LÄNISSIYRELSEN UPPSALA
Ink

2019 40— 07

Protokoll

1(3)

Dnr
2019-06-04

104-3754-2019

Länsstyrelsen Uppsala

LÄNSSTYRELSEN
UPPSALA LÄN

Protokoll fört vid viltförvaltningsdelegationens möte 2019-06-04
Plats: Valhall, Länsstyrelsen Uppsala

Beslutande ledamöter: Göran Enander (ordf.) Sverre Royen Linden, Lars-Olof
Legnerfålt, Petrus Söderling, Elisabeth Rosengren, Rickard Malmström, Per Eriksson,
Stefan Holm, Lara Tickle, Emil Nilsson, Sara Högsten, Åsa Sikberg, Liza von
Engeström, Bo Jansson
Ersättare: Susanne Mastonstråle, Leif Hällström, Hans-Erik Carlsson, Lars Karlsson, Ann
Edlund, Pontus Olsson
Tjänstemän: Sebastian Olofsson, Lars Plahn, Emma Höök och Monica Eriksson

Landshövding Göran Enander hälsade alla välkomna.
§ 1. Per Eriksson valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet.
§ 2. Mötet godkände den utskickade dagordningen.
§ 3. Föregående protokoll, naturliga utbredningsområdet för arterna
Notering: Ingen fastställd föryngring är konstaterad av arterna i länet
Utöver det godkändes protokollet och lades till handlingarna.
§ 4. Emma Höök redogjorde för länsstyrelsens omfattande arbete med
älgjaktsadministrationen, Presentation och bilaga 1.
§ 5. Lars Plahn redogjorde för uppföljning av målen inom älgförvaltningen. Grunden är
ett regeringsuppdrag som Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen redovisade hösten 2018.
Viltskadorna har ökat de senaste åren och avskjutningsmålen nås inte. Presentation och
bilaga 2.
§ 6. Beslut om jakttider för älg
Den arbetsgrupp som bildades på Viltförvaltningsdelegationens möte den 26 mars för att
bereda förslag om jakttider för älg har träffats och diskuterat frågan och är enig enligt
utskickat beslutsunderlag.
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En enig viltförvaltningsdelegation beslutade att jakttider för älg 2019/2020 inom
älgskötselområden och licensområden ska vara 14 oktober 2019 - 29 februari 2020 för
alla djur. En rekommendation är att inte skjuta vuxna hondjur efter 31 januari 2020.
För oregistrerade områden får fritt antal kalvar fållas under perioden 14 -18 oktober 2019.
Beslut jakttider och fällavgifter 2019/2020, bilaga 3.
§ 7. Fällavgifter kommer att vara samma som föregående år, 700 kr för vuxen älg och
100 kr för älgkalv.
§ 8. Cesium i vildsvin under året har uppmärksammats på möten och i kontakter med
Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Statens veterinärmedicinska
Anstalt, Strålsäkerhetsmyndigheten samt intresseorganisationer. Det är en gemensam
fråga men processen går långsamt gällande eventuella bidrag och ersättningar. Privata
initiativ förekommer. Fortsättning följer. Presentation Cesium i vildsvin
§ 9. Från och med den 15 maj har det skett en förändring i jaktförordningen (1987:905)
som ska underlätta vildsvinsjakt. Beslutet innebär att elektronisk bildförstärkare,
elektronisk bildomvandlare, värmekamera eller rörlig belysning i nära anslutning till
jaktvapnet tillåts vid jakt efter vildsvin. Mörkersikten (termiska sikten) får dock endast
användas vid jakt i öppen terräng eller vid åtelplatser.
§ 10. Viltförvaltningsdelegationen prövade frågan om godkännande av
miniminivåer för björn och järv. En enig delegation godkände länsstyrelsens förslag på ii
streck för björn och järv. Detta betyder att arterna ska få finnas i länet men att det i
dagsläget inte finns några fastställda föryngringar eller miniminivå av arterna i länet.
§ 11. Aktuella rovdjurshändelser
I början av maj har en björn förstört bikupor i Sanda, nära länsgränsen mot Stockholm.
Naturvårdsverket fastställde miniminivåer för varg 9 maj 2019, bilaga 4
Nationell inventeringsrapport för varg publicerades den 3 juni 2019, bilaga 5
Länsstyrelsen påminner på förekommen anledning att det går att komma i kontakt med
länsstyrelsens personal då man misstänker rovdjursangrepp på tex tamdjur eller hundar
även på kvällar och helger, ring 010-22 33 224. Denna information behöver spridas
brett.
§ 12. Det har skett en justering i Viltskadeföreskrifterna (2018:5) Från och med den 15
juni 2019 blir det åter igen möjligt att ersätta kadaverhantering vid rovdjursangrepp. Det
gäller även retroaktivt from 1 januari 2018.
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§ 13. Erik Ågren från Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) informerade om deras
verksamhet kopplat till vilt samt om chronic wasting disease (CWD) och afrikansk
svinpest (ASF). Presentation SVA.
De ser gärna att allmänheten rapporterar in sjuka och döda djur på rapporteravilt.sva.se
§ 14. Övriga frågor
Per Eriksson meddelade att polisen har en ny viltsamordnare som kommer ingå i
Nationella viltolycksrådet (NVR), Fredrik Engström.
Nästa möte
Den 25 september kl. 13-16, lokal Valhall Länsstyrelsen.
Vid protokollet

Monica Eriksson

Justeras

Göran Enander

Per Eriksson

Bilagor
1. Älgjaktsadministration
2. Uppföljning av mål inom älgförvaltningen
3. Beslut om jakttider och fällavgifter 2019/2020
4. Fastställda miniminivåer för varg
5. Inventeringsrapport varg

POSTADRESS 751 86 Uppsala GATUADRESS Bäverns gränd 17
TELEFON 010-22 33 000 FAX 010-22 33 010
E-POST uppsala@lansstyrelsen.se WEBBPLATS www.lansstyrelsen.se/uppsala

