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Protokoll fört vid viltförvaltningsdelegationens möte 2012 02 23 
Plats: Länsstyrelsens sessionssal 
 
Närvarande: Peter Egardt, Tomas Bergström, Lena Rönnberg, Sonja Jansson, Sigrid 
Bergström, Lars-Olof Petterson, Staffan Ågren, Marianne Ekholm, Leif Lundberg,  
Kristina Nyström, Stefan Hamnstedt, Lars-Olof Legnerfält, föredragande tjänstemän 
Lennart Nordvarg, Henrik Ericsson, Ronnie Hermansson, Per Blomkvist, Gunilla 
Norström, Martina Dernroth samt sekreterare Lars Strand.  
 

§ 1. Landshövding Peter Egardt hälsade alla välkomna.  
 
§ 2. Lars-Olof Legnerfält valdes att tillsammans med ordföranden justera protokollet. 
 
Älgfrågor 
 
§ 3. Ronnie Hermansson informerade om inrättandet av älgförvaltningsområden. 
Överenskommelse om gränsdragningar har träffats mellan Uppsala län och 
Västmanlands samt mellan Uppsala län och Gävleborgs län. Uppsala län och 
Stockholms län kunde inte enas varför länsgränsen blev gräns även för ÄFO. Bergvik 
skog och älgförvaltnigsgrupperna har överklagat beslutet.   
 
§ 4. Ronnie Hermansson informerade om nya styrelser för älgförvaltningsgrupperna. 
Representanten för jakt och viltvårdsintresset samt representanten för skogsnäringen 
efterfrågade båda kriterierna för vilka personer som valts att ingå i styrelserna. Båda 
ansåg att valen varit felaktiga och aviserade att deras organisationer kommer att 
överklaga besluten. Lång diskussion följde. 
 
§ 5. Ronnie Hermansson redovisade förslaget till vildsvinsförvaltningsplan. Ledamöter 
kom med ändringsförslag och Ronnie ska ändra skrivningen i linje med dessa förslag. 
Staffan Ågren delade ut en rapport om vildsvin.  
 
Rovdjursfrågor 
 
§ 6. Lennart Nordvarg informerade om licensjaktbeslutet på lodjur i mellersta 
förvaltningsområdet. Naturvårdsverket har beslutat att ökat antalet djur som får skjutas 
vid licens- och skyddsjakt från 30 stycken år 2011 till 40 år 2012. Av dessa 40 djur får 
36 skjutas vid årets licensjakt och 14 av dessa i Uppsala län. Uppsala län indelades 
2011 i tre områden till vilka licenserna fördelades. Dessa tre områden, ett västligt där 
fem får skjutas, ett östligt där sex får skjutas och ett sydligt där tre får skjutas gäller 
även 2012. En karta utvisande gränserna läggs ut på länsstyrelsens hemsida. Frågan om 
indelning i områden ska tas upp till nytt beslut inför 2013. Beslutet om indelning följde 
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beslutet om miniminivåer och blev även detta flerårigt vilket inte uppmärksammades i 
protokollet från sammanträdet 2011 02 03.   
 
§ 7. Landshövdingen meddelade att han utsetts att leda en nationell vargkommitté. 
Uppdraget är att hjälpa regeringen att utveckla en hållbar rovdjurspolitik för varg i 
Sverige. Lennart Nordvarg har utsetts till huvudsekreterare. Ledningarna för nio 
organisationer deltar i kommittén. På webbplatsen vargkommitten.se kan arbetet följas. 
 
§ 8. Landshövdingen och Lennart Nordvarg informerade även om ”Hebyvargen”. 
Denna genetiskt värdefulla tik flyttades av Naturvårdsverket för ett tag sedan till det 
område i Heby kommun som pekats ut som möjligt för inplantering av varg. Med 
största sannolikhet har vargen lämnat området men eftersom den saknar sändare så 
råder osäkerhet om vart hon tagit vägen. Om hon återvänder till renbeteslandet kommer 
hon inte att flyttas en fjärde gång utan skyddsjakt kommer att vidtas.  
 
§ 9. Martina Dernroth informerade om nyheter rörande stängselbidraget. 
Ersättningsbeloppet har höjts till 50 kr per meter om stängslet sätts upp på blockad 
mark. Detaljinformation finns att tillgå på länsstyrelsens hemsida. 
 
§ 10. Per Blomkvist berättade om aktuella rovdjurshändelser. Bilder bifogas. 
 
§ 11. För att utveckla arbetsformerna föreslogs ett möte mellan representanter för 
delegationen och Lennart Nordvarg och Henrik Ericsson innan kommande 
delegationsmöte. Henrik Eriksson uppdrogs att ansvara för att mötet kommer till stånd. 
 
§ 12. Länsstyrelsen lovade att snarast möjligt informera delegationen huruvida 
utbildning kommer att ske i anslutning till mötet.  
 
 
 
Nästa sammanträde äger rum den 24 maj 2012.  
Plats länsstyrelsens sessionssal  
Tid kl 10.00 till 12.00.  
Om möjlighet ges till utbildning av delegationen förlängs mötestiden.  
Kaffe serveras från kl 09.30 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Lars Strand 

 
 
   Justeras 
 
 
   Peter Egardt   Lars-Olof Legnerfält 
 
 
 
 
 


