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Protokoll fört vid viltförvaltningsdelegationens möte 2011 11 24 
Plats: Länsstyrelsens sessionssal 
 
Närvarande: Peter Egardt, Tomas Bergström, Sigrid Bergström, Lars-Olof Petterson, 
Staffan Ågren, PG Persson, Marianne Ekholm, Lars Karlsson, Charlotte Wall, Leif 
Lundberg, Staffan Ågren, Kristina Nyström, Stefan Hamnstedt, Lars-Olof Legnerfält, 
föredragande tjänstemän Lennart Nordvarg, Johan Månsson, Henrik Ericsson, Per 
Blomkvist samt sekreterare Lars Strand.  
 
 

§ 1Landshövding Peter Egardt hälsade alla välkomna.  
 
§ 2. Kristina Nyström valdes att tillsammans med ordföranden justera protokollet. 
 
Älgfrågor 
 
§ 3. Henrik Ericsson redogjorde för aktuellt läge i frågan om bildande av 
älgförvaltningsområden. I norr är gränsdragningsfrågan mellan Gävleborgs och Uppsala 
län klar. Även i väster föreligger en överenskommelse mellan länen. Ännu återstår 
diskussioner mellan Stockholm och Uppsala län. Ett, förhoppningsvis avgörande, möte 
kommer att äga rum 30 november.  
Delegationen överlät färdigställandet till länsstyrelsen.  
Se bilaga 1. 
 
Rovdjursfrågor 
 
§ 4. Per Blomkvist informerade om rovdjursobservationer och lodjursfrågor. Ett antal 
vargobservationer gjordes i början av november. Ingen av dessa iakttagelser har dock 
vidimerats som säker observation men några har bedömts vara sannolika 
vargobservationer.  
Se bilaga 2 
 
§ 5. Johan Månsson redogjorde för aktuella lodjursfrågor. Mellansvenska 
förvaltningsområdet har tilldelats rätten att skjuta 40 lodjur 2012. Hur många av dessa 
som ska reserveras för skyddsjakt är inte bestämt än. Fördelningen mellan länen 
återstår. Förra årets tilldelning var 30 lodjur. Av dessa reserverades fem stycken för 
skyddsjakt och totalkvoten för Uppsala län blev nio stycken. Ett forskningsprojekt ska 
fånga in lodjur, honor, och bland annat studera deras födointag. Ett tiotal lodjur har 
påträffats döda under året vilket är dubbelt så många som tidigare. Åtta har dött i 
trafikolyckor, ett djur har skjutits vid olaga jakt, ett djur skjutet vid skyddsjakt, ett 
utmärglat sjukt djur har skjutits och ett har hittats dött i anslutning till ett hus.  
Se bilaga tre 
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§ 6. Johan Månsson redogjorde för möjligheterna till utbildning av delegationens 
medlemmar. SLU arbetar med ett studiematerial och naturvårdsverket kanske kan 
finansiera del av utbildningen. Som alternativ till en tvådagarskurs på t ex Grimsö 
föreslogs entimmesutbildningar i anslutning till delegationsmöten. 
 
§ 7. Under rubriken övriga frågor beskrev PG Persson de problem som yrkesfiskarna 
har med skador orsakade av säl. Tillåtelse att jaga under den månad det är fiskeförbud 
på sik och fler jägare efterlystes.  
   
Vårens sammanträden bestämdes till 23 februari och 24 maj 2012. 
Plats länsstyrelsen mellan kl 10.00 och 12.00. Om möjlighet ges till utbildning av 
delegationen förlängs mötestiden med en timme till kl 13.00.  Kaffe serveras från kl 
09.30 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Lars Strand 

 
 
   Justeras 
 
 
   Peter Egardt   Kristina Nyström 
 
 
 
 
 


