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Dnr: 104-655-13

Viltförvaltningsdelegationen

Protokoll fört vid viltförvaltningsdelegationens möte 2013-02-13
Plats: Länsstyrelsens sessionssal

Närvarande: Peter Egardt (ordf.), Sigrid Bergström, Tomas Bergström, Bo Jansson,
Sonja Jansson, Lars-OlofLegnerfålt, Per-Gunnar Persson, Lars Olov Pettersson,
Charlotte Wall, Staffan Ågren. Föredragande tjänstemän: Per Blomkvist, Daniel Brelin,
Monica Eriksson, Lennart N ordvarg samt sekreterare Kalle Mäls on.
§ l. Landshövding Peter Egardt hälsade alla vä~komna.
§ 2. Sigrid Bergström valdes att tillsammans med ordförandenjustera protokollet. Kalle
Mälson har övertagit sekreterarrollen efter Lars Strand.
§ 3. Protokoll från viltförvaltningsdelegationens möte 2012-11-28 har inte distribuerats
till ledamöterna, varför inget godkännande av detta protokoll kunde ske. Protokollet bör
distribueras så fort som möjligt och kommer även att göras tillgängligt via
viltförvaltningsdelegationens Sharepointsida.

Jaktfrågor
§ 3. Upprättande av regional älgförvaltningsplan
Daniel Brelin föredrar. Daniel har börjat som jakt- och fiskehandläggare vid
Länsstyrelsen och informerade om att det 2012 kommit nya direktiv från
Naturvårdsverket får utvecklande av älgförvaltningsplaner. En älgförvaltningsplan på
länsnivå ska koppla samman de nationella och regionala aspekterna får
älgförvaltningen. Daniel har i uppdrag att bilda,en beredande grupp med syftet att ta
fram ett fårslag till älgförvaltningsplan för länet. Denna plan ska tas upp för beslut vid
nästa möte i viltfårvaltningsdelegationen. Önskemål framkom att såväl markägarna,
jägarna samt naturvårdsintresset bör vara representerade i denna beredande grupp.
§ 4. Länsstyrelsernas !T-plattform för älgförvaltningen
Daniel Brelin föredrar. Länsstyrelserna har en gemensam IT -plattform, Algdata
(www.algdata.se), där fåreträdare får jaktområden kan rapportera fällda älgar.
Naturvårdsverket tillför 3,6 miljoner kronor får: att vidareutveckla, förstärka och driva
IT -plattformen. IT -plattformen drivs och fårvaltas av länsstyrelsemas gemensamma ITfunktion. På sikt planeras att även betesskador och inventeringsdata ska kunna
rapporteras via plattformen.
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Rovdjursfrågor
§ 5. Beslut lodjursjakt.
Lennart Nordvarg föredrar. Lennart redogjorde får beslutet för licensjakt på lodjur i
Uppsala län 2013 samt bakgrunden till beslutet. Beslutet finns upplagt på
viltförvaltningsdelegationens Sharepointsida. Länsstyrelsen har beslutat om jakt på
högst l Olodjur i Uppsala län under året. Om l O lodjur fålls i länet kommer det att bidra
till att man närmar sig miniminivån på 23 lodjursfamiljer i länet. Kungörelse i större
tidningar angående lojakten kommer att ske inom kort.
I 2013 års lojaktsbeslut har inga djur "sparats" får skyddsjakt, utan hela kvoten har
avsatts för licensjakt. Motivet till detta är att antalet fällda djur under skyddsjakt
historiskt sett har varit mycket få.
För att kunna fatta så korrekta beslut som möjligt angående licensjakten understryker
Lennart inventeringarnas centrala betydelse för uppskattning av lodjursstammens
storlek. Under januari vände sig Länsstyrelsen till allmänheten genom lokala
dagstidningar och annonsblad och bad om att få in rovdjursobservationer.
En kort diskussion av vad som är den långsiktiga bärförmågan för lodjurstammen i
länet fördes, där även populationsuppskattningarna som görs i och med inventeringarna
ifrågasattes.
Lennart informerade även om lodjursjakt i Florornas naturreservat. Nytt beslut och nya
föreskrifter är på gång för naturreservatet och Länsstyrelsen anser attjaktfrågorna i
naturreservat bäst regleras i reservatsbeslut och föreskrifter.
§ 6. Aktuella rovdjurshändelser
Per Blomkvist föredrar. December månad var relativt lugn, medan det under januari har
inträffat en hel del rovdjurshändelser. Per informerade om lodjursangrepp i
Österbybruk; Alsike, Örsundsbro och Ramstalund samt en vargobservation i Heby. En
kortare diskussion följde även om användandet av§ 28 ijaktförordningen.
§ 7. Inventeringsresultat samt Länsstyrelsens nya organisation för
spårningsverksamheten
Lennart Nordvarg och Monica Eriksson föredrar. Lennart informerade om att Johan
Månsson är sjukskriven sedan årsskiftet. Monica vikarierar för Johan och arbetar med
inventeringsverksamheten av rovdjur i länet.
Monica informerade om de nya inventeringsmetoderna för lodjur. Metoderna bygger i
större utsträckning än tidigare på allmänhetens rapporter. En annons med
kontaktuppgifter för rovdjursobservationer i länet har publicerats i lokala tidningar och
annonsblad under januari.
Monica och Lennart informerade även om att Länsstyrelsen skapat en ny intern
organisation får rovdjursverksamheten. Den bygger på fler heltidsanställda, till skillnad
från tidigare organisation som byggde på timanställd extern personal. Länsstyrelsens
syfte med förändringarna är effektivisering, samt att personal snabbare ska kunna vara
på plats vid rapporterade rovdjursobservationer.
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Sonja Jansson ställde :frågor om det kommer att göras en ny ytinventering i länet samt
om artdatabankens rapporteringssystem Svalan används som kunskapsunderlag vid
kungsörnsinventering. Lennart N ordvarg besvarade :frågan om en ny ytinventering med
att det vore önskvärt att en områdesinventering för rovdjur genomfördes varje säsong,
men att det ytterst är beroende av tillgängliga resurser. Kungsömsinventeringen
fokuserar på häckande par och ungar och Länsstyrelsen samarbetar vid detta arbete med
ornitologer.
På grund av det rikliga snöarrdet ligger Länsstyrelsen efter med årets
lodjursinventeringar. Hittills har 13 lofamiljer i.länet lokaliserats under säsongens
inventering.

§ 8. Planerat möte för viltvårdsområde Horsskog
Lennart Nordvarg föredrar. Ett möte planeras för viltvårdsområde Horsskog i mars där
även en jurist från Länsstyrelsen ska deltaga. Länsstyrelsens syfte med mötet är att
klargöra vad som juridiskt gäller avseende viltvårdsområdets stadgar.

§ 9. Åsiktsförklaring från vargkommitten
Lennart Nordvarg föredrar. Vargkommitten kom under januari ut med en
åsiktsförklaring. Den utgör ett första steg mot en handlings- och genomförandeplan som
kommitten anser vara nödvändig för att åstadkomma en långsiktigt hållbar
rovdjurspolitik Landshövdingen och Lennart informerade kort om innehållet i
åsiktsförklaringen. Åsiktförklaringen återfinns på vargkommitens hemsida (länk finns
på viltförvaltningsdelegationens Sharepointsida).

§ 10. Utbildningför viltförvaltningsdelegationen vid Viltskadecenter vid Grimsö
Lennart Nordvarg föredrar. Vid intresseförfrågan om olika datum för utbildning vid
Viltskadecentrum, har flest ledamöter förordat alternativet 10-11 april2013, vilket
också har meddelatas Viltskadecenter. Mail kommer att skickas till samtliga ledamöter
för definitiv anmälan till utbildningen. Gemensam transport :från Uppsala kommer att
anordnas till och från Grimsö.

Övriga frågor
§ 11. Sharepointsida för viltförvaltningsdelegationen
Kalle Mälson föredrar. Viltförvaltningsdelegationens Sharepointsida visades upp. På
sidan samlas mötesprotokoll och dagordningar samt beslut och övrig dokumentation av
intresse för delegationen. Sidan är skyddad med lösenord, som tillsammans med korta
instruktioner kommer att skickas ut till samtliga ledamöter. På sidan kommer även
kontaktuppgifter tillledamöterna att läggas ut. De ledamöter som inte vill ha sina
kontaktuppgifter med på sidan ombeds kontakta Kalle.

§ 12. Jägarförbundet efterfrågade en arbetsgrupp för att diskutera lösningar kring
gränsdragning får älgförvaltningsområdena mellan länen. Man efterfrågar en
arbetsgrupp för detta där markägarna, jägarna samt och även representanter för frågorna
i Stockholms län finns representerade.
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§ 13. Samarbete kring områdesinventeringar
Länsstyrelsen önskar träffajägarna för att diskutera samarbete kring
områdesinventeringar. Även andra intressegrupper inom viltförvaltningsdelegationen är
välkomna att. deltaga i diskussionerna.
§14. Mötesdatumför 2013.
Landshövdingen föreslog följande datum för delegationens kommande möten under
2013:
17:e juni klockan 10-12.
18:e septemher klockan 10-12.
28:e november klockan 10"12.
Samtliga föreslagna datum fastställdes av mötet.
§ 15. Landshövdingen avslutade mötet.

Vid protokollet

Kalle Mälson

5fJ/~fil;rv-vc;~

Sigrid Bergström

