1(4)
2018-05-30

104-3377-18

Viltförvaltningsdelegationen

Protokoll fört vid viltförvaltningsdelegationens möte 2018-05-30
Plats: Länsstyrelsen i Uppsala län, Bäverns Gränd 17
Beslutande ledamöter: Göran Enander (ordf.) Hans-Erik Carlsson, Lara Tickle, Claes
Erlandsson, Bo Jansson, Sonja Jansson, Kurt Källström till §8, Thomas Mineur, Elisabeth
Rosengren, Louis de Geer, Håkan Collin, Lars-Olof Legnerfält, Claes Utterström, Liza von
Engeström
Närvarande ersättare: Lars Karlsson, Johan Rendel, Henrik Helde, Anders Hedström,
Anders Söderström.
Föredragande tjänstemän: Lars Plahn, Sebastian Olofsson samt sekreterare Susanne
Ekström.

§ 1. Landshövding Göran Enander hälsade alla välkomna och noterade att Rasmus Sjölin
utsetts som ersättare för Polisen.
§ 2. Thomas Mineur valdes att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
§ 3. Godkännande av dagordning, Hans-Erik Carlsson anmälde en övrig fråga om
remisshantering, med det tillägget godkändes dagordningen.
§ 4. Föregående protokoll: sammanträdet den 23 november ställdes in. Med den ändringen
godkändes protokollet och lades till handlingarna.
§ 5.
Lars Plahn föredrog.
Lars redogjorde för hur jakttiderna har sett ut under säsongen 2017/2018, samt förslag till
beslut för tider för jakt efter älg 2018–2019, se bilaga 1.
Efter diskussion beslöt viltförvaltningsdelegationen följande jakttider 8 oktober 2018 – 28
februari 2019 med rekommendation att inte skjuta hondjur i februari. Den nya jakttiden ska
utvärderas efter perioden.
Jakt på oregistrerad mark fem dagar 8 – 12 oktober 2018.
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§ 6. Fällavgifter älg 2018–2019
Lars Plahn föredrog
Fällavgifterna kommer att vara samma som föregående år dvs.
700 kr för vuxen
100 kr för kalv
Riktlinjer för älgförvaltningen inom Uppsala läns älgförvaltningsområden 2018–2020 finns
i meddelandeserien på Länsstyrelsens hemsida.

§ 7. Cesium i Vildsvin
Sebastian Olofsson föredrog
Om Cesium-137 på marken och i vildsvin pga. Tjernobylolyckan 1986. Heby och Tierps
kommuner är de kommuner i vårt län som drabbats värst, bilaga 2.
Intresseorganisationerna efterfrågar gratis eller subventionerade kostnader för provtagning.
Det är ett stort problem för både markägare och jägare med en växande vildsvinsstam som
orsakar stora skador i skog och mark, svårt att sälja köttet höga kostnader för provtagning.
Frågan om avgifterna kommer att överlämnas till Naturvårdsverket för bedömning. För mer
information om Cesium-137 kan man kontakta Pål Andersson på
Strålsäkerhetsmyndigheten, han är expert på området.
§ 8. Förvaltningsplan skarv
Sebastian Olofsson föredrog
Arbetsgruppen har haft ett möte, Sara Lindqvist och Sebastian Olofsson har träffat
Naturvårdsverket, länsstyrelsen i Västernorrland och Gävleborg kring skarvfrågan och
behovet av en gemensam inventeringsmetodik för skarven. Problemen med skarv är störst i
norra delen av vårt län.
Kurt Källström lämnade mötet under § 8.
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§ 9. Miniminivåer rovdjur
Sebastian Olofsson föredrog
Miniminivåerna ska revideras vart 5:e år, 2019 är det dags för nästa revidering.
Naturvårdsverket har påbörjat arbetet med revideringen och vill ha in förslag på
miniminivåer från länsstyrelserna under hösten. Med anledning av detta behöver VFD ha
ett möte den 26 september. Våra möjligheter att påverka miniminivåerna är begränsade och
beroende av nationella mål och rovdjursförvaltningsområden. Kravet från EU är att vi ska
ha en gynnsam bevarandestatus

§ 10. Aktuella rovdjurshändelser
Det har inte hänt så mycket sedan senaste Viltförvaltningadelegationsmötet. Det finns två
vargtikar i mellersta delen av länet samt ett vargrevir, Glamsen. Resultaten från
spillningsinventering av björn samt fastställda inventeringsresultat för lo och varg kommer
tidigast i juni.

§ 11. Viltskador och besiktningar av gröda & rovdjur
Sebastian Olofsson föredrog.
Sebastian informerade om att antalet viltskador orsakade av lo och varg har sjunkit i länet,
bilaga 2.
Sebastian informerade också om att vi sedan förra året har fler besiktningsmän som kan
besikta skador på gröda. Det är viktigt att man kontaktar oss på Länsstyrelsen när man
upptäcker skada på gröda så att vi får komma ut och besikta skadorna för att sedan kunna
betala ut ev. ersättning. Dom flesta skadorna på gröda har vi i Hjälstaviken och i Tierps
kommun, hittills har det varit lugnt i år

§ 12. Regionala viltolycksrådet
Thomas Mineur föredrog.
Thomas informerade om att han är ansvarig inom Polisen och är sammankallande inom
NVR (Nationella viltolycksrådet) för vårt län.
Polisen region mitt anordnade ett uppstartsmöte den 15 maj, dom flesta aktörerna deltog på
mötet. På uppstartsmötet fick varje län uppge de 5 värsta vägsträckorna i sitt län, väg 292
är med bland dom 5 vägsträckorna i vårt län. Mikael Alm är huvudansvarig på
Trafikverket, det är trafikverket som ska finansiera åtgärderna. Nästa möte är den 3/10.
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§ 13. Övriga frågor
Hans-Erik Carlsson frågade varför Jägarförbundet och Jägarnas Riksförbund inte fick svara
på remisser från Länsstyrelsen angående skyddsjakt längre utan fick beslut för information.
Lars Plahn och Sebastian Olofsson svarade att det finns inget inriktningsbeslut på att inte
skicka remisser, och ofta försöker vi göra det i mån av tid. Vi ska se över våra rutiner, men
generellt är skyddsjakter av skyndsam natur och kräver snabba beslut.
Landshövdingen informerade om att ledningen har fokus på att korta handläggningstiderna,
så det ligger helt i linje med det.

§ 14. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde är den 26 september kl. 14.00 med anledning av Miniminivåerna
Susanne skickar kalender inbjudan i vanlig ordning.

Vid protokollet

Susanne Ekström

Justeras

Göran Enander

Thomas Mineur
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