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Miljöarbete tillsammans

LÄGESRAPPORTERING OM VILTFÖRVALTNING – 22 februari
2017
Flera möjliga utvecklingsvägar för finansiering av älgförvaltningen
Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda hur
finansieringen av landets förvaltning av älgstammen ska kunna bli mer stabil.
Utredningen som Naturvårdsverket lämnat till regeringen visar på flera
möjliga vägar framåt.
Vår bedömning är att förslaget om finansiering genom avgift per registerat
område är lämpligast för att finansiera de regionala kostnaderna för
älgförvaltningen och det kan samtidigt lägga en grund för en framtida
flerartsförvaltning.
Läs nyhet om redovisningen på Naturvårdsverkets webbplats
Kontakt: Eva Thörnelöf, 010- 698 11 21

Jägarexamens teoriprov ska bli digitalt
Jägarexamens teoretiska prov ska bli säkrare och modernare med ett
digitaliserat prov. Beslutet har föregåtts av ett arbete där Naturvårdsverket
har tittat på brister i det teoretiska provet och föreslagit förbättringar utifrån
dem. Den förstudien är nu grund för det fortsatta arbetet.
Läs nyheten om beslutet att digitalisera teoriprovet
Kontakt Nils Mårtenson, 010-698 16 03

Viltforskningsdagarna 2017 – nu är anmälan öppen
Om en dryg månad går Viltforskningsdagarna 2017 av stapeln på
Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm, den 27-28 mars. Det blir två
fullmatade dagar med bland annat järv- och lodjursforskning, Chronic
Wasting Disease och rävforskning. Några ämnen som kommer att diskuteras
är stödutfodring och genteknik i framtidens viltförvaltning.
Dessutom finns många möjligheter för social samvaro, exempelvis under
middagen på museet på måndagskvällen.
Intresset har varit stort och den 20 mars stänger anmälan. Har du några
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frågor, hör av dig till!
Kontakt
Anders Lundvall, 010-698 12 27
Elin Viksten, 010-698 10 07

Kartläggning av viltets ekosystemtjänster
I linje med Strategi för svensk viltförvaltning har Svenska Jägareförbundet
anlitats för att under 2017 kartlägga värdet av det jaktbara viltets
ekosystemtjänster. Uppdraget innebär att utifrån befintlig litteratur skriva en
kunskapssammanställning om viltets försörjande, kulturella, reglerande och
stödande ekosystemtjänster, inklusive strukturerande effekter på
ekosystemen till nytta för människor. I arbetet ingår även att identifiera hur
relevanta ekosystemtjänster stärker eller begränsar varandra samt att
identifiera kunskapsluckor och kunskapsbehov.
Syftet med kunskapssammanställningen är att ge myndigheter och
organisationer ett objektivt kunskapsunderlag som kan användas vid
diskussioner och i beslutssituationer som berör eller borde beröra viltets
ekosystemtjänster i förvaltningen.
Rapporten beräknas vara klar december 2017.
Kontakt Maria Hörnell Willebrand, 010-698 10 46

Mycket vargspillning har samlats in
Arbetet med att samla in vargspillning till inventeringen och test av den nya
omräkningsfaktorn pågår fram till och med den 31 mars. Det gäller för
samtliga som samlar spillning.
Redan nu kan vi se att mer spillning samlats in än vid samma period förra
året. Från den 1 oktober 2016 till i dag har 2270 prover samlats in i Sverige.
Motsvarande period förra året hade 1419 prover samlats in och året innan
dess 989 prover.
Insamlingen av genetiskt material är en viktig del i arbetet för att få underlag
med att testa och utvärderaden nya teoretiska populationsmodellen.
Kontakt Maria Hörnell Willebrand, 010-698 10 46

Vi söker chef till Viltförvaltningsenheten
Vi söker nu till Naturavdelningen på Naturvårdsverket en enhetschef som
tillsammans med medarbetarna och kollegor vill genomföra Strategi för
svensk viltförvaltning med visionen ”en viltförvaltning i balans gör att alla
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kan ta del av viltets värden”!
Läs hela annonsen på Naturvårdsverkets webbplats
Kontakt Gunilla Ewing Skotnicka, 010-698 11 54

Vi söker chef till Artenheten
Vi söker nu på Naturavdelningen en enhetschef som tillsammans med
medarbetarna vill driva och utveckla arbetet med invasiva främmande arter,
genetiska resurser och biologisk bekämpning!
Läs hela annonsen på Naturvårdsverkets webbplats
Kontakt Gunilla Ewing Skotnicka, 010-698 11 54

Stort gåsprojekt bland årets viltforskningssatsningar
Gässen i det svenska jordbrukslandskapet är fler än någonsin, något som
innebär nya utmaningar för viltförvaltningen. Bara i Sverige förekommer
regelbundet nio arter, var och en med sitt förvaltningsbehov. För att möta ett
stort kunskapsbehov satsar Viltvårdsfonden på ett nytt omfattande
forskningsprojekt som bland annat ska utvärdera och utveckla
skadereducerande metoder. Målet är att skapa förutsättningar för en
långsiktigt hållbar förvaltning av gäss, på lokal, regional och nationell nivå.
Gåsprojektet är ett av fem nya forskningsprojekt som nu får finansiering från
Viltvårdsfonden; projekten får i år dela på 5,35 miljoner kronor. De övriga
projekten handlar om utplacerade gräsänder, Chronic Wasting Disease,
populationsuppskattning av klövdjur och utveckling av
viltkameraövervakning.
Läs mer om årets viltforskningssatsningar
Kontakt Anders Lundvall, 010-698 12 27

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 för Naturavdelningen
och Sofia Lacik, redaktör.
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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
kommunikationschefer. Nationella Rovdjursrådet, Storfågelforum,
Naturvårdsverkets Insynsråd, Viltskadecenter, myndighetschefer vid
Jordbruksverket, Statens Veterinärmedicinska anstalt, Skogsstyrelsen, Miljöoch energidepartementet och Näringsdepartementet (stabschefer,
presschefer, informationschefer, handläggare).

