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 Viltförvaltningsdelegationen 

 

 
 
 
 
Protokoll fört vid viltförvaltningsdelegationens möte 2015-02-09 
 
Plats: Länsstyrelsens sessionssal 
 
Närvarande: Peter Egardt (ordf.), Tomas Bergström, Hans-Erik Carlsson, Håkan Collin, 
Louis de Geer, Lars Ekström, Anders Hedström, Stefan Holm, Bo Jansson, Sonja Jansson, 
Lars Karlsson, Patrik Kjellin, Kurt Källström, Lars-Olof Legnerfält, Rickard Malmström, 
Per Gunnar Persson, Johan Rendel, Peder Rinman, Elisabet Rosengren, Åsa Sikberg, 
Jasmine Stavenow, Anders Söderström, Claes Utterström. Föredragande tjänstemän: 
Monica Eriksson, Lennart Nordvarg, Per Blomkvist samt sekreterare Kalle Mälson. 
 
 
§ 1. Landshövding Peter Egardt hälsade alla välkomna.  
 
§ 2. Sonja Jansson valdes att tillsammans med ordföranden justera protokollet. 
 
§ 3. Mötet godkände den utskickade dagordningen.  
 
§ 4. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.  

 
§ 5. Information om viltförvaltningsdelegationens roll och arbete. Genomgång av 
förordning, arbetsordning mm.  
 
Gunilla Stener och Lennart Nordvarg föredrog.   
 
Länsstyrelsens chefsjurist Gunilla Stener redogjorde för innebörden i rollen att vara 
ledamot i viltförvaltningsdelegationen. Presentationen fokuserade på information kring 
rollen att vara ämbetsman samt vilka principer som ligger bakom ämbetsmäns arbete vid 
statliga myndigheter. Med utgångspunkt från förordningen om viltförvaltningsdelegationer 
(SFS 2009:1474) informerade Gunilla även om delegationens uppgiftsområden och hur 
delegationens sammansättning ser ut. En kort genomgång av Länsstyrelsen i Uppsala läns 
arbetsordning för viltförvaltningsdelegationen gavs också. Peter Egardt förtydligade att 
beslut som fattas i viltförvaltningsdelegationen är myndighetsbeslut. För mer information 
kring Gunillas presentation, se bilaga 1. 

 
Lennart Nordvarg fortsatte med en presentation i syfte att sätta 
viltförvaltningsdelegationens i Uppsala läns arbete i ett nationellt perspektiv. Lennart 
informerade om att viltförvaltningsdelegationen är ett samverksorgan, som är beslutande på 
en övergripande nivå. Sverige är uppdelat i tre förvaltningsområden avseende 
rovdjursförvaltningen, där Uppsala län ingår i det mellersta. Det finns även ett 
samverkansråd där landshövdingarna vid respektive Länsstyrelserna i förvaltningsområdet 
sammanträder. Lennart berörde även rollfördelning mellan nationella och regionala 



 

 2(5) 

2015-02-25 104-429-15 

 
 

 

POSTADRESS 751 86 Uppsala  GATUADRESS Hamnesplanaden 3 
TELEFON 010-22 33 000  FAX 010-22 33 010 

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

myndigheter och visade exempel på beslut som viltförvaltningsdelegationerna fattar. 
Lennart presenterade också översiktligt vilka konventioner samt internationella och 
nationella lagar som styr viltförvaltningsdelegationens arbete. För Lennarts presentation, se 
bilaga 2. 
 
Frågor ställdes huruvida Länsstyrelsen i Uppsala län har förvaltningsplaner för vildsvin och 
säl. För vildsvin finns en förvaltningsplan på länsnivå, för säl finns i dagsläget endast en 
nationell förvaltningsplan. Förvaltning av säl enligt den nationella förvaltningsplanen lyfts 
även upp som en informationspunkt på viltförvaltningsdelegationens nästa möte. 
 
§ 6. Information kring aktuella förvaltningsplaner i Uppsala län, information kring 
Länsstyrelsens organisation inom viltförvaltning samt information kring viltläget i länet 
(viltskador, inventeringar) 
 
Monica Eriksson och Per Blomkvist föredrog. 
 
Monica gav en aktuell lägesbeskrivning avseende viltsituationen i länet. Monica började 
med att informera om Länsstyrelsens organisation avseende viltförvaltningen. Efter detta 
informerades om aktuella förvaltningsplaner i Uppsala län.  
 
Aktuella förvaltningsplaner finns att tillgå via Länsstyrelsens hemsida samt även på 
viltförvaltningsdelegationens SharePoint-sida.  
 
Monica redogjorde för älgförvaltningsplanen för Uppsala län som beslutades av 
viltförvaltningsdelegationen 2013. Monica visade aktuella älgförvaltningsområden i länet 
och informerade om att en diskussion förs med grannlänen i avsikt att justera gränserna. 
Monica visade avskjutningsstatistik för älg i länet, och informerade om vad medlen i 
älgvårdsfonden är avsedda att användas till.  
 
Monica informerade om de övergripande riktlinjer för kronhjort som beslutades av 
viltförvaltningsdelegationen 2014 och visade även avskjutningsstatistik avseende 
kronhjort, dovhjort och vildsvin i länet.  
 
Monica redogjorde också för viltskadesituationen i länet, såväl avseende betesskador 
orsakade av fågel samt rovdjursskador på tamboskap.  
 
Förvaltningsplanen för stora rovdjur i Uppsala län som fastslogs av 
viltförvaltningsdelegationen 2014 delades ut till delegationen.  
 
För Monica presentation, se bilaga 3.  
 
Per Blomkvist informerade om säsongens inventeringar av rovdjur.  
 
Per visade hur rapportering av lo, björn och varg såg ut i rapporteringssystemet för rovdjur 
(Rovobs) under perioden oktober-februari i jämförelse med tidigare år, samt 
observationernas fördelning över länet.  

 
Nytt för årets inventeringssäsong är att Länsstyrelsen har möjlighet att använda sig av 
kameror för att effektivisera inventeringsarbetet. I dagsläget har Länsstyrelsen tillstånd för 
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20 kameror. Även foto eller film av djuren från allmänheten kan användas i 
inventeringsarbetet efter kvalitetssäkring av Länsstyrelsen i fält. 
 
Per informerade även om det märkta lodjur som finns i Uppsala län. Lodjuret är en hona 
och ingår i ett forskningsprojekt som samordnas av SLU. Det märkta lodjuret finns i 
området kring Almunge, och de data om hennes rörelsemönster som hittills insamlats 
uppvisar ett mindre hemområde än för andra lodjur som studeras i andra delar av norden.  
 
För björn finns kvalitetssäkrade observationer i två områden i länet, dels omkring sjön 
Vällen samt i området Söderfors/Nolmyra. En björn i länet blev väckt ur ide den 30 
december 2014.  
 
Per informerade om vargrapporter i länet under säsongen med fokus på det vargpar som 
spårats i Älvkarleby och in i Gävleborgs län.  
 
Per informerade även om den förändring i jaktförordningens § 28 som skedde under 2013, 
vilken innebar att om ett rovdjur fälls i syfte att skydda tamdjur ska detta anmälas till 
Länsstyrelsen (vilket tidigare anmälts till polisen).  

 
Länsstyrelsen har under 2014 arbetat aktivt med att inventera och besiktiga länets vilthägn. 
Per visade på bilder på bra och dåliga exempel av vilthägn i länet. För Pers presentation, se 
bilaga 4.  
 
 
§ 7. Inkommen skrivelse från LRF Mälardalen avseende formell utbildning för 
viltförvaltningsdelegationen samt särskilda utskott för beredande av aktuella vilt- och 
jaktfrågor 
 
Lennart Nordvarg föredrog. 
 
Lennart redogjorde för LRF Mälardalens skrivelse till viltförvaltningsdelegationen.  
 
Avseende utbildningstillfällen för viltförvaltningsdelegationen så kommer 
viltförvaltningsdelegationen i Uppsala att ges möjlighet att deltaga vid ett 
utbildningstillfälle vid Viltskadecenter i Grimsö under våren. Exakt datum för detta 
utbildningstillfälle var vid mötet inte fastslaget. Utöver detta utbildningstillfälle kommer 
det vid viltförvaltningsdelegationens nästkommande möte ges fortbildning inom för 
delegationen relevanta områden. Detta delegationsmöte bestämdes till den 28 maj. Mötet 
kommer att genomföras under eftermiddagen med start efter lunch och avslutas med en 
gemensam middag.  
 
Avseende LRF:s förslag om särskilda utskott som bereder aktuella vilt- och jaktfrågor 
konstaterade Lennart att formella beredande utskott inte är förenliga med förordningen om 
viltförvaltningsdelegationer (SFS 2009:1474). I förordningens 11 § framgår att ärenden vid 
viltförvaltningsdelegationen bereds av anställda vid länsstyrelsen i samråd med 
ordföranden. Länsstyrelsen förordar istället en arbetsform där särskilda referensgrupper kan 
bildas om specifika behov av sådana uppstår. Referensgrupperna kan bidra med kunskaper 
som kan underlätta beredningen av ärenden inför beslut. För Länsstyrelsens svar till LRF 
avseende skrivelsen, se bilaga 5.  
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§ 8. Inkommen skrivelse från Jägareförbundet, Jägarnas riksförbund och 
skogsnäringen avseende tillsättande av arbetsgrupp med uppdrag att se över fällavgifter 
för älg 
 
Lennart Nordvarg föredrog. 
 
Lennart redogjorde för skrivelsen och för hur älgvårdsfondens medel har fördelats under år 
2014. Lennarts slutsats är att cirka 90 % av älgvårdsfondens medel går till fasta kostnader 
för älgförvaltningen i länet, varav 64 % går till Länsstyrelsens administration samt 24 % till 
älgförvaltningsgruppernas arbete. Lennart pekar på att älgförvaltningen ska vara 
självfinansierande och att alla medel som tas ut inom Länsstyrelsen går till 
älgadministrationen inom myndigheten.  
 
Efter presentationen följde en diskussion avseende hur medlen för älgförvaltningen 
används. Peter Egardt underströk att myndigheten endast kan använda medlen från 
fällavgifterna för älgförvaltningen, då inga andra medel för denna verksamhet finns att 
tillgå. Peter Egardt föreslog vidare att en referensgrupp bildas som ser över hur 
älgvårdsmedlen på bästa sätt kan användas. Länsstyrelsen tar med sig frågan att sätta 
samman en referensgrupp som diskuterar frågorna om älgvårdsfondens användande.  
 
För Länsstyrelsens svar på skrivelsen, se bilaga 6.  

   
§ 9. Datum för viltförvaltningsdelegationens möten under 2015. 
 
Följande möten för viltförvaltningsdelegationen under 2015 beslutades: 
 
Den 28 maj, halvdag på slottet med början efter lunch.  Förutom delegationsmöte kommer 
dagen också innehålla fortbildning för viltförvaltningsdelegationen inom relevanta 
områden. Dagen avslutas med middag.  
 
Den 19 november, på Länsstyrelsen, klockan 15-17.  
 
§ 10. Information kring viltförvaltningsdelegationens SharePoint-sida samt praktiskt 
administrativ information avseende viltförvaltningsdelegationens arbete 
 
Kalle Mälson föredrog. 
 
Kalle Mälson gav kort praktisk information kring viltförvaltningsdelegationens arbete. Den 
huvudsakliga korrespondensen med delegationens ledamöter (kallelser till möten, utskick 
av protokoll mm) sker via mail. Det är därför viktigt att Länsstyrelsen har tillgång till 
korrekt uppdaterad information avseende ledamöternas mailadresser. 
 
Viltförvaltningsdelegationen har en så kallad SharePoint sida, vilken nås via internet. På 
sidan samlas relaterad information 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 kommer in på sidan, samt 
var man finner information på sidan skickas ut till ledamöterna via mail.  
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Information gavs även kring arvoden för delegationens ledamöter, se bilaga 7. För att 
erhålla ersättning ska blanketter för ändamålet användas. Blanketter finns att få vid 
delegationens möten, samt finns att ladda ned från viltförvaltningsdelegationens SharePoint 
sida.  

  
 
Vid protokollet 

 
 
Kalle Mälson 
 
 
Justeras 
 
 
 
Peter Egardt   Sonja Jansson 


