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LÄGESRAPPORT OM VILTFÖRVALTNING
– april 2019
MÅNGA INTRESSERADE AV ATT FÖRÄNDRA JAKTTIDER
Mellan januari och mars i år kunde berörda aktörer lämna in synpunkter på
jakttiderna i Sverige. Naturvårdsverket tog emot förslag från 20
myndigheter (varav 16 länsstyrelser), 27 intresseorganisationer och 39
privatpersoner. Totalt kom över 500 förslag in. Gemensamt för många
förslag är att man vill se enhetliga jakttider över större områden i landet.
Däremot går åsikterna isär om lämpligt tidsspann för jakten. En stor del av
förslagen handlar om tider för älgjakt, exempelvis finns önskemål om att
den startar på ett fast datum varje år. Därtill finns olika meningar om
hundanvändning, brunstuppehåll och hur länge jakt ska pågå. Även annat
klövvilt och fåglar engagerar. Naturvårdsverket är nu i full gång med att
bereda ett förslag på nya jakttider, utifrån juridiska och biologiska ramar.
Förslaget ska ligga i linje med strategin för svensk viltförvaltning och tas
fram efter samråd med en beredningsgrupp som består av myndigheter och
intresseorganisationer. I slutet av 2019 skickas det preliminära underlaget
till alla berörda aktörer för synpunkter.
•

Läs mer om översynen av jakttider

Kontakt: Ebba Henning Planck, 010-698 15 05
OMRÄKNINGSFAKTOR VARG
Naturvårdsverket har utvärderat tre olika tillvägagångssätt för att beräkna
omräkningsfaktorn mellan antalet vargföryngringar och antalet
vargindivider. I utvärderingen framförs problem med att använda
omräkningsfaktorer för att bestämma populationsstorlek. Baserat på
rekommendationer i denna utvärdering har Naturvårdsverket därför beslutat
att utvärdera en ny inventeringsmetodik baserad på utvidgad insamling av
DNA, för att kunna beräkna vargpopulationens storlek direkt utan att
använda en omräkningsfaktor. Under tiden som Naturvårdsverket
undersöker möjligheten att använda denna metod kommer den nuvarande
omräkningsfaktorn på 10 vargindivider per föryngring ligga kvar.
•

Läs mer om beslutet

Kontakt: Jens Andersson, 010-698 12 00
AVMAGRINGSSJUKA UPPTÄCKT I SVERIGE
I mars 2019 hittades ett fall av chronic wasting disease (CWD,
avmagringssjuka hos hjortdjur) i Sverige. Det rör sig om en sexton år
gammal viltlevande älgko, som avlivades eftersom den var mager, gick i
cirklar och verkade vara blind. Det är det första kända fallet i landet. Det fall
som har hittats är fortfarande under analys men mycket talar för att det kan
röra sig om den atypiska formen av sjukdomen, som även påträffats på älg
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och kronhjort i Norge och Finland. Den atypiska formen av sjukdomen kan
vara mindre smittsam än den variant som påträffats på vildren i Norge och
den variant som finns i Nordamerika. När CWD hittas i ett område ska
provtagningen på djur i det området utökas. Jordbruksverket, SVA och
Naturvårdsverket kommer nu att samla mer information om hjortdjuren i
området och tillsammans med en expertgrupp göra en plan för utökad
provtagning och eventuella andra åtgärder. Myndigheterna kommer även att
samverka med andra berörda aktörer i området.
Sedan CWD påvisades för första gången i Norge 2016 har Naturvårdsverket
bland annat arbetat med att ta fram olika kunskapsunderlag, till exempel
Hjortvilt i Sverige - en kunskapssammanställning, ISBN 978-91-620-6819-6
och finansierat informationsmaterial om sjukdomen och provtagning.
Kontakt: Anna Malmsten, 010-698 16 64
INTERNATIONELL UTVÄRDERING AV SVENSK VILTFORSKNING
Naturvårdsverket har låtit utvärdera den forskning som finansierats via
Viltvårdsfonden 2003–2014. Utvärderingen utfördes av en internationell
expertpanel med bakgrund i olika forskningsområden. Utvärderingspanelen
drar slutsatsen att den viltforskning som har finansierats av
Naturvårdsverket 2003–2014 genom Viltvårdsfonden har haft stor betydelse
för utvecklingen av viltförvaltningen i Sverige och för att förvaltningen
baseras på vetenskaplig kunskap.
Klövviltforskningen klassas som ”Excellent”, rovdjursforskningen som
”Outstanding”, småviltforskningen som ”Very good” och den
samhällsvetenskapliga forskningen som ”Very good”.
Expertpanelen värdesätter att svenska viltforskare har utvecklat en unik
forskningstradition där forskare från samhällsvetenskapliga och ekonomiska
forskningsdiscipliner tillsammans med viltbiologer utvecklar och genomför
interdisciplinära forskningsprojekt. En slutsats är att fortsatt finansiering av
viltforskning från Viltvårdsfonden, åtminstone på nuvarande nivå, är en
förutsättning för att upprätthålla och utveckla ett evidensbaserat
förvaltningssystem för vilt i Sverige.
Läs mer om detta och expertpanelens rekommendationer i den publicerade
rapporten:
•

International evaluation of Swedish wildlife research 2003 – 2014

Kontakt: Anders Lundvall, 010-698 12 27 och Per Sjögren Gulve, 010-698
14 46
NYA VILTFORSKNINGSPROJEKT
Nu är det klart vilka forskningsprojekt som får finansiering från
Viltvårdsfonden 2019. Forskningen handlar bland annat om jaktturism och
om hur länsstyrelserna bemöter människor som är oroliga i samband med
rovdjursobservationer. Forskningsprojekten kommer att pågå mellan ett och
tre år och startar under 2019. Några av projekten är en fortsättning på
redan pågående projekt, till exempel Skandinaviska björnprojektet och
Skandulv.
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•

Här kan du läsa mer om vilka projekt som Naturvårdsverket har
beviljat medel till.

Kontakt: Anders Lundvall, 010-698 12 27
FAKTABLAD: ROVDJURENS EFFEKTER PÅ ANNAT VILT
I höstas publicerade Naturvårdsverket en populärvetenskaplig
kunskapssammanställning om de stora rovdjuren och deras bytesdjur. Nu
har rapporten sammanfattats i ett faktablad som på ett enkelt sätt förklarar
slutsatserna. Inom kort finns faktabladet också på nordsamiska.
Målgruppen för rapporten är exempelvis aktörer inom skandinavisk
viltförvaltning, berörda politiker och jägare. Stora rovdjur berör och
engagerar många och vi hoppas att den här rapporten skapar intresse och
ger svar på frågor om hur de stora rovdjuren påverkar annat vilt och
tamren.
•

Här hittar du faktabladet De stora rovdjurens effekter på annat vilt
och tamren.

Kontakt: Caroline Dickson, 010-698 17 10
OM LÄGESRAPPORT VILT
Innehållet i lägesrapporten 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 Anna
Josephsen, redaktör.
Lägesrapporten sänds ut till personer på nedanstående sändlista. De som
inte finns på sändlistan kan prenumerera på Lägesrapporten via RSSfunktionen på webbsidan där alla lägesrapporter ligger:
•

Lägesrapport vilt på Naturvårdsverkets webbplats

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).

