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LÄGESRAPPORTERING OM VILTFÖRVALTNING – 31 januari
2017

Nya regeringsuppdrag för 2017
I Naturvårdsverkets regleringsbrev för år 2017 finns två viltrelaterade
regeringsuppdrag. Ett om jakt i svenskt ekonomisk zon och ett om
effektivare beredning av ändrade jakttider.
Regeringsuppdraget om jakt i svensk ekonomisk zon innebär att vi ska
utreda förutsättningarna för att möjliggöra jakt i Sveriges ekonomiska zon
och hur handläggningen skulle kunna utformas. I uppdraget ingår även att,
vid behov, lämna författningsförslag och att redovisa konsekvenserna för de
arter som kan komma att påverkas. Uppdraget ska redovisas till senast den
31 oktober 2017.
Regeringsuppdraget om beredning av ändrade jakttider innebär att vi ska
utreda och föreslå en effektivare och mer ändamålsenlig beredning av förslag
på ändringar av jaktförordningen avseende jakttider. Beredningen ska
inkludera samråd med berörda organisationer och resultera i förslag till
regeringen, som fortsatt ska ha föreskriftsrätt inom ramen för
jaktförordningen. Uppdraget ska redovisas senast den 15 juni 2017.
Läs Naturvårdsverkets regleringsbrev
Kontakt
Jakt i ekonomisk zon: Jonas Nordanstig, 010-698 10 13
Beredning jakttider: Ola Larsson, 010-698 17 08

Färre godkända teoriprov i jägarexamen förra året
Intresset för jägarexamen har stadigt ökat sedan 2007 men 2016 minskade
antalet godkända teoriprov första gången på åtta år. Under 2007 skrevs nära
8 400 godkända prov och toppåret 2015 skrev över 13 500 personer godkänt
på jägarexamens teoriprov. När nu 2016 summeras har siffran minskat till 12
600 godkända skrivningar.
Under 2007 godkändes 73 procent av skrivningarna och har under åren varit
som högst 80 procent. Under 2016 landade andelen godkända skrivningar på
77 procent.
Antal godkända teoriprov 2007-2016

2(5)

Delprov

År

Antal godkända delprov

Teoretiskt prov

2007 8 383

Teoretiskt prov

2008 9 008

Teoretiskt prov

2009 9 673

Teoretiskt prov

2010 10 386

Teoretiskt prov

2011 10 492

Teoretiskt prov

2012 11 468

Teoretiskt prov

2013 12 093

Teoretiskt prov

2014 12 431

Teoretiskt prov

2015 13 564

Teoretiskt prov

2016 12 640

Som en följd av antalet minskade teoretiska prov har också antalet godkända
praktiska prov minskat från 2015.
Skillnad i antal godkända prov 2015-2016:
Teoriprov:

– 900

Hagelgevärsprov:

– 900

Grundprov kulgevär:

– 1000

Högviltprov kulgevär:

– 1250

Siffrorna för det senaste året kan komma att justeras något.
Kontakt Daniel Bladh, 010-698 16 95

Litteraturstudie om utfodring av klövvilt
Intresset för utfodring av vilt har ökat under de senaste åren, såväl ur
politiskt- och näringsperspektiv som ur ett biologiskt perspektiv. Idag finns
endast regelverk kring vad som får användas vid utfodring medan metoder
och mängder är oreglerade.
I enighet med Strategin för svensk viltförvaltning har Naturvårdsverket låtit
Jens Andersson (Fil Dr) göra en litteraturstudie i syfte att tillhandahålla ett
uppdaterat kunskapsunderlag vad gäller indirekta effekter av utfodring av
klövvilt. Den nya kunskapssammanställningen avses att ligga till grund för
det fortsatta arbetet med att klargöra var, hur och när vilt får utfodras.
Läs litteraturstudien som finns på Naturvårdsverkets webbplats
Kontakt Mirja Lindberget, 010- 698 13 78

Utveckling av fältapp till Rovbase
Miljødirektoratet och Naturvårdsverket utvecklar en app som ska kunna
användas av länsstyrelsernas rovdjursinventerare. Syftet med appen är att
den ska underlätta dokumentationen av inventeringsarbetet. En första
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version av appen beräknas vara klar att tas i bruk i februari och ska då
stödja dokumentation av järvinventeringen. Med appen kan man då
dokumentera sina besök i järvrevir, vilka områden man besökt (slingor) samt
insamlade DNA-prover. Möjligheten att registrera slingor och DNA-prover gör
appen användbar även i inventeringen av de andra stora rovdjuren.
Appen kan användas på Android-enheter, exempelvis GPS:er med Android
eller Android-telefoner. Efter säsongen kommer Miljødirektoratet och
Naturvårdsverket utvärdera appen och bestämma om och hur man ska gå
vidare.
Kontakt Peter Jaxgård, 010- 698 10 17

Norges CWD-forskning och utfodring på Viltforskningsdagarna
Viltforskningsdagarna 2017 närmar sig. Den 27-28 mars samlas
handläggare, forskare och övrig förvaltning för två fullspäckade och lärorika
dagar på Naturhistoriska museet i Stockholm. Våra norska kollegor kommer
att berätta hur man skaffar sig mer kunskap om förekomst och eventuell
spridning av Chronic Wasting Disease (CWD). En diskussion kring utfodring
med Annika Felton, SLU, står också på programmet, liksom en återblick på
tre decennier av forskning inom Skandinaviska Björnprojektet – som även
har de senaste forskningsresultaten med sig.
Vidare frågar vi oss vad som händer inom järvprojektet, och Tomas
Willebrand är ”Rödräven på spåret”. Nästa vecka öppnar anmälan – håll utkik
efter ytterligare information då.
Kontakt Elin Viksten, 010- 698 00 10 07

Innehållet i lägesrapporteringen utgår från Naturvårdsverkets uppdrag och
roll. Även relevant information från andra statliga myndigheter kan
omnämnas i Lägesrapporten. Ansvariga för innehållet i rapporten denna gång
är Gunilla Ewing Skotnicka, biträdande avdelningschef på Naturavdelningen
och Sofia Lacik, redaktör.
Lägesrapporten sänds ut personer på nedanstående sändlista. De som inte
finns på sändlistan kan prenumerera på Lägesrapporten via RSS-funktionen
på webbsidan där alla lägesrapporter ligger:
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-iSverige/Viltforvaltning/Lagesrapport-viltforvaltning/
Sändlista:
Länsstyrelsernas sändlistor för landshövdingar, miljövårdsdirektörer,
rovdjurschefer, rovdjurshandläggare, jakthandläggare och
informationschefer. Rådet för rovdjursfrågor, Naturvårdsverkets Insynsråd,
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Viltskadecenter, myndighetschefer vid Jordbruksverket, Statens
Veterinärmedicinska anstalt, Skogsstyrelsen, Miljö- och energidepartementet
och Näringssdepartementet (stabschefer, presschefer, informationschefer,
handläggare).

5(5)

