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Viltförvaltningsdelegationen

Protokoll fört vid viltförvaltningsdelegationens möte 2017-02-08
Plats: Länsstyrelsen i Uppsala län, Bäverns Gränd 17
Närvarande ordinarie ledamöter: Göran Enander (ordf.), Stefan Holm, Bo Jansson, Sonja
Jansson, Kurt Källström, Lars-Olof Legnerfält, Elisabeth Rosengren, Åsa Sikberg, Claes
Utterström, Rickard Malmström, Per-Gunnar Persson, Björn Orring, Peter Heldestad.
Närvarande ersättare: Hans-Erik Carlsson, Louis De Geer, Anders Söderström, Jasmine
Stavenow, Lars Karlsson, Anders Hedström.
Föredragande tjänstemän: Lars Plahn, Per Blomkvist, Lennart Nordvarg samt sekreterare
Susanne Ekström.
Landshövding Göran Enander hälsade alla välkomna, särskilt välkommen till Peter
Heldestad från polisen som ersätter Lars Ekström.
På fråga om regelverket kring ordinarie ledamöter och suppleanter klargjorde Göran att de
ordinarie ledamöterna har personliga suppleanter.
§ 1. Kurt Källström valdes att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
§ 2. Åsa Sikberg har anmält en övrig fråga, vi tar upp frågan idag för diskussion men
fortsätter på nästa möte.
§ 3. Föregående protokoll § 6 skyddsjakt på vildsvin resp. bäver i länet. Sonja Jansson
ansåg att texten var för försiktig gällande bäver. Efter diskussion godkändes protokollet
och lades till handlingarna. Frågan kan tas upp igen om behov uppstår.
§ 4. Jaktfrågor.
Lars Plahn föredrog ny älgförvaltningsplan för Uppsala län.
Lars informerade om att det är viktigt att vi har tydliga och bra planer, och mål för vad som
ska ligga till grund för en ny älgförvaltningsplan enligt NFS 2011:7, samt målen för både
älgförvaltningen och de skogliga målen. Lars föreslog att vi bildar en arbetsgrupp som
arbetar med förvaltningsplanen, se bilaga 1.
Efter diskussion beslöts att arbetsgruppen ska bestå av: Louis de Geer, Stefan Holm, Åsa
Sikberg, Bo Jansson och Hans-Erik Carlsson. Lars kommer att kalla till ett möte inom kort.
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§ 5. Uppföljning älgjakten 2016/2017.
Lars Plahn föredrog.
Älgjakten är nyss avslutad och alla har inte slutrapporterat ännu så antalet kan vi inte säga
med säkerhet.
Lars visade hur älgavskjutningen och nyttjandegraden i förhållande till
tilldelning/avskjutningsplan sett ut i länet under säsongen 2016/2017 och 2015/2016.
Länets älgförvaltningsområden har i snitt en nyttjandegrad motsvarande 90% fällda älgar
i förhållande till målen vilket är väldigt bra, se bilaga 1.
Lars presenterade vidare hur avskjutningstatistiken samt resultat från spillnings- och
flyginventeringar och älgobservationer har sett ut i länets älgförvaltningsområden under de
senaste fem jaktsäsongerna.
Tittar man på resultaten från spillningsinventeringarna så har älgstammen minskat i
Fjärdhundra och i Ekoln-Trögd.
Det konstaterades att bara drygt 50% av tallmarkerna återbeskogas med tall. Det är ett
problem som ger minskat vinterfoder för älgarna och ökade skador på de tallplanteringar
som finns. Norra upplandskusten har stort tallbestånd med stora skador medan Österbybruk
har lite skador på sitt tallbestånd.
När det gäller älgbetesinventeringen så är länsmålet för färsk viltskada högst 5% på tall.
Ser man på de förvaltningsområdena som inventerades senast så hade Ekoln-Trögdens
ÄFO 13% och Fjärdhundra ÄFO 15%. Det påpekades att det borde uttryckas tydligare att
målet för skadorna ska vara maximalt 5%.
Den årliga träffen för Älgförvaltningsgrupperna är den 22 februari.
Arbetet med att se över gränserna för älgförvaltningsområdena pågår. Länsstyrelsen i
Stockholm har personalbrist men vi hoppas att det trots det fattas beslut om gränserna
under våren. Vi räknar med att de nya gränserna skall gälla from 2018.

§ 6. Fråga avseende viltstängsel i Österbybruks älgförvaltningsområde.
Lars Plahn föredrog.
Olycksstatistiken finns publikt på Älgdata men det är bara olyckorna med död älg som
redovisas, övriga olyckor har vi ingen statistik på tyvärr. Enligt Peter Heldestad så har
viltolyckorna ökat med 16%.
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Bo Jansson beskrev hur en av våra mest olycksdrabbade vägsträckor ser ut, där det är
enormt mycket ungskog och sly som skymmer sikten. De flesta olyckorna inträffar vid
skiftbytena på Sandvik, frågan har diskuterats länge nu måste viltstängsel upp. Enligt
Stefan Holm tror man att viltolyckorna skulle minskas med 80% om man fick upp ett
viltstängsel.

Lars fick under mötet mail från Ivan Andic regional planerare/åtgärdsbeställare på
Trafikverket. Det pågår just nu ett arbete med att samla in brister/behov som ska vara
underlag för kommande investeringar, som ska föregås av åtgärdsvalsstudier i
Länstransportplan för Uppsala län 2018-2029. Nya planen ska fastställas under år 2018, se
bilaga 1.

§ 7. Licensjakt lodjur.
Lennart Nordvarg föredrog.
För att minska och förebygga skadorna på tamdjur har vi fattat beslut om licensjakt efter
högst 4 lodjur, länet är uppdelat i 2 jaktområden (norra och södra). Den här gången är inte
Florarnas naturreservat undantagen jakt utan ingår precis som övriga naturreservat. I den
inre delen av Florarnas på statens mark finns civilrättsliga avtal som innebär att staten
arrenderar ut jakt med undantag för jakt efter lo och mård. Svenska rovdjursföreningen och
Nätverket lo och varg har överklagat beslutet till förvaltningsrätten i Luleå efter mötet:
förvaltningsrätten har avslagit samtliga överklaganden. Det finns många olika åsikter till
beslutet inte minst i sociala medier och både Lennart och Göran Enander har fått mail i
frågan bilaga 2.
Göran Enander informerade om att Högsta förvaltningsdomstolens avgörande när det gäller
vargjakten som var väldigt systematiskt upplagt. Beslutet är läsvärt oavsett vad man har för
åsikt i frågan. Förmodligen kommer beslutet gällande lojakten att se ut på liknande sätt.
Domen bilägges protokollet, bilaga 3.
Länsstyrelsen försöker utvidga Florarnas naturreservat främst västerut, reservatet har
speciella naturtyper som vi gärna vill bevara. Det pågår förhandlingar med markägare om
att köpa marken och hur lång tid den processen tar är svårt att säga, vilket också gör att det
är svårt att bedöma när vi har en ny skötselplan för reservatet. Skötselplanen kommer att gå
ut på remiss i vanlig ordning, ambitionen är att allt ska vara klart under 2018. I samband
med detta kommer jakten att ses över.
Rickard Malmström undrade om det inte är bättre att tillåta jakt i de områden där det
verkligen sker skador på tamdjuren. På så sätt borde man få en större acceptans för jakten
både av dom som drabbas och dom som är negativa till jakt. Vi borde få en ”win win”
situation och en större samsyn menar Rickard.
Lennart Nordvarg svarade att Uppsala är väldigt tamdjurstätt och då är det viktigt att
minska skadorna i området, som komplement jobbar vi också med skyddsjakt.
Kurt Källström frågade Rickard Malmström om Uppsala kommun tagit ställning i frågan
när det gäller sina arrendatorer. Uppsala kommun har inte tagit ställning i frågan.
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§ 8. Remiss från Naturvårdsverket.
Lennart Nordvarg föredrog.
Remissen från Naturvårdsverket om principer och process för fastställande av
miniminivåer av stora rovdjur. Lennart redogjorde för syftet med remissen och svarade på
frågor från ledamöterna. Det är flera instanser som skall svara på remissen som ska vara
besvarad senast 15/2. Lennart hade hoppats kunna redogöra för Länsstyrelsens svar på
remissen men pga. tidsbrist blev det inte så, bilaga 4.
Lennart informerade om att vi fått extra pengar för dna analyser av varg, all spillning efter
varg samlas in. Vi har också tittat på möjligheter att samla in urin från lo men det är svårt
att samla in urin. Det är svårt att räkna varje vuxen individ därför använder vi oss av
föryngringar.

§ 9. Resultat från vinterns rovdjursinventeringar.
Per Blomkvist föredrog.
Per började med att påminna om det är viktigt att rapportera observationer av rovdjur via
rovobs.se samt skandobs.se och vi ser helst att ni använder rovobs.se.
Per visade inventeringsläget för lo samt preliminära grupperingar av lodjur i länet. Vi har
6-7 familjegrupper i länet. Nu väntar vi på snö för att kunna inventera som planerat.

§ 10. Aktuella rovdjurshändelser.
Per Blomkvist föredrog.
Per redogjorde för björnläget i länet och gick även in på björnhändelserna i länet under
2016. Vi hade bl.a. en nödvärnssituation i Harg 3 december, Per visade bilder på både
skador orsakade av björn och björnhägnet i Almungeberg.
Avseende varg visade Per på inrapporterade observationer, och visade även bilder från
vargreviret vid sjön Glamsen där det är en föryngring konstaterad och vid Florarna har vi
en tik som uppehåller sig.
Per gav en sammanfattning samt visade bilder över skador på tamdjur orsakades av rovdjur
i länet under 2016. I samband med informationen påminde Per om rovdjursalert, vilket är
en SMS-tjänst inom vilken man som djurägare kan få information vid rovdjursangrepp i
länet uppdelat kommunvis.
Pers presentation se bilaga 5.
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§ 11. Övriga frågor.
Åsa Sikberg har inkommit med en övrig fråga angående problem med utfodring och ökad
vildsvinsstam.
Åsa redogjorde för skrivelsen som också delades ut till ledamöterna då det är stora problem
med utfodring som inte hålls efter. Hur kan vi nå varandra så det blir bra för både
markägare och jägare? bilaga 6.
Lars Plahn svarade att utfodring och åtling har vi regler för i våra förvaltningsplaner men vi
kan absolut ta upp frågan med jägarna igen. Per Blomkvist säger att det har blivit mycket
bättre än för bara några år sedan men vi måste hjälpas åt att hålla tillbaka
vildsvinsstammen.
Frågan diskuteras vidare på nästa möte.

§ 12. Nästa möte.
Följande möten för viltförvaltningsdelegationen under 2017 beslutades.
Den 18 maj kl. 13.00-15.30 på Länsstyrelsen
Den 28 september kl. 9.00-16.00 möte med exkursion vi träffas på Länsstyrelsen
Den 23 november kl. 13.00-15.30 på Länsstyrelsen
Sekreteraren mailar mötesinbjudningarna som kalenderinbjudan enligt önskemål.

Vid protokollet
(Det signerade protokollet finns tillgängligt i Länsstyrelsens diarium)
Susanne Ekström

Justeras

Göran Enander

Kurt Källström
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