1(4)

LÄGESRAPPORTERING OM VILTFÖRVALTNING
– juni 2018
Den svenska vargstammen minskar
Resultatet från den senaste varginventeringen under vintern 2017/18 visar
att det fanns cirka 305 vargar i Sverige. Det är en minskning jämfört med
förra vintern då det fanns 355 vargar. Det är tredje året i rad som den
svenska vargstammen minskar, men det finns ingen uppenbar naturlig
förklaring för minskningen. I Norge ökar antalet vargar.
Naturvårdsverket jobbar hela tiden med att förbättra inventeringarna av
rovdjur och har beställt en ny modell för att beräkna vargpopulationen. Den
nya modellen testas just nu praktiskt och i början av 2019 meddelar
Naturvårdsverket vilken modell som kommer att användas framöver.
Läs hela nyheten och inventeringsrapporten på naturvårdsverket.se
Kontakt: Maria Hörnell-Willebrand, 010-698 10 46

Ingen delegering av licensjakt på varg
Enligt den senaste inventeringen av varg i Sverige minskar den svenska
vargpopulationen. Den ligger nu på gränsen av vad som bedöms vara
gynnsam bevarandestatus – det tillstånd som ska uppnås för en art för att
den ska kunna finnas kvar långsiktigt. Trenden för populationen är
sjunkande, det är tredje året i rad med sjunkande populationstal.
Naturvårdsverket gör bedömningen att en delegering av licensjakt på varg
skulle sakna betydelse eftersom utrymmet för licensjakt är obefintligt. Det
kommer inte heller att bli något beslut om licensjakt efter varg från
Naturvårdsverket för den kommande jaktsäsongen. Detta ställningstagande
kommer att omprövas 2019 utifrån kommande varginventering.
Läs hela pressmeddelandet på naturvårdsverket.se
Kontakt: Marcus Öhman, 010-698 11 67

Enkätundersökning om viltforskning som finansieras genom
Viltvårdsfonden
En ny rapport från Naturvårdsverket redovisar en enkätundersökning om i
vilken grad viltforskningen som finansierats av Viltvårdsfonden mellan åren
2004-2014 gett relevant kunskap till stöd för hållbar förvaltning av vilt i
Sverige, om forskningen kommunicerats på bra sätt och vad som eventuellt
saknas. Frågorna ställdes till olika intressenter som berörs av
viltforskningen, såsom viltförvaltare inom myndigheter på olika
förvaltningsnivåer, ledamöter i viltförvaltningsdelegationer, forskare och
andra berörda aktörer.
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Läs rapporten på naturvårdsverket.se
Kontakt: Per Sjögren-Gulve, 010-698 14 46.

Översyn av regelverket på viltområdet
Naturvårdsverket tar nu ett helhetsgrepp på sina föreskrifter inom
viltområdet. Det finns ett stort antal regler i Naturvårdsverkets föreskrifter
som rör till exempel jaktmedel, eftersök, hägn, licensjakt på rovdjur, jakten
på älg och kronhjort samt jägarexamen. Avsikten med översynen är att
modernisera och anpassa föreskrifterna så att de blir enklare, tydligare och
uppdaterade i förhållande till strategin för svensk viltförvaltning och ändrade
regler på området som till exempel vapendirektivet. Översynen sker under
2018 och delar av 2019 och vi kommer att samverka med berörda
myndigheter och intresseorganisationer under arbetet. Förslagen kommer
även att skickas på remiss.
Kontakt: Hanna Dittrich Söderman, 010-698 15 17

Ny översyn av miniminivåer för rovdjur i Sverige klar senast
2019
Naturvårdsverket inledde i april en översyn av miniminivåer för rovdjur i
Sverige som ska vara klar senast 2019. Miniminivåerna ska ses över minst
vart femte år och den senaste översynen skedde 2014. Miniminivåer anger
det lägsta antalet björn, järv, varg och lo som måste finnas för att arterna
garanterat ska finnas i livskraftiga stammar i Sverige. Naturvårdsverket
fastställer nivåerna utifrån förslag från länsstyrelserna.
Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning om hur processen kommer
att gå till och vilka principer som Naturvårdsverket kommer att tillämpa då
Naturvårdsverket slutligen fastställer nya miniminivåer för rovdjur.
Läs hela nyheten på naturvårdsverket.se
Vägledning om översyn av miniminivåer för björn, varg, järv och lodjur
Kontakt: Lisa Svensson, 010-698 15 04

Så fungerar inventeringssystemet för stora rovdjur
Björn, järv, lodjur, varg och kungsörn inventeras löpande för att ta reda på
hur stora stammarna är och var de finns. Kunskapen om arternas antal och
utbredning är viktig för att kunna genomföra en hållbar och långsiktig
viltförvaltning. Inventeringsresultatet utgör bland annat grund för beslut om
jakt, skadeförebyggande åtgärder samt för ersättning till samebyarna för
förekomst av rovdjur.
Varje år gör Naturvårdsverket tillsammans med många andra myndigheter,
organisationer och allmänhet ett omfattande inventeringsarbete. I en ny
rapport som nu tagits fram beskrivs vem som gör vad i
inventeringssystemet och hur de olika delarna hänger ihop.
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I rapporten beskriver vi vem som ansvarar för att genomföra de olika
delarna av inventeringsarbetet. Det är totalt tio olika myndigheter och
organisationer som deltar, vars arbete uppgår till cirka 65 årsarbeten
fördelat på cirka 600 personer. Den totala kostnaden för inventeringsarbetet
är cirka 60 miljoner kronor. Utöver detta bidrar också jägare och andra
naturintresserade med mycket ideellt arbete genom att rapportera sina
rovdjursobservationer till berörda myndigheter och organisationer.
Läs rapporten på naturvårdsverket.se
Kontakt: Linda Ersson, 010-698 17 49

Genetiskt viktig varg kvar i Västra Götalands län
Den genetiskt viktiga vargen i Svartedalen i Västra Götaland som vi skrivit
om i tidigare lägesrapport befinner sig med stor sannolikhet kvar i området.
Den har fångats på bild, men spillning inväntas för att kunna slå fast att det
är just den individen det rör sig om. Vargen bedöms vara genetiskt viktig då
det är en s.k. F1:a – avkomma till en finsk-rysk varg.
Kontakt: Lisa Svensson, 010-698 15 04

Viltforskningsdagarna 27-28 september i Umeå
Ta fram kalendern och notera datumen för Viltforskningsdagarna 2018.
Platsen är i år Umeå och dagarna genomförs i samarbete med bland annat
SLU Umeå och Svenska Jägareförbundet. Där ges inblick i en rad olika
viltforskningsprojekt, bland annat kommer forskare från Skandinaviska
björnprojektet för att berätta historien om det nordiska
forskningssamarbetet. På programmet står också en exkursion där ett tema
är viltövervakning, inte minst utmaningarna med viltkameror.
Viltforskningsdagarna riktar sig till medarbetare och chefer som arbetar med
viltfrågor på myndigheter och organisationer samt till forskare inom
området.
Save the dates: 27 till 28 september 2018. Senare i juni kommer en
inbjudan med länk till anmälningssida, samt mer information i kommande
lägesrapporter och på naturvardsverket.se.
Kontakt: Elin Viksten, 010-698 10 07

Viltförvaltarkonferens 13-15 november i Stockholm
När du ändå har klaendern framme; markera datumen för kommande
Viltförvaltarkonferensen den 13-15 november i Stockholm. Konferensen
arrangeras av Naturvårdsverket tillsammans med länsstyrelserna som har
en arbetsgrupp för att ta fram tema och innehåll. Programmet är inte
bestämt men dag 1 kommer att handla om klövvilt, dag 2 om allmänna
frågor och dag 3 om rovdjur. Konferensen är riktad för alla länsstyrelser och
andra myndigheter som arbetar med viltfrågor. Anmälan öppnar i augusti.
Kontakt: Lotta Lagerberg, 010-698 15 44
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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, myndighetschefer vid
Jordbruksverket, Statens Veterinärmedicinska anstalt, Skogsstyrelsen, Miljöoch energidepartementet och Näringsdepartementet (stabschefer,
presschefer, informationschefer, handläggare).

