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LÄNSSTYRELSEN 
UPPSALALÄN 

Viltförvaltningsdelegationen 

Protokoll fört vid viltförvaltningsdelegationens möte 2015-11-19 

Plats: Länsstyrelsen i Uppsala län 

Närvarande: Peter Egardt (ordf.), Hans-Erik Carlsson, Håkan Collin, Lars Ekström, Stefan 
Holm, Bo Jansson, Lars Karlsson, Kmt Källström, Lars-OlofLegnerfålt, Rickm·d 
Malmström, Björn Orring, Johan Rendel, Peder Rinman, Elisabeth Rosengren, Asa 
Sikberg, Jasmine Stavenow, Claes Utterström. Föredragande tjänstemän: Per Blomkvist, 
Monica Eriksson, Lennatt Nordvarg, samt sekreterare Kalle Mälson. 

Landshövding Peter Egardt hälsade alla välkomna. 

§ 1. Lars Ekström valdes att tillsammans med ordförandenjustera protokollet. 

§ 2. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna 

§ 3. Mötet godkände den utskickade dagordningen. 

§ 4. Samförvaltning av ii/g och kronhjort i flinet. 

Monica Eriksson foredrog. 

Monica berättade kort om Naturvårdsverkets utvärdering av svensk kronhj01tsförvaltning. 
Inriktningen är att nu öka samförvaltning for älg och kronhj01t, vilket ligger i linje med 
ambitionen om en ökad flermtsförvaltning. Ett av syftena med samforvattningen är en 
bättre samlad överblick, inte minst på skadesidan. Detta innebär bland annat att 
älgförvaltningsområdena även kommer att bli förvaltningsområden for kronhjott och att 
samma rapp01teringssystem föreslås användas för kronhj01t som för älg. 
Näringsdepattementet har flaggat for att det kommer en remiss om kronhjottsförvaltningen 
inom k01t. För Monicas presentation angående samförvaltning av älg och kronhjott, se 
bilaga l. 

§ 5. Information om Länsstyrelsens webbsidor för vilt- ochrovdjursfrågor 

Monica Eriksson föredrog. 

Monica visade Länsstyrelsens webbsidor avseende viltforvaltning. Sidorna innehåller 
mycket information kring länets viltförvaltning. Bland annat kan man på sidorna finna 
information kring älgförvaltningsområden och hämta hem de senaste skötselplanerna för 
respektive älgförvaltningsområde, älgskötselområde och kronhj01tsskötselområde. 
Länsstyrelsen arbetar fottlöpande med sidorna så att informationens ska hållas uppdaterad. 
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Monica informerade också om att en kronviltsforeläsning med Anders Jarnemo från SLU 
kommer att hållas den 19 januari klockan 19 på Viktoria hotell och konferens. Anmälan 
sker via Länsstyrelsens hemsida. 

För Monicas presentation angående Länsstyrelsens webbsidor för vilt- och rovdjursfrågor, 
se bilaga 2. 

§ 6. Information h:ring förbet·edelser inför en eventuelllicensjald på varg i andra län i 
mellersta rovdjm·sförvaltningsområdet 

Monica Erikson foredrog. 

Monica böJjade med en kort nämna tre regeringsuppdrag som är aktuella inom 
rovdjursförvaltningen och som redovisats i form av rapporter. Dessa tre uppdrag utgörs av 
en utredning från Sveriges Lantbruksuniversitet kring påverkan från rovdjursangrepp på 
landsbygdsföretagens ekonomi samt två rapporter från Naturvårdsverket angående 
uppdatering av befintlig sårbarhetsanalys och att utreda frågan kring gynnsam 
bevarandestatus för varg. 

Monica visade sedan antal familjegrupper och revirmarkerade vargpar fi·ån vintern 
2014/2015. Hon redogjorde vidare for hur berörda län i mellersta förvaltningsområdet enats 
kring numerärer forjaktuttag per län vid en eventuelllicensjakt på varg. Fördelningen 
mellan de berörda länen foljer de regionala forvaltningsplanerna för varg. 

För Monicas presentation avseende eventuelllicensjakt på varg i andra län i mellersta 
förvaltningsområdet, se bilaga 3. 

§ 7. Övergripmule riktlinjer för rovdjursförvaltningen i mellersta 
rovdjursjörva/tningson1rådet 

Lennmt N ordvarg föredrog. 

Lennmt informerade om de övergripande riktlinjer för rovdjursförvaltningen som 
samverkansrådet i mellersta förvaltningsområdet kommit överens om. I riktlinjerna 
besluivs samverkansstruktur luing rovdjursfrågorna i forvaltningsområdet samt 
samverkansrådets respektive viltförvaltningsdelegationernas respektive roller i 
förvaltningsområdet. Riktlinjerna beskriver även gemensamma principer for utformning av 
förvaltningsmål, samordning kring licensjaktsbeslut och ett gemensamt synsätt kring 
skyddsjakt 

De övergripande riktlinjerna i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet bifogas som 
bilaga 4. 

POSTADRESS 751 86 Uppsala GATUADRESS Hamnesplanaden 3 

TELEFON O l 0-22 33 000 FAX O l 0-22 33 O l O 

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



LÄNSSTYRELSEN 
UPPSALALÄN 

3(5) 

2015-12-04 l 04-6272-15 

§ 8. Information kring rovdjursskyddmule viistar för lumd 

Monica Eriksson föredrog. 

Monica informerade om att Länsstyrelsen i Uppsala i likhet med flera andra län fattat 
beslut om riktlinjer för bidrag avseende inköp av västar som skyddar hundar vid 
rovdjursangrepp. Bidrag kommer främst att ges för inköp av västar tilljakthundar i 
vargrev i r, men även för inköp av västar till andra hundar, exempelvis eftersökshundar och 
räddningshundar. Länsstyrelsen ersätter 50 % av kostnaden för västen vid beviljade 
ansökningar. På Viltskadecenters hemsida finns mer information kring funktionalitet hos 
rovdjursskyddande västar för hund. 

§ 9. Information kring sms-tjiinsten Rovdjursalert vid rovdjursangrepp 

Monica Eriksson föredrog. 

Rovdjursaleli är ett system som innebär att ett SMS efter besiktning av rovdjursskadade 
tamdjur skickas ut till de som anslutit sig till tjänsten i länet. Denna tjänst är öppen för alla 
som vill ansluta sig, exempelvis djurägare, jägare, biodlare etc. För tillfället är cirka 60 
användare anslutna till tjänsten. Tjänsten har hittills använts vid tre tillfållen i Uppsala län. 
Anmälan för att följa händelser via Rovdjursalert sker via Länsstyrelsens hemsida. 

§ 10. Information kring vinfems inventeringar 

Monica Eriksson och Per Blomkvist föredrog. 

Monica informerade om det avtal som upprättats mellan Naturvårdsverket och Svenska 
Jägareförbundet avseende deltagande från Jägareförbundets sida i inventeringar av rovdjur 
under säsongen 2015/2016. 

Monica informerade vidare om att ingen områdesinventering kommer att genomföras under 
vintern 2015/2016 i Uppsala län. Rovdjursinventeringarna i länet kommer att baseras kring 
rappmter från allmänheten där kvalitetssäkringen sker av Länsstyrelsen. Ä ven foto/film 
från allmänheten kommer att användas under inventeringarna. Länsstyrelsens 
inventeringsverksamhet kommer även att baseras på snöspårning, insamling av DNA samt 
användande av viltkameror. 

Per Blomkvist visade sedan observationer från rappmteringssystemet rovobs.se för björn, 
varg och lo i länet från år 20 l O till år 2015. 

Avseende björn konstaterade Per att antalet observationer ökat i länet under den angivna 
tidsperioden. I länet är björnobservationerna koncentrerade till ett östligt och ett västligt 
förekomstområde. 

Avseende lodjur konstaterade Per att observationerna i Rovobs minskat under den angivna 
tidsperioden. Per visade vidare bilder angående den märkta lohonan "Leonora", som 
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förseddes med en radiosändare under år 2014. Lo honans hemområde har konstaterats som 
litet i en nationell jämförelse, men hemområdet har ökats med 30 kvadratkilometer under 
2015. Under året har Johanans två ungar märkts. 

Avseende varg berättade Per att Länsstyrelsen hittills endast konstaterat vuxna djur i 
Glamsenreviret, dessa har fångats på bild av Länsstyrelsens utplacerade viltkameror i 
området. Inventeringen fot1sätter och snöspårning och insamling av DNA (spillning, urin 
och blod) får påvisa om det har fötts valpar i reviret under våren 2015. 

Viltkameror har även använts för att övervaka kungsörn. Under året har två 
kungsörnsungar ringmärkts i länet. 

För presentationer avseende information kring vinterns inventeringar, se bilaga 5. 

§ 11. Riktlinjerför bi dm g och ersättning från viltskademedlen 

Monica Eriksson föredrog. 

Monica re.dogjorde kort för det utskickade beslutsunderlaget avseende riktlinjer för bidrag 
och ersättning från viltskademedlen (Naturvårdsverkets viltskadeanslag l :7). Utöver bidrag 
och ersättning från viltskademedel finns även möjlighet att söka stöd för rovdjursavvisade 
stängsel via landsbygdsprogrammet för blocklagd mark. 

Asa Sikberg, representant för ägare och brukare av jordbruksmark, redogjorde för ett 
förslag som skickats till delegationen tidigare under mötesdagen. Förslaget behandlar 
socioekonomisk hänsyn i utformningen av rovdjursförvaltningen. Peter Egardt informerade 
om att Naturvårdsverket utreder frågorna avseende socioekonomisk hänsyn i 
rovdjursförvaltningen och ska leverera en fördjupad utvärdering i slutet av november. 
Länsstyrelsen inväntar denna fördjupade utvärdering, och avser att återkomma till 
skrivelsen från Asa Sikberg. 

Viltförvaltningsdelegationen beslutade enhälligt i enlighet med utskickat beslutsunderlag 
avseende riktlinjer för bidrag och ersättning från viltskademedlen. Asa Sikbergs skrivelse 
bifogas protokollet, se bilaga 6. För beslut kring riktlinjer för bidrag och ersättning från 
viltskademedlen, se bilaga 7. 

§ 12. Aktuella rovdjurshändelser 

Per Blomkvist föredrog. 

Per Blomkvist gav en redogörelse för Länsstyrelsens arbete kring ärendet med den björn 
som under slutet av oktober och bötjan av november rörde sig i områden sydväst om 
Uppsala. Händelsen fick ett st011 publikt och medialt intresse. Efter ett omfattande arbete 
med att via olika medel försöka få björnen att röra sig från det tättbefolkade området 
fattade polismyndigheten i samråd med Länsstyrelsen ett beslut att i enlighet med § 9 i 
jaktlagen att avliva björnen. Björnen avlivades den 9 november. Björnen fördes till SVA 
och konstaterades vara en ung björnhona med en vikt av 76 kilo. 
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Per sammanfattade även hur viltskadorna orsakade av rovdjur har sett ut i länet under 2015. 
Under året har 16 rovdjursskador konstaterats i länet. Av dessa har 9 konstaterats vara 
utförda av björn, 2 av varg samt 3 av lo. Ytterligare två rovdjursangrepp har bedömts som 
osäkra och har orsakats av lo, varg eller annat djur. 

§ 13. Nästa möte 

Viltförvaltningsdelegationens nästa sammaträde genomförs den 18 februari klockan 15 '---
17. 

Vid protokollet 

a 
Peter Egardt Lars Ekström 

POST ADRESS 751 86 Uppsala GATUADRESS Hamnesplanaden 3 
TELEFON O l 0-22 33 000 FAX O 10-22 33 O l O 

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




