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LÄGESRAPPORT OM VILTFÖRVALTNING
– februari 2019
MINIMINIVÅER FÖR ROVDJUR
Naturvårdsverket ska fastställa miniminivåerna för förekomsten av björn,
varg, järv och lo i vart och ett av rovdjursförvaltningsområdena och länen
inom ramen för de nationella målen för respektive art och med beaktande
av arternas naturliga utbredningsområden. Med miniminivåer menas det
minsta antal föryngringar per år som förvaltningen ska syfta till att
upprätthålla för att arten ska finnas kvar på lång sikt. Vi har som mål att
fastställa miniminivåer för lo och varg under våren, och för järv och björn i
slutet av året.
Kontakt: Lisa Svensson, 010-698 15 04
UPPDATERING FRÅN JAKTTIDSPROJEKTET
Som vi tidigare berättat i lägesrapporten arbetar Naturvårdsverket med att
se över jakttiderna i Sverige. Halva förslagstiden har nu passerat, och ett
antal intressanta och välmotiverade förslag på ändringar av jakttider har
inkommit. Till och med 31 mars är det möjligt att lämna förslag på nya
jakttider. Du som har ett förslag är välkommen att skicka det tillsammans
med en motivering med e-post till Naturvårdsverket. Ange ärendenummer
NV-08122-18 i ämnesraden. Förslaget skickas till:
registrator@naturvardsverket.se
Utgångspunkter för bedömningen av inkomna förslag är
•

att de ligger inom ramen för regelverken (lagar, förordningar och
internationella konventioner som Sverige förbundit sig att följa)

•

den biologiska jakttidsramen och

•

i linje med strategi för svensk viltförvaltning

När förslagstiden passerat ska alla inkomna förslag beredas i nära
samarbete med Svenska Jägareförbundet, Jägarnas Riksförbund, Svenska
Naturskyddsföreningen, BirdLife, Lantbrukarnas Riksförbund, Skogsstyrelsen
samt en länsstyrelserepresentant från de tre olika förvaltningsområdena.
Kontakt: Ebba Henning Planck, 010-698 15 05

NYTT AVTAL MED SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET OM
ROVDJURSINVENTERINGAR
Naturvårdsverket har efter genomförd upphandling tecknat ett treårigt avtal
med Svenska Jägareförbundet gällande rovdjursinventeringarna. Avtalet
omfattar att fortsatt marknadsföra Skandobs och uppmana jägare på lokal
nivå att rapportera spår efter stora rovdjur. Jägareförbundet ska även verka
för ett bra samarbete med länsstyrelserna för att nyttja ideella krafter i
samband med rovdjursinventeringarna. Detta kan avse att t.ex. deltagande
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i insamling av spillning vid spillningsinventeringar eller medverkan vid aktivt
inventeringsarbete av stora rovdjur i samband med riktade insatser. Vidare
ska Jägareförbundet tillhandahålla en organisation för att enklare nå ut till
den lokala jägaren eller efter enskild överenskommelse med länsstyrelsen
kunna genomföra så kallade områdesinventeringar.
Kontakt, Naturvårdsverket: Klas Allander, 010-698 17 39
Kontakt, Svenska Jägareförbundet: Mariana Skoglund

OMRÄKNINGSFAKTOR VARG
För att bestämma antalet vargar i Skandinavien undersöks först antalet
föryngringar genom inventering. För att få det totala antalet vargar
multipliceras därefter antalet föryngringar med en omräkningsfaktor. Denna
faktor är för närvarande 10 och baserar sig på förhållandet mellan
föryngringar och totala antalet vargar under tre år i början av 2000-talet.
Därefter har två olika forskargrupper fått i uppdrag att ta fram alternativa
omräkningsfaktorer baserat på andra metoder. Av dessa har en
omräkningsfaktor baserad på en individbaserad modell och data från
radioförsedda vargar presenterats och publicerats i en vetenskaplig tidskrift
(Chapron et al. 2016). Denna metod föreslår en omräkningsfaktor på 8. För
närvarande pågår också arbetet med att ta fram en omräkningsfaktor
baserad på en rumslig fångst-återfångst modell (Rovquant). Arbetet med
denna omräkningsfaktor ska vara klart 15 mars. Därefter kommer en grupp
bestående av tre utomstående forskare att göra en utvärdering av de olika
omräkningsfaktorerna samt ge ett vetenskapligt baserat förslag på vilken
faktor de anser vara bäst för att beräkna vargpopulationens storlek. Utifrån
deras utlåtande kommer Naturvårdsverket att besluta vilken
omräkningsfaktor som ska gälla framgent. Detta beslut kommer att tas 15
april 2019.
•

Läs mer om Rovquant

Kontakt: Jens Andersson, 010-698 12 00

INOM KORT: UTVÄRDERING AV ROVBASE
Inom kort publicerar Naturvårdsverket en utvärdering av Rovbase,
databasen för rovdjursinventeringar. Utvärderingen innehåller såväl
intervjuer med olika användare som en genomgång av ingående data.
Rapporten kommer att publiceras på Naturvårdsverkets hemsida och kan
laddas ned för den som är intresserad.
Kontakt: Jens Andersson, 010-698 12 00

FÖRSLAG NYA FÖRESKRIFTER OM ERSÄTTNING FÖR VILTSKADOR
Naturvårdsverket har remitterat förslag till nya förskrifter om bidrag och
ersättningar för viltskador. Naturvårdsverket beslutade den 28 juni 2018 om
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2018:5) om bidrag och ersättningar för
viltskador, vilka trädde i kraft den 1 augusti 2018. Föreskrifterna reglerar
att länsstyrelsen får bevilja medel för kostnader som kan uppstå i samband
med viltskador, bland annat vid rovdjursangrepp på tamdjur. Avseende
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hantering av kadaver föreskrivs att medel endast kan beviljas för
uppsamling av kadaver. Naturvårdsverket har under februari månad
remitterat ett förslag om att medel även ska kunna beviljas för kostnader
avseende transport av kadaver till destruktionsanläggning och för
destruktion av kadaver. Remisstiden gick ut den 22 februari 2019. Avsikten
är att de nya föreskrifterna ska träda i kraft under april 2019. I förslaget
ingår att medel även ska kunna beviljas för kostnader för kadaverhantering
kopplat till viltskador som har inträffat under år 2018 och fram till dess att
föreskrifterna träder ikraft.
Kontakt: Malin Hollberg Malm, 010-698 10 28
TYCK TILL OM NATURVÅRDSVERKETS FÖRESKRIFTER!
Mellan 25 februari och 17 mars finns möjlighet att lämna synpunkter på
vissa av Naturvårdsverkets föreskrifter. Är de enkla att förstå och tillämpa i
ditt arbete? På viltområdet vill vi ha synpunkter på Naturvårdsverkets
föreskrifter och allmänna råd (NFS 2007:10) om inventering av
björn, varg, järv, lodjur och kungsörn.
•

Lämna dina synpunkter via den här enkäten

Föreskrifter är bindande regler som styr vad man får och inte får göra inom
ett visst område. För att de ska fungera är det viktigt att de uppfattas som
aktuella, ändamålsenliga och enkla att följa. Därför ser Naturvårdsverket
varje år över behovet av att ändra våra föreskrifter. I år vill vi gärna få
synpunkter av dig berörs av och använder föreskrifterna, till exempel
länsstyrelser, kommuner, företag och branschorganisationer.

SAMARBETE FÖR GENETISK FÖRSTÄRKNING AV VARG
Tillsammans med Ryssland har Naturvårdsverket och Sveriges
lantbruksuniversitet (SLU) ett samarbete om genetisk förstärkning av den
skandinaviska vargstammen. Syftet är att i ett första steg ta fram genetiska
data i syfte att öka kunskapen om den genetiska variationen
hos vargar i västra Ryssland, samt deras genetiska släktskap med vargar
som immigrerar till Sverige. Under året har arbetet med analyser påbörjats.
Samverkan sker mellan Vavilov Institute of General Genetics i Moskva och
SLU kring prover från ryska vargar och analyser har påbörjats.
Kontakt: Lotta Lagerberg, 010-698 15 44

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.
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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).
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