
Franciska Rensberg
Gunn Fahlander
Karin Ericson
Knut Richardsson
Martin Trostemo
Lars Ahlin
Peter Eriksson
Susanne Hansson
Anna von Sydow
Karl Larsson
Matt Richardsson

Tjänstemän vid
Länsstyrelsen

Olov Hallquist, viltchef
Emma Andersson, handläggare
Malin Larm, handläggare
Johanna Gjersvold, handläggare
Nicklas Rumm, handläggare
Jan Östling, handläggare
Sara Lindqvist, handläggare
Liv Ljungström Hagström,
handläggare
Jerk Sjöberg, handläggare

Gäst

Urban Ekskär
Mikael Jonsson
Magnus Persson
Joakim Söderberg
Henrik Mårtensson

§ 1 Inledning

Postadress
831 86 ÖSTERSUND

Ordförande välkomnade alla till dagens delegationsmöte som
sker via Skype. Mötet inleds med en presentationsrunda och
två nya ledamöter för naturvårdsintresset hälsas välkomna.
Ordförande konstaterar att ingen representant från samtinget
finns med under dagens möte och att natur och
ekoturismföretag fortfarande har en vakant plats i
delegationen.

Besöksadress
Residensgränd 7

Telefon
010-225 30 00

Fax
010-225 30 10

E-post
jamtland@lansstyrelsen.se

Webb
www.lansstyrelsen.se/jamtland
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§ 2 Val av justerare

Karin Ericson valdes till justerare. I efterhand har även Jerk
Sjöberg valts till justerare.

§ 3 Föregående protokoll

Inga synpunkter inkom på föregående protokoll.

§ 4 Fastställande av
dagordning

Ordförande fastställer dagordningen.
Naturvårdsintresset har en övrig fråga och vill ha en
redovisning över skyddsjaktärenden.
Jägarintresset har anmält frågor i förväg och undrar vad
länsstyrelsen har svarat på remissen om hemställan om
förordningsändring. De vill även ha information om nya
föreskriften av rovdjursförvaltning och beskattningsmodellen
för björn.

§ 5 InformationÅrlig uppföljning av
älgförvaltningen

Samtliga ordföranden i länets sex älgförvaltningsområden
presenterar en årlig uppföljning av älgförvaltningen inom
respektive område. Områdena är Berg, Hammerdal/Ragunda,
Härjedalen, Strömsund/Sollefteå, Västjämtland och
Östersund/Sundsvalls älgförvaltningsområden.
Sara Lindqvist säger att på länsnivå är vi ganska långt från
målen. Lindqvist berömmer även älgförvaltningsgruppernas
arbete och säger att de är en viktig pusselbit i
älgförvaltningen.
Diskussion uppstår kring frågor gällande älgförvaltningen.
Förtroendevald (C) säger att det är bra med tydliga signaler
om att mera björn behöver skjutas och att älgstammen i
Härjedalen behöver öka. Han påtalar även att han är kritisk till
Äbin som inventeringsmetod och att det behövs andra sätt att
mäta betesskador på.
Jakt- och viltvårdsintresset påtalar att Jägarförbundet tidigare
har genomfört en utbildning i jämställd älgförvaltning.
Önskemål finns om att de som utbildades ska ges möjlighet att
få delta i älgförvaltningsgruppens arbete.
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Förtroendevald (S) påtalar att betesskadorna fortsätter att öka
trots en minskande trend på älgobsen. Frågan ställs om det
finns någon strategi och andra lösningar på problemet än att
skjuta ner stammen ytterligare?
Jakt- och viltvårdsintresset påpekade att
älgförvaltningsgrupperna har redovisat att det är svårt att nå
planerad kalvavskjutning och ifrågasätter även om det är
rimligt att nå målet på 2–5% i betesskador?
Skogsnäringen menar att uppsatt mål gällande betesskador är
rimligt och att älgstammens storlek påverkar utfallet.
Joakim Söderberg, ordförande i älgförvaltningsgruppen i Berg
och Hammerdal/Ragunda påpekar tidigare uttalande från
förtroendevald (S) och menar att vi har en minskande
skadetrend gällande betesskador. Även skogsnäringen
instämmer.
Henrik Mårtensson, ordförande i Västjämtlands
älgförvaltningsområde, påpekade att de hade höga ambitioner
att sänka älgstammen fort men att de har insett att det kommer
att ta tid. Mårtensson framhåller även att vi behöver acceptera
låga älgstammar över tid samt vikten av att få markägare att
plantera mera tall. Även Joakim Söderberg och Magnus
Persson instämmer i att älgstammen behöver sänkas.
§ 6 InformationMartin Trostemo från Polisen informerar om viltrelaterade
Redovisning av
trafikolyckor och om nationella viltolycksrådet i Jämtlands
viltrelaterade trafikolyckor län. Trostemo informerar även om hur eftersöksorganisationen
fungerar och lyfter särskilt det viktiga arbete som länets
eftersöksjägare genomför.
§ 7 InformationUppföljning licensjakt
lodjur 2022

Malin Larm informerar om licensjakten på lodjur som
avslutades den 15 april.
Diskussion uppstår om fällfångst som jaktmetod.
Naturvårdsintresset uppmärksammar att inga djur fångades
med hjälp av fällorna och undrar vad bakgrunden till fällfångst
är och varför metoden används när det verkar räcka med
licensjakt?
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Emma Andersson förtydligar att fällfångst är en godkänd
jaktmetod och länsstyrelsen finner inte någon anledning till att
inte godkänna metoden.
Företrädare för fäbodbruket understryker att lodjuren kan
ställa till med olika skador, exempelvis att döda katter, och att
fällfångst i dessa fall kan vara en användbar jaktmetod.
Förtroendevald (C) ställer frågan om hur många lodjur som
fällts under skyddsjakt?
Emma Andersson ber att få redovisa det vid den övriga frågan
om skyddsjakter.
§ 8 InformationLicensjakt björn 2022

Emma Andersson informerar om licensjakten på björn för
2022 och beslutet planeras att fattas i maj.
Områdesfördelningen kommer att förändras. Område 1, 2 och
3 kommer att behållas på grund av att de är särskilt
skadedrabbade områden. Resterande områden kommer att slås
ihop till ett område och blir område 4. Från och med den 21
september 2022 upphävs områdesindelningen.
Andersson framhåller att det handlar om att balansera syftet
med att minska skadorna för rennäringen med en generell
sänkning av stammen.
Den långsiktiga planen är att ha en hög avskjutning i år och
sen sänka avskjutningen succesivt fram till 2025 när en ny
inventering görs.
Jakttiden planeras till perioden 21 augusti – 15 oktober. Åtlar
kommer att tillåtas enligt tidigare regelverk och
ansökningstiden flyttas till den 30 juni 2022.
Hundanvändning kommer att se lika ut som tidigare år. Alla
djur kommer att få jagas men honor med medföljande ungar är
fredade. Rekommendationen är att inte fälla årsungar.
Besiktningsstationer av björn kommer att utökas till tre, en i
norr, en i mitten och en i syd. Besiktningar i fält kommer
också att ske.
Planeringen av tillsyn är inte klar men planeras i dagsläget till
att innefatta tillsyn av åtlar innan jakten. Tillsyn av åtlar,
besiktningar och skottsplatsundersökningar samt övrig tillsyn
under jakten samt uppföljning efter avslutad jakt.
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Slutligen informerar Andersson om den konsultationsordning
som trädde i kraft den 1 mars 2022 och innefattar konsultation
i frågor som rör det samiska folket. I dagsläget har en
förfrågan om konsultation skickats ut. Två samebyar önskade
konsultation medan sametinget och övriga avböjde.
Frågor uppkommer gällande licensjakten på björn för 2022.
Naturvårdsintresset lyfter att det skulle vara bra om skjutna
björnar samt andra arter redovisas i Rovbase. Andersson
meddelar att de ska vara publika uppgifter och att
länsstyrelsen ska påminna sin fältpersonal om detta.
Friluftsintresset ställer frågan om det är möjligt att skapa en
särskild områdesindelning i Härjedalen på grund av den
skadeproblematik som redovisats? Andersson meddelar i
dagsläget finns inte några planer på det.
Jakt- och viltvårdsintresset understryker att det är viktigt hur
man fördelar björnarna mellan området, samt ställer frågan om
vad tidigare nämnd konsultation rör? Andersson svarar att
konsultationen ska göras med företrädare för det samiska
folket, i det här fallet har förfrågan gått till Sametinget samt
samtliga av länets samebyar.
Naturvårdsintresset ställer frågan om
viltförvaltningsdelegationen inte berörs av konsultationen?
Ordföranden svarar att viltförvaltningsdelegationen inte
beslutar om tilldelning och att konsultationsordningen avser
länsstyrelsens lagliga skyldighet att tillfråga det samiska
folket.
Förtroendevald (C) säger att han har en förhoppning om
planen ska följas och att det i år tas höjd för de djur som inte
blev skjutna i fjol.
Naturvårdsintresset ställer frågan om hänsyn tas till beviljade
skyddsjakter vid licenstilldelning, samt hur mycket
björnstammen ska decimeras per år? Andersson svarar att
länsstyrelsen tar hänsyn till beviljade skyddsjakter i
licenstilldelningen.

6/9

Nicklas Rumm säger att en inventering av björnstammen sker
vart femte år, vilket medför en osäkerhet över hur stor
björnstam vi har men att vi strävar efter att ha en så stabil
sänkning som möjligt av stammen.
Jakt- och viltvårdsintresset ställer frågan om länsstyrelsen haft
ytterligare dialog med Naturvårdsverket angående problemet
med att antalet honor är mycket större än antalet hanar?
Nicklas Rumm instämmer med om att en stor del av stammen
är honor och att länsstyrelsen har fört dialog med
Naturvårdsverket rörande detta.
Ordförande belyser att länsstyrelsen satte ett högt mål i fjol
som inte nåddes och att målet är att försöka få ner stammen.
Hänsyn till beviljade skyddsjakter kommer att tas och att
länsstyrelsen kommer även att ta ett tidigare beslut i år.
§ 9 InformationPersonalläget på
viltfunktionen

Olov Hallquist informerar om de förändringar som skett på
viltfunktionen.

§ 10 Övriga frågor

Jägarintresset önskar svar på den nya beskattningsmodellen på
björn och vill att den tas upp på nästa möte för diskussion.
Emma Andersson svarar att beskattningsmodellen ska komma
i slutet på maj och att vi kan ta upp det på nästa möte.
Gällande remissen om Naturvårdsverkets hemställan om
förordningsändringen avseende rovdjursförvaltning uppger
jakt- och viltvårdsintresset att de är kritiska till att
länsstyrelsen inte svarat på frågan om att
viltförvaltningsdelegationen ska ges möjlighet att yttra sig
över länsstyrelsens förslag till miniminivåer, i stället för att
godkänna dem.
Nicklas Rumm säger att det stämmer och att
viltförvaltningsdelegationens roll påverkas av hur
arbetsordningen är beslutad.
Vad gäller den nya föreskriften för rovdjursförvaltning har
Naturvårdsverket meddelat att den väntas komma tredje
kvartalet 2022.

7/9

Olov Hallquist informerar om det nya utbildningspaketet som
är riktat till viltförvaltningsdelegationen och tipsar om att se
filmerna som finns på länsstyrelsens hemsida över hur
viltförvaltningen i Sverige är uppbyggd.
Naturvårdsintresset efterlyser en gemensam plattform för
frågor som rör viltförvaltningsdelegationen.
Nicklas Rumm instämmer i att det skulle varit bra och säger
att vi tidigare haft en samarbetsyta men att avtalet löpt ut.
Emma Andersson svarar på naturvårdsintressets tidigare fråga
gällande uppföljning på skyddsjakt för respektive art.
Andersson redovisade muntligt det för dagen aktuella läget
vad gäller skyddsjakter för delegationen. I bilaga 1 återfinns
redovisning fram till och med 3 maj 2022.
Förtroendevald (C) ställer frågan om det vid nästa möte den 1
juni går att få en redovisning av beräkningsmodellerna
Matematica och Grensevilt.
Jerk Sjöberg svarar att Grensevilt har länsstyrelsen inga
uppgifter om men Matematica som nu heter LST Moose
kommer att presenteras för viltförvaltningsdelegationen när
ytterligare information finns.
Representant för trafiksäkerhet och illegal jakt ställer frågan
om viltförvaltningsdelegationens möten kan vara fysiska
framöver?
Ordförande svarar att vi ska kolla på den möjligheten.
§ 11 Mötet avslutas

Ordförande avslutade och tackade för dagens möte.
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Sekreterare

Justerare

Karin Ericson

Marita Ljung
Ordförande

Justerare

Jerk Sjöberg
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Bilaga 1.

Sammanställning skyddsjakter till och med 2 maj 2022
Nedan redovisade siffror gäller för Jämtlands län under perioden från 2022-01-01 till 202205-02.
Tabell 1: Sammanställning av totalt inkomna, beslutade samt pågående ärenden. Redovisas
gör även antal överklagade ärenden.
Totalt antal ärenden
51
Beslutade ärenden
48
Pågående ärenden
3
Antal överklagade ärenden
10
Tabell 2: Sammanställning av antal beviljade, avslagna samt avskrivna skyddsjaktärenden.
Lodjur
Järv
Björn
Varg
Summa
Bifall
11
9
13
5
38
Avslag
0
1
0
2
3
Avskrivs
6
0
0
1
7
Summa
17
10
13
8
48
Tabell 3: Sammanställning av antal avlivade rovdjur.
Fällda totalt
Lodjur
Järv
året 2022
9
5

Björn
15

Varg
1

Summa
30

