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LÄNSSTYRELSEN 
UPPSALALÄN 

Viltförvaltningsdelegationen 

Protokoll fört vid viltförvaltningsdelegationens möte 2014-06-17 

Plats: Länsstyrelsens sessionssal 

Närvarande: Peter Egardt (ordf.), Jan-Erik Andersson, Tomas Bergström, Göran Carlsson, 
Stefan Hamnstedt, Stefan Holm, Sonja Jansson, Kwt Källström, Lars-OlofLegnerfålt, 
Peder Rinman, Asa Sikberg. Ersättare: Louis de Geer. Föredragande 1jänstemän: Monica 
Eriksson, Lennmt Nordvarg, Lars Plahn samt sekreterare Kalle Mälson. 

§ l. Landshövding Peter Egardt hälsade alla välkomna. 

§ 2. Lars-OlofLegnerfålt valdes att tillsammans med ordförandenjustera protokollet. 

§ 3. Mötet godkände den utskickade dagordningen. 

§ 4. Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 

§ 5. Jakttider ii/g 

Monica Eriksson föredrog. 

Länsstyrelsen föreslog sammajakttider för älg säsongen 2014/2015 som för föregående 
jaktsäsong, d.v.s. den andra måndagen i oktober till den 31 januari. Delegationen hade inte 
några invändningar mot föreslagen jakttid. Länsstyrelsen kommer att besluta att jakttiden 
för älg i länet 2014/2015 blir den 13 oktober 2014 till den 31 januari 2015 . 

§ 6. Fiillavgifter ii/g 

Monica Eriksson föredrog. 

Länsstyrelsen fareslog oförändrade fållavgifter för älg för kommande jaktsäsong. 
Fällavgiften är 900 kronor för ett vuxet djur och 200 kronor för en kalv. Länsstyrelsen 
utgår från självkostnadsprincipen vid bestämmande av nivå för fållavgifterna, dvs. att 
avgifterna ska täcka kostnaderna för älgförvaltningen i länet. Delegationen hade inte några 
invändningar mot förslaget. 

§ 7. Inriktning för kronhjort i Uppsala liin 

Lars Plahn föredrog. 
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Lars presenterade det förslag till övergripande riktlinjer för forvaltning av kronhj01i i 
Uppsala län som skickats ut tillledamöterna i samband med kallelsen till mötet. 
Lars visade statistik kring fållda kronhjoliar i länet under den senaste tioårsperioden. En 
tydlig trend är att fler och fler kronhjoliar fålls. 

Lars gick sedan igenom de föreslagna riktlinjerna. Länsstyrelsen har mottagit 
ändringsförslag i förhållande till det utskickade förslaget for punkt 3 .1.3, 3.3 .2, 3.3 .5 samt 
3.5.5. 

Under punkt 3.1.3 har forslag inkommit att orden markägarnasföreträdare byts mot 
berörda markägare. Punkt 3.1.3 får genom denna forändring följande lydelse: 

Kronhjortsstammens storlek ska anpassas så att skador på skogs- och jordbruk kan anses 
acceptabla av berörda markägare. 

Under punkt 3.3.2, forsta meningen, läggs orden i huvudsa1{ till. Första meningen i punkt 
3.3 .2 får genom denna forändring följande lydelse: 

Ett område som har sådan storlek och arrondering att det medger vård ffi' en i lnmtdsak 
egen kronhjortsstam får av Länsstyrelsen registreras som kronhjortsskötselområde. 

Under punkt 3.3.5 ändras texten i förhållande till det utskickade förslaget ti ll foljande 
lydelse: 

Den minsta areal som ska gälla vidregistrering av kronhjortsskötselområde i Uppsala län 
bör vara åtminstone l O 000 ha. 

Förslag har inkommit att stryka den andra meningen under punkt 3.5.5. Förslaget bifölls ej, 
lydelsen under punkt 3.5.5 kvarstår att vara: 

Foderskepande åtgärder och stödutfodring kan medföra minskade skador. Kronhjortar bör 
endast utfodras i undantagsfall underför trakten svåra vintelförhållanden men inte i 
närheten ffi' skadekänslig skog eller gröda. 

Utöver detta ska till riktlinjerna även tilläggas ett stycke från Naturvårdsverkets 
författningssamling (NFS 2011:7, § 52) med följande lydelse: 

Länsstyrelsen ska regelbundet och minst vart tredje årfölja upp och se över 
skötselplanerna och vid behov vidta de åtgärder som behövs. 

Denna skrivning tillförs riktlinjerna under punkt 3.3 .11. 

Efter det att dessa justeringar och tillägg utförts godkände 
viltförvaltningsdelegationen enhälligt Länsstyrelsens förslag till övergripande 
riktlinje•· för skötseln av kronhjortsstammen i Uppsala län. De beslutade riktlinjerna 
bifogas detta protokoll (bilaga l). 

§ 8. Minimiuivåer rovf/jur 

Lenna1i Nordvarg föredrog 
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Lennatt redogjorde for det beslutsunderlag som skickats ut till delegationen avseende 
miniminivåer for rovdjur. 

Lennatt redogjorde vidare for beslutsprocessen kring fastställande av miniminivåer for de 
stora rovdjuren. Vatje läns miniminivå ska godkännas av länets viltförvaltningsdelegation. 
Länsstyrelsen ska lämna förslag till samverkansrådet på miniminivåer för björn, varg, järv 
och lo i länet. Samverkansråden ska med utgångspunkt i länsstyrelsernas förslag lämna 
förslag till miniminivåer i rovdjurförvaltningsområdet och i vat1 och ett av de län som ingår 
i området. Förslaget lämnas till Naturvårdsverket. Naturvårdsverket ska fastställa 
miniminivåerna inom ramen för de nationella målen for respektive art. 

Lenna11 redogjorde även för tidsplanen för fastställandet av miniminivåerna. 
Samverkansrådet i mellersta rovdjursförvaltningsområdet sammanträder den 26 augusti. 
Den 22 september ska forslag till miniminivåer vara inlämnat till Naturvårdsverket. 
Därefter ska Naturvårdsverket fastställa miniminivåerna. 

Lennart redogjorde for de utgångspunkter Länsstyrelsen beaktat vid framtagandet av 
forslag till miniminivåer for lodjur i Uppsala län. Miniininivåerna ska säkerställa en 
långsiktigt livskraftig stam av lodjur och att länens miniminivåer sammantaget måste 
uppnå eller överstiga det nationella referensvärdet for lodjurens populationsstorlek 
Min im i nivåerna bör vidare säkerställa en långsiktigt hållbar lodjursstam på regional nivå, 
en balans med bytesdjuren samt möjlighet till samexistens med människan i beaktande av 
skador, jakt och samhällsekonomi. 

Naturvårdsverket har föreslagit en miniminivå på 68 familjegrupper av lo i det mellersta 
förvaltningsområdet, till vilket Uppsala län hör. Respektive län i förvaltningsområdet måste 
ta sin del av ansvaret för antalet föryngringar. Om ingen konsensus kan ske kring detta i 
förvaltningsområdet kommer beslut om fördelning av miniminivåer att tas av 
Naturvårdsverket. 

Lennatt konstaterar att den föreslagna miniminivån på 8 loforyngringar per år är en 
markant minskning gentemot den nu gällande miniminivån som är 23 föryngringar per år. 
Detta är i linje med riksdagens beslut att sänka referensvärdet för populationsstorlek 

Efter påföljande dislmssioner beslutade delegationen enhälligt att godl{änna 
föreslagna miniroinivåerna för rovdjur i enlighet med Länsstyrelsens förslag, se 
bilaga 2. 

§ 9. Förvaltningsplan rovdjur 

Monica Eriksson och LeJmatt Nordvarg föredrog. 

LeJmali inledde punkten med att konstatera att det skett smärre språkliga korrigeringar i 
förvaltningsplanen i förhållande till den version som skickats ut infor beslut. Monica visade 
upp en sammanställning av inkomna synpunkter efter den andra remissrundan av 
förvaltningsplanen i delegationen. 
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Efter förfrågan beslutades att planen skulle gås igenom kapitel för kapitel för beaktande av 
synpunkter under mötet, vilket också skedde. 

Kapitel 2: Kapitlet befanns vara OK och diskussionen föranledde inga förändringar i detta 
kapitel. 

Kapitel3: Efter diskussion godkände delegationen den föreslagna förvaltningsnivån för 
lodjur i enlighet med förslaget. 

Kapitel 4: Tomas Bergström påpekar att den tredje strecksatsen under punkt 4.2 bör ändras. 
Genetiskt värdefulla bör ändras till genetiskt viktiga. 

Vidare diskuterades att en bisats bör tilläggas till den tredje strecksatsen under punkt 4.2, 
om att denna punkt ska gälla om det inte finns några andra realistiska alternativ. Lydelsen 
av strecksatsen efter dessa förändringar blir då: 

Särskilt skadegörande individer bör tas bort oavsett om de är genetiskt viktiga, om det inte 
finns några andra realistiska alternativ, eftersom de förorsakar socio-ekonomiska 
kostnader och sänker acceptansen för varg. 

Kapitel 5: Kapitlet i förslaget befanns vara OK. 

Kapitel 6: Kapitlet i förslaget befanns vara OK. 

Kapitel 7: Kapitlet i förslaget befanns vara OK. 

Kapitel 8: Kapitlet i förslaget befanns vara OK. 

Kapitel 9: Kapitlet i förslaget befanns vara OK. 

Kapitel l 0: Jan-Erik Andersson föreslog en förändrad lydelse av punkt l 0:3, första stycket, 
andra strecksatsen: 

Skadorpå tamdjur i samband med skärgårdsbete skaförebyggas med de till buds stående 
medlen i syfte att inte menligt påverka betesdriften 

Förslaget till ändring godkändes av delegationen. 

Kapitel 11: Efter diskussion beslutade delegationen att ändra den andra strecksatsen under 
punkt 11.1 till följande lydelse: 

Ersättning ska utgå från dokumenterade kostnader för den drabbade. Dessutom ska 
indirekta kostnader inkluderas. 

Kapitel 12: Kapitlet i förslaget befanns vara OK. 

Kapitel 13: Kapitlet i förslaget befanns vara OK. 

Kapitel 14: Kapitlet i förslaget befanns vara OK. 
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Kapitel 15: Kapitlet i förslaget befanns vara OK. 

Kapitel16: Sonja Jansson poängterade att även räv utför predation på rådjur. Delegationen 
beslutade mot bakgrund av detta att ändra andra stycket under punkt 16.2 till följande: 

Aven varg och räv tar rådjur och det samlade predationsflycket på rådjur kan märkbart 
reducera möjligheterna tilljakt i ett län som Uppsala. 

Kapitel 17: Kapitlet i förslaget befanns vara OK. 

Kapitel 18: Jan-Erik Andersson poängterar att tempus bör ändras i den första strecksatsen 
under 18.1. strecksatsen får då följande lydelse: 

Länets invånare ska inte behöva uppleva att deras livskvalitetförsämras på gmnd av 
närvaron av rovdjur. 

Delegationen godkände ändringen. 

Kapitel19: LRF (Asa Sikberg) yrkade på att kapitel19 i sin helhet shyks från 
förvaltningsplanen med hänvisning till att rovdjursturism innebär en störning för rovdjuren, 
samt att rovdjursturism kränker äganderätten. LRF hänvisade vidare till att kapitel 19 i 
Länsstyrelsens förslag till förvaltningsplan för stora rovdjur i Uppsala län strider mot punkt 
20.8 i samma dokument, samt att det i regeringens proposition 2012/13:191, En hållbar 
rovdjurspolitik, inte framgår att 
Naturvårdsverket/Länsstyrelsen/viltförvaltningsdelegationen ska ge tillåtelse till eller 
bevilja rovdjursturism. 

Lenna1t Nordvarg besvarade detta med att man från Länsstyrelsens sida inte anser att det är 
otänkbmt att det inom den närmaste femårsperioden kan uppkomma rovdjursturism i länet, 
varför kapitlet bör finnas med i förvaltningsplanen. 

En omröstning genomfördes, och med siffrorna 8 mot 3 beslutade delegationen att kapitel 
19 ska vara kvar i planen. Asa Sikberg, Peder Rinman och Lars-OlofLegnerfålt 
reserverade sig mot beslutet. Asa Sikberg har lämnat in en skriftlig reservation (Bilaga 3). 

Kapitel 20: Tomas Bergström påpekade att punkt 20.15 första stycket, sista meningen bör 
ändras. Förslag till ny lydelse: 

För att uppnå målet om en vargstam med god genetisk siatus är det dä1jör nödvändigt att 
nya genvarianter tillförs vargstammen genom naturlig invandring eller aktiva åtgärder. 

Delegationen godkände förändringen. 

Kapitel 21: Sonja Jansson påpekade att det i referenslistan till förvaltningsplanen saknas 
referenser till konventionen om biologisk mångfald, det 16:e miljömålet samt till mi- och 
habitatdirektivet Delegationen beslutade att Länsstyrelsen ska komplettera planen med de 
efterfrågade referenserna. 

Genomgången av förvaltningsplanen avslutades med det sammanfattande kapitlet, kapitel 
l. Sonja Jansson efterfrågade en lista med de bilagor som är kopplade till 

POSTADRESS 751 86 Uppsala GATUADRESS Hamnesplanaden 3 

TELEFON O l 0-22 33 000 F AX O l 0-22 33 O l O 

E-POST uppsala@lansstyrelsen.se WEBBPLATS www.lansstyrelsen.se/uppsala 



LÄNSSTYRELSEN 
UPPSALALÄN 

6(6) 

2014-06-26 104-3424-14 

förvaltningsplanen . Länsstyrelsen svarade att en sådan lista ska skapas och infogas i 
planen. 

Viltfdrvaltningsdelegationen beslutade i och med att ovanstående fdrändringaa· 
genomförs att godl{änna Länsstyrelsens förslag till Förvaltningsplan föa· stora a·ovdjur 
i Uppsala län 2014-2018. 

§ 10. Aktuella rovdjurshändelser 

Monica Eriksson föredrog 

Monica informerade k01t om att Naturvårdsverket från den 2 juni 2014 till och med den 30 
juni 2015 har överlämnat rätten att besluta om skyddsjakt i länet efter björn, varg, järv och 
lo till Länsstyrelsen. 

§ 11. Nästa möte 

Nästa möte i viltförvaltningsdelegationen äger rum den 4 september klockan 10- 12 i 
Länsstyrelsens sessionssal. 

Vid protokollet 

Kalle Mälson 
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