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Viltförvaltningsdelegationen

Protokoll fört vid viltförvaltningsdelegationens möte 2014-11-27
Plats: Länsstyrelsens sessionssal
Närvarande: Peter Egardt (ordf.), Tomas Bergström, Stefan Holm, Bo Jansson, Sonja
Jansson, Kurt Källström, Lars-Olof Legnerfält, Elisabet Rosengren, Åsa Sikberg. Ersättare
för ej deltagande ledamot: Johan Rendel, Peder Rinman (deltagande via telefon under § 8).
Övriga ersättare: Hans-Erik Carlsson, Louis de Geer. Föredragande tjänstemän: Monica
Eriksson, Lennart Nordvarg, Lars Plahn samt sekreterare Kalle Mälson.

§ 1. Landshövding Peter Egardt hälsade alla välkomna.
§ 2. Stefan Holm valdes att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
§ 3. Mötet godkände den utskickade dagordningen.
§ 4. Under § 8 i föregående protokoll noterades att viltförvaltningsdelegationen den 4
september inte var beslutsför på grund av för få närvarande ledamöter. Formellt
godkännande av Uppsala läns förvaltningsplan för stora rovdjur skulle i och med detta
fattas under mötet den 27 november. Detta beslut fattas under innevarande möte under
punkten Formellt godkännande av länets förvaltningsplan för stora rovdjur. I övrigt
godkändes föregående protokoll och lades till handlingarna.
Jaktfrågor
§ 5. Information från möten avseende älgförvaltning och skogsskador, kronhjort samt
viltskador på grödor kring Hjälstaviken
Monica Eriksson och Lars Plahn föredrog.
Monica och Lars informerade om tre möten i länet med inriktning mot viltförvaltning som
genomförts sedan föregående möte med viltförvaltningsdelegationen.
Skogsstyrelsen anordnade ett möte den 6 oktober som behandlade viltanpassad
skogsskötsel och hur man kan minska de negativa effekterna av hjortbetet. Länsstyrelsen
var föredragande angående sin roll i älgförvaltningen. Mötet var avsett att fungera som ett
samtalsforum där myndigheter, jägare och andra aktörer kunde diskutera kring
förväntningar samt identifiera framgångsfaktorer för att minska negativa konsekvenser av
hjortviltet.
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Den 12 november anordnade Länsstyrelsen ett kvällsmöte där kronhjort i länet
diskuterades. Jägareförbundet och Skogsstyrelsen deltog som föredragande. Länets kronoch älgskötselområden, älgförvaltningsgrupper och viltförvaltningsdelegater var inbjudna
till mötet. Under kvällen presenterades dokumentet Riktlinjer och målsättning för
kronhjortstammen i Uppsala län. Utöver detta genomfördes presentationer om biologi, jakt
och skador orsakade av kronhjort.
Den 9 oktober hölls ett informationsmöte i Hjälsta bygdegård i syfte att diskutera hur man
kan arbeta för att minska betesskador orsakade av stora fåglar omkring Hjälstavikens
naturreservat. På mötet deltog representanter från Länsstyrelsen, Viltskadecenter,
Jägareförbundet, ornitologer samt brukare kring Hjälstaviken. Under kvällen beslutades om
en arbetsgrupp som fortsatt kommer att arbeta med dessa frågor kring Hjälstaviken. En
enkät är utskickad till brukarna runt viken avseende skador orsakade av stora fåglar.
§ 6. Information kring nomineringar och beslut av älgförvaltningsgrupper
Monica Eriksson föredrog.
Monica informerade om att nomineringar av ledamöter till länets älgförvaltningsgrupper
för perioden 2015-2017 har kommit in till Länsstyrelsen. En älgförvaltningsgrupp ska bestå
av sex ledamöter, varav tre utses på förslag av markägarnas organisationer och tre på
förslag av jägarnas organisationer. Länsstyrelsen avser att fatta beslut om ledamöter i
älgförvaltningsgrupperna inom kort.
§ 7. Information avseende älgförvaltningsområden
Monica Eriksson föredrog.
Monica informerade om att Länsstyrelsen i Uppsala den 10 december kommer att träffa
angränsande Länsstyrelser för att påbörja diskussioner kring framtida revideringar av
gränsdragningar avseende älgförvaltningsområden. Arbetet med att revidera gränser
avseende älgförvaltningsområden kommer att fortgå under 2015.
§ 8. Formellt godkännande av länets förvaltningsplan för stora rovdjur
Då viltförvaltningsdelegation vid mötestillfället den 4 september inte var beslutsför kunde
inget formellt beslut avseende godkännande av länets förvaltningsplan för de stora
rovdjuren tas. Beslutet sköts fram till mötet den 27 november.
Vid beslutet deltog ersättare för ledamot för lokalt näringsliv och turism, Peder Rinman,
via telefon. Mötet beslöt enhälligt att godkänna förvaltningsplanen.
§ 9. Naturvårdsverkets beslut kring miniminivåer för rovdjur samt licensjaktsbeslut.
Information kring landshövdingarnas skrivelse till miljödepartementet.
Lennart Nordvarg föredrog.
Lennart inledde med att redogöra för de nu kvalitetssäkrade inventeringsresultaten för
rovdjur från föregående vintersäsong. Inventeringsresultaten nationellt visar att
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vargstammen ökar medan björnstammen minskar något. Lodjursstammen nationellt tycks
minska relativt kraftigt sedan toppnoteringar år 2008/2009. För lodjur når man nationellt
inte upp till det nationella referensvärdet som är satt till 870 lodjur.
Lennart redogjorde för beslutade nationella miniminivåer för varg och björn. Miniminivåer
för lo och järv var vid mötestillfället ännu ej beslutade. Lennart informerade om att avsett
vilket beslut Naturvårdsveket kommer att fatta avseende miniminivåer för lodjur så
kommer Länsstyrelsen sannolikt inte att besluta om licensjakt efter lo i länet under denna
vinter. Länsstyrelsen avser inte heller att besluta om licensjakt efter varg eftersom det
skulle motverka målet att öka spridningen och minska trycket i de vargtätataste länen. För
Lennarts presentation angående miniminivåer, se bilaga 1.
Peter Egardt redogjorde för landshövdingarna i mellersta förvaltningsområdets skrivelse till
Naturvårdsverket avseende rovdjursförvaltningen. Skrivningen berörde att man med
nuvarande förvaltning ser en svårighet att uppnå en regional adaptiv förvaltning. I
skrivningen påpekas att Naturvårdsverket vid beslut avseende miniminivåer endast
fokuserar på dagsläget, medan man även behöver se framåt några år i tiden avseende
populationsutvecklingen för de stora rovdjuren. Ett annat viktigt syfte med skrivelsen var
att understryka vikten av att Naturvårdsverket lyssnar till viltförvaltningsdelegationerna i
frågor avseende lokal förvaltning av rovdjuren. Inget svar avseende skrivelsen har kommit
från Miljödepartementet.
§ 10. Inventering rovdjur
Monica Eriksson och Stefan Holm föredrog.
Monica redogjorde för hur inventeringen av de stora rovdjuren kommer att genomföras
under den kommande vintern. Inventeringarna utgår från allmänhetens rapporter,
kamerövervakning samt spillningsinventeringar. Monica betonade vikten av att
Länsstyrelsen får in rovdjursobservationer från allmänheten.
Monica visade en kartbild från Rovobs, och påpekade att det fortfarande finns områden i
länet med luckor avseende rapporter av lodjur. Monica berättade också att ambitionen är att
alla personer som lägger in observationer i Rovobs ska bli kontaktade av Länsstyrelsen.
Monica informerade också om den lohona som fångats och märkts i länet under året.
Genom att följa geografisk data från sändare har man kunnat observera att detta lodjurs
hemområde verkar vara mindre än vad som tidigare observerats från lodjur i Norra Sverige.
Stefan Holm informerade att Svenska Jägareförbundet inte avsåg att deltaga i en
områdesinvetering i samordning med Länsstyrelsen. Svenska Jägareförbundet har ställt en
fråga till de 21 jaktvårdskretsarna i länet avseende deltagande i en områdesinventering.
Svaret från jaktvårdskretsarna gjorde att man valde att avstå deltagande i en
områdesinventering. Valet att inte deltaga i en områdesinvetering ska enligt Stefan främst
ses som en protest mot Naturvårdsverket och till det politiska spelet kring
rovdjursförvaltningen, där man inte uppnår en adaptiv förvaltning av rovdjuren. Svenska
jägareförbundet ställer dock upp på att rapportera rovdjursobservationer till Rovobs, och är
tacksamma för återkoppling från Länsstyrelsen vid rapportering.
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§ 11. Handlingsplan för rovdjursangrepp
Monica Eriksson föredrog
Monica redogjorde för Länsstyrelsen svar avseende skrivelse kring handlingsplan för
viltskador som inkommit från LRF.
Monica informerade att det på Länsstyrelsens hemsida finns information med instruktioner
till tamdjursägare vid rovdjursangrepp. Länsstyrelsen planerar även att utföra en
informationsinsats för rovdjursstängel.
Monica informerade också om att SLU (Viltskadecenter) har fått ett regeringsuppdrag att
se över kostnaderna för tamdjursbesättningar som utsätts för rovdjursangrepp. I uppdraget
ingår även en översyn av ersättningsmodellen som ska ta hänsyn till indirekta skador.
Regeringsuppdraget ska redovisas den 31 augusti 2015.
§ 12. Aktuella rovdjurshändelser
Per Blomkvist föredrog
Per började med att göra en tillbakablick för de senaste åren avseende utbetalde medel för
rovdjursskador på tamdjur. Hittills har endast cirka 8000 kronor utbetalats för skador
orsakade av rovdjur, vilket är betydligt lägre än exempelvis 2012, då vargangrepp förekom
i länet.
Per informerade vidare om att Länsstyrelsen går igenom länets vilthägn. Han informerade
även om problem vid vilthägn, där dåligt underhåll av stängsel skapar problem. En fråga
ställdes vilka åtgärder Länsstyrelsen kan vidta vid eftersatt skötsel av vilthägn. Monica
Eriksson besvarade frågan med att Länsstyrelsen inte kan ge viten för detta, men att
myndigheten kan förelägga hägnägaren om att tömma hägnet på djur samt förbud mot att
hålla djur i hägnet.
Per informerade utifrån observationer från Rovobs om förekomstläget för björn, lo och
varg i länet. För Pers presentation, se bilaga 2.
§ 13. Information kring nyval av delegationens ledamöter samt information om
delegationens nästa möte.
Kalle Mälson informerade om att nomineringsanmodan avseende ledamöter och ersättare i
viltförvaltningsdelegationen för perioden 2015-2018 har sänts ut. Sista svarsdag är den 8
december. Länsstyrelsen avser att fatta beslut om en ny delegation innan årsskiftet.
Nästa möte med viltförvaltningsdelegationen bestämdes till den 9 februari klockan 13-15.
Peter Egardt avslutade mötet och tackade delegationen för årets arbete.
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Vid protokollet

Kalle Mälson

Justeras

Peter Egardt

Stefan Holm
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