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Protokoll fört vid viltförvaltningsdelegationens möte 2019-03-26
Plats: Valhall, Länsstyrelsen Uppsala
Beslutande ledamöter: Göran Enander (ordf.) Lars Berglund, Leif Hällström, Elisabeth
Rosengren, Per Eriksson, Stefan Holm, Lara Tickle, Emil Nilsson, Sara Högsten, Åsa
Sikberg, Liza von Engeström, Anders Söderström, Per Gunnar Persson
Ersättare: Rickard Malmström från punkten 7, Sören Bergqvist, Hans-Erik Carlsson,
Marianne Kahn, Lars Karlsson, Ann Edlund, Simone Beck-Friis, Pontus Olsson
Tjänstemän: Cecilia Magnusson, Sebastian Olofsson, Lars Plahn,
Lennart Nordvarg, Emma Höök och Monica Eriksson

§ 1. Landshövding Göran Enander hälsade alla välkomna.
§ 2. Elisabeth Rosengren valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet.
§ 3. Mötet godkände den utskickade dagordningen.
§ 4. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna
§ 5. Information om viltförvaltningsdelegationens roll och arbete
Länsstyrelsens chefsjurist Cecilia Magnusson redogjorde för rollen som ledamot och
arbetsordningen i viltförvaltningsdelegationen. Förordningen om
viltförvaltningsdelegationer anger sammansättning och uppgifter (SFS 2009:1474).
Cecilias presentation, se bilaga 1.
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§ 6. Länsstyrelsens organisation inom viltförvaltning
Lennart Nordvarg är avdelningschef för miljöavdelningen.
Monica Eriksson är enhetschef för enheten för vilt och hotade arter.
Lars Plahn, Sebastian Olofsson och Emma Höök är vilthandläggare.
Länsstyrelsen har beredskap vad gäller rovdjursfrågor som inträffar utanför kontorstid,
tamdjur eller hundar som misstänkts ha dödats av rovdjur, närgångna rovdjur eller
rovdjur som påskjuts/avlivats med stöd av § 28. Ring omgående till 010-22 33 224.
Tamdjursägare som vill få ett sms när ett bekräftat rovdjursangrepp har skett anmäler sig
till rovdjur.uppsala@lansstyrelsen.se uppge namn, adress, mobilnummer, SE-nummer
samt den kommun du har tamdjur i. Observera att det kan dröja några dagar från det att
du anmäler dig till att du finns med på utskickslistan.
Aktuella rovdjurshändelser finns på länsstyrelsens webb.
§ 7. Introduktion klövviltsförvaltning
Lars redogjorde i stora drag hur viltförvaltningen är uppbyggd och hur regelverket ser ut.
Älgförvaltningen är central i länsstyrelsens arbete och mesta tiden användes för att
förklara den, se bilaga 2.
Övergripande riktlinjer finns framtagna för älg, kronhjort och vildsvin. Dessa finns att
hämta på hemsidan.
En arbetsgrupp kommer tillsättas för att förbereda ett förslag till jakttid för älg inför
junimötet. 4 delegater kommer att tillfrågas, jakt och viltvårdsintresset,
naturvårdsintresset, ägare och brukare av mark och skogsnäringen. Utvärdering av
februarijakten ska diskuteras i gruppen.
§ 8. Aktuella rovdjurshändelser
Inventeringsläget
Sebastian redogjorde för rovdjursinventeringen i länet, både årets och hur det sett ut
historiskt. Resultaten för 2018/2019 är ännu inte granskade och fastställda av
Naturvårdsverket, det ser ut på ungefär samma sätt som de senaste åren gällande lodjur.
Länsstyrelsen har kvalitetssäkrat en familjegrupp i Glamsen, en revirmarkerande tik kring
naturreservatet Florarna samt ett par vandringsvargar som det är oklart om de är kvar i
länet. Ett revirmarkerande vargpar har spårats på gränsen till Uppsala län i
Färnebofjärden. Länsstyrelsen har ännu ingen kännedom om revirbildning av kungsörn,
men det kommer att följas upp under sommaren.
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Viltskador
Under vintern har det skett ett antal angrepp av lodjur i de sydvästra delarna av länet.
Skyddsjakt har beviljats på två lodjur kopplat till dessa angrepp. Ett lodjur (en vuxen
hane) sköts vid ett angrepp i ett vilthägn. Inga vargangrepp har konstaterats.
Miniminivåer
Sebastian förklarade miniminivåprocessen för rovdjur som skett under 2018 och noterade
att för björn och järv ska processen ske under 2019. Eftersom Uppsala inte tillhör det
naturliga utbredningsområdet för någon av arterna och tidigare inte haft en fastställd
miniminivå kommer vi sannolikt inte att behöva lämna förslag på miniminivåer.
Naturvårdsverket har fastställt en ny miniminivå för lodjur i Uppsala län, 10
familjegrupper/föryngringar (tidigare 11,5).
Samverkansrådet i mellersta rovdjursförvaltningsområdet har lämnat förslag till
Naturvårdsverket om miniminivåer för varg, där Uppsalas förslag ligger på en (1)
föryngring (10 individer).
§ 9. Inkommen skrivelse från LRF (mörkerriktmedel)
I princip så beviljas alla ansökningar som kommer in till länsstyrelsen i Uppsala och vi
väntar på en ändring i jaktförordningen, se bilaga 3.
*Regeringen beslutade den 28 mars om att en ändring i jaktförordningen träder i kraft den
15 maj 2019 se bilaga 4.
§ 10. Mötesdatum 2019
Den 4 juni kl. 9-12, lokal Valhall, Länsstyrelsen
Den 25 september kl. 13-16, lokal Valhall Länsstyrelsen

Vid protokollet

Monica Eriksson
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Justeras

Göran Enander

Elisabeth Rosengren

Bilagor
1.
2.
3.
4.

Rollen som ledamot i viltförvaltningsdelegationen
Presentation 190326
Hemställan LRF
Effektivare vildsvinsjakt
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