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Viltförvaltningsdelegationen

Protokoll fört vid
viltförvaltningsdelegationens möte 2014-04-23
Plats: Uppsala slott
Närvarande: Peter Egardt (ordf.), Jan-Erik Andersson, Tomas Bergström, Hans-Erik Carlsson,
Louis de Geer, Stefan Holm, Bo Jansson, Sonja Jansson, Kurt Källström, Lars-OlofLegnerfålt,
Jenny Lundström, Per-Gunnar Persson, Lena Rönnberg, Anders Söderström. Föredragande
tjänstemän: Per Blomkvist, Monica Eriksson, Lennart Nordvarg, Gunilla Norström samt
sekreterare Kalle Mälson.

§ l. Landshövding Peter Egardt hälsade alla välkomna.
§ 2. Mötet godkände den utskickade dagordningen.
§ 3. Lena Rönnberg valdes att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§ 4. Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
§ 5. Information från Viltskadecenter
Inga Ängsteg från Viltskadecenter informerade om Viltskadecenters roll, lantbruksföretagens
kostnader kopplade till rovdjur, förebyggande åtgärder i samband angrepp från rovdjur samt för
frågor kopplade till inventeringsmetodik för rovdjur. Viltskadecenter arbetar på uppdrag av
Naturvårdsverket och tillhör Sveriges Lantbruksuniversitet Målgrupper för Viltskadecenters
verksamhet är myndigheter, organisationer, djurägare, markägare och allmänhet.
För Ingas presentation, se Bilaga l.
§ 6. Fågel och säl
Monica Eriksson föredrog.
Monica redogjorde för viltskador orsakade av tranor och gäss i Uppsala län. Länsstyrelsen har
under de senaste tre åren betalat ut 760 000 kronor får skador och ersättningar för förebyggande
åtgärder orsakade av storfåglarna i länet. Huvuddelen av dessa skador har orsakats av tranor.
Monica informerade också om att det även har börjat komma rapporter om skador på gröda
orsakade av sångsvanar.
Vid skador orsakade av de stora fåglarna ska den som drabbats kontakta Länsstyrelsen som
utfår en besiktning av skador på grödan. Monica informerade även om att Naturvårdsverket har
fått ett regeringsuppdrag att utarbeta riktlinjer för förvaltning av storfågeL
Monica informerade vidare om vad som gäller vid skyddsjakt på gäss och skarv, och att det nu
finns en nationell förvaltningsplan för skarv som är framtagen av Naturvårdsverket.
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Länsstyrelsen har fått in ansökningar för skyddsjakt på skarv, både från Mälaren och från
kusten. Representant för yrkesfisket (Per-Gunnar Persson) framlade att det är av vikt att en
regional förvaltningsplan för skarv tas fram för länet. Monica besvarade detta med att
Länsstyrelsen arbetar vidare med frågan.
Monica informerade om att Naturvårdsverket har fattat beslut om skyddsjakt på 20 stycken
gråsälar i Uppsala län under 2014. Monica informerade även om gällande bestämmelser för jakt
av gråsäl i länet.
För Monicas presentation, se bilaga 2.

§ 7. Avslqutningsstatistik älg
Gunilla Norström och Monica Eriksson föredrog.
Älgjakten för jaktsäsongen 2013/2014 avslutades den 31 januari 2014. Gunilla redovisade
statistik för fållda älgar under jakten. Totalt fålldes 2091 älgar, varav 1008 vuxna djur och 1083
kalvar (otjänliga älgar ej medräknade). Detta är något fler djur än vad som fålldes under
jaktsäsongen 2012/2013.
Monica Eriksson redovisade vidare avskjutningsstatistik och kartor för kronhjort, dovhjort,
vildsvin och rådjur i Uppsala län.
Representant för jakt och viltvårdsintresset (Staffan Holm) frågade om det fanns intentioner att
ta upp frågan kring gränsdragningen med älgförvaltningsområden med Länsstyrelsen i
Stockholms län igen. Gunilla svarade att det i dagsläget inte är aktuellt.
Representant för skogsnäringen (Bo Jansson) frågade hur målen i älgförvaltningsplanerna har
uppnåtts i länet. Monica Eriksson svarade att en uppföljning av årets jaktresultat nu pågår, och
att frågan kommer att tas upp på nästa möte i viltförvaltningsdelegationen.
För presentationen avseende avskjutningsstatistik, se bilaga 3.
§ 8. Rovcijursläget i länet
Monica Eriksson och Per Blomkvist föredrog.

Inventering
Monica informerade om resultat från lodjursinventeringen 2013/2014. På grund av
snöförhållandena under vintern har inventeringsmöjligheterna varit begränsade. Ingen
områdesinventering har tyvärr kunnat genomföras. Länsstyrelsen har kvalitetssäkrat 14
familjegrupper av lo i länet under inventeringen, vilket på grund av den snöfattiga vintern och
begränsade inventeringsmöjligheter utgör en minimisiffra. Under inventeringssäsongen
2013/2014 har Länsstyrelsen fått in cirka 260 observationer från allmänheten via rovobs.se.
Monica informerade även om att man har spårat en revirmarkerande varg på gränsen mot
Gävleborg under vintern. Per informerade om de vargobservationer som förekommit i länet
under den senaste tiden och visade på kartor över var observationerna gjorts.
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Monica informerade också om att ett lodjur fångats i fålla och forsetts med sändare i länet. Det
märlcta lodjuret är en del i ett projekt som drivs av Loprojektet vid Sveriges
Lantbruksuniversitet där lodjur från olika delar av Sverige förses med sändare i syfte att studera
rörelsemönster och hemområdesstorlek, resultatet kommer att ge underlag for tollming av de
inventeringar som genomförs.

ÖVervakningskameror
Monica informerade även om att Länsstyrelsen har fått tillstånd att sätta upp 20 st.
övervakningskameror som en del i rovdjursförvaltningen. Kamerorna kommer att sättas upp i
olika delar av länet i syfte att ge underlag till inventering, men även i samband med skador och
skyddsjakt, samt vid fångstredskap. Innan kamerorna placeras ut måste Länsstyrelsen ha
tillåtelse av berörd markägare samt informera kommunen.
För Monicas presentation avseende rovdjursläget i länet, se bilaga 4.

Skador på tamdjur i länet
Per Blomkvist föredrog.
Per informerade om att Länsstyrelsen nu ser över stängsel kring hjorthägn i länet. Det har varit
en del problem kring hjorthägn i länet där hjortar har kunnat ta sig ut genom stängslet, men
även att andra djur, exempelvis vildsvin, har kunnat ta sig in i hägnen.
Peter E gardt frågade om förekomsten av bj öm i länet. Per svarade att Länsstyrelsen tidigare har
besilctigat spår efter "Knutbybjömen". Vid samtliga spåmingar har spåren varit desamma.
Sannolikt rör det sig därfor om en björn. Per nämnde också att Länsstyrelsen är tacksamma för
att observationer av björn rapporteras till Länsstyrelsen.
Per informerade även om att Länsstyrelsen har deltagit på informationsmöten i ute i länet,
senast i Huddunge i mars, och att Länsstyrelsen gärna deltar för information/diskussion på
denna typ av möten.
För Pers presentation, se bilaga 5.
§ 9. Miniminivåer för rovdjur
Lennart N ordvarg föredrog.
Lennart informerade om hur arbetsprocessen och rollerna ser ut inför beslut om nya
miniminivåer för rovdjur i länen. Miniminivåema är starkt kopplade tilllänets förvaltningsplan
för stora rovdjur. Länsstyrelserna i respektive förvaltningsområde föreslår gemensamt
miniminivåer till Naturvårdsverket. Varje läns nivå ska godkännas av länets
viltförvaltningsdelegation. Beslut om nya miniminivåer kommer att tas av Naturvårdsverket i
oktober 2014.

§ 10. Förvaltningsplanför stora rovdjur
Lennart N ordvarg, Inga Ängsteg och Monica Eriksson föredrog.
Lennart inledde punkten med att informera om tidsplanen för arbetet med länets
förvaltningsplan. Planen har varit ute på en första remiss till delegationen och Lennart
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redogjorde kort för inkomna synpunkter. Lennart konstaterar att mycket av de inkomna
synpunkterna fokuserar på miniminivåerna, och att åsikterna avseende miniminivåerna skiljer
sig mycket i de synpunkter som inkommit. Lennart förtydligar även att om inte
viltförvaltningsdelegationen i länet kommer överens kommer naturvårdsverket ta beslutet kring
miniminivåerna.
Inga Ängsteg gav sedan en kort generell information kring förvaltningsplaner. Hon påpekade
svårigheten av att arbeta med rovdjursfrågorna i ett län utan en förvaltningsplan och vikten av
att de förvaltningsplaner som arbetas fram blir praktiskt användbara. F ör Ingas presentation
angående forvaltningsplaner, se bilaga 6.
Monica Eriksson gick sedan igenom hur Länsstyrelsen räknat fram sina förslag till
miniminivåer i den första remissversionen av förvaltningsplanen samt förslaget kring fordelning
av rovdjursnivåer i det mellersta förvaltningsområdet. För de beräkningar som gjort har man
rälmat på vilken bärkraft som bedöms finnas i länet för rovdjuren, och har utgått från olika
inventeringar (däribland spillningsinventeringar). Lennart Nordvarg förtydligade att det är
viktigt att det inom delegationen finns en gemensam bild av vilka parametrar som används i
berälmingarna av miniminivåerna.
Efter presentationen angående miniminivåer följde gruppdiskussioner kring bestämda
frågeställningar kring förvaltningsplanen. Huvudfrågorna som diskuterades var dels
övergripande kring hur ledamöterna såg på det utkast till plan som remitterats till delegationen,
samt frågor kring bestämningskriterierna for miniminivåer.
Tre grupper diskuterade sedan kring frågeställningarna och passet avslutades med en
summering. Länsstyrelsen samlade in sammanfattande synpunkter från gruppernas diskussion
för det vidare arbetet med planen.
Planen kommer att skickas ut på en ny remiss den 14 maj*, synpunkter på denna remiss ska
vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 29 maj. Ett beslutsunderlag för planen kommer att
skickas ut till delegationen den 3 juni, inför viltförvaltningsdelegationens möte den 17 juni.

Vid protokollet

*

Datumet för utskick inför andra remissrundan har skjutits fram efter mötet, på grund av att Länsstyrelsen vill
invänta resultat från diskussioner i frågan om miniroinivåer från mellersta samverkansområdet den 8-9 maj.

