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2014-02-25 Dnr: 104-350-14 

Viltförvaltningsdelegationen 

Protokoll fört vid viltförvaltningsdelegationens möte 2014-02-06 

Plats: Länsstyrelsens sessionssal 

Närvarande: Peter Egardt (ordf.), Jan-Erik Andersson, Tomas Bergström, Göran 
Carlsson, Hans-Erik Carlsson, Louis de Geer, Christer Hoel, Stefan Holm, Bo Jansson, 
Sonja Jansson, Kurt Källström, Lars-OlofLegnerfålt, Jenny Lundström, Johan Rendel, 
Per-Gunnar Persson, Peder Rinman, Elisabet Rosengren, Asa Sikberg, Anders 
Söderström. Föredragande tjänstemän: Per Blomkvist, Monica Eriksson, Lennart 
Nordvarg samt sekreterare Kalle Mälson. 

§ l. Landshövding Peter Egardt hälsade alla välkomna. 

§ 2. Peter Egardt informerade om att ledamöter i viltförvaltningsdelegationen valts för 
ett år. Genom detta ges en möjlighet att komma i fas med landstingsvalens periodicitet. 

§ 3. Tomas Bergström valdes att tillsammans med ordföranden justera protokollet. 

§ 4. Mötet godkände den utskickade dagordningen. 

§ 5. Peter Egardt gick igenom föregående protokoll från viltförvaltningsdelegationens 
möte den 28/11 2013. En kommentar inkom att bilagor till protokollet ej utsänts. 
Samtliga bilagor sändes ut tillsammans med mötesprotokollet från den 28/11, men 
skickades ej med vid inbjudan till mötet den 6/2. Samtliga bilagor från mötet finns att 
tillgå via viltförvaltningsdelegationens SharePoint sida. Föregående protokolllades till 
handlingarna. 

§ 6. Information om viltförvaltningsdelegationens roll och arbete. Genomgång av 
förordning, arbetsordning mm. 

Christer Segerström och Lennart Nordvarg föredrog. 

Christer Segerström, chefsjurist vid Länsstyrelsen i Uppsala län, höll en presentation 
om rollen som ledamot i viltförvaltningsdelegationen. Presentationen fokuserade på 
information kring rollen att vara ämbetsman, grundläggande principer för ämbetsmän, 
vilka principer som ligger bakom statliga myndigheter och ämbetsmäns arbete. Vidare 
presenterade Christer, med utgångspunkt från förordningen om 
viltförvaltningsdelegationer (SFS 2009: 14 7 4) information om delegationens 
uppgiftsområden och hur delegationens sammansättning ser ut. En kort genomgång av 
Länsstyrelsen i Uppsala läns arbetsordning för viltförvaltningsdelegationen skedde 
också. För mer information kring Christers presentation, se bilaga l. 
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Lennart Nordvarg fortsatte med en presentation som berörde rollfördelning mellan 
nationella och regionala myndigheter och om vilka beslut 
viltförvaltningsdelegationerna fattar. Lennart presenterade vilka konventioner samt 
internationella och nationella lagar som styr viltförvaltningsdelegationens arbete. F ör 
Lennarts presentation, se bilaga 2. 

Kalle Mälson gav kort praktisk infonnation kring viltförvaltningsdelegationens arbete. 
Den huvudsakliga korrespondensen med delegationens ledatnöter (kallelser till möten, 
utskick av protokoll mm) sker via mail. Information gavs även kring arvoden för 
delegationens ledamöter, se bilaga 3. För att erhålla ersättning ska blanketter får 
ändamålet användas. Blanketter finns att ladda ned från viltförvaltningsdelegationens 
SharePoint sida. 

En utbildning kommer att anordnas för delegationens ledamöter under våren vid 
Viltskadecenter i Grimsö. Utbildningen erbjuds för nya ledamöter i delegationen samt 
för ledamöter som inte hade möjlighet att delta i utbildningen under 2013. Mer 
information kring utbildningen kommer att skickas ut under våren. Under 
viltförvaltningsdelegationens kommande möte i april kommer en föreläsare att inbjudas 
för att hålla en presentation om något för delegationen relevant ämne. På grund av detta 
kommer kommande möte med viltförvaltningsdelegationen att vara förlängt. 

Viltförvaltningsdelegationen har en så kallad SharePoint sida, vilken nås via internet. 
På sidan samlas information relaterad till delegationens arbete, exempelvis 
dagordningar och protokoll från möten, beslut och liknande. Sidan är lösenordsskyddad, 
och därmed endast tillgänglig för delegationens ledamöter. Information om hur man 
kotnmer in på sidan, samt var man finner information på sidan skickas ut till 
ledamöterna via mail. 

Peter Egardt informerade om viltförvaltningsdelegationens kommande möten under 
2014. Möten kommer under 2014 att genomföras vid följande tillfällen: 

23 april 
17 juni 
4 september 
27 november 

Ytterligaretnöten kan vid behov tillkomma under året. 

Peter Egardt lyfte frågan kring suppleanters närvarorätt vid 
viltförvaltningsdelegationens möten. Efter en kort diskussion beslutades att suppleanter 
kallas till delegationens möten, och att de då endast kommer att ha närvarorätt, men ej 
rösträtt. Ersättning kommer endast att utbetalas till ordinarie ledamöter eller till 
suppleanter i de fall de kallas in vid ordinarie ledamots frånvaro. Beslutet kring detta 
föranleder också att en uppdatering av viltförvaltningsdelegationens arbetsordning 
kommer att genomföras. 

Jaktfrågor 

§ 7. Information kring ny arbetsordning avseende jaktfrågor på Länsstyrelsen 

Lennart Nordvarg föredrog. 
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Lennart informerade om att en förändring av Länsstyrelsens arbetsordning avseende 
jaktfrågor har skett. Jaktfrågor flyttas internt inom Länsstyrelsen från Veterinärenheten 
till Naturmiljöenheten. Syftet med förändringen är att samla jakt- och 
viltförvaltningsfrågorna på en enhet och därmed effektivisera arbetet. 

§ 8. Information om Länsstyrelsens svar på remiss om ny jaktmyndighet 

Monica Eriksson föredrog. 

Länsstyrelsen har svarat på en remiss om införande av en ny viltmyndighet 
Länsstyrelsen avstyrker förslaget om att bilda en ny myndighet samt att flytta frågorna 
från Naturvårdsverket till skogsstyrelsen eller Jordbruksverket, samt att dela upp 
myndigheten på tre orter. Länsstyrelsen har även ifrågasatt ordningen på utredningen, 
där den aktuella remissen berör myndighetsansvaret Utredningen har ännu inte berört 
länsstyrelsernas och viltförvaltningsdelegationernas roll, vilket ska tas upp i 
slutuppdraget som ska redovisas 30 december 2015. 

Landsbygdsdepartementet har lagt upp remissinstansernas yttranden över betänkandet 
på följande sida på internet: http://www.regeringen.se/sb/d/15328/a/228633 

§ 9. Information kring resultatfrån älgjakten 2013/2014 

Monica Eriksson föredrog. 

Årets älgjakt avslutades den 31 januari 2014. Länsstyrelsen bearbetar nu 
slutrapportering och inbetalning från älgjakten som skall vara slutfört till den 14 
februari. Länsstyrelsen kommer efter detta att arbeta med registreringar av älgområden 
samt uppföljning av älgskötselplaner och älgförvaltningsplaner under våren. 
Älgskötselplaner och älgförvaltningsområdesplaner skall vara klara och inskickade till 
Länsstyrelsen senast den 15 juni. Resultatet av jakten kommer att redovisas på nästa 
delegationsmöte i april. 

§ l O. Redovisning av för användande av älgvårdsfondens medel 2 O 13 

Lennart N ordvarg föredrog. 

Bo Jansson, representant för skogsbruket, har inkommit med en fråga angående 
redovisning av älgvårdsfondens medel för år 20 13. 

Lennart redogjorde för älgvårdsfondens inkomster och utgifter och konstaterade att 
älgförvaltningen inte till fullo bär sina kostnader med dagens finansieringsform. En 
minskad kostnad för administration alternativt höjda fållavgifter är därför nödvändig. 
Peter Egardt tydliggjorde att självkostnadsprincipen är grunden för älgvårdsfonden. 
Frågor ställdes huruvida samordning skedde tnellan länen avseende fållavgifter för älg. 
Peter Egardt besvarade detta med fållavgifterna skiljer sig mellan olika län, men att 
länsstyrelserna arbetar för en ökad samverkan kring dessa frågor. I län med stor 
avskjutning kan fållavgifterna hållas på en lägre nivå. För Lennarts presentation 
avseende detta, se Bilaga 4. 

§ 11. Information kringfinansieringsformer för inventering av betesskador i skog 2014 

Lennart Nordvarg föredrog. 
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Bo Jansson, representant för skogsbruket, har inkommit en fråga angående redovisning 
av finansieringsformer för älgbetesinventeringen för 2014. 

Lennart informerade om länsstyrelsemas uppdrag avseende finansieringsformer av 
älgbetesinventeringar. Enligt 2014 års regleringsbrev ska länsstyrelserna i samråd med 
berörda myndigheter och intressenter utarbeta regionalt anpassade finansieringsformer 
smn möjliggör för älgförvaltningsområden i hela landet att regelbundet genomföra 
inventeringar. Lennart informerade vidare om att Länsstyrelsen i dagsläget inte kan ge 
något svar kring hur man långsiktigt avser att hantera finansieringen av 
älgbetesinventeringarna, men att man under 2014 ej kommer att finansiera eventuella 
inventeringar. För Lennarts presentation avseende detta, se Bilaga 5. 

Bo Jansson, redogjorde får att älgbetesinventeringen är viktig för skogsbruket och en 
förutsättning för en god fårvaltning. Bo hänvisade även till Naturvårdsverkets 
föreskrifter och allmänna rådjakt efter älg och kronhjort. Bo gav uttryck för en oro att 
älgbetesinventeringarna inte blir av på grund av att mindre markägare i länet inte kan 
betala för inventeringarna. skogsintresset anser det är viktigt att inventeringarna blir av 
våren 2014, och att man inte kan vänta på inventeringarna ytterligare. 

En diskussion fördes kring hur finansieringsfonnema får inventeringarna ska komma 
att se ut, och hur detta ska lösas under året. 

Peter Egardt svarar att Länsstyrelsen avser att fullfålja det uppdraget som getts i 
regleringsbrevet och utreda frågan under året och att i detta arbete samråda med berörda 
parter. 

Rovdjursfrågor 

§ 12. Information kring riksdagens beslut om ny rovdjurspolitik 

Lennart Nordvarg föredrog. 

Lennart informerade om riksdagens beslut om ny rovdjurspolitik, baserat på proposition 
2012/2013:191-En hållbar rovdjurspolitik. 

Rovdjurspropositionen baseras på tre huvuddelar: 

l. Gynnsam bevarandestatus får de svenska rovdjuren 
2. Tamdjurshållning 
3. Socioekonomisk hållbarhet 

Detta ska uppnås genom ökad regionalisering av frågorna. 

Lennart redogjorde även för viktiga budskap i och med den nya rovdjurspolitiken, 
däribland att ökad hänsyn ska tas tilllandsbygdföretagens hela ekonomi, att 
länsstyrelserna ska ta över skyddsjaktbesluten, en förenklad licensjakt och att 
förvaltningsplanerna kommer att utgöra en viktig del i det fortsatta arbetet. 

Lennart redogjorde vidare får målen i och tned den nya rovdjurspolitiken samt för 
fokusområden för arbetet 2014. Lennart berättade även kort om beslutet att delegera 
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skyddsjakt efter rovdjur från Naturvårdsverket till länsstyrelserna, samt att detta beslut 
har överprövats. Även Naturvårdsverkets beslut om licensjakt på varg har överprövats. 

Vidare redogjorde Lennart för förändringar i § 28 i jaktförordningen, som gäller från 
juli 2013. Djurägare har enligtjaktförordningen rätt att skjuta angripande rovdjur, och 
detta ska anmälas till Länsstyrelsen. Om Länsstyrelsen misstänker jaktbrott anmäls 
detta vidare till polisen. 

Lennart berättade också om hur arbetet med att fastställa miniroinivåer för rovdjur 
planeras för 2014. Enligt Naturvårdsverkets tidsplan ska miniroinivåerna beslutas av 
Naturvårdsverket under november 2014. För Lennarts presentation avseende detta, se 
bilaga 6. 

§ 13. Information om eventuelllodjursjakt samt beslut om eventuellajaktområden 2014 

Lennart Nordvarg föredrog. 

Lennart informerade om att det inte kommer att bli någon lodjursjakt i länet under 2014. 
Det beror på att de kvalitetssäkrade familjegrupperna i Mellersta förvaltningsområdet 
inte når upp till miniminivån på 137 familjegrupper. Lennart visade även statistik på 
antallodjursfmniljer i länet under perioden 2003-2013. Antalet familjegrupper 2013 var 
14 st vilket är den lägsta nivån sedan 2007 (11 st). År 2009 fanns det 29 familjegrupper 
i Uppsala län. För Lennarts presentation angående detta, se Bilaga 7. 

Lennart redogjorde får att Länsstyrelsen har fått in skrivelser angående lodjursjakt från 
Jägarnas Riksförbund, Jägareförbundet Uppsala län samt en gemensam skrivelse från 
LRF Mälardalen, Jägarnas riksförbund och Sveriges J ordägarfårbund. Lennart 
redogjorde får skrivelserna och Länsstyrelsens svar på dessa (se bilaga 8, 9 och l 0). 

§ 14. Redogörelseför arbete med länetsförvaltningsp/anför rovdjur 

Lennart Nordvarg föredrog. 

Lennart berättade om upplägget för arbetet med länets förvaltningsplan för rovdjur. 
Länen i det mellersta förvaltningsområdet för rovdjur fårsöker i så stor utsträckning 
smn möjligt samordna arbetet med sina förvaltningsplaner, så att de ska ha en liknande 
struktur och upplägg. Lennart visade upp Länsstyrelsen i Värmlands förvaltningsplan 
som ett exempel. 

I tidsplanen för arbetet med Uppsala läns förvaltningsplan planeras två remissrundor av 
planen (en remissrunda innan viltförvaltningsdelegationens möte i april och en 
remissrunda i maj) där viltförvaltningsdelegationen kan inkomma med synpunkter på 
planens utformning. Beslut angående förvaltningsplanen fattas av 
viltförvaltningsdelegationen och beräknas tilljuni 2014. För Lennarts presentation 
avseende detta, se bilaga Il. 

§ 15. Aktuella rovdjurshändelser i länet 

Per Blomkvist föredrog. 

Per redogjorde får att det under 2013 dokumenterades 16 angrepp av lodjur i länet (10 
hjmiar, 5 tackor, 9lamm). Totalt har lmappt 50 000 kr utbetalts från Länsstyrelsen i 
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ersättning för dessa skador. Detta är lägre kostnader för rovdjursskador än 2012, då 
vargangrepp i länet gjorde att kostnaderna var högre. Länsstyrelsen betalar ut 
ersättningar i enlighet med Viltskadecenters rekommendationer. 

Per informerade om lodjursangrepp i hjorthägn i Röloppe, Örsundsbro, samt om en 
pågående polisutredning angående dött lodjur i Tierp. 

Vidare informerade Per om att man vid skador på tamdjur ska kontakta Länsstyrelsens 
joumummer: 010-22 33 224. Samma nummer gäller får kontakt med Länsstyrelsen vid 
skyddsjakt enligt§ 28 ijaktförordningen. 

För Pers presentation, se bilaga 12. 

§ 16. Information om den pågående inventeringen av rovdjur i länet 

Monica Eriksson föredrog. 

Länsstyrelsen har under säsongens inventeringar säkrat l O familjegrupper av lodjur i 
länet, men Uppsala län kommer att dela fler familjegrupper med grannlänen. En varg 
har spårats på länsgränsen mellan Gävleborg och Uppsala den 5 februari 2014 och 
revirmarkeringar observerades under spåmingen (se bilaga 13). 

Lodjursinventeringen i länet pågår fram till och med den sista februari. Länsstyrelsen 
förbereder även för en eventuell områdesinventering i länet tillsammans med 
Jägarefårbundet 

Monica uppmanade att alla rovdjursobservationer ska rapporteras direkt på 
www.rovobs.se, eller till Länsstyrelsens inventeringsnummer: 010-22 33 308. 

Övriga frågor 

§ l 7. Per-Gunnar Persson, representant för fiskerinäringen, lyfte frågor angående 
skador orsakade av säl och skarv, och ställde frågan om viltförvaltningsdelegationen är 
rätt forum för att driva frågor kring detta. Peter Egardt svarade att Länsstyrelsen 
behöver hjälp från Naturvårdsverket med dessa frågor, och att det finns anledning att 
komma tillbaka till frågorna under året. 

Vid protokollet 

Kalle Mälson 


