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LÄGESRAPPORTERING OM VILTFÖRVALTNING
– oktober 2018
Björnstammen i Sverige är stabil
Resultatet från 2017 års populationsberäkning visar att det finns cirka 2900
björnar i Sverige. Det är ungefär lika många björnar som det var år 2013 då
den förra nationella populationsberäkningen gjordes och som visade ett
resultat på ca 2800 björnar. Konfidensintervallet i årets mätning är 2771 2980 och spannet visar på den osäkerhet som finns i
populationsuppskattningen.
Björnpopulationen ligger därmed fortsatt över referensvärdet för gynnsam
bevarandestatus, som är minst 1400 individer.
Under 2017 sköts knappt 300 björnar i skydds- och licensjakt vilket
motsvarar cirka 10 procent av populationen 2017.
Totalt sett för hela landet håller björnstammen en stabil nivå. Varken på
nationell eller regional nivå syns någon statistiskt säkerställd förändring
mellan 2013 och 2017.
Läs pressmeddelandet på naturvårdsverket.se
Kontakt: Klas Allander, 010-698 17 39

DNA från spårstämplar ska identifiera lodjursindivider
Naturvårdsverket bidrar med 600 000 kronor till ett pilotprojekt i Västra
Götaland för utveckling av DNA-analyser från lodjursspår i snö. I projektet
ska DNA ur spårstämplar från lodjur samlas in och projektet startar under
hösten 2018 och pågår i två inventeringssäsonger för att avslutas våren
2020.
Att utvinna DNA ur spårstämplar i snö är en ny teknik under utveckling.
Genom att identifiera olika individer kan tekniken vara ett bra komplement
vid inventering av lodjur, främst i södra Sverige där snötillgången oftast är
oregelbunden. Förhoppningen är att metoden även ska bidra till ny kunskap
om lodjurens vandringsmönster, släktskap och täthet.

Läs pressmeddelandet på naturvårdsverket.se
Kontakt: Linda Ersson, 010-698 17 49
Allmänheten behöver inte längre söka tillstånd för
viltkameror
Som en effekt av den nya dataskyddsförordningen och de ändringar som
gjorts i kamerabevakningslagen behöver privatpersoner inte längre söka
tillstånd för att använda viltkameror. Det innebär dock inte att det är fritt
fram att sätt upp kameror hur som helst. För att underlätta allmänhetens
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användning av kameror beskriver Naturvårdsverket gällande regelverk på
vår hemsida.
Naturvårdsverket vill också påminna om att det inte finns några hinder för
myndigheter att använda allmänhetens bilder, förutsatt att kameran har
satts upp enligt de regler som gäller och att bilderna inte innehåller några
personuppgifter. Med personuppgifter menas bilder på personer eller andra
objekt som går att koppla till en viss person till exempel ett fordon.
Läs mer på naturvårdsverket.se
Kontakt: Jens Andersson, 010-698 12 00

Utvärderingen av rovdjursinventeringssystemet fortsätter
Arbetet med att utvärdera inventeringssystemet för stora rovdjur fortsätter
enligt plan. Naturvårdsverket har i början av oktober skickat ut en
webbenkät om inventeringssystemet till all fältpersonal vid länsstyrelserna
som arbetar med rovdjursinventeringen, och som inte tidigare har deltagit.
Som vi tidigare har berättat är intervjuerna med inventeringsansvariga,
fältpersonal och inventeringssamordnare hos Svenska Jägareförbundet nu
klara och det är dags för intervjuer med inventeringssamordnare i
samebyar.
Den riktade webbenkäten angående Rovbase är också klar och analys av
resultaten pågår. Svarsfrekvensen har varierat mellan olika grupper men
har varit relativt låg.
Den del av utvärderingen som handlar om förtroende för
inventeringsresultaten och de utförande myndigheterna genomförs just nu
vid Sveriges Lantbruksuniversitet tillsammans med Umeå universitet.
Kontakt: Jessica Backeryd, 010-698 13 72

Se Viltforskningsdagarna i efterhand
Under två dagar samlades omkring hundra personer från viltförvaltning och
viltforskning i Umeå. Viltforskningsdagarna 2018 ägde rum den 27–28
september och tog bland annat upp frågor som användning av viltkameror,
björnförvaltning samt jaktens värde och rovdjurens kostnader.
Den första dagens programpunkter filmades och för dig som inte kunde vara
på plats finns möjlighet att ta del av presentationer och diskussioner i
efterhand.
Den andra dagen ägnades åt en exkursion anordnad av forskningsprojekten
Beyond moose och Governance. Dagen i fält avslutades med en workshop
om möjligheter och utmaningar med att använda viltkameror.
Se filmer från den första dagens föreläsningar och diskussioner
Dokumentation från workshop ”Viltkameror och medborgarforskning”
Kontakt: Elin Viksten, 010-968 10 07
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Viltförvaltarkonferensen den 13–15 november i Stockholm
Årets konferens har ett övergripande tema om viltskador och hur viltet
påverkas av olika händelser. Forskningen är en viktig del i konferensen
liksom att tillämpa kunskapen i förvaltningen. Vi hoppas att vi får
forskarrepresentation några av dagarna och flera intressanta föreläsningar
där nya och pågående projekt presenteras. Viltförvaltarkonferensen
arrangeras av Naturvårdsverket i samarbete med länsstyrelserna och är
riktad till länsstyrelser och andra myndigheter som arbetar med viltfrågor.
Program och anmälan
Kontakt: Lotta Lagerberg, 010-698 15 44

Skandinaviskt inventeringsmöte 4–5 december i Trondheim
Boka dagarna redan nu! Den 4–5 december hålls det årliga skandinaviska
inventeringsmötet. I år är det Miljödirektoratet som står som värd och
mötet genomförs på hotell Rica, Vaernes flygplats, Trondheim. Som vanligt
vänder sig mötet till alla personer som är involverade i inventering av stora
rovdjur i Sverige och Norge. Såväl myndighetspersonal, företrädare för
berörda organisationer som forskare är välkomna att delta. Programmet
håller på att tas fram och presenteras på Miljödirektoratets hemsida när det
är klart.
Kontakt: Jens Andersson, 010-698 12 00

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, berörda chefer vid
Jordbruksverket, Statens Veterinärmedicinska anstalt, Skogsstyrelsen, Miljöoch energidepartementet och Näringsdepartementet (stabschefer,
presschefer, informationschefer, handläggare).

