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Beslutande ledamöter: Göran Enander ( ordf.), Sverre Royen Linton, Lars Berglund, Stefan 
Holm, Marianne Kahn, Ann Edlund, Åsa Sikberg, Liza Von Engeström, Bo Jansson, Göran 
Enander. 

Ersättare: Susanne Mastonstråle, Rickard Malmström, Sören Bergqvist, Hans-Erik 
Carlsson, Simone Tufvesson. 

Tjänstemän: Jonas Bergman, Sebastian Olofsson, Elias Bergman Trygg 

§ 1 Val av justeringsperson 
Åsa Sikberg valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet. 

§ 2 Godkännande av dagordning 
Mötet godkände den utskickade dagordningen. 

§ 3 Föregående protokoll 
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. Polisen redogjorde för det 
regionala viltolycksrådets framtid. Det kommer inte att finnas kvar i sin nuvarande form, men 
frågan om hur arbetet ska fortsätta bereds vidare hos Polisen. 

§ 4 Nomineringar 
De flesta intressen har skickat in nomineringar till kommande mandatperiod, men 
Länsstyrelsen inväntar nomineringar från Regionen. 

§ 5 Introduktion av nya vilthandläggare 
Nya vilthandläggare Elias Bergman Trygg och Maria Nordholm presenteras. Maria kommer 
ha huvudansvaret för VFD framöver. 

Alg 

§ 6 Lägesrapport halvtid 

Enhetschef Jonas Bergman gav en övergripande redogörelse för utvecklingen av 
älgpopulationen i länet kopplat till spillningsinventering och älgobs. Dessa visar att 
älgstammen sänkts, vilket är i enlighet med inriktningen att minska skador. Vid mötet 
hade ungefär 50% av den planerade avskjutningen rapporterats in. Länsstyrelsen räknar med 
en total avskjutning på ungefär samma nivå som föregående säsong. 
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Rovdjur 

§ 7. Aktuella rovdjurshändelser 

Sebastian Olofsson redogjorde för att det sedan förra viltförvaltningsdelegationsmötet har 
skett fyra rovdjursangrepp, tre loangrepp på får och ett vargangrepp på hund. 

§ 8 Rovdjursinventeringen 22/23 
Sebastian Olofsson informerade om att årets inventering efter varg och lodjur pågår, och 
hittills har ett antal familjegrupper av lodjur hittats, och spårning och film finns på vargarna i 
Siggeforareviret. Länsstyrelsen behöver fortsatt hjälp från allmänheten med rapporter av stora 
rovdjur för att få en rättvisande inventering. 

En fråga lyftes om områdesinventering av lodjur kommer genomföras i år, men Länsstyrelsen 
bedömer att det inte är aktuellt, annat än eventuellt i något eller några delområden av länet. 
Rekommendationen kring områdesinventering är att det inte bör utföras oftare än vart tredje 
år. Dessutom får Länsstyrelsen mindre medel 2023 vilket påverkar möjligheten till 
områdesinventering. 
Björninventeringen i länet genomfördes mellan 21 augusti och 31 oktober. Totalt har sex 
prover skickats in av allmänheten, men ännu inte analyserats. Svar kommer under 2023. 

§ 9 Nationell förvaltningsplan för stora rovdjur 
Sebastian Olofsson redogjorde för det yttrande som skickats in gällande remissen av en 
nationell förvaltningsplan stora rovdjur som skickats ut av Naturvårdsverket. Den nya 
nationella förvaltningsplanen kommer sannolikt i början av 2023. 

§ 10 Licensjakt lo 
Sebastian Olofsson redogjorde för lodjurspopulationens utveckling i Uppsala län sedan 2002 
och hur antalet skador sett ut över tid. Han redovisade också den beskattningsmodell för 
lodjur som tagits fram av SLU för Mellersta Rovförvaltningsområdet. Enligt den senaste 
inventeringen har Uppsala 12,83 familjegrupper lodjur och ligger något över länets inriktning 
om 12 familjegrupper. Resultatet innebär att det därigenom finns möjlighet till begränsad 
licensjaktjakt på några individer och vi önskade synpunkter från delegationen hur dem ser på 
det. En nyanserad dialog kring för och emot licensjakt på lodjur fördes. Ordföranden 
tackade för inkomna synpunkter och framhöll att det är värdefullt med 
viltförvaltningsdelegationens inspel. 

§ 11 Mötesdatum 2023 
Landshövding Göran Enander och enhetschef Jonas Bergman redogjorde för mötesdatum 
under 2023 samt innehåll, samt flaggade för en eventuell viltutbildningsdag den 1 juni. 
Mötesplaneringen för 2023 ser ut som följer: 

• 16 februari, halvdag utbildning för nya ledamöter i delegationen 
• 16 maj, heldag: Möte samt exkursion med rovdjurstema 
• 1 juni, eventuell utbildning 
• 30 augusti, halvdag fysiskt möte 
• 28 november, halvdag Skype 

§ 12 Övriga frågor 
Inga övriga frågor diskuterades. 
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§ 13 Avslutning 
Landshövding Göran Enander avslutade mötet med att tacka för den gångna 
mandatperioden och rikta ett särskilt tack till de som inte kommer att fortsätta med 
uppdraget att sitta i delegationen. Han lyfte också att det är glädjande att många delegater 
ser ut att fortsatt vara nominerade för ytterligare en period, då det är viktigt med kunskap 
och kontinuitet i dessa frågor. 

Vid protokollet 

Justeras 

(D 

~cfl~ 
Åsa Sikberg ~ 
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