Dokumentation av viltförvaltarkonferensen 2018

Klövviltsförvaltning 2018-11-13
Inledning
Marcus Öhman, chef på Naturvårdsverkets enhet för viltförvaltning hälsade välkommen och
inledde konferensen. Dagens moderator var Frederik Treschow, vilthandläggare och jurist på
Naturvårdsverket.

Skador på skog och jordbruk orsakade av klövvilt
Lantbrukarnas Riksförbund
Anders Wetterin är ansvarig för jakt- och viltfrågor på LRF och berättade om verksamhetens
syn på skador på jordbruk orsakade av klövvilt, vilka mål som finns och hur de ska uppnås.
Han redogjorde bland annat för vildsvinsskador i jordbruket och vilka kostnader det medför.
Det finns väldigt lite nationella beräkningar gjorda gällande skador för jordbruket, särskilt
jämfört med skador på skog där många studier gjorts.
Ett resonemang fördes kring viltets värden och kostnader. Bland annat poängterades att det är
viktigt med ett samhällsansvar i viltförvaltningen och att det krävs ett ökat ansvarstagande
från såväl markägare, jägare som myndigheter. Att viltets värden är stora betonades också,
men att det till stor del är olika aktörer som står för kostnaden respektive värdet, som exempel
nämndes att jägarna erhåller ett stort rekreationsvärde vid jakt men att kostnaden för att kunna
ha jaktbart vilt hamnar hos markägarna. Att markägare och jägare kan vara samma person
diskuterades.
Se även bifogad presentation från föreläsaren.
Sveaskog
Ronny Löfstrand är viltspecialist på Sveaskog och nationellt ansvarig för jakt- och
viltrelaterade frågor. Han tog bland annat upp de utmaningar som ett hållbart skogsbruk
innebär och de många olika värden som skogen erbjuder och där viltet utgör en viktig del ett
Att det finns ett stort intresse hos gemene man av just vilt lyftes fram, vilket bland annat
återspeglas i besöksstatistiken på Sveaskogs webbsidor om just jakt och viltvård. Att
viltfrågan inte diskuteras isolerat utan i sitt sammanhang betonades.
Sveaskog har riktlinjer för viltförvaltning och jakt och som tydligt positionerar viltet som en
central del. Viltet ska vara livskraftigt, välmående och jaktbart.
Älgförvaltningssystemet från 2012 har inneburit ett antal utmaningar. Sveaskogs arbete har
handlat mycket om att röra sig mot effektmålen med en älgstam av hög kvalitet och i balans
med betesresursen. Tyvärr visar officiell nationell statistik att viltskadorna på skog inte
minskar.
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Sveaskog bedömer att adaptiv förvaltning är ett bra arbetssätt och påpekade vikten av att
samarbeta för att nå målen. Ett sätt att samverka är den överenskommelse mellan
Jägareförbundet och skogsbruket som går under namnet Handslaget. Handslaget är en
gemensam avsiktsförklaring och syftar bland annat till att stärka samarbetsklimat och att
utgöra ett stöd för den regionala och lokala förvaltningen av klövvilt.
Se även bifogad presentation från föreläsaren.
Skogsstyrelsen
Christer Kalén är viltspecialist på Skogsstyrelsen. Han redogjorde för myndighetens uppdrag,
mål och roll.
Skogsstyrelsen är en nationell myndighet för skogsfrågor och har till uppgift att genomföra
den beslutade skogspolitiken. I skogsvårdslagens portalparagraf anges att skogen ska skötas
så att den uthålligt ger en god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden behålls.
De två målen är lika viktiga och ska gå att förena. Ansvarstagande, samverkan, kontinuerlig
dialog och långsiktigt tänkande hos alla aktörer i skogen tigs upp som viktiga för att nå
målen och för att hantera målkonflikter.
Under 2018 har Sveriges första nationella skogsprogram tagits fram. Visionen för
skogsprogrammet är att ”Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i
hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”. I skogsprogrammet finns mål
för fem fokusområden som ska bidra till att uppnå programmets vision, arbete och
organisation. Det nationella skogsprogrammet väger tungt i Skogsstyrelsens arbete.
Skogsstyrelsen har under det senaste året fokuserat särskilt på dialog för samverkan om
skogsproduktion, något som kommer resultera i en rapport med ett antal insatsområden, varav
ett kommer vara viltskador.
Se även bifogad presentation från föreläsaren.
Svenska Jägareförbundet
Daniel Ligné är riksjaktvårdskonsulent på Svenska Jägareförbundet.
Han tog upp att det trots vad som ofta påstås finns en stor samsyn mellan jägare och ägare av
skog kring hur man ser på skadeläget för skog. SLU har genomfört olika
attitydundersökningar där detta syns tydligt. Värt att notera är att hälften av jägarna i Sverige
också är markägare.
Jägareförbundet anser att Handslaget är en väg framåt. Parterna har varsitt åtagande för att
uppnå gemensamma mål: Markägarna ska föryngra med tall på tallmark medan jägarna ska
uppfylla det som står i den beslutade planen. Ansvaret är gemensamt.
RASE och kopplingen till antal älgar togs upp. Jägareförbundet menade att sambandet saknas,
att RASE-diskussionen inte hör hemma i älgdiskussionen och att jägarna inte kan vara ensamt
ansvariga för andelen RASE i skog. Även det faktum att förändringsarbete tar tid betonades.
Se även bifogad presentation från föreläsaren.
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Gruppdiskussion
Med hjälp av undersökningsverktyget www.mentimeter.se diskuterades innehållet i
föreläsningarna. Se bifogad sammanställning av frågor, svar och svarsfördelning (Menti 1
Skador på skog och jordbruk).

Öppen frågestund med talarna
Statens mandat
En fråga ställdes kring hur statens mandat ser ut när det gäller att styra hur älgstammen
förvaltas på älgskötselområdesnivå. En diskussion följde om att förvaltning handlar mycket
om människor vilket gör förvaltningen mer komplicerad och att förtroendebyggande och
tydliga mål är viktigt.
LRF tyckte att länsstyrelserna inte ska godkänna planer som inte leder mot riksdagsbeslutet,
även om det kritiseras och att staten inte har någon uppgift om man inte arbetar för att nå
uppsatta riksdagsbeslut.
Jägareförbundet menade att det måste finnas goda skäl för staten att lägga sig i och att det är
viktigt att ha respekt för dialogen och äganderätten.
Jägareförbundet tog också upp att det är inte helt tydligt för alla om förvaltningen ska byggas
uppifrån och ner eller nerifrån och upp och att det finns olika tolkningar av vad balanserad
fodertillgång innebär.
Sveaskog resonerade om att samma linje inte behöver följas över hela förvaltningsområdet,
men att förvaltningsplanen som helhet måste gå ihop. Man betonade att det är på
förvaltningsområdesnivå som det nya älgförvaltningssystemet ska utvärderas.
Skogsstyrelsen betonade att deras uppdrag är att verka för att den beslutade skogspolitiken
genomförs, att den gäller hela landet och att grunden är frihet under ansvar.
Skador på gran
En diskussion fördes gällande skador på gran och om detta verkligen indikerar ett vilt i
obalans eller om det kan betyda något annat. Skogsstyrelsen betonade att älgen undviker gran
om det finns annat att äta och att skogsbruket föder den svenska älgstammen och dessutom
står för kostnaden.
Att man aktivt kan producera foder både för att minska skador och för att gynna biologisk
mångfald framfördes.
Förbättrad måluppfyllnad
En fråga ställdes om hur man kan arbeta för att förbättra målguppfyllnaden på flera sätt än
genom Handslaget. Att länsstyrelsernas ofta får kritik för att de hanterar frågan olika
nämndes.
Jägareförbundet betonade att det ligger i den adaptiva förvaltningens natur att länen löser
problem på olika sätt beroende på förutsättningar, men att det är viktigt att tolka regelverket
på ett konsekvent sätt. Det är en utmaning att få Handslaget funktionellt längst ut i
förvaltningen och att prata med varandra istället för om varandra.
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Sveaskog tog upp att förtroendet för förvaltningen kan gå förlorat om frågan hanteras på ett
inkonsekvent sätt. Man betonade också att dialog och återremittering är viktigt för att nå
uppsatta mål.
Skogsstyrelsen poängterade att man bör öka fokus på att följa upp effektmålen.
Kunskap och kommunikation
Jägareförbundet ansåg att man behöver se över utbildningsmaterialet för
älgförvaltningsgrupperna för att höja lägstanivån. Man tyckte också att mer dialog behövs för
att få till en samförvaltning.
En större markägarrepresentation i älgförvaltningsgrupperna efterlystes liksom tips på hur
man kan uppnå detta. Denna representation är viktig inte minst för ett ömsesidigt
kunskapsutbyte.
Naturvårdsverket ställde frågan om hur man gör för att föra ut kunskap om Handslaget till
representanterna i viltförvaltningsdelegationerna. Jägareförbundet berättade att man till
exempel kommande vecka samlar delegationsledamöter för jakt- och viltvårdsintresset på
Östermalma. Skogsstyrelsen och LRF sitter med i nationella viltrådet som utgör ett bra
nätverk för kommunikation och kunskapsspridning.
Kostnader
En diskussion fördes avslutningsvis om behovet av att konkretisera och exemplifiera
kostnader för skador på skog och att ta upp fler aspekter på skador.

Älgbetesinventering (ÄBIN)
Christer Kalén från Skogsstyrelsen redogjorde för resultatet av senaste årens ÄBIN.
Resultaten baseras på inventeringar gjorda under åren 2015 – 2018 för att ge ett
flerårsmedelvärde och på så sätt få bort mellanårsvariationen som för ÄBINs del kan vara
stora.
En överblick över landets älgförvaltningsområden och andelen årsskadad tall visar att vi är
långt från målet.
För att uppnå det kvantitativa målet om att sju av tio tallar ska vara oskadade av vilt behöver
andelen oskadad tall vara 85% eller mindre. Ingen del av landet klarar denna nivå idag.
Även RASE (rönn, asp, sälg, ek) togs upp och den kritik som har framförts om målet för
RASE. Målet syftar bland annat till att bevara foder i skogen och att gynna biologisk
mångfald.
Studier visar att andelen RASE har tydliga kopplingar till älgstammens reproduktion då dessa
trädslag är det mest föredragna av älgen.
Se även bifogad presentation från föreläsaren.

Avskjutningsstatistik
Daniel Ligné från Svenska Jägareförbundet redogjorde för avskjutningsstatistiken för de
senaste åren.
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Sverige har en lång, sammanhängande och detaljerad statistik över klövviltstammarnas
utveckling. Senaste jaktårets avskjutning utgjorde mindre än hälften jämfört med 1993.
Sverige är därmed inte längre världens älgtätaste land, en bild som ibland förmedlas.
Skillnaderna är dock stora i landets olika delar.
Daniel påpekade bland annat att avskjutningsstatistiken inte säger allt och betonade att
älgobsen visar vad jägarna ser och inte nödvändigtvis vad de skjuter.
Ett resonemang fördes kring vikten av att inte diskutera förbi varandra och att ansvariga
myndigheter och aktörer inte lägger över allt ansvar på ena parten när det gäller lösningar.
Se även bifogad presentation från föreläsaren.

Gruppdiskussion
Med hjälp av undersökningsverktyget www.mentimeter.se diskuterades innehållet i
föreläsningarna. Se bifogad sammanställning av frågor, svar och svarsfördelning (Menti 2
ÄBIN).

Öppen frågestund med talarna
Samförvaltning och flerartsförvalting
Jägareförbundets definition av flerartsförvaltning är att man förvaltar flera arter i förhållande
till varandra, medan samförvaltning definieras som att förvalta även resurserna som arterna
lever av. Att andra definitioner kan finnas nämndes.
Mellanårsvariation och mer detaljerad ÄBIN
En fråga ställdes om hur man ska kunna fånga upp mellanårsvariationen.
Skogsstyrelsen svarade att man behöver prova olika metoder och att mer resurser krävs för att
utveckla ÄBIN till ett mer precist instrument.
En fråga ställdes om hur man skulle kunna bryta ner ÄBIN på ännu lägre nivå och vad
kostnaden skulle bli för exempelvis dubbelt så många provytor jämfört med idag för att få
bättre upplösning. Skogsstyrelsen bekräftade att det finns en efterfrågan på att finfördela
verktyget.
Genetisk variation
En fråga ställdes gällande hur mycket man skulle kunna sänka klövviltstammarna men ändå
bibehålla livskraftiga stammar. En diskussion fördes kring vad en livskraftig stam är och hur
den genetiska variationen ser ut. Att det är viktigt att veta var gränsen går och att ha en
rationell skog- och jordbruksskötsel i balans med älgstammen även med detta i åtanke togs
upp.
Skogsstyrelsen framhöll att vi har en frisk älgstam med hög reproduktion.
Jägareförbundet påpekade att klövviltstammarna har sitt ursprung i väldigt små populationer
men att fokus inte lagts på GYBS för klövvilt.
Namnbyte
En fråga ställdes gällande byte av namn på inventeringsmetoden. Förslaget
Viltbetesinventering nämndes. Det kan finnas en pedagogisk poäng med att ha ett annat namn
än älgbetesinventering för att massmedialt inte få älgen att felaktigt framstå som det enda
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problemet. Skogsstyrelsen höll med och nämnde att det är något som diskuterats internt, men
att nuvarande namn bibehållits eftersom det numera är ett inarbetat varumärke.
Tall på tallmark
En fråga ställdes gällande hur mycket man skulle kunna minska älgstammen om tall på all
tallmark hade varit möjligt.
Jägareförbundet resonerade att man då hade kunnat nå målnivåerna, men att tall på tallmark
inte kommer göra stor skillnad överallt eftersom andelen tallmark är låg på flera håll.
Mellanmark nämndes som en stor potential i sammanhanget, men att det också skulle kunna
tolkas som ett ingrepp i äganderätten. Tall på mellanmark är gynnsamt för älgen, men ett
problem för markägaren.
Dialog och samverkan
En fråga ställdes gällande möjligheten att sätta mål för att få tillbaka blandskog.
Skogsstyrelsen svarade att älgstammen samförvaltas av flera aktörer och att det är något som
behöver sättas i relation till skogen som förvaltas av enskilda markägare.
Att markägare borde blir tydligare med att beskriva vilken utveckling av skog de vill ha och
att samverka kring det framfördes.
Jägareförbundet betonade att det sedan många år finns en genomtänkt förvaltning för
naturresursen älg, men att motsvarande process för skogen inte finns till följd av äganderätten.
I och med länsvisa skogsprogram som är på gång kan en ny arena bli tillgänglig där man kan
få till mer dialog och samverkan.
Att förvaltning av skog och vilt ofta handlar om människor diskuterades.
Skogsstyrelsen tog upp Projekt Mera talls arbetsmodell där jägare och skogsägare i
samverkan arbetar för en bättre balans mellan skog och vilt för att tillsammans stimulera till
mer tall. Skogsstyrelsen skulle vilja utveckla det arbetet.
Jägareförbundet betonade att processer som handlar om människor, attityder och preferenser
tar tid.
En fråga ställdes om hur bra respektive verksamhet är på att föra ut sin kunskap.
Jägareförbundet resonerade om att deras medlemmars främsta intresse av naturliga skäl är att
jaga. En av de mest positiva effekterna av den nya älgförvaltningen är att både jägare och
markägare har lockats ut till mitten av spelplanen, något som kanske inte gett direkt avtryck i
förvaltningen än, men som börjar märkas på själva inställningen till frågorna och varandra.
Kontinuerliga attitydundersökningar inom området är bra bedömer man.
Bemöta önskan om snabba ändringar
En fråga ställdes om den ökande trenden om krav på revidering av älgskötselplaner och
älgförvaltningsplaner redan efter ett år till följd av nya ÄBIN-resultat och hur detta ska
hanteras. Att hänvisa till att ÄBIN har stora mellanårsvariationer framfördes.
Frågan om hur adaptiv förvaltningen ska vara diskuterades. Vikten av att hålla kursen och ha
ett långsiktigt perspektiv togs upp.
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Inventering av annat klövvilt
Kronobs och klövviltsobs
Jesper Einarsson är funktionsansvarig för jakt och viltvård för Jägareförbundet region syd.
Han redogjorde för hur kronobs och klövviltsobs fungerar.
Kronobs lanserades 2016 och det finns därför inte så mycket data att utgå från ännu. Kronobs
räknar kronviltsobservationer under de sju första kronviltsjaktdagarna under en
trettiodagarsperiod och påminner därmed mycket om älgobs. En skillnad är dock att
kronviltsobservationerna delas in i tre kategorier. Ett intressant resultat genom kronobs är att
man i de utvalda länen och nationellt ligger lägre i reproduktion än annars.
Klövviltsobs gäller alla klövviltsarterna och försöksverksamhet för metoden har bedrivits i
Södermanland och Kronobergs län samt i några viltförvaltningsområden i Västerbotten.
Insamling av obsar sker under längre tid än älgobs och kronobs.
För att se hur verktygen fungerar i förvaltningen kommer metoderna att utvärderas.
Utvärderingen görs av SLU inom ramen för forskningsprojektet Beyond Moose.
Ektörne
Ektörne är ett förvaltningsverktyg för att planera avskjutning av kronvilt för att matcha
uppsatta mål och består av ett datorprogram framtaget i samarbete med Jägareförbundet,
Skogsbrukets viltgrupp och Svensk naturförvaltning. Älgförvaltningens motsvarighet heter
Älgfrode. Ektörne lanseras 13 november och finns tillgängligt genom nerladdning från
Svensk Naturförvaltnings hemsida (www.naturforvaltning.se).
Se även bifogad presentation från föreläsaren.
Sam- och flerartsförvaltning av klövvilt i Södermanland
Johan Varenius arbetar som landsbygdsdirektör på Länsstyrelsen i Södermanlands
landsbygdsenhet. Han berättade att mycket hänt de senaste 15 åren och tog som exempel att
betydligt färre älgar fälls i länet, men desto mer kronhjort och vildsvin. De lokala skillnaderna
är stora. Johans bedömning är att förvaltningen inte hunnit med genom att de nya arterna är
svårinventerade och att jaktmetoderna inte hunnit anpassas. Det finns ett behov av en ny typ
av förvaltning och attitydförändringar.
Länsstyrelsens landsbygdsenhet har god kontakt med näringar och organisationer. Man kan
konstatera en radikal ökning av antalet skyddsjakter och eftersom de oftast uppfyller
kriterierna beviljas nästan alla. De flesta ansökningar gäller dovhjort.
Johan ser tre alternativ för att komma vidare och stärka förvaltningen: Att arbeta underifrån i
stor samverkan med markägare och jägare, att ta till åtgärder efter behov och att fokusera på
respekt och samverkan i övrigt.
Han betonade att viltet även är en resurs och att en ny typ av markägare kan ses som en följd
av det i och med satsningar på viltskådning, viltkött och intäkter från bland annat jakt.
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Vikten av att alla mark- och brukarintressen måste stå enade betonades, liksom det avgörande
i att skapa möten och forum för dialog och utbildning i tider där markägarens ansvar blir allt
större.
Se även bifogad presentation från föreläsaren.
Exempel på samförvaltning av klövvilt med fokus på dovhjort och vildsvin
Christer Holmgren är jägare med 25 års erfarenhet. Han gav sin bild av förändringar i
skogsbruket och utvecklingen av klövviltspopulationerna.
Christer betonade att jägarens ansvar i förvaltningen är stort, att avskjutningsstatistik inte ger
svaret på allt och att viltet, skogen och förvaltningen är i en ständig förändring.
Vilt och viltförvaltning i en föränderlig omgivning kräver kontinuerlig insamling av data och
att målen som sätts upp är rimliga. Att man tydliggör syftet med förvaltningen var en annan
slutsats som drogs.
Se även bifogad presentation från föreläsaren.

Sociala förutsättningar för framtidens flerartsförvaltning
Maria Johansson, professor i miljöpsykologi vid Lunds universitet och Sabina Dressel,
doktorand vid SLU berättade om sitt Governance-projekt som finansieras av viltvårdsfonden.
I projektet studeras individuella, sociokulturella och politiskt-institutionella dimensioner av
viltförvaltning samt förutsättningar för kunskapsuppbyggnad och kompetensutveckling
genom att integrera samhälls- och naturvetenskap.
Bland annat undersöker man vad som krävs för en legitim och hållbar viltförvaltning i form
av tillit, representation, kunskap, kommunikation och ledarskap.
Projektets första fas har handlat om att kartlägga det förvaltningssystem som verktyget ska
fungera i, t ex genom att analysera förvaltningsplaner och intervjua nyckelaktörer.
Länsstyrelserna har bland annat fått frågan om vad de ser som den största utmaningen för
älgförvaltningen i sitt län.
Det har bland annat blivit tydligt att det behövs en lokal anpassning och en adaptiv kapacitet
hos människor, men även i själva förvaltningssystemet. Att systemet upplevs som likvärdigt
och att känna tillit inom och mellan grupper och nivåer inom förvaltningen är några exempel
på sådant som verkar vara viktiga förutsättningar för en fungerande samverkan.
Genom att stärka de strategier som man tror fungerar och hänger ihop med social tillit kan
man komma framåt, men det tar tid att bygga upp goda relationer.
Just nu går projektet över i sin andra fas som handlar om att ta fram en teoretisk modell.
Se även bifogad presentation från föreläsarna.
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Gruppdiskussion
Med hjälp av undersökningsverktyget www.mentimeter.se diskuterades innehållet i
föreläsningen. Se bifogad sammanställning av frågor, svar och svarsfördelning (Menti 3
Sociala förutsättningar).

Gemensam dag 2018-11-14
Inledning
Marcus Öhman, chef på Naturvårdsverkets viltförvaltningsenhet inledde konferensens andra
dag som arrangerades av Naturvårdsverket. Marcus var även dagens moderator.

Naturvårdsverkets arbete med översyn av föreskrifter på viltområdet
Hanna Dittrich Söderman, projektledare, och Frederik Treschow, vilthandläggare, båda från
Naturvårdsverkets projekt om översyn av viltförskrifter, berättade om sitt arbete.
Projektet har sin grund i att man under en längre tid sett ett behov av att se över flera
föreskrifter med avseende på innehåll, struktur och ibland vilken målgrupp de vänder sig till
och vilket språk som används.
Projektgruppen berättade att allmänna råd kommer att tas bort eftersom juridisk status för
dessa är oklar. Sakinnehållet kommer istället att ingå i Naturvårdsverkets vägledning. Att göra
om allmänna råd till vägledning ingår inte i föreskriftsprojektet.
De föreskrifter som ingår i projektets översyn är jakt på statens vilt, eftersök, jaktmedel,
samtliga tre föreskrifter om licensjakt efter respektive föreskrifter om förvaltning av stora
rovdjur, vilthägn, jakt på älg och kronhjort samt jägarexamen. Resterande föreskrifter ingår
inte. Viltskadeföreskrifterna har exempelvis nyligen reviderats och inventeringsföreskrifterna
ligger under en annan enhet.
Planer finns på att slå ihop föreskrifter gällande licensjakt respektive förvaltning för
rovdjursarterna och att samtidigt sätta regelverket om järv på plats i enlighet med viltstrategin.
En knäckfråga man tittar på är om jakttiderna för de stora rovdjuren ska vara fasta eller om ett
datumintervall ska anges inom vilket länsstyrelserna sedan själva kan besluta om den exakta
jakttiden för arten i sitt län.
Utöver föreskriftsarbetet har man tittat på vilka bemyndiganden Naturvårdsverket har att
skriva föreskrifter och även utvärderat behovet av bemyndiganden som ännu inte utnyttjats.
Flera bemyndiganden bedöms som oklara, t ex gällande statens vilt. Vidare har man resonerat
om att det bör vara mer effektivt att föreskriva om licensjakten efter stora rovdjur i sig,
snarare än om vad länsstyrelsernas ska skriva i sina beslut om sådan jakt. För oklara
bemyndiganden förbereder Naturvårdsverket en hemställan till regeringskansliet om
justeringar.
Näst på tur för översyn står föreskrifterna om vilthägn och jakt på älg och kronhjort.

9

Se även bifogad presentation från föreläsarna.

Gruppdiskussion
Deltagarna diskuterade frågor med fokus på rovdjur alternativt älg och kronhjort. Svaren
redovisades skriftligt.
Flera grupper fokuserade på frågan om åteljakt på björn och om denna bör regleras på annat
sätt eller avregleras.
Synpunkter framfördes på att åteljakt på björn är tillåtet och att det då borde vara tillåtet att
släppa hund vid åteln. En diskussion fördes om att detta redan görs idag oavsett föreskrifter.
Svårigheten att utöva tillsyn i sammanhanget framfördes liksom att föreskrifterna bör bli
tydligare så att den gråzon man upplever idag gällande åtling minskar.
De grupper som diskuterat frågor gällande älg och kronhjort framförde bland annat att
föreskrifterna om samråd och vad samråd ska leda till behöver förtydligas i föreskrifterna, dvs
själva syftet med samråden. Hur man ska få de olika nivåerna i klövviltsförvaltingen att
synkronisera togs upp liksom önskemål om en tydlighet om vem som egentligen bestämmer
och hur målsättningarna ska omsättas i den praktiska förvaltningen på ett konsekvent sätt.
Angående fasta jakttider eller jakttider med intervall påtalades att det skulle kunna öka det
regionala förtroendet om länsstyrelsen har viss möjlighet att anpassa jakttiden. Men
påpekades också att olägenheter kan uppstå om två grannlän har olika jakttider.
Frågan om miniminivåer lyftes. Även där önskas tydlighet från Naturvårdsverket i föreskrifter
eller annat.

Vilt i fångenskap
Jen Edgren och Per Risberg från Naturvårdsverkets viltförvaltningsenhet redogjorde för
förskrifter och utmaningar inom området vilt i fångenskap.
Flera verksamheter har ett ansvar i denna fråga. Jordbruksverket del handlar om
djurskyddsaspekten vilket bland annat innebär föreskrifter om hägnets storlek och utformning
och hur området som hägnas in är beskaffat. Livsmedelsverket står för översynen av säker
hantering av livsmedel medan Naturvårdsverket ansvarar för jakt- och viltperspektivet, genom
att exempelvis förskriva om hur själva stängslet ska se ut. Regelverket om hägn ur
Naturvårdsverkets aspekt återfinns i jaktlagstiftningen, där syftet bland annat är att skydda
den inhemska faunan. Ett löpande samarbete pågår mellan myndigheterna för att säkerställa
att föreskrifterna synkroniserar.
Naturvårdsverket föreskriver om vilka arter som får hållas i hägn. För arter utöver dessa krävs
undantag. För att länsstyrelsen ska kunna pröva en sådan fråga krävs först dispens från
Naturvårdverket. Detta gäller t ex visent, struts och bison.
Det är individer som fötts i fångenskap som får hållas i hägn. I tillägg får individer som tagits
ur naturen med stöd av §30 jaktförordningen hållas i hägn. Det gäller bland annat moderlösa
älgkalvar. För detta behövs ett polisbeslut.
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För att hålla vilt för rehabilitering krävs tillstånd. Viltjourer mm ska därmed ha tillstånd från
länsstyrelsen med stöd av dispens från Naturvårdsverket. Arterna som är aktuella för
rehabilitering finns ofta inte med i Naturvårdsverkets förskrifter men dispens kan ges.
På samverkansytan finns exempel på ärenden.
Det är ett jaktbrott att plocka upp individer av vilt då jakttid på arten ej råder.
Omhändertagande för rehabilitering är ett undantag.

Djur som tillhör viltfaunan men som hålls i hägn betraktas som vilt.
Naturvårdsverkets uppfattning är att alla individer av arter som lever i vilda populationer
någonstans i världen är att anse som vilt.
Naturvårdsverket vill se över avgränsningen för vilka arter hägnföreskrifterna ska gälla, bland
annat genom en definition av begreppet sällskapsdjur. Man önskar ett klargörande från
Livsmedelsverket vilka djur som av dem betraktas som frilevande vilt och om
förutsättningarna för jakt/avlivning på distans av djur i vilthägn med avseende på det.
Naturvårdsverket jobbar med hägnfrågorna bland annat genom nätverkande och
kommunikation med andra berörda myndigheter, genom översyn av föreskrifter,
förtydliganden av dessa och med en övergång till vägledning istället för allmänna råd.
Miljösamverkan Sverige har tidigare avslagit en ansökan om ett projekt för fokusområde
vilthägn. Det kan dock finnas skäl att fortsätta försöka att komma vidare med frågan den
vägen.
Se även bifogad presentation från föreläsarna.

Gruppdiskussion
Frågor kring vilt i hägn diskuterades i grupper och redovisades skriftligt.
I den efterföljande diskussionen lyftes önskemål om tydlighet i vad föreskrifterna omfattar
och inte inklusive artlista. Att hålla isär rehabiliteringshägn och vilthägn togs som ett
exempel.
Gällande arter som länsstyrelserna borde kunna fatta beslut om själva utan Naturvårdsverket
var visent, bison och struts de vanligaste svaren. Inga synpunkter framkom gällande att någon
art borde strykas.
En diskussion om önskemål om föreskrifter fördes och det konstaterades att detta till delar
berör andra myndigheter. Hobbyverksamhet för fåglar framfördes som svårbedömt. En
synpunkt om att antalet djur skulle kunna fungera som en gräns för när tillstånd behövs och
inte framfördes. Naturvårdsverket betonade att vissa arter aldrig är acceptabla oavsett antal.
Nuvarande föreskrifter på området diskuterades. Behovet av förtydliganden gällande
hundträning och mässhägn påtalades. På samverkansytan finns dokument gällande översyn av
hundträningstider. Även tydlighet när det gäller bidrag för förebyggande åtgärder samt
ersättning för rovdjursdödade djur i hägn nämndes.
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Det konstaterades att vägledningsmaterialet från Naturvårdsverket kommer att bli stort när
allmänna råd tas bort.
Länsstyrelsernas tillsyn gällande djur i hägn togs upp och det konstaterades att den är en del
av en större process för tillsyn eftersom flera myndigheter och regelverk är inblandade i
vilthägnsfrågan. Tydlighet, dialog och överblick för hela tillsynsprocessen efterlystes.
En diskussion fördes om vad man ska göra när brister upptäcks och hur man kan göra för att
avveckla ett olämpligt hägn. Vikten av kommunikation med djurskyddshandläggare på
länsstyrelsen påpekades, då de har möjlighet till föreläggande.
En fråga ställdes om hur man ska se på djur som rymmer från hägn. Naturvårdsverket svarade
att dessa ska tas bort ur faunan så snart som möjligt. Rymlingar betraktas som vilt. Frågan
försvåras av att hägnägares skyldigheter och markägarens rättigheter inte helt
överensstämmer.

Invasiva främmande arter
Anna Sandström är jurist på Naturvårdsverkets enhet för naturhänsyn och ingår i
projektgruppen för arbetet med invasiva arter. Hon redogjorde för frågan om invasiva arter
tillsammans med Per Risberg från myndighetens viltförvaltningsenhet.
Främmande arter är arter av djur, växter, svampar eller mikroorganismer som under historisk
tid inte har förekommit naturligt i Sverige. Istället har de med mänsklig hjälp hamnat här.
Främmande arter kallas invasiva när de sprider sig i miljön och orsakar stora problem för
inhemska växter och djur, ekosystem och även för människors hälsa och för samhället.
Sedan 2015 finns en EU-förordning om förebyggande och hantering av introduktion och
spridning av invasiva främmande arter. Enligt den är det förbjudet att importera, sälja, odla,
föda upp, transportera, använda, byta, släppa ut i naturen eller hålla levande exemplar av de
arter som finns upptagna på den s.k. unionsförteckningen över invasiva främmande arter. Idag
finns 49 arter på listan.
EU-förordningen gäller som svensk lag. Ändå utarbetas nu även en svensk förordning för att
reglera vilka myndigheter som ska göra vad på området. En stor del faller på länsstyrelserna
vad gäller det operativa arbetet samt tillsynen. Naturvårdsverket bedriver ett brett arbete i
frågan redan nu, inte minst för att bygga strukturer för och etablera det nationella systemet för
hanteringen av invasiva arter. Myndigheten rapporterar även till EU.
Det överlägset vanligaste sättet för invasiva arter att sprida sig är genom trädgårdsnäringen,
följt av jordbruk och transporter. Klimatförändringen gör att invasiva arter kan bli ett än större
problem, t ex genom att ett varmare klimat gynnar spridning av vissa invasiva växter.
Att förebygga är mest kostnadseffektivt ekonomiskt och för biologisk mångfald.
Därför är tidig upptäckt av invasiva arter en central del i hanteringen. Ett system för
jakträttsinnehavarens medgivande skulle underlätta insatser då främmande arter upptäcks.
Jaktlagstiftningen är svårtolkad med avseende på nya arter i svensk miljö.
Ett framgångsrikt projekt för hantering av invasiva arter i Sverige är Mårdhundsprojektet.
Projektet inkluderar numera även bisam.
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En diskussion fördes om hur Sverige behöver agera om mink förs upp på
unionsförteckningen. Arten har föreslagits inför nästa uppdatering av listan. Mink skulle då
behöva hanteras på ett annat sätt än idag eftersom listade invasiva arter gör oss skyldiga att
sätta in åtgärder. En annan konsekvens skulle vara att verksamheter som bedriver
minkuppfödning för pälsändamål skulle behöva ett särskilt tillstånd.
En fråga ställdes om mufflon är på väg in på EU-listan. Naturvårdsverket svarade att man inte
vet. En fråga ställdes om invasiva arter kan vara bra i något avseende. Naturvårdsverket
betonade att invasiva arter i allt väsentligt är skadliga.
Se även bifogad presentation från föreläsarna.

Vild och bortskämd – foderskapande åtgärder i odlingslandskapet
Nils Carlsson arbetar med viltfrågor på Länsstyrelsen Skåne. Han berättade om projektet
”Vild och bortskämd”.
Projektet syftar till att bidra till ökad förståelse för effekterna av viltutfodring. Syftet är
därmed också att bidra till att uppnå en situation där storleken på klövviltstammen och
tillgången till naturligt foder i landskapet är i balans så att djurens välbefinnande gynnas,
samtidigt som skadenivåerna på skogs- och jordbruk hålls på en låg nivå. Projektet fokuserar
på att öka mängden åtgärder för naturligt växande foder.
Med hjälp av filmer och utbildningsmaterial till jägarutbildningar och älgförvaltningsgrupper
samt genom riktade budskap i sociala medier vill man öka kunskapen om viltutfodring.
Projektet finansieras av EU och drivs av Länsstyrelsen Skåne, Skogsstyrelsen, Högskolan i
Halmstad, SLU Alnarp, Jordägareförbundet Skåne-Blekinge, Naturskyddsföreningen i Skåne,
LRF, Svenska Jägareförbundet samt markägare.
Nils visade en av filmerna som tagits fram:
https://www.youtube.com/watch?v=_vLKftgNdC0
Fler filmer finns att hitta på YouTube genom att söka på ”Vild och bortskämd”.

Ny förordning - myndigheternas klimatanpassningsarbete
Timo Persson och Elin Fogelström arbetar båda som klimatanpassningssamordnare på
Naturvårdsverket.
De berättade om det faktum att klimatförändringen även gjort Sveriges klimat varmare och
blötare, att utvecklingen fortsätter och att variationerna mellan år är stora.
Klimatförändringen kan ha en stor inverkan på bland annat biologisk mångfald och
ekosystemtjänster.
Sedan klimatmötet i Paris arbetar man med ambitionen att hålla den globala
medeltemperaturökningen till 1,5 grader. Utan kraftiga åtgärder passeras denna gräns om bara
några decennier. För att nå målet krävs en ambitiös klimatpolitik men även stora
anpassningar.
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En förordning om myndigheters klimatanpassning träder i kraft 2019. Den går ut på att
myndigheter har en skyldighet att arbeta med klimatanpassning. Det är 32 myndigheter
inklusive 21 länsstyrelser som är berörda av förordningen.
I arbetet ingår att initiera, stödja och utvärdera klimatanpassningen inom ramen för
myndigheternas respektive uppdrag. Arbetet ska grundas i en klimat- och sårbarhetsanalys om
hur myndigheternas arbete behöver förändras. Alla myndigheter ska ta fram mål och en
handlingsplan för klimatanpassningen. Målen ska överensstämma med de nationella och vara
mätbara.
En fråga ställdes om motsvarande satsningar görs hos myndigheter i andra europeiska länder.
Den nationella strategin kommer ur Eus klimatanpassningsstrategi men det är oklart på vilket
sätt andra länder arbetar.
Se även bifogad presentation från föreläsarna.

Klimatanpassningsarbetet kopplat till viltförvaltningen
Carl - Johan Lindström arbetar med klövviltsfrågor på Naturvårdsverkets
viltförvaltningsenhet. Han redogjorde för hur klimatförändringar kan påverka viltet och dess
förvaltning.
Några generella effekter är att arters utbredningsområde kan förändras med genomgripande
förändringar som följd, såsom konkurrens och överlevnad. Balansen förskjuts till förmån för
arter som hanterar det mildare klimatet bättre. Några konkreta exempel på konsekvenser är
att viltskadorna kan komma att öka, att arter som är knutna till ett kallare klimat blir mer
utsatta och att inventeringar försvåras pga. snöbrist.
Genom att t ex återskapa våtmarker kan man öka tillgången till vatten, foder och skugga för
att hjälpa särskilt värmekänsliga arter såsom älg.
Förvaltningsplaner och föreskrifter kan behöva anpassas för att i högre grad bygga på
flerartstänk och fungera adaptiva. Den nationella viltstrategin utgör ett bra underlag för
klimatanpassning. Att fortsätta arbeta utifrån den är en bra väg framåt för att anpassa
viltförvaltningen till ett föränderligt klimat. Det ligger även stora ekonomiska värden i det
arbetet.
Se även bifogad presentation från föreläsaren.

Gruppdiskussion
Med hjälp av undersökningsverktyget www.mentimeter.se diskuterades innehållet i
föreläsningarna. Se bifogad sammanställning av frågor, svar och svarsfördelning (Menti 4
Klimat).

Hur går det för skarven?
Ebba Henning Plank arbetar på Naturvårdsverkets viltförvaltningsenhet och är bland annat
projektledare för det kommande arbetet med översyn av jakttider.

14

Hur det går för skarven beror på vem man frågar. Inventeringsresultaten visar en något
uppåtgående trend och i stort en hyfsat stabil utveckling för stammen. Allmän jakt på skarv
finns inte, men skyddsjakt bedrivs på initiativ av länsstyrelserna. Nyttjandegraden är låg.
Ett exempel togs upp där en länsstyrelse beviljat skyddsjakt på skarv bland annat för att freda
bestånd av abborre. Beslutet överklagades men detta avslogs av förvaltningsrätten. Vanligtvis
är skyddsjakten kopplad till fiskeredskap, fiskodling, utsättningsplatser och fredade områden.
En översyn har gjorts gällande skyddsjakt efter skarv på enskilds initiativ, men en
konsekvensanalys återstår att göra.
Andra lämpliga lösningar än skyddsjakt diskuterades.
En synpunkt framfördes om att det inte ska spela någon roll om hur omtyckt arten är och
vilken intresseorganisation som driver frågan om jakt eller inte.
En fråga ställdes om hur Naturvårdsverket arbetar med skarvfrågan. Naturvårdsverket ser ett
ökat behov av övervakning och en nationell metodik och ett underlättande av
skyddsjaktsbesluten.
En fråga ställdes kring olika skarvsorter. Naturvårdsverket påpekade att utbredningsområdena
skiljer sig åt, men att arterna inte hålls isär rent förvaltninsgmässigt.

Rovdjursförvaltning 2018-11-15
Inledning
Jens Andersson, koordinator för rovdjursfrågor på Naturvårdsverkets viltanalysenhet inledde
konferensens sista dag. Jens var även moderator under dagen.

Viltskador i landet
Kari Langöen är vilthandläggare på Länsstyrelsen Värmland. Hon redogjorde för länens
samlade viltskador utanför renskötselområdet, hur viltskadeanslaget använts och hur arbetet
med viltskadefrågor sett ut under de senaste tre åren.
Det är stora skillnader mellan länens fördelning av medel till förebyggande åtgärder
respektive ersättning när det gäller skador orsakade av fågel. Även när det gäller
viltskademedel för förebyggande arbete och ersättning för rovdjursskador kan skillnader ses
mellan länen. Länsstyrelsen Värmland har exempelvis lagt en del av dessa medel på bidrag till
hundvästar de senaste åren.
Vissa särskilt omfattande angrepp gör att vissa län ibland sticker ut vad gäller ersättning. Om
förvaltande myndigheter ska lägga pengarna på bidrag till förebyggande åtgärder eller mest på
ersättning diskuterades.
Bidrag till rovdjursavvisande stängsel på blocklagd mark ingick inte i redovisningen eftersom
detta bidrag hanteras via Landsbygdsprogrammet.
I redovisningen ingick hur besiktningsmännen registrerat sin arbetade tid.
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Gränsdragningen är inte alltid uppenbar för olika arbetsuppgifter. Uppdrag kan gå in i
varandra eller avlösa varandra på ett flytande sätt under arbetets gång.
Rovbase skulle kunna förbättras. Idag är det ett trubbigt verktyg.
Alla besiktningar som registreras i Rovbase är inte kopplade till viltskademedel. Detta märks
tydligt i det stora antalet besiktningar som görs i norra förvaltningsområdet och som gäller
besiktning av ren som underlag för skyddsjakt.
När bedömningen vid en besiktning är att skadan inte orsakats av rovdjur finns flera alternativ
att välja på vid registrering av besiktningsresultatet. Dessa överlappar på flera sätt varandra
vilket gör det svårt att få fram vettig statistik. Huruvida alla kategorier verkligen fyller ett
syfte togs upp. Hur angrepp på bisamhällen och ensilagebalar registreras är också exempel
som visar att Rovbase behöver anpassas i högre grad.
Besiktningsmännens redovisning av sin arbetstid under kategorin Övrigt är förhållandevis
stor. Vad som egentligen ingår i kategorin efterfrågades. Informationsarbete är en del men
inte hela. Några län sticker ut när det gäller tid som redovisats i denna kategori.
Vägledning om vad som ska redovisas under kategorin Övrigt efterlystes liksom andra sätt att
samordna vad man redovisar sin tid på och hur skador registreras. Detta bedöms som
nödvändigt för att på ett rättvisande och konsekvent sätt kunna redovisa vad viltskademedlen
används till.
Se även bifogad presentation från föreläsaren.

Gruppdiskussion
Några exempel från situationer med koppling till viltskador och ersättning togs upp som
diskussionsfall.
En viktig slutsats var att man som handläggare behöver påminna sig om med vilket lagstöd
man beviljar eller inte beviljar ersättningsanspråk.
Att Viltskadecenters rekommendationer och Naturvårdsverkets föreskrifter ibland tolkas
olika, att man är olika noga med vilka styrkta underlag som inkommer och om ansökan
inkommit tid eller inte togs också upp.
När det gäller skador på hund och ersättning i relation till om hunden är försäkrad är det
viktigt att vara medveten om risken för dubbelersättning. Naturvårdsverket betonade att
skattemedel inte kan användas för att ersätta en skada om det samtidigt utgår ett
försäkringsbelopp. En svårighet i dessa fall är att länsstyrelserna inte har rätt att begära
uppgifter om försäkringsnummer i samband med ersättningsansökan utan bara att efterfråga
informationen. Djurägaren är inte skyldig att lämna uppgiften.
Vad sökanden uppskattar hundens värde till kan skapa förväntningar, men kan inte användas i
bedömningen om ersättning.
Att man som handläggare skulle behöva ha kunskap i exempelvis fåravel för att kunna
bedöma ersättningsanspråk nämndes.
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Fritextutrymmet i ansökan om ersättning nämndes som något som kan göra
ersättningsansökningar svåra att bedöma på ett enhetligt sätt. Skadedrabbade kan också ha
olika förutsättningar att tolka föreskrifter och formulera ersättningsanspråk. Ett digitalt system
med större tydlighet för både sökanden och handläggaren efterlystes.
Syftet med ersättningen diskuterades och den konfliktdämpande effekten nämndes som
viktigt. Den utvärdering som Naturvårdsverket gjorde för ca 15 år sedan på området visade att
det faktum att myndigheten brydde sig var en viktig aspekt.
Naturvårdsverkets projektgrupp för översyn av viltföreskrifter tog upp den del i föreskrifterna
som gäller användning av hund för att skydda tamdjur. Denna del passar inte riktigt in i den
indelning av kategorier av föreskriftsinnehåll och målgrupper som man arbetar med i
översynen. Naturvårdsverket tar gärna emot synpunkter på var frågan hör hemma.

Viltskadeföreskrifter
Per Risberg, viltskadehandläggare och Malin Hollberg Malm, jurist, är båda verksamma på
Naturvårdsverkets viltförvaltningsenhet. De gick igenom den nya viltskadeföreskrifterna,
redogjorde för bakgrunden och arbetet med förändringarna samt hur de kan tillämpas i
förvaltningen.
De nya föreskrifterna tar avstamp i reglerna om statsstöd inom EU, där bland annat
konkurrensregler i relation till offentliga medel är en viktig del. Dessa syftar till att bibehålla
balansen i konkurrensen på EUs inre marknad.
I vissa fall kan statsstöd ändå vara tillåtet och kommissionen har tagit fram riktlinjer för detta.
Statsstöd för företag inom primär jordbruksproduktion är tillåtet. Kommissionen tar ställning
till om ett stöd är förenligt med riktlinjerna genom att det anmäls till kommissionen. Av det
skälet anmälde Sverige viltskadeförordningen 2015 som godkändes som förenlig med den
inre marknaden.
Innehållet i kommissionens riktlinjer och beslut inklusive ett så kallat statligt stöd av mindre
betydelse inom jordbrukssektorn fick Naturvårdsverket att 2017 hemställa om att regeringen
skulle ta fram en svensk förordning om detta stöd med avseende på viltskador och
förebyggande åtgärder.
De nya viltskadeföreskrifterna utifrån detta trädde i kraft 1 augusti 2018 och utgår från såväl
viltskadeförordningen som förordningen om stöd av mindre betydelse.
Tre viktiga principer i de nya föreskrifterna är att förebygga hellre än ersätta även om det är
en samhällsekonomisk förlust, att näringarna bör prioriteras samt vikten av att inte ge dubbla
stöd.
Naturvårdsverket betonade återigen vikten av att man som handläggare är tydlig med vilket
stöd man tillämpar vid handläggning och beslut och vilket regelverk som ligger bakom.
Otillåtet stöd ska återkrävas och återbetalas, där för är detta särskilt noga.
De olika delarna av ett ärende behöver specificeras i beslutet. Det innebär att summor
kopplade till viltskademedel behöver särskiljas från belopp som utgör stöd av mindre
betydelse.
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Maxnivån för stöd av mindre betydelse är 15 000 Euro per treårsbudgetperiod för ett företag.
Flera enheter på länsstyrelserna delar ut detta stöd i olika sammanhang, men registrering i
Platina sker inte vilket försvårar länsstyrelsens överblick över detta stöd för ett enskilt företag.
En diskussion fördes kring vems ansvar det är att ha en samlad bild av varje företags totala
pott under aktuell period för stödet av mindre betydelse så att gränsen inte överskrids. Flera
synpunkter framfördes om att detta bör vara brukarens eget ansvar, inte minst för att det är
denne som har överblick över sin verksamhets egen budgetperiod. En tydlig kommunikation
är dock viktig här, liksom en väl genomtänkt blankettutformning.
Länsstyrelsen Örebro har ett handlagt ärende som kan användas som exempel. Detta läggs
upp på samverkansytan.
En fråga ställdes om det finns flera myndigheter som lämnar stöd av mindre betydelse.
Naturvårdsverket kände inte till detta.
Länsstyrelserna framförde önskemål om mer vägledning från Naturvårdsverket om
prioriteringar bland det som ansöks för att använda tillgängliga medel på bästa sätt.
Naturvårdsverkets hänvisade till att förvaltningen är regional och att man därför inte detalj vill
lägga sig i hur länsstyrelserna väljer att prioritera i sin fördelning av medel. Ytterligare ett
skäl är att länsstyrelserna hanterar flera olika slags stöd. Man hänvisade istället till rådgivning
och rekommendationer från Viltskadecenter.
Synpunkter framfördes om att Viltskadecenter behöver vara medvetna om vad förändringar i
föreskrifterna innebär för att kunna vara rådgivande på ett meningsfullt och konsekvent sätt.
Naturvårdsverket betonade att man har ett nära samarbete med Viltskadecenter.
En synpunkt framfördes om att summor för ersättning vid viltskada bör finnas med i
föreskrifterna för att underlätta bedömningar och handläggning. Naturvårdsverket svarade att
man bedömer att det generellt är otympligt med denna typ av siffror i föreskrifterna, med
undantag för skador på hund som är så konfliktfyllt. Beloppen för hund har reviderats i de nya
föreskrifterna.
Ytterligare förändringar i såväl förordning som föreskrifter är att vänta med anledning av att
EU-kommissionens nyligen beslutat att ändra i sina riktlinjer gällande en höjning av nivåerna
för investeringar och indirekta skador.
Se även bifogad presentation från föreläsarna.

Förvaltningsverktyget för renskötsel
Mikael Wallén arbetar som vilthandläggare på Naturvårdsverkets viltförvaltningsenhet och
redogjorde för förvaltningsverktyget som syftar till att minska skadorna på rennäringen.
Förvaltningsverktyget är en strukturerad och kontinuerlig samrådsprocess mellan samebyarna
och länsstyrelsen gällande skador inom rennäringen och hur man lokalt kan upprätthålla en
hållbar renskötsel och samtidigt bidra till en gynnsam bevarandestatus för rovdjuren.
Arbetssättet är adaptivt och är upplagd i fyra steg som kräver en aktiv samverkan mellan
parterna.
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Det första steget utgörs av den av riksdagen beslutade toleransnivån om max 10 % förluster
till rovdjur baserat på den aktuella samebyns faktiska renantal. Sedan följer stegen riskmodell,
förebyggande åtgärder och uppföljning/utvärdering. Riskmodellen har dock förkastats och
man utgår nu istället från produktionsmodellen. Under året har Sametinget och
Naturvårdsverket muntligen kommit överens om att det är den bästa modellen för att beräkna
hur stora förlusterna till rovdjur är.
Naturvårdsverket tar just nu fram en vägledning gällande hur förvaltningsverktyget ska kunna
användas som grund för beslut om skydds- och licensjakt. Vägledningen beräknas vara klar
under december 2018 eller januari 2019.

Produktionsmodellen för renskötsel
Birgitta Åhman är professor inom renskötsel på SLU. Hon berättade om produktionsmodellen
och arbetet med att ta fram den.
Produktionsmodellen används för att beräkna förlusten till rovdjur i rennäringen utifrån en
jämförelse mellan förväntad och uppmätt produktion. Modellen är det sätt som man idag
bedömer som det bästa för beräkningar av skadornas omfattning.
Produktionsmodellen utgår från toleransnivån på 10%. Nivån kan motsvara ungefär en
tredjedel av det möjliga slaktuttaget. Toleransnivån ska tillämpas på samebynivå.
Man har under åren försökt uppskatta storleken på förlusten av renar till rovdjur på olika sätt,
bland annat genom antal återfunna döda renar och genom en modell baserad på det
geografiska överlapp mellan rovdjur och ren under olika delar av året i relation till
predationstakten. Idag baseras ersättningen på förekomst av rovdjur (arealbaserad för björn
och kungsörn).
Produktionsmodellen tar istället avstamp i en jämförelse mellan det förväntade antalet renar
utan rovdjur och det dokumenterade antalet renar. Modellen fungerar som en förlustberäkning
baserat på renantal och slaktuttag.
I beräkningen tas hänsyn till faktorer som kan inverka på bland annat överlevnad och
kalvresultat, såsom förhållanden när det gäller väder och födotillgång för renarna. Svårigheter
att få in alla renar till räkning kan göra att räknat antal inte motsvarar det verkliga antalet
renar. Därför behövs mer än ett års underlag för att skatta förlusten i en sameby.
Se även bifogad presentation från föreläsaren.

Toleransnivåverktyget- ett webbaserat verktyg
Rickard Doj arbetar på Sametinget med frågor kring statistik, analys och utredning.
Han visade och berättade om det webbaserade verktyg som tagits fram för att med
utgångspunkt i produktionsmodellen beräkna skada som uppkommer på renhjorden pga.
rovdjuren.
Syftet med verktyget är bland annat att kunna beräkna förluster på ett enhetligt sätt och att
möjliggöra transparens i vilka underlag som ligger till grund för beräkningarna.
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Verktyget är adaptivt och ska därmed kunna anpassas för respektive samebys behov och
förutsättningar och bygger på såväl vetenskaplig som traditionell kunskap. Tanken är också
att verktyget ska vara enkelt och effektivisera arbetet. En viktig del är att samebyarna själva
styr över sina data.
En diskussion som förs nu är om enskilda samebyars skadenivåer över 10% kommer att ha
någon inverkan på förvaltningen. Sametinget har hemställt om författningsförändringar och en
vägledning från Naturvårdsverket är på gång.
Se även bifogad presentation från föreläsaren.

Länsstyrelsens erfarenhet av förvaltningsverktyget
Anna Danell arbetar som rovdjurshandläggare på Länsstyrelsen Norrbotten och berättade om
sina erfarenheter av förvaltningsverktyget i praktiken.
Några fördelar som togs upp var att konkreta siffror på förlusterna skapar en samsyn om på
vilken nivå på skadorna ligger. Även ökad förståelse och kunskap, en mer effektiv
handläggning av skyddsjaktsärenden och färre avslag nämndes som positiva följder av
förvaltningsverktyget. De färre avslagen kan förklaras med att det nu finns en bättre förståelse
för när förutsättningarna för att få ansökan beviljad är uppfyllda. Framför allt hoppas man att
arbetet leder till minskade förluster.
Några utmaningar som betonades var osäkerheten vid renräkningen såsom svårigheter vid
samling, strövrenar och variationen i samlingsframgång mellan år och en över- eller
underskattning i produktionsmodellen som följd. Ett treårigt medelvärde skulle kunna
balansera de stora variationerna.
Ytterligare utmaningar är osäkerheten i antalet rovdjur. Svåra inventeringsförhållanden och
hur skyddsjaktsansökningar ska hanteras i relation till höga förlustsiffror togs upp som
exempel. Frågan om samebyarnas förluster kan förklaras med antalet rovdjur nämndes också.
Vikten av acceptans för arbetet togs upp liksom den stora utmaningen i att upprätthålla
gynnsam bevarandestatus för rovdjuren samtidigt som förlusterna inte överstiger 10%. Att fler
förebyggande åtgärder än skyddsjakt inom renskötselområdet behövs betonades.
De kumulativa effekterna för en sameby påpekades, dvs att flera omvärldsfaktorer än
rovdjursskador påverkar samebyns förutsättningar.
Diskussionsfrågor presenterades. De handlade bland annat om huruvida en toleransnivå för
rovdjuren är tillräcklig eller om störningar bör inkluderas och vilka andra förebyggande
åtgärder än skyddsjakt som kan finnas.
Se även bifogad presentation från föreläsaren.

Diskussion i grupper
Med hjälp av undersökningsverktyget www.mentimeter.se diskuterades innehållet i
föreläsningen. Se bifogad sammanställning av frågor, svar och svarsfördelning (Menti 5
Förvaltningsverktyg).
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Spår- och besiktningshundar i rovdjursförvaltningen
Utbildning av hundekipage för rovdjursförvaltning
Jens Frank från Viltskadecenter, SLU berättade om arbetet med att utbilda hundar och deras
förare för olika ändamål i förvaltningen.
Det finns två typer av hundekipage som utbildas och används idag i svensk
rovdjursförvaltning: Spårhundar och besiktningshundar.
Spårhundarna behövs för enklare uppgifter, t ex för att verkställa en skyddsjakt eller för att
dokumentera rovdjursnärvaro i relation till djur, angreppsplatser och människor i samband
med en besiktning. Detta är en viktig del av förvaltningen eftersom dokumentation vid
besiktning har direkt bäring på ersättningsmöjligheten.
De senaste åren har man också börjat träna hundar att markera för hårtussar, spillning och
annat som kan användas för DNA-analys av rovdjur.
Ett utbildningsprogram har tagits fram åt länsstyrelserna, Statens Naturoppsyn samt några
fylkesmän i Norge. För att säkerställa att hundarna klarar av arbetet har man en
prövningsordning där man specificerat olika steg som ett ekipage måste klara av. Även en ej
fullt utbildad hund kan användas på flera sätt i förvaltningen, men inte alla.
Jens menade att det finns en enorm övertro, även på en del länsstyrelser, gällande vad hundar
kan utan träning och att det ibland saknas insikter om hur mycket träning som krävs för en
tillförlitligt arbetande hund. Träning tar tid och resurser för det bör avsättas, annars kan man
lika gärna avstå.
Se även bifogad presentation från föreläsaren.
Praktiska exempel från länsstyrelsens arbete med hund
Micke Fransson från Länsstyrelsen Stockholm redogjorde för sina erfarenheter om att arbeta
med hund inom förvaltningen.
Bland annat berättade han om hur värdefulla hundarna är i inventeringsarbetet, t ex för
insamlingen av spillning eller för att hitta bra kameraplatser. Möjligheten till en framgångsrik
skyddsjakt på barmark ökar också med hjälp av hund.
Vid exempelvis eftersök är det tydligt att den träning hundarna genomgått är helt nödvändig.
Han uppmanade länsstyrelser med fast rovdjursförekomst i länet att lägga resurser på att
utbilda ett ekipage eller att använda de godkända hundarna som finns på Viltskadecenters
lista. I dagsläget är finns det sju hundar på listan. Länsstyrelsen Värmland tog upp att de
finansierar utbildningen av hundekipage genom rovdjursbidraget.
Se även bifogad presentation från föreläsaren.

Antipredatoratferd hos ulike saueraser
Inger Hansen är forskare och Dr. Scient på Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).
Hon redogjorde för sin studie om beteendeskillnader hos olika fårraser som exponerats för
rovdjursstimuli.
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Mer ursprungliga får som under generationer utsatts för ett starkt predationstryck har
utvecklat ett beteende som ska minska risken för angrepp. De rör sig snabbt, skyddar sin
avkomma och kan välja att nyttja en sämre betesmark om den ger ett bättre predatorskydd.
Domesticerandet av får och fåraveln har gett tyngre och lugnare raser och selektionstrycket
för antipredatorbeteenden har reducerats.
Hypoteserna inför studien var att lätta fårraser har ett bättre antipredatorbeteende och att
rovdjur utlöser starkare reaktioner än annat stimuli.
Sex olika raser testades. Fåren delades in i kategorierna lätt, mellan och tung och utsattes
gruppvis för ett standardiserat test där djuren exponerades för bland annat människa, boll och
uppstoppade rovdjur. Reaktionerna hos djuren noterades.
Resultaten av studien stödjer hypoteserna. Den lättaste rasen skilde sig signifikant från de
andra med ett starkt antipredatorbeteende. De tyngsta uppvisade ett dåligt
antipredatorbeteende. De mellantunga fåren uppvisade ett medelbra antipredatorbeteende.
Rovdjur utlöste de starkaste reaktionerna.
Ett sätt att använda resultaten skulle kunna vara att i högre rad hålla lätta fårraser i
rovdjursområden. Det finns dock andra faktorer än fårens antipredatorbeteende som spelar in i
om rovdjursangrepp sker. Rovdjurssäkra får är alltså inte att vänta.
Det är oklart om någon liknande studie gjorts i Europa men SLU har gjort en litteraturstudie
på området.
Se även bifogad presentation från föreläsaren.

Vad säger forskningen om olika metoder för att förebygga rovdjursangrepp?
Ann Eklund är doktorand på Viltskadecenter, SLU.
Hon redogjorde för en litteraturgenomgång som gjorts med fokus på vetenskapligt
publicerade artiklar om förebyggande åtgärder mot rovdjursangrepp på tamdjur i syfte att
identifiera fungerande åtgärder.
Enbart studier upptagna i vetenskapliga tidskrifter ingick. De studier vars artiklar man till slut
fick fram var i fallande ordning från Afrika, Europa, Nordamerika och Sydamerika. Flera
olika rovdjursarter ingick.
De typer av skadeförebyggande åtgärder som framkom var främst: Byte av djurtyp,
inhägnader, vakt/vallning, boskapsvaktande hundar, ta bort rovdjur, elhalsband, sterilisering
och ljud-/ljusskrämmor.
Vad som fungerar beror bland annat på effekten av omständigheter såsom rovdjursart,
populationsstatus och typ av tamdjurshållning.
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Ann berättade även om sitt doktorandarbete. Det handlar om att undersöka intressegruppers
och allmänhetens uppfattning om förebyggande åtgärder för att skydda tamdjur från
rovdjursangrepp. Enkäter och fokusgruppsintervjuer är vanliga arbetssätt.
En ny webbportal som heter EviWild har tagits fram. EviWild är en kunskapsportal där man
samlar och kartlägger den kunskap som finns gällande effekten av åtgärder avsedda att
minska konflikter mellan människor och vilda djur.
Syftet är också att göra kunskapen mer tillgänglig både för den som ska använda åtgärderna
och för den som arbetar med viltförvaltning. För att få en gemensam kunskapsgrund att stå på
är en samlad kunskapsplats bra. Det är Viltskadecenter som förvaltar portalen. Se
EviWild.slu.se.
Se även bifogad presentation från föreläsaren.

Nytt från projekt Scandcam - utveckling av viltkameraövervakning
Tim Hofmeester har en postdoc på SLU i Umeå och jobbar bland annat med viltkameror.
Han redogjorde för möjligheter och utmaningar för viltförvaltningen när det gäller
viltkameror.
Scandcam är ett projekt som drivs i samarbete mellan SLU och NINA. Målet är att få fram
nya metoder för övervakning av vilt på olika sätt. Projektet behöver en stor databas och man
använder idag en befintlig från NINA. Se viltkamera.nina.no.
Några av de viktigaste användningsområdena för viltkameror är populationsövervakning och
möjligheten att se trender inom populationer, upptäckt av invasiva arter och arters
utbredningsgränser och att upptäcka föryngringar av rovdjur och annat vilt.
Om en art förekommer eller inte i ett område kan inte alltid avgöras med hjälp av kamera.
Även om arten inte fångas på bild kan den finnas i området.
Några framtidstankar gällande viltkameror som togs upp var att kunna uppskatta täthet av
olika åldersklasser inom flera arter och att fullt ut kunna använda dessa uppskattningar i
viltförvaltningen.
Länsstyrelsen i Västmanland betonade att utan kameror hade man inte kunnat konstatera
loföryngringar med samma framgång och därmed inte heller haft underlag för beslut om jakt
på lo alls under de senaste åren.
Se även bifogad presentation från föreläsaren.

Avslutning
Moderator Jens Andersson tackade alla som deltagit och betonade att samverkan och
kunskapsutbyte är en förutsättning för en framgångsrik viltförvaltning.
Konferensen avslutades med en uppmaning att redan nu boka in 12 - 14 nov 2019 då nästa
viltförvaltarkonferens äger rum. Arbetsgrupper från länsstyrelserna kommer att utses enligt ett
rullande schema.
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Dokumentationen av konferensen utfördes av Forsberg natur & kommunikation AB på
uppdrag av Naturvårdsverket.
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