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Viltförvaltningsdelegationen

Protokoll fört vid viltförvaltningsdelegationens möte 2018-11-27
Plats: Tornsalen, Uppsala slott
Beslutande ledamöter: Göran Enander (ordf.) Lara Tickle, Bo Jansson, Sonja Jansson, Kurt
Källström, Thomas Mineur, Elisabeth Rosengren, Lars-Olof Legnerfält, Liza von
Engeström, Stefan Holm, Åsa Sikberg, Per-Gunnar Persson,
Närvarande ersättare: Hans-Erik Carlsson, Lars Karlsson, Henrik Helde, Anders Hedström,
Anders Söderström. Marianne Kahn, Louis de Geer,
Föredragande tjänstemän: Monica Eriksson, Sebastian Olofsson samt sekreterare Susanne
Ekström.

§ 1. Landshövding Göran Enander hälsade alla välkomna.
§ 2. Stefan Holm valdes att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
§ 3. Godkännande av dagordning.
§ 4. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
§ 5. Lägesuppdatering älgjakt
Sebastian Olofsson föredrog.
Sebastian visade aktuell avskjutningsstatistik för älgförvaltningsområden 2018/2019,
(bilaga 1). Det finns en viss eftersläpningseffekt i systemet och en del siffror kan vara
missvisande då nya gränsdragningar inte helt slagit igenom i statistiken. Som helhet verkar
ungefär hälften av den planerade avskjutningen vara genomförd i förvaltningsområdena,
men ännu återstår flera månader av jakttiden.
Den statistik som inkommit över kalvvikter visar på ungefär 5 kg lägre kalvvikter i år
jämfört med tidigare år, vilket eventuellt kan kopplas till sommarens torka.
Stefan Holm informerade om att Jägarförbundet inleder en kampanj i januari där de
rekommenderar jägarna att avstå hundanvändning i februari.
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§ 6. ÄBIN
Sebastian Olofsson föredrog
Sebastian visade kartor över betesskador och andra parametrar som mäts i ÄBIN från
Skogsstyrelsen. Kartorna visar att betesskadorna på många ställen ligger över den
målsättning som finns, samt att det på många ställen saknas rönn, asp, sälg och ek och
många lingonmarker planteras med gran i stället för tall.
Bo Jansson påpekar att andelen tall oskadad av vilt bör ligga på 85%, i nuläget är det långt
ifrån det målet.

§ 7. Förvaltningsplan Skarv
Sebastian Olofsson föredrog.
Sebastian informerade om vad arbetsgruppen hunnit med hittills och vad som återstår, bl.a.
vilka mål som finns med skarvförvaltningen och vilka åtgärder krävs för att vi ska nå dit.
Han visade det nuvarande upplägget för planen och kommer att kalla till ett nytt
arbetsutskottsmöte för att förhoppningsvis komma närmare en färdig produkt.

§ 8. Rovdjursinventering
Sebastian Olofsson föredrog.
Länsstyrelsen inväntar snö för att kunna genomföra en bra inventering av rovdjuren i länet.
En familjegrupp lodjur har hittills kvalitetssäkrats utanför Östhammar (bilaga 1).
Flera synobservationer av varg har inkommit i Glamsenreviret, bedömning av status sker så
fort det kommer snö. Observationer av varg har också kommit i Enköpingstrakten och
vargspillning har hittats i Florarna. Sedan i somras är det tillåtet att använda viltkamera
utan tillstånd, och Länsstyrelsen tar gärna emot bilder på rovdjuren för att använda i
inventeringen. Alla rovdjursobservationer är intressanta och kan med fördel rapporteras in
via Skandobs.

§ 9. Licensjakt 2019
Sebastian Olofsson föredrog.
Licensjakt på varg är inte aktuellt under 2019. Då den senaste inventeringen visar att
antalet vargar ligger mycket nära den nationella miniminivån för varg så har möjligheten
att bevilja licensjakt inte delegerats till länen från Naturvårdsverket.
Länsstyrelsen kommer inte att besluta om licensjakt efter lodjur under mars 2019. Länets
förvaltningsnivå är 12 familjegrupper och inventeringsresultatet 2017/2018 visade på 11,5
familjegrupper i länet. Eftersom inventeringsresultatet ligger under förvaltningsnivån är
licensjakt inte aktuell.
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§ 10. Aktuella rovdjurshändelser
Senast konstaterade angrepp av rovdjur i länet var ett lodjursangrepp i Månkarbo den 13
augusti.
Sebastian informerar om att ersättning för rovdjur betalas ut, men reglerna gör att
kadaverhantering inte kan ersättas i nuläget. Får länsstyrelsen inte in rapporter om
rovdjursangrepp är det svårt att förebygga nya angrepp och det finns inte heller någon
grund för exempelvis beslut om skyddsjakt.

§ 11. Miniminivåer rovdjur
Ordförande inledde med att påpeka att VFD har tydliga ramar att hålla sig inom inför detta
beslut, med ett regionalt och nationellt ansvar. Viltförvaltningsdelegationen ska pröva
frågan om godkännande av Länsstyrelsens förslag till miniminivå. I slutänden är det
Naturvårdsverket som beslutar om miniminivå, efter att länsstyrelsen lämnat förslag till
Samverkansrådet som med eget förslag i sin tur lämnar över till Naturvårdsverket.
Monica Eriksson presenterade förslagets huvudprinciper (bilaga 1).
Grundbulten är att arterna ska ha gynnsam bevarandestatus, vilket är ett krav från EU.
Utifrån att detta är uppfyllt ska nationella målsättningar inom rovdjurspolitiken uppfyllas,
exempelvis att tamdjurshållning inte allvarligt försvåras och att socioekonomisk hänsyn
tas.
Inom varje rovdjursförvaltningsområde ska varje län ha en miniminivå som totalt blir
förvaltningsområdets miniminivå.
Utifrån inventeringsresultatet för varg 2015–2018 och för lodjur 2013–2018 föreslår
länsstyrelsen för varg 1 familjegrupp (10 individer) och för lodjur 10 familjegrupper.
Representanter för jägarna och skogsnäringen presenterade därefter ett förslag om 5
familjegrupper för lodjur. Grunden för förslaget är de modeller som tidigare presenterats
och att länet tagit ett stort ansvar för lodjursbeståndet under en lång tid och behöver en
återhämtningsperiod. Lodjuren har också en påverkan på rådjurspopulationen i länet.
Representanterna för naturvård och friluftsintresset föreslår 11,5 familjegrupper för lodjur
bl.a. med anledning av att Uppsala län har haft väldigt få skador av lo de senaste åren.
Efter provvotering gör ordföranden bedömningen att de två förslag som bör ställas mot
varandra är förslag om 5 respektive 10 familjegrupper för lodjur i en slutlig votering.
Voteringen slutar enligt följande:
7 röster för 5 familjegrupper
5 röster för 10 familjegrupper
(se röstförteckning bilaga 2)
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Viltförvaltningsdelegationen har således vid prövning ej godkänt länsstyrelsens förslag till
miniminivå för lodjur.
Mot beslutet reserverar sig Sonja Jansson, Lara Tickle, Kurt Källström och Elisabeth
Rosengren (se bilaga 3) och ordföranden Göran Enander.
Viltförvaltningsdelegationen beslutade att godkänna Länsstyrelsens förslag om 1
familjegrupp (10 individer) för varg.
§ 12. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde är den 26 februari 2019, då med en ny delegation. Nominering av
delegater pågår.
Ordförande tackar för mandatperioden, mötet avslutades med middag.

Vid protokollet

Susanne Ekström

Justeras

Göran Enander

Stefan Holm
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Bilaga 2
Röstförteckning gällande miniminivåer lodjur (familjegrupper)
§ 11–2018
Beslutande ledamöter

5

Lara Tickle

Bo Jansson

10

X

X

Sonja Jansson

X

Kurt Källström

X

Thomas Mineur

X

Elisabeth Rosengren

X

Lars-Olof Legnerfält

X

Liza von Engeström

X

Stefan Holm

X

Åsa Sikberg

X

Per Gunnar Persson

X

Göran Enander ordföranden

Resultat

X

7

5

Bilaga 3

Reservation
Vi reserverar oss mot beslutet om miniminivåer, den del som avser lodjur, som togs av
Viltförvaltningsdelegationen 2018-11-27, punkt 10.
Länsstyrelsens förslag var att Uppsala län ska ha en miniminivå på 10 familjegrupper, vi framförde att
nivån i stället bör ligga på 11,5 familjegrupper. Detta med följande argument:
- Enligt Naturvårdsverkets riktlinjer bör länets miniminivå ha en stark koppling till fastställt
inventeringsresultat
- Uppsala län har haft väldigt få skador av lo de senaste åren
- Uppsala län har endast ett fåtal vargar, våra grannlän har både varg, lo och i viss mån även
björn som konkurrerar om bytesdjuren. Detta bör möjliggöra en tolerans för fler lodjur i vårt
län
Avskjutningen av rådjur har ökat det senaste året, och en ökad rådjurspopulation bör
medföra att det finns utrymme för flera lodjur
- I underlaget för bärkraften på hur många rådjur som finns, räknas stadsområden och
samhällen bort. I mindre samhällen och utkanter av städer så finns det gott om föda och
skyddsmöjligheter för rådjur, så beräkningen av antalet rådjur ligger troligen för lågt.
I diskussionen lades maximalt 5 familjegrupper som motbud, och efter omröstning så beslutades att
miniminivån som ska föreslås från Uppsala län till det Mellersta rovdjursförvaltningsområdet ska vara
5 familjegrupper.
Vi reserverar oss mot det beslutet och framhåller att beslutet i stället bör vara 11,5 familjegrupper.
Sonja Jansson, Naturvårdsintresset
Lara Tickle, Naturvårdsintresset
Kurt Källström, Friluftsintresset
Elisabeth Rosengren, Vänsterpartiet

