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 Viltförvaltningsdelegationen 

 

 

 

 

 

Protokoll fört vid viltförvaltningsdelegationens möte 2017-05-18 
 

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, Claes Utterström, Rickard Malmström, Peter Heldestad, Liza von 

Engeström, Lara Tickle, Håkan Collin, Louis De Geer 

Närvarande ersättare: Hans-Erik Carlsson, Anders Söderström, Lars Karlsson, Åsa 

Sikberg 

Föredragande tjänstemän: Lars Plahn, Per Blomkvist, Lennart Nordvarg samt 

sekreterare Susanne Ekström. 

 

 
§ 1. Landshövding Göran Enander hälsade alla välkomna, särskilt välkommen till 

Liza von Engeström natur/ekoturism och Lara Tickle naturvårdsintresset. 

På fråga om regelverket kring ersättare så klargjorde Göran att ersättare har 

yttranderätt men inte beslutanderätt, samt att ordinarie ledamot som anmält 

förhinder att delta ersätts av sin ersättare under hela mötet även om den ordinarie 

ledamoten ansluter till mötet. 

 

§ 2. Bo Jansson valdes att tillsammans med ordföranden justera protokollet. 

 

§ 3. Mötet godkände den utskickade dagordningen.  

 

§ 4. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.  

 

§ 5. Jakttider älg 2017-2018  
 

Lars Plahn föredrog.   

 
Lars redogjorde för  hur jakttiderna för älg har sett ut under säsongen 2016/2017,  

samt förslag till beslut för tider för jakt efter älg 2017/2018, se bilaga 1. 
 

Länsstyrelsen kommer att fatta beslut om oförändrad jakttid för älg i förhållande till föregående 

säsong. 
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§ 6. Fällavgifter älg 2017-2018 

 

Lennart Nordvarg föredrog.  

 
Lennart redogjorde för hur den ekonomiska situationen har sett ut historiskt i fonden och 

hur den ser ut i dagsläget samt prognos för framtiden.  

Förra året beslutades vi att sänka fällavgifterna, det kommer att få genomslag 2017. Enligt 

prognosen kommer fällavgifterna att få höjas 2020, under förutsättning att kostnaderna 

ligger intakta. Ambitionen är att fonden skall täcka de faktiska kostnaderna och varken ha 

överskott eller underskott.  

 

Noteras efter genomgång av fällavgifterna att avgiften förblir oförändrad 2017-2018,  

se bilaga 2. 
 

Diskussion om vilka kostnader som ska tas från älgvårdsfonden. 

 

 

§ 7. Ny älgförvaltningsplan 

 

Lars Plahn föredrog. 

 
Lars informerade om arbetsgruppens arbete med att ta fram en ny älgförvaltningsplan,  

utkast för underlag för beslut har mailats till delegationen.  

 

Mötet diskuterade bl.a.  

 skogliga målen RASE, när görs mätningen före eller efter röjning? 

 Minsta areal för att nybilda älgskötselområden, 

 

Mötet beslutar att återremittera ärendet till arbetsgruppen, Skogsstyrelsen erbjuds att bli 

adjungerad till gruppen samt att utöka arbetsgruppen med en ledamot. Sonja Jansson valdes som 

ledamot i gruppen. 

 

 

§ 8. Aktuella rovdjurshändelser 

 

Per Blomkvist föredrog. 

 

Per visade bilder och redogjorde för aktuella rovdjurshändelser, se bilaga 3. 

 

Länsstyrelsen kommer att göra en spillningsinventering av björn tillsammans med 

jägareförbundet 1/10-17 – 30/3-18. 

 

Lars Plahn föredrog 

 

Rapporterad avskjutning av kronhjort i Uppsala län 2016-2017 i Uppsala län. 
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§ 9. Övriga frågor 

 
Åsa redogjorde för skrivelsen som också mailats 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?  

Stefan Holm berättade vad jägareförbundet gör och lämnade broschyrer om 

vildsvinsförvaltning i samverkan och om framgångsrik vildsvinsförvaltning. 

 

Vildsvinsförvaltningsplanen hänvisar till att man bör ta fram en grupp som kan hjälpa till 

med jakt i Älgskötselområdena.  

 

Det finns för få vilthanteringsanläggningar som kan ta emot vildsvin i Uppsala län, 

kostnaderna för en sådan anläggning är väldigt stora. 

 

Göran informerade om att länsstyrelsen genomfört en omorganisation som innebär att vi har 

3 avdelningar med 4 enheter på varje avdelning. Lennart Nordvarg blir avdelningschef för 

Miljöavdelningen och Monica Eriksson blir enhetschef för Enheten för vilt och hotade arter. 

 

Bo Jansson frågade hur det går med viltstängsel på våra mest olycksdrabbade vägsträckor, 

Peter Heldestad återkommer i frågan. 

 

§ 10. Nästa möte  

 

Nästa sammanträde är den 28/9 med exkursion och möte, vi kommer bl.a. att titta på 

skogsskador, skador på gröda. Vi utgår från Länsstyrelsen kl. 09.00 och är tillbaka på 

Länsstyrelsen ca kl. 16.30. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Susanne Ekström 

 

 

 

Justeras 

 

 

 

Göran Enander   Bo Jansson 


