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Miljöarbete tillsammans

LÄGESRAPPORTERING OM VILTFÖRVALTNING – 8 september
2017

Högsta förvaltningsdomstolen prövar mål om skyddsjakt efter järv
Länsstyrelsen i Norrbottens län avslog ansökningar om skyddsjakt efter järv
inom två samebyar med motiveringen att kriterierna för skyddsjakt inte var
uppfyllda. Besluten överklagades till Förvaltningsrätten i Luleå som
fastställde länsstyrelsens beslut. Därefter överklagades besluten till
Kammarrätten i Sundsvall som gjorde motsatt bedömning och menade att
skyddsjakt kunde tillåtas i dessa fall, bl.a. eftersom domstolen ansåg att
jakten inte försvårar uppnåendet av gynnsam bevarandestatus.
Länsstyrelsen i Norrbottens län har överklagat dessa domar till Högsta
förvaltningsdomstolen, som i maj meddelade prövningstillstånd. Det är ännu
oklart när Högsta förvaltningsdomstolen kommer att meddela dom i målen.
Avgörandet från domstolen kommer att innehålla ny praxis på området.
Kontakt: Nils Henriksson, 010- 698 11 41

Anmäl dig till utbildning i adaptiv förvaltning
Att komma framåt med adaptiv förvaltning – tillämpad fortbildning och
utveckling
Utbildningen som hålls på Grimsös Forskningsstation vänder sig i första hand
till dig som arbetar på en länsstyrelse. Andra kan medverka i mån av plats.
Kontakta Inga Ängsteg på SLU.
Syftet med utbildningen är att ge deltagarna uppdaterad kunskap om de
olika delar som krävs för att en adaptiv förvaltningsmodell ska kunna
användas i praktiken. Utbildningen genomförs i samarbete med ett stort
antal forskare från SLU och andra lärosäten.
Utbildningen genomförs under hösten 2017 och innehåller två fysiska träffar
(2-3 november och 6-7 december) på SLU Grimsö Forskningsstation, från
lunch dag 1 till eftermiddag dag 2.
Kostnad: 4 000 SEK + moms inklusive helpension vid träffarna.
Anmälan: görs per mail till: inga.angsteg@slu.se
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Frågor kan ställas till Jens Frank eller Inga Ängsteg
Kontakt Inga Ängsteg och Jens Frank, båda på SLU

Extra medel till Sveriges samebyar för arbete med
rovdjursinventering
Mot bakgrund av ändringen i årets regleringsbrev har Naturvårdsverket
beslutat att bidra med en miljon kronor till landets samebyar för arbete med
rovdjursinventering. Bidraget har lämnats till Sametinget som administrerar
utbetalningen till samebyarna under 2017.
Kontakt Mirja Lindberget, 010-698 13 78

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

