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Miljöarbete tillsammans

LÄGESRAPPORTERING OM VILTFÖRVALTNING – 1 juni 2017

Små förändringar i vargstammen
Resultatet från den senaste varginventeringen under vintern 2016/17 visar
att det fanns cirka 355 vargar i Sverige. Det är ungefär lika många som förra
vintern då inventeringsresultatet visade cirka 340 vargar.
Naturvårdsverket har även beslutat att delegera rätten att fatta beslut om
licensjakt på varg till länsstyrelserna i mellersta förvaltningsområdet.
Läs hela nyheten på Naturvårdsverkets webbplats
Kontakt: Maria Hörnell Willebrand, 010- 698 10 46

Marcus Öhman ny chef för Viltförvaltningsenheten
Den 1 augusti börjar Marcus Öhman som chef för Viltförvaltningsenheten på
Naturvårdsverket. Marcus kommer närmast från Regeringskansliet där han
var ansvarig för forskning och utbildningsfrågor på Näringsdepartementet.
Marcus har även tidigare arbetat med jakt- och viltfrågor på
Näringsdepartementet och var då bland annat huvudansvarig för
rovdjursfrågor. Han har också jobbat med internationell skogspolitik på
Landsbygdsdepartmentet och fiskerifrågor på Jordbruksdepartementet.
Marcus var tidigare forskare och är docent i zoologisk ekologi.
– Jag har haft mycket att göra med Naturvårdsverket genom åren och har
alltid mötts av professionalism och en positiv anda. Viltfrågor har intresserat
mig ända sedan jag studerade till biolog. Det är viktiga frågor som berör
många. Jag går in i den här tjänsten med stor respekt för uppgiften. Det
känns roligt, spännande och utmanande. Jag ser fram emot att komma igång
och inte minst att träffa alla nya medarbetare, säger Marcus Öhman.
Kontakt Gunilla Ewing Skotnicka, 010-698 11 54

Hur går det med arbetet med principer för miniminivåer?
Naturvårdsverket skickade i vintras ett förslag på principer för översyn av
miniminivåer på remiss till länsstyrelserna och nationella rovdjursrådet.
Remissvaren innehöll omfattande kritik mot systemet och principerna. En
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majoritet av de som svarade föreslog förändringar i regelverket.
Naturvårdsverket gör därför ett omtag i frågan och har nu en pågående
dialog med regeringskansliet om eventuella regeländringar, eftersom det
handlar om ändringar i förordningar som regeringen beslutar om. Ingen
översyn av miniminivåerna kommer att ske innan eventuell regeländring eller
ändrad vägledning om principer, är på plats.
Kontakt: Hanna Dittrich Söderman, 010- 698 15 17

Naturvårdsverket utvärderar effekter av delegeringen av skydds- och
licensjakt med fokus på roller och ansvarsfördelning
Under 2017 genomför Naturvårdsverkets utvärderingsenhet en
samhällsvetenskaplig utvärdering av effekter av delegeringen av licens- och
skyddsjakt av stora rovdjur. Syftet är att utvärderingen ska vara ett underlag
för fortsatt arbete med att skapa en gemensam bild (inom Naturvårdsverket
och mellan Naturvårdsverket och länsstyrelserna) av hur roller och ansvar
har förändrats efter att rovdjursförvaltningen delegerades 2010. Syftet med
utvärderingen är att bidra till ett lärande, inte att granska och kontrollera.
Utvärderingen kan också användas som stöd i utvecklingen av
Naturvårdsverkets arbetssätt gentemot länsstyrelserna, till exempel när det
gäller vägledning.
Utvärderingen utgår från förvaltningsarbetet som rör licens- och skyddsjakt
efter stora rovdjur generellt, men har fokus på effekter av delegeringen av
licens- och skyddsjakt efter lodjur och varg. De övergripande frågor som
utvärderingen utgår från är:
•

Hur görs* den delegerade rovdjursförvaltningen (organisation,
roller, ansvar mm)? I dokument och i praktiken.

•

Vilka konsekvenser har den delegerade rovdjursförvaltningen för de
olika myndigheternas roller och ansvar mm samt för medarbetarna
inom förvaltningen?

•

Vad beror konsekvenserna på?

*Med görande menas här det kontinuerligt skapande i olika processer som
blir förvaltningen, t.ex. beslut och beslutsituationer när olika underlag
balanseras mot varandra.
I maj startade utvärderarna att genomföra intervjuer med chefer och
handläggare på ett urval av fyra länsstyrelser och med chefer och
handläggare på Naturvårdsverket. Eventuellt kommer intervjuerna att
kompletteras med en enkät. Utvärderingen planeras vara klar i december
2017.
För frågor angående utvärderingens syfte och mål kontakta:

3(4)

Maria Hörnell Willebrand, 010-698 10 46 eller
Eva Thörnelöf, 010-698 11 21
För frågor angående utvärderingens genomförande kontakta:
Marie Wiktorsson, 010-698 11 42 eller
Anna Lundmark Essen, 010-698 16 93

Skyddsjakt på vikaresäl får bedrivas
Naturvårdsverket beslutade den 12 april 2017 om skyddsjakt på vikaresäl.
Jakten får bedrivas från och med den 1 maj 2017 till och med den 31
december 2017. Av beslutet framgår att jakt får bedrivas även om beslutet
överklagas (verkställighetsförordnande). En organisation överklagade
beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm den 2 maj 2017. Organisationen
begär att Naturvårdsverkets beslut tillsvidare inte ska gälla (inhibition) med
anledning av att organisationen anser att skyddsjakten inte är förenlig med
EU:s art- och habitatdirektiv.
Förvaltningsrätten avgjorde frågan om inhibition den 9 maj 2017. Domstolen
anser att organisationen har rätt att överklaga Naturvårdsverkets beslut och
avslår begäran om inhibition. Domstolen har gett organisationen tillfälle att
senast den 16 maj 2017 att slutföra sin talan i målet.
Kontakt: Nils Mårtenson, 010- 698 16 03

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, Miljö-
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och energidepartementet och Näringsdepartementet (stabschefer,
presschefer, informationschefer, handläggare).

