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LÄGESRAPPORTERING OM VILTFÖRVALTNING – Januari
2018
Miniminivåer för rovdjur
Naturvårdsverket har i december överlämnat ett förslag till regeringen om att
miniminivåer enbart ska fastställas för rovdjursförvaltningsområden och inte
för län.
Läs nyheten på Naturvårdsverkets webbplats
Kontakt: Hanna Dittrich-Söderman, 010-698 18 49
Naturvårdsverket efterfrågar uppdrag om flerartsförvaltning av
klövvilt
I december överlämnades ett förslag från Naturvårdsverket till regeringen
om att inte gå vidare med författningsförslag om förvaltning av kronhjort
inom älgförvaltningssystemet och istället behandla frågorna i ett större
sammanhang. Det kan ske genom ett uppdrag till Naturvårdsverket om att
ta fram kunskapsunderlag om förutsättningarna för flerartsförvaltning
utifrån ett geografiskt område (områdesförvaltning).
Läs nyheten på Naturvårdsverkets webbplats
Kontakt: Carl-Johan Lindström, 010-698 15 75
Genomförande av viltstrategin
Naturvårdsverkets Strategi för svensk viltförvaltning är utgångspunkten för
myndighetens arbete med viltförvaltning.
För att främja brukandet av viltet som resurs har Naturvårdsverket låtit göra
en kartläggning över viltets ekosystemtjänster. Syftet med kartläggningen är
att ge myndigheter och beslutsfattare ett objektivt kunskapsunderlag vid
avvägningar mellan olika ekosystemtjänster.
För att skapa en tydlig och förutsägbar viltförvaltning vägleder
Naturvårdsverket länsstyrelserna på olika sätt bland annat genom en helt ny
utbildning i adaptiv viltförvaltning samt genom Viltförvaltarkonferensen med
fokus på klövvilt, rovdjur och samförvaltning.
Viltförvaltningen ska bygga på kvalitetssäkrad kunskap och därför har
Naturvårdsverket lanserat Rovbase Fältapp tillsammans med
Miljødirektoratet i Norge. Syftet är att förenkla länsstyrelsernas
datainsamling i fält vid rovdjursinventering.
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I samarbete med Ryssland har Naturvårdsverket tillsammans med SLU
upprättat ett samarbete angående genetisk förstärkning av den
skandinaviska vargstammen. Samarbetet gäller att i ett första steg ta fram
genetiska data för att analysera den genetiska variationen hos vargar i västra
Ryssland och deras genetiska släktskap med vargar som immigrerar till
Sverige.
Naturvårdsverket har också medverkat i möten i den europeiska
gåsförvaltningsplattformen (AEWA) och i arbetsgrupper för förvaltning av
grågås respektive vitkindad gås.
Inom ramen för uppdraget förvaltningsverktyg för toleransnivå för
rovdjursskador på rennäringen, har länsstyrelserna fått 1,5 miljoner kronor
för införande av förvaltningsverktyget i samarbete med respektive samebyar.
Naturvårdsverket har medverkat i möten med bland annat sametinget om
införandet av förvaltningsverktyget, medverkat till att en produktionsmodell
för renskötseln tagits fram samt fört diskussioner kring frågan huruvida och i
vilken omfattning toleransnivån bör tas in i författning eller vägledning.
Kontakt: Linda Ersson, 010-698 17 49
Rovdjursinventeringsträff
Den 5-6 december hölls den årliga Skandinaviska rovdjursinventeringsträffen
i Östersund med Naturvårdsverket som värd. Totalt deltog cirka 90
representanter från de myndigheter som arbetar med rovdjursinventeringen i
Sverige och Norge.
Under två dagar hölls många intressanta föredrag. Mia Levin från
Viltskadecenter beskrev läget för spillningsinventering av björn medan
Alexander Winiger, rovdjurshandläggare på Länsstyrelsen, redovisade
resultatet av den extra insamling av Järv-DNA som gjordes i Norrbottens län
förra säsongen. Mikael Åkesson från SLU berättade om arbetet att ta fram
och utvärdera ett nytt genetiskt markörsystem lämpat för inventering av
varg. För första gången redogjorde också arbetsgrupperna för lodjur och järv
sina förslag på förändringar i de gällande instruktionerna för inventering.
Under onsdagen ledde Viltskadecenter en gruppövning där mötets deltagare
själva fick uppskatta hur väl de lyckats genomföra olika delar av sina
uppdrag inom inventeringsarbetet och hur de skulle kunna göra för att
förbättra sina insatser.
Slutligen fick deltagarna se hur den nya versionen i Rovbase med tillhörande
fältapp är tänkta att fungera, och en lägesrapport från två pågående
forskningsprojekt, Scandcam och Rovquant. Nästa år hålls mötet i Norge.
Kontakt: Linda Ersson, 010- 698 17 49
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Beslut om delegering av skyddsjakt på järv
Naturvårdsverket har överlämnat rätten att besluta om skyddsjakt på järv
med en tydlig vägledning om att jaktens omfattning behöver minimeras för
att järven ska uppnå gynnsam bevarandestatus. Beslutet innebär att
länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och hela det
mellersta förvaltningsområdet får fatta beslut om skyddsjakt på järv.
Delegeringen omfattar inte Länsstyrelsen i Jämtland. Delegeringen gäller
från 1 januari 2018 till och med den 31 maj 2018.

Läs nyheten på Naturvårdsverkets webbplats
Kontakt: Marcus Öhman, 010-698 11 67
Dom i Kammarrätten om skyddsjakt på järv
Länsstyrelsen i Jämtlands län beslutade den 31 oktober 2017 på eget
initiativ om förebyggande skyddsjakt efter 13 järvar. Beslutet överklagades
till Förvaltningsrätten i Luleå som först inhiberade och sedan upphävde
länsstyrelsens beslut. Länsstyrelsen överklagade därefter domen till
Kammarrätten i Sundsvall. Kammarrätten meddelade dom den 29 december
2017 (mål nr 2838-17) och avslog länsstyrelsens överklagande.
Kammarrätten anförde bl.a. att det inte var visat att det förelåg risk för
allvarlig skada på ren orsakad av järv sett till enskilda samebyar. Det var
därför enligt kammarrätten inte visat att förutsättningarna för skyddsjakt
var uppfyllda.
Kontakt: Nils Henriksson, 010-698 11 41
Genetiskt viktig varg skjuten i Norge
En genetiskt viktig varg från Tunturireviret i Dalarnas län har blivit skjuten
under licensjakten i Norge. Den skjutna vargen är valp till den finsk-ryska
vargen Tunturihanen, som identifierades i januari 2016 och var en av tre
invandrarvargar som tog sig ner till Mellansverige förra vintern. Av dessa var
Tunturihanen den enda som överlevde samt fick valpar. Vargvalparna är ett
viktigt genetiskt tillskott till den svenska vargstammen.
Läs nyheten på Naturvårdsverkets webbplats
Genetiskt viktig varg i Norrbottens län
En genetiskt viktig varg har upptäckts i Norrbotten, öster om Arvidsjaur i
början på november 2017. Vargen har dödat några tiotal renar och orsakat
omfattande merarbete för renskötarna i området. Länsstyrelsen har i
samverkan med samebyarna som berörs utökat bevakningen av vargen
genom att spåra den dagligen och kontrollera dess rörelsemönster. Man har
även försökt att störa vargen så att den lämnar området och fortsätter röra
sig söderut. Störningarna sker med skoter och helikopter Naturvårdsverket
och berörda länsstyrelser har kontakt om situationen.
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Kontakt för inventeringsresultat och vargstammens genetiska status: Maria
Hörnell Willebrand, 010-698 10 46
Kontakt för förvaltningssituationen och vägledning: Hanna Dittrich
Söderman, 010-698 15 17
Nya föreskrifter om användande av fångstredskap
Naturvårdsverket har tagit fram förslag på nya föreskrifter om användande
av fångstredskap. Förslaget till föreskrifterna granskas nu av EUkommissionen innan de kan träda i kraft. Handläggningstiden hos EUkommissionen beräknas till fyra-sex månader vilket innebär att föreskrifterna
väntas träda ikraft senare under 2018.

Kontakt: Nils Henriksson, 010-698 11 41

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 Erik Thalin, 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).

