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Miljöarbete tillsammans

LÄGESRAPPORTERING OM VILTFÖRVALTNING – 19 april
2017

Dialogmöte för regeringsuppdrag om beredning av jakttidsändringar
Naturvårdsverket har ett regeringsuppdrag om beredning av
jakttidsändringar. Uppdraget innebär att vi ska utreda och föreslå en
effektivare och mer ändamålsenlig beredning av förslag på ändringar av
jaktförordningen avseende jakttider. Uppdraget ska redovisas senast den 15
juni.
Som en del i arbetet med uppdraget anordnar vi den 2 maj ett dialogmöte
om den framtida processen för att bereda jakttidsändringar. I början av april
skickade vi inbjudan till mötet till berörda aktörer.
Kontakta oss om du har frågor om arbetet med regeringsuppdraget eller vill
säkerställa att din myndighet eller organisation får en inbjudan till
dialogmötet.
Kontakt: Ola Larsson, 010-698 17 08

Beslut om skyddsjakt på säl 2017
Naturvårdsverket tillåter under 2017 skyddsjakt på grå-, knubb- och
vikaresäl eftersom sälar orsakar stora skador på fiskeredskap och fångst.
Jakten ska riktas mot sälar som befinner sig inom 200 meter från en plats
där fiske bedrivs och där sälar orsakat skador på fiskeredskap eller tagit
fångst från redskapen.
Läs nyheten på Naturvårdsverkets webbplats
Kontakt Per Risberg, 010-698 17 34

Ta del av Viltforskningsdagarna
Utfodring av klövvilt i dag och i framtiden, en framtidsspaning kring
genteknikens roll i viltförvaltningen samt det aktuella läget kring
prionsjukdomen CWD (chronic wasting disease). Ett axplock av de frågor
som togs upp under Viltforskningsdagarna i slutet av mars visar också på
bredden av den viltforskning som Naturvårdsverket finansierar.
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Viltforskningsdagarna rymde även de senaste rönen från både räv- och
järvforskningen, och en historielektion om viltforskningens rötter, från
drottning Kristina till bildandet av Naturvårdsverket 1967.
Var du inte på plats på forskningsdagarna på Naturhistoriska riksmuseet? Det
gör inget – på Naturvårdsverkets webbplats kan du i lugn och ro ta del av
samtliga föreläsningar i filmform.
Ta del av dokumentation och filmer
Kontakt Elin Viksten, 010-698 10 07

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).

