
Anteckningar från Viltförvaltningsdelegationen 13 juni 2018  

Fällavgifter. Vi behåller samma nivåer och samma jakttider, men Länsstyrelsen får allt 

svårare att klara budgeten. Jag ställde den årliga frågan om Naturvårdsverket antytt ngt om 

lösning av svår finansiering för län med få älgar men Nej. Lst har frågat ÄFO om man själva 

ser att 9 områden bör kvarstå (vore ju billigare med färre). De flesta vill ha kvar 9. Jag 

framhöll att ju mer vi går mot samförvaltning och ”Viltförv.omr.” -  desto mer angeläget att 

inte bli för stor geografi. 

Skarv. Plan är på gång ( tack Jonny i länsförening för arbete). Den ska synkas med både söta 

o salta områden i länet. Några turer om ev skyddsjakt utanför Trosa känner ni till. Lst är nu 

glada att det ligger i kammarrätten för att få prejudikat om Trosas argument räcker ( ung. 

”förstör för staden och dess näringsliv”). Lst har helt enkelt inte haft regelverk att kunna få 

ge skyddsjakt.   

Måluppfyllnad älg. Skötselplanerna för älg har helt bedrövlig måluppfyllnad i nästan hela 

länet.  Nu har det gått flera år sedan nya förvaltningen.  Hur svårt kan det vara? Enligt 

regelverket skulle i princip hela länet fråntas förvaltning…. T o m kron har bättre 

måluppfyllnad trots att det är svårare att förvalta. Inget misstroende mot avskjutningen i sig, 

men varför drämmer man till med orealistiska siffror i plan varje år? Lst ska göra vad de kan 

för att komma ut o handgripligen hjälpa till att göra rimliga planer.  Vi bör hjälpa till. 

Rovdjursläget: Sjunda föryngring+ parbildning Bie +parbildning Ärla. Ärla hannen tycks dock 

sparkat ut Sjunda hannen. Det läggs mycket arbete på strategi inför miniminivåer som ska 

fastslås. I vårt län blir det nog ganska enkelt -  Lst tar med sig ½ vargföryngring och 3 

loföryngringar till förhandlingar som ska ske i Lst samverkansråd (möten/förhandlingar med 

närliggande Lst). NVV lär bestämma allt i slutändan ändå. Jag framhöll många synpunkter 

från jägarna och det kanske viktigaste är att vi måste fram till långsiktiga mål och de kan inte 

vara på länsnivå där ju bilden ändras enormt varje år. Alla runt bordet tycks hålla med.  

Lst fick mycket beröm för hybridjakten men de gav stor eloge till proffsighet från jägarsidan! 

Samförvaltningsplanen klubbades och Lst samt vi i AU vältrade oss i inbördes beundran för 

allt samarbete som nedlagts. Tack alla bidragare  -  nu är vi först i landet! Jag fick beslut på 

att vi dessutom ska göra en enkel kortversion/broschyr.   

Förbättrad hemsida Lst inte uppnåtts.   

Mera Tall. Projektet har gått segt i början men nu börjar det hända! LRF och skogen är 

ansvariga, men jägarna kommer att bjudas med i projektgrupper tex Anders Nilsson, 

jaktvårdskonsulent. Pilotförsöket som var så bra genomfördes i en eller ett par kommuner i 

Småland, men hos oss tar man större tag och ska köra hela Södermanland/Örebro! Syftet är 

att bryta ond cirkel av minskande tallföryngring och ökade betesskador --- Alla ska med ---

Tall på tallmark! 



 

Mötet avrundades med vargföreläsning från Jens Frank viltskadecenter. Bla visade han att 

de flesta stängsel som satts upp med stöd och ska hålla 12 år är i mycket dåligt skick. Fel 

redan från början eller klart försämrat redan första åren. Byggena har inte följt riktlinjer. 

Utpräglat högre risk för vargangrepp i fårhagar som ligger mot sjökant. Vargar går ofta 

problemfritt förbi hagar men triggas av om flocken börjar rusa. Nöt o häst? Nästan aldrig. 

Varg river inte klorna.   

Hälsn Elisabet Åfors    (ersättare Jonas Fransson deltog inte)   


