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Viltförvaltningsdelegationen

Protokoll fört vid viltförvaltningsdelegationens möte 2014-09-04
Plats: Länsstyrelsens sessionssal
Närvarande: Peter Egardt (ordf.), Tomas Bergström, Stefan Hamnstedt, Stefan Holm, Sonja
Jansson, Kurt Källström, Lars-OlofLegnerfålt, Elisabet Rosengren, Lena Rönnberg, Asa
Sikberg. Ersättare: Christer Hoel, Hans-Erik Carlsson. Föredragande 1jänstemän: Monica
Eriksson, Lennart Nordvarg samt sekreterare Kalle Mälson.

§ l. Landshövding Peter Egardt hälsade alla välkomna.
§ 2. Stefan Hamnstedt valdes att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§ 3. LRF har skickat in ett förslag till övriga frågor, avseende en detaljerad handlingsplan
kopplad tilllänets förvaltningsplan för de stora rovdjmen. På grund av att frågan inkom i
för nära anslutning till möte ko1nmer den att lyftas vid nästa möte i
viltförvaltningsdelegationen.
§ 4. Mötet godkände den utskickade dagordningen.

§ 5. Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingama.
Jaktfrågor
Monica Eriksson inledde informationen avseende jaktfrågor med att meddela att
nomineringar avseende representanter för länets älgförvaltningsgrupper ska ha inkommit
till Länsstyrelsen senast den l O november. Beslut angående detta kommer att fattas innan
årsskiftet.

§ 6. Länsstyrelsens tqJpdrag avseende regionalt anpassade finmtsiering~:formerför
inventering av älg.

Lennatt Nordvarg föredrog.
Lennatt redogjorde för punktens bakgrund. J länsstyrelsernas reglingsbrev för 2014 finns
följande uppdrag:

Länsstyrelserna ska i samråd med berörda myndigheter och intressenter utarbeta regionalt
anpassade finansieringsformer som möjliggörför älgfön,altningsområden i hela landet att
regelbundet genomföra inventeringar.
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skogsnäringen har in får mötet lyft frågan och eftetfrågat mer information om uppdragets
framskridande.
Lennatt informerade att berörda myndigheter och intressenter kommer att kallas till ett
möte på Länsstyrelsen där frågan kommer att behandlas. Mötet kommer att äga rum på
Länsstyrelsen den 29 september klockan 13.
Lennart infonnet·ade vidare om att Länsstyrelsen främst ser uppdraget som att finna
finansieringsformer för de basinventeringsmetoder som SLU har föreslagit. Dessa
inkluderar spillningsinventering, älgobservationer, kalvvikter, och avskj utningsstatistik
Älgvårdsfondens medel räcker inte till en heltäckande inventering vmje år. Länsstyrelsen
bedömer dätför att inventeringama måste delas upp så att endast halva länet inventeras
vatje år. Dessa inventeringsformer bör kompletteras med ÄBIN (älgbetesskador). Dock ser
Länsstyrelsen ingen möjlighet att finansiera ÄBIN med älgvårdsfondens medel.

§ 7. Viltskador på grödor av stora fågla
M onica Eriksson föredrog.
Monica visade på statistik får åren 2011 - 2013 avseende hur mycket pengar som
Länsstyrelsen betalt ut får skador på jordbruksmark orsakade av stora fåglar. Monica
informerade även kring de problem orsakade av större fåglar som förekommit i anslutning
till Hjälstavikens naturreservat. Ett möte kommer att hållas i anslutning till naturreservatet i
Hjälstaviken den 9 oktober. Där kommer frågor avseende betesskador orsakade av fåglar
att behandlas. På mötet kommer även Viltskadecenter att deltaga. För Monicas presentation
avseende viltskador på grödor av stora fåglar, se bilaga l.
Rovdjursfrågor

§ 8. Miniminivåer
Lennart Nordvarg föredrog.
Lennart inledde genom att rekapitulera processen kring fastställande av förvaltni ngsnivåer
och miniminivåer för de stora rovdjuren. Länsstyrelsen har fått i uppdrag att ange
miniminivåer som föryngringar. När samtliga läns miniminivåer slås samman måste siffran
överstiga det nationella gränsvärdet. Om så inte sker kommer Naturvårdsverket att fatta
beslut om miniminivåer. Naturvårdsverket inväntar svar från respektive län avseende
målnivåer senast den 22 september.
Efter samverkansrådets möte den 26 augusti fanns ett starkt önskemål från övriga län i
mellersta förvaltningsområdet att Uppsala län ska ta en föryngring av varg för att avlasta de
vargtäta länen. Förvaltningsnivån som anger den nivå som förvaltningen ska sträva emot
ligger levar på samma nivå som beslutades vid mötet i juni, nämligen 1-2 föryngringar. En
miniminivå på en föryngring medfår inte att föryngringen finns idag, men att länet kan
leonuna att ta en eventuell föryngring i framtiden.
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Länsstyrelsens föreslår mot bakgrund av detta att viltförvaltningsdelegationens beslut från
den 17 juni avseende miniminivå för varg i Uppsala län ändras frånförekomst till l
jö1yngring.
I och med att delegationen vid mötet inte var beslutsför på grund av för få närvarande
ledamöter kunde ett fmmellt beslut inte fattas. Mötet ställde sig enhälligt bakom
Länsstyrelsens förslag.
Efter mötet har delegationens sekreterare sökt de ej närvarande ledamöterna for att förhöra
sig angående deras inställning till beslutet. Av de efter mötet tillfrågade ledamötema har
ledamot för skogsnäringen samt ledamot för lokalt näringsliv och turism ställt sig bakom
Länsstyrelsens förslag. Ledamot från moderaterna har vid korrespondens efter mötet sagt
sig inte vara villig att fatta detta beslut per capsulam. Länsstyrelsen har sökt representant
för yrkesfisket utan resultat. Elva av delegationens tretton ledamöter har i och med detta
accepterat beslutat om att ändra miniminivån i förvaltningsplanen till en fötyngring.
Länets förvaltningsplan kommer i och med detta att kunna distribueras, men formellt
accept avseende förändringen för miniminivåer fattas vid viltförvaltningsdelegationens
nästa möte den 27 november. För Lennatts presentation avseende miniminivåer, se bilaga
2.

§ 9. Aktuella rovdjursitändelser
Monica Eriksson föredrog.
Monica redogjorde for rovdjurshändelser i länet sedan foregående möte i
viltforvaltningsdelegationen. Under sommaren har en del rappotter om dödade får i länet
inkommit. A v dessa skador har fyra stycken kunnat konstaterats vara orsakade av räv och
sex stycken där dödsorsaken inte har kunnat fastställas. Monica poängterade vikten av att
berörda kontaktar Länsstyrelsen så fort som möjligt efter misstänkta rovdjursangrepp för
att möjliggöra en så korrekt besiktning som möjligt. Sl<ador på ensilagebalar orsakade av
björn har också forelmmmit i länet under sommaren.
Monica informerade kort om den vargtik som observerats i området kring Glamsen i noi·ra
Uppsala län samt i Gävleborgs län . Länsstyrelsen har genomförttvå spårningar i området
och även skickat in funnen potentiell vargspillning till Viltskadecenter.
Monica informerade också att Länsstyrelsen nu har kommit igång med kameraövervakning
i arbetet med rovdjursfcirvaltningen i länet. Vidare redogjorde Monica för att Länsstyrelsen
under sommaren genomf61t besiktning av sju rovdjursavvisande stängsel, varav samtliga
godkänts.
För Monicas presentation kring rovdjurshändelser i länet, se bilaga 3.

Övriga frågor

§ 1O. Arbetsgrupper med represeutantel'jråu viiiförvaltningsdelegationen
Monica Eriksson föredrog.
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Monica informerade om att Länsstyrelsen planerar att arbeta fram ett antal riktlii"tier, och att
man i detta arbete gärna ser att representanter från viltförvaltningsdelegationen deltar.
Exempel på sådana dokument som Länsstyrelsen avser att arbeta fram är:
•
•
•
•

Övergripande riktlii"tier för viltskador
Övergripande riktlinjer för skydds- och licensjakt
En utvecklad förvaltningsplan för vildsvin
Förvaltningsplan för skarv

De i viltförvaltningsdelegationen som är intresserade av att deltaga i någon av ovanstående
arbetsgrupper och kommentera Länsstyrelsens förslag till riktlinjer och förvaltningsplaner
ombeds kontakta Monica.

§ 11. Information kring nyval av delegationens ledamöter inför 2015.
Kalle Mälson ii1fonnerade om att Länsstyrelsen under hösten kommer att skicka ut
nominerii1gsanmodan för viltförvaltningsdelegationen för perioden 2015 - 2018.
Nomii1eringsanmodan kommer att skickas ut till företrädare för respektive intresseområden
i likhet med hur detta genomfördes vid val av sittande delegation. Kalle meddelade även
dagens ledamöter och ersättare kommer att meddelas när nomineringsanmodan skickas ut.

§ 12. Nästa möte.
Viltforvaltningsdelegationens nästa möte äger rum den 27 november i Länsstyrelsens
sessionssal. Observara tiden för detta möte är klockan 13-15.
Vid protokollet

~
Kalle Mälson
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