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Viltförvaltningsdelegationen

Protokoll fört vid viltförvaltningsdelegationens möte 2018-02-27
Plats: Länsstyrelsen i Uppsala län, Bäverns Gränd 17
Beslutande ledamöter: Göran Enander (ordf.) Hans-Erik Carlsson, Lara Tickle, Claes
Erlandsson, Stefan Holm, Bo Jansson, Sonja Jansson, Kurt Källström, Per-Gunnar Persson,
Thomas Mineur, Elisabeth Rosengren, Åsa Sikberg, Rickard Malmström, Håkan Collin,
Lars-Olof Legnerfält, Claes Utterström.
Närvarande ersättare: Marianne Kahn, Henrik Helde, Anders Hedström, Anders
Söderström, Louis de Geer, Inbjuden föreläsare Maria Ovegård, SLU.
Föredragande tjänstemän: Lars Plahn, Monica Eriksson, Sebastian Olofsson samt
sekreterare Susanne Ekström.

§ 1. Landshövding Göran Enander hälsade alla välkomna, särskilt välkommen till
Marianne Kahn som ersätter Jasmine Stavenov som ersättare för naturvårdsintresset.
§ 2. Lara Tickle valdes att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
§ 3. Mötet godkände den utskickade dagordningen.
§ 4. Föregående protokoll: sammanträdet den 23 november ställdes in. Med den ändringen
godkändes protokollet och lades till handlingarna.
§ 5. Övergripande riktlinjer för Älgförvaltningsplan
Lars Plahn och Sebastian Olofsson föredrog.
Sebastian informerade om arbetsgruppens arbete med att ta fram nya riktlinjer för
älgförvaltningsplan, arbetsgruppen har haft 2 st. fysiska möten och 1 st. telefonmöte.
Utkast har mailats till delegationen innan mötet.
Efter diskussion och vissa förtydliganden beslutade viltförvaltningsdelegationen att anta
Riktlinjerna för älgförvaltningen inom Uppsala läns älgförvaltningsområden och att
riktlinjerna ska gälla i 3 år 2018–2020, se bilaga 1.
Landshövdingen tackade arbetsgruppen för ett mycket gott arbete.
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§ 6. Uppföljning älgjakten 2017/2018
Lars Plahn föredrog
Älgjakten är nyss avslutad och alla har inte slutrapporterat ännu så antalet kan vi inte säga
med säkerhet.
Lars visade hur älgavskjutningen och nyttjandegraden i förhållande till
tilldelning/avskjutningsplan sett ut i länet och för länets 6 älgförvaltningsområden, där
avskjutningen varierar mellan 1,5 upp till 3,7 fällda älgar/1000 ha.
Länets älgförvaltningsområden har i snitt en nyttjandegrad motsvarande 93,3% fällda älgar
i förhållande till målen vilket är väldigt bra, se bilaga 2.
Länsmålen vad gäller älgstammens kvalitet uppfylldes. Däremot ligger vi långt från målet
för maximala skogsskador orsakade av älg (5 %). Dessa skador har ökat under senaste året
och ligger nu på 13 % årliga skador på tall enligt ÄBIN.
Lars påminde också om webbsidan www.algdata.se som är öppen för allmänheten.
Det konstaterades att bara 58% av tallmarkerna återbeskogas med tall. Det är ett problem
som ger minskat vinterfoder för älgarna och ökade skador på de tallplanteringar som finns.
Skogsstyrelsen har ett projekt bl.a. i Småland som heter Mera tall. Syftet med projektet är
att tall ska i högre utsträckning planteras på tallmarker och engagera och inspirera fler
jägare och skogsägare att samarbeta kring en balans mellan skog och vilt.
Information om arbetet med våra nya älgförvaltningsområdesgränser.

§ 7. Fråga avseende viltstängsel i Österbybruks älgförvaltningsområde
Lars Plahn föredrog
Vi förstår problemet men frågan om viltstängsel är inte en fråga som Länsstyrelsen råder
över. Thomas Mineur informerade om att han är ansvarig inom Polisen och är
sammankallande inom NVR (Nationella viltolycksrådet) för vårt län. Polisen region mitt
ska gemensamt kalla sina samarbetsparters bl.a. Trafikverket, Länsstyrelsen,
Skogsstyrelsen till ett möte för att diskutera hur man ska arbeta med viltolycksfrågorna.
Landshövdingen kommer att ta upp frågan med polisens regionledning.
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§ 8. Redovisning av älgvårdsfonden
Monica Eriksson föredrog
Monica redogjorde för hur den ekonomiska situationen för åren 2016–2018. Kostnaden för
datasystemet har ökat, vi betalar 53 470: -, kostnaden för datasystemet styrs av en
fördelningsnyckel efter hur mycket älg som skjuts, dvs län där det skjuts mycket älg betalar
en högre kostnad än län med lite älg.
Kostnader för arvoden till älgförvaltningsområdena och VFD:s ledamöter tas också ur
fonden, se bilaga 3.
Vi kommer förmodligen att behöva höja fällavgifterna om något år, ambitionen är att
fonden ska täcka de faktiska kostnaderna och varken ha överskott eller underskott.

§ 9. Avskjutningsstatistik, Kronhjort m.fl.
Lars Plahn föredrog
Lars redogjorde för avskjutningsstatistiken avseende kronhjort i länet från 2005 till 2016.
Statistiken för 2017 är ännu inte klar, det är några områden som inte rapporterat, i
dagsläget är det 329 fällda kronhjortar. Trenden är att avskjutningen ökar, se bilaga 2.

§ 10. Spillningsinventering punkten flyttas till sammanträdet i maj.

§ 11. Skrivelse om rovdjursförvaltning
Åsa Sikberg redogjorde för bakgrunden till skrivelsen från LRF.
Sebastian informerade om att Länsstyrelsen arbetar med Rovobs och Skandobs, målet är att
kontakta alla som hör av sig, många observationer kan vi inte göra något åt på grund av
snöbrist och liknande. I Rovbase finns alla kvalitetssäkrade observationer.
Vidare genomför Naturvårdsverket ett forskningsprojekt om kostnaderna för rovdjur, och
en rapport i ämnet har publicerats av Viltskadecenter.
§ 12. Aktuella rovdjurshändelser
Sebastian Olofsson föredrog.
Sebastian informerade om angrepp av rovdjur i länet, björnobservationer i länet och
nuläget i inventeringen av familjegrupper av lodjur. Informerade även om våra vargrevir i
Glamsen och Florarna. Sebastian redogjorde också för hur länsstyrelsen arbetat med
spillningsinventeringen för varg 2017–2018, se bilaga 4.
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Sebastian betonade att det är viktigt att vi får in rapporter vid iakttagelser och uppmanar
samtliga att rapportera. Rovobs och Skandobs är tillgängliga rapporteringssystem där kan
allmänheten följa inrapporterade observationer och spår av rovdjur. I Rovbase kan
allmänheten även följa länsstyrelsens inventeringsarbete.

§ 13. Föreläsare skarv
Maria Ovegård SLU föreläste om samexistens mellan skarv och människa, se bilaga 5–12.
§ 14. Förvaltningsplan skarv
Sebastian Olofsson föredrog.
Arbetsgruppen som består av Per Gunnar Persson, Lars Karlsson, Claes Erlandsson och
Sebastian kommer att ha ett möte under 2: a halvan av mars, samt ett internt möte med
närliggande län och Naturvårdsverket. Arbetsgruppen kommer att rapportera till
viltförvaltningsdelegationen under året om hur arbetet med förvaltningsplanen fortlöper.
§ 15. Sammanträdesdagar
Följande möten för viltförvaltningsdelegationen under 2018 beslutades.
Den 30 maj kl. 14.00 – 16.30 på Länsstyrelsen
Den 27 nov kl. 14.30 – 19.00 på Uppsala slott inklusive middag.
Sekreteraren mailar mötesinbjudningarna som kalenderinbjudan enligt önskemål.

Vid protokollet

Susanne Ekström

Justeras

Göran Enander

Lara Tickle
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