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Protokoll fört vid viltförvaltningsdelegationens möte 2021-05-18 

Plats: Skype 

Beslutande ledamöter: Göran Enander (ordf.), Lars-Olof Legnerfält, Petrus Söderling, 

Stefan Holm, Åsa Sikberg, Bo Jansson, Emil Nilsson, Liza von Engeström, Marianne 

Kahn, Ann Edlund, Lars Berglund, Elisabeth Rosengren, Monica Carlsson (tjg. ersättare), 

SusAnne Mastonstråle (tjg ersättare). 

Ersättare: Leif Hällström, Anders Söderström, Rickard Malmström, Simone Tufvesson  

Övriga deltagare: Per Strömbäck, Polisen (föredragande kring viltolyckor). 

Tjänstemän: Sebastian Olofsson, Lars Plahn.  

 

Landshövding Göran Enander hälsade alla välkomna och föredrog i korthet länsstyrelsens 

svar på remiss om utvecklad vargförvaltning som tidigare varit uppe för diskussion i 

Viltförvaltningsdelegationen. 

 

§ 1. Marianne Kahn valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet. 

 

§ 2. Mötet godkände den utskickade dagordningen. 

 

§ 3. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 4. Jaktåret 20/21 – Älg och Kronhjort 

Lars Plahn redogjorde för slutresultatet gällande avskjutning av älg och kronhjort i länet 

under jaktåret 20/21.  

 

§ 5. Riktlinjer – skyddsjakt efter klövvilt  

Lars Plahn presenterade länsstyrelsens förslag till riktlinjer för skyddsjakt efter klövvilt. 

Viltförvaltningsdelegationen beslutade att anta riktlinjerna med tillägg till punkt 9 om att 

beslut också ska skickas för kännedom till Östra Svealands Jordägareförbund 

 

§ 6. Jakttider och fällavgifter   

Lars Plahn informerade om att Regeringen har beslutat om fasta jakttider för älgjakten. 

På grund av detta utgick denna beslutspunkt och jakttiden är från och med innevarande 

jaktår 8 oktober till 31 januari för älgskötselområden och licensområden samt 5 dagars 

jakt för oregistrerade områden med samma startdatum. Det har även skett flera 

förändringar i jakttider för vilt. Ändringarna i jaktförordningen bifogas protokollet 

(bilaga 2). 
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§ 7. Redovisning av älgvårdsfonden.  

Göran Enander redogjorde för älgvårdsfondens utveckling. Fonden har de senaste åren 

visat ett överskott. Detta beror huvudsakligen på att Länsstyrelsen har använt mindre 

medel för administration. Länsstyrelsen överväger att sänka fällavgiften för att minska 

överskottet.  

En redovisning av älgvårdsfondens utveckling bifogas protokollet (bilaga 3). 

 

§ 8. Vildsvin - förvaltningsplan  

Lars Plahn redogjorde för upplägget på den nationella förvaltningsplansmallen. En 

arbetsgrupp för att utarbeta den regionala förvaltningsplanen för vildsvin utsågs. I 

gruppen ingår Åsa Sikberg, Stefan Holm, Bo Jansson och Liza von Engeström. Övriga 

ledamöter som har intresse av att delta i arbetsgruppen ombeds snarast kontakta Lars 

Plahn.  

 

§ 9. Rovdjur - inventeringsresultat 

Sebastian Olofsson redogjorde för inventeringssäsongen 20/21 för varg och lodjur i länet. 

Antalet familjegrupper av lodjur har ökat. Glamsenreviret tycks vara upplöst. I 

Siggeforareviret har det fötts minst fyra valpar, och reviret delas inte längre med 

Västmanlands län. 

 

§ 10. Riktlinjer – skyddsjakt efter rovdjur 

Sebastian Olofsson redogjorde för det förslag till riktlinjer för skyddsjakt efter rovdjur 

som tagits fram i mellersta rovdjursförvaltningsområdet. Vid mötet lyftes synpunkten att 

det ur rättssäkerhetssynpunkt är bra om beslut fattas vid sådana tidpunkter att de kan 

överklagas. Synpunkterna kommer att tas med till arbetsgruppen i mellersta 

rovdjursförvaltningsområdet och tas upp vid nästa möte med 

Viltförvaltningsdelegationen. 

 

§ 11. Riktlinjer – Skyddsväst för hund 

Sebastian Olofsson redogjorde för de riktlinjer för skyddsväst för hund som föreslagits i 

det mellersta rovdjursförvaltningsområdet. Riktlinjerna sammanfaller i princip med de 

riktlinjer för skyddsväst för hund som redan antagits av viltförvaltningsdelegationen och 

inga revideringar krävs därför. 

  

§ 12. Skarv 

Sebastian Olofsson redogjorde för de beslut om skyddsjakt efter skarv som fattats i länet 

under året, samt att länsstyrelsen fattat beslut om tillstånd till jakt på allmänt vatten för 

boende i Uppsala län, kopplat till skyddsjaktbeslut för skarv och licensjaktbeslut för 

gråsäl. 

Arbetet med regional förvaltningsplan för skarv kommer att återupptas och Sebastian 

kommer att sammankalla arbetsgruppen innan nästa möte med 

Viltförvaltningsdelegationen. 

 

§ 13. Illegal jakt och trafiksäkerhet 

Monica Carlsson och Per Strömbäck från Polisen redogjorde för polisens arbete mot 

illegal jakt, hur utredningar går till samt viltskadestatistik. 
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§ 14. Övriga frågor 

En övrig fråga skickades med till polisen om ett mer aktivt regionalt viltolycksråd. 

 

§ 15. Avslutning 

Göran Enander tackade alla för deltagande och konstaterade att nästa möte kommer äga 

rum den 15 september och vara ett heldagsmöte med fältexkursion, om 

pandemirestriktionerna tillåter. 

 

Vid protokollet  

 

 

Lars Plahn 

 

 

 Justeras  

 

 

Göran Enander    Marianne Kahn 

 

 

 

Bilagor 

 

1. Presentation VDF 210518  

2. Ändringar i jaktförordningen 

3. Redovisning Älgvårdsfonden 


