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Protokoll Viltförvaltningsdelegationen den 17 maj 2022 

 

Lokal Valhall, Länsstyrelsen samt Skype, kl. 09:00- 11:40  

 

Beslutande ledamöter: Göran Enander (ordf.), Ann Edlund, Emil Nilsson, Per Eriksson, 

Bo Jansson, Åsa Sikberg, Sverre Royen Linton, Stefan Holm, Marianne Kahn, Elisabeth 

Rosengren, Petrus Söderling, Liza von Engeström, Rickard Malmström (tjg. ersättare). 

 

Ersättare: SusAnne Mastonstråle, Hans-Erik Carlsson, Pontus Olsson. 

Tjänstemän: Jonas Bergman, Sebastian Olofsson, Lars Plahn, Nathalie Kindbladh, Emma 

Höök. 

§ 1. Stefan Holm valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet. 

§ 2. Mötet godkände den utskickade dagordningen. 

§ 3. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

§ 4. Klövvilt 

Lars Plahn redogjorde för de olika inventeringsresultaten, antal viltolyckor samt 

avskjutning av älg och kronhjort i länet under jaktåret 21/22.  

Vidare redogjordes för den nya nationella beräkningsmodellen för att kunna uppskatta 

älgstammens storlek. 

 

Jonas Bergman redogjorde för älgvårdsfondens utveckling och vad som påverkar 

fällavgiften. Fonden har det senaste året visat drastisk minskning till följa av förra årets 

avgiftssänkning och att färre älgar sköts under jaktåret 21/22. Länsstyrelsen kommer att 

behöva höja fällavgiften för att trygga framtida älgförvalting och möjligheten att bevilja 

bidrag ur fonden. En redovisning av älgvårdsfonden bifogas protokollet (bilaga 1). 

 

Viltförvaltningsdelegationen beslutar att förlänga de övergripande riktlinjerna för 

skötseln av kronhjortsstammen i Uppsala län. Förlängningen gäller fram tills dess att den 

nationella förvaltningsplanen är implementerad, dock längst fram till den 31 december 

2024. 

§ 5. Rovdjur 

Sebastian Olofsson redogjorde för utfallet av den licensjakt efter lodjur som bedrevs 

under jaktår 21/22. Vidare redogjordes för preliminära resultat för inventeringssäsongen 

21/22 för varg och lodjur i länet. 

I år kommer en spillningsinventering av björn att utföras. Mellan den 21 augusti och 31 

oktober behöver Naturhistoriska Riksmuseet få in provkit med spillning för att fastställa 

DNA och således kartlägga hur många björnar vi har i länet.  
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Vidare redogjorde Sebastian Olofsson för Länsstyrelsens yttrande över remiss av 

Naturvårdsverkets hemställan om förordningsändringar avseende rovdjursförvaltning.  

§ 6. Viltskador – tamdjur och grödor 

Sebastian Olofsson redogjorde för de senaste viltskadorna orsakat av varg, lodjur samt 

stora betande fåglar. Länsstyrelsen fortsätter sitt arbete med förebyggande åtgärder och 

kommer bland annat att hålla i en Gåsdag den 7 juni i Hjälstaviken. 

 

§ 7. Riktlinjer – Skyddsväst för hund 

Nathalie Kindbladh redogjorde för det förslag till revidering av villkor i riktlinjer för 

skyddsväst för hund. Förslag till ändring möjliggör att västar inköpta 15 december – 31 

december kan beviljas bidrag.   

 

Viltförvaltningsdelegationen beslutar att anta den reviderade versionen av de 

övergripande riktlinjerna gällande bidrag till skyddsväst för jakt- eftersöks- och 

räddningshundar.   

 

§ 8. Skarv 

Sebastian Olofsson redogjorde för de framtagna övergripande riktlinjerna för skarv i 

Uppsala län.  

 

Viltförvaltningsdelegationen beslutar att anta de övergripande riktlinjerna för skarv 

i Uppsala län. Riktlinjerna gäller fram tills dess att den nationella 

förvaltningsplanen är implementerad, dock längst fram till den 30 juni 2025.  

 

§ 9. Vildsvin 

Linn Bennetoft redogjorde för Vildsvinsprojektet vars syfte är att belysa vildsvinet 

som en viktig livsmedelsresurs. Projektet kommer att ha sin uppstart under hösten 

2022.   

 

Taija Lindfors tillsammans med Jimmy Kjetselberg från Tierps kommun 

redogjorde för den gemensamhetsjakt, den så kallade Vildsvinshelgen, som bedrevs 

i november 2021 i Tierps, Älvkarlebys och Östhammars kommun.    

 

§ 10. Ny delegation 2023 

Göran Enander uppmärksammade delegaterna om att uppdragsperioden snart går ut 

och nya delegater ska nomineras. Begäran om nominering kommer att skickas ut i 

augusti 2022.    

  

§ 11. Avslutning 

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

rum den 20 september.  
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Vid protokollet  

 

 

Emma Höök 

 

 

 Justeras  

 

 

Göran Enander    Stefan Holm 

 

 


