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Dnr: 511 3797 12

Viltförvaltningsdelegationen

Protokoll fört vid viltförvaltningsdelegationens möte 2012 06 05
Plats: Länsstyrelsens sessionssal

Närvarande: Peter Egardt, Tomas Bergström, Lena Rönnberg, Sonja Jansson,
Sigrid Bergström, Lars-Olof Petterson, Staffan Ågren, Leif Lundberg, Lars-Olof
Legnerfält, Charlotte Wall föredragande tjänstemän Lennart Nordvarg, Henrik
Ericsson, Ronnie Hermansson, Per Blomkvist, Gunilla Norström samt sekreterare
Lars Strand.
§ 1. Landshövding Peter Egardt hälsade alla välkomna.
§ 2. Staffan Ågren valdes att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
§ 3. Henrik Ericsson informerade om det ”förmöte”, som behandlande de
ordinarie mötenas form och förberedelser mm, som delar av delegationen haft
med Henrik Ericsson och Lennart Nordvarg. Diskussion följde rörande bl a
mötesplan för året, material till mötena skickas ut tidigare, inloggningsuppgifter
till sharepointsidan lämnas ut, sidan färdigställs och utbildning genomförs.
Denna utbildning kan innebära studiebesök.
Landshövdingen utlovade att önskemålen ska tillgodoses. Beträffande starttiden
för mötena lämnades den oförändrad till kl 10.00.
Jaktfrågor
§ 4 Gunilla Norström redogjorde för hur den nya älgförvaltningen ska tillämpas
inför årets jakt. Inom älgförvaltningsområdena kommer det bara att finnas
älgskötselområden och licensområden. Samtliga A-, B-, och E-områden
omregistreras, utan ansökan, till licensområden om området är av sådan storlek
och beskaffenhet att det medger avskjutning av minst en älgkalv Minsta areal
för licensområde framgår av nästa paragraf. De flesta A-, B-, och E-områden
ligger under minsta arealgräns och kommer att avregistreras om inte ansökan är
insänd om att uppgå i ett större licensområde.
Jakttiden för licensområden beslutades omfatta den åttonde oktober 2012 till
den 31 januari 2013. På oregistrerad mark tillåts fem jaktdagar, åttonde t o m 12
oktober, med fritt antal kalvar.
Diskussion följde om avskjutningens omfattning och vilken som var önskvärd.
§ 5. Ronnie Hermansson informerade om att minimiarealer för licensområde
beslutats till mellan 300 och 500 ha.
(se bilaga 1)
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§ 6. Ronnie Hermansson redovisade fällavgifterna för kommande jaktår. De är
fastställda till 900 kr för ett vuxet djur och 200 kr för en kalv. Dessa belopp är
en höjning jämfört med tidigare och ligger någonstans mellan de högsta och de
lägsta avgifterna i närliggande län. Enligt regeringen ska älgförvaltningen bära
sina egna kostnader och dessa beräknas för Uppsala läns del uppgå till ca
1 100 000 kr fördelade enligt:
Länsstyrelsens administration 400 000 kr
IT-kostnader 100 000 kr
Drift av älgförvaltningsgrupper 6* 50 000 = 300 000 kr
Utdelningar ur älgvårdsfonden till t. ex skjutbanor, inventeringar och saltstenar
100 000 – 300 000 kr. Intäkterna baseras på en årlig avskjutning av 1000 vuxna
djur och 1000 kalvar.
§ 7. Ronnie berättade att vinterns lodjursjakt resulterat i 12 fällda djur av 13
tilldelade.
Rovdjursfrågor
§ 6. Lennart Nordvarg informerade om oro i Heby efter att en varg flyttats till
kommunen. Lennart betonade att beslutet var naturvårdsverkets – inte
länsstyrelsens. Naturvårdsverket vill inte informera om flyttningar i förväg
eftersom man på verket befarar att den flyttade vargen kan bli störd då den
släpps ut. Landshövdingen, som är ordförande i vargkommittén, uttalade
betydande skepsis gentemot flytt av varg. Kommittén ska nu se över de
socioekonomiska förhållandena till följd av rovdjursförekomst.
§ 7. Johan Månsson meddelade att länsstyrelsen framfört kritik till
Naturvårdsverket angående hanteringen av flytten.
Allt fler vargar har observerats i länet. Att det rör sig om olika vargar har kunnat
bestämmas utifrån fotografier. Vargarnas utseende varierar vilket framgick av
de bilder som visades på mötet.
§ 8. Per Blomkvist berättade om aktuella rovdjurshändelser. Han berättade om
tre vargangrepp på får och visade bilder på de dödade fåren och hur stängslen
sett ut. Bilderna bifogas.
§ 9. Övriga frågor. Länsstyrelsen söker föreläsare/ besöksmål för
kompetensutveckling
Kommande sammanträden 2 oktober och 28 november
Plats länsstyrelsens sessionssal
Tid kl 10.00 till 12.00.
Kaffe serveras från kl 09.30
Vid protokollet
Lars Strand
Justeras
Peter Egardt

Staffan Ågren

