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Miljöarbete tillsammans

LÄGESRAPPORTERING OM VILTFÖRVALTNING – 10
november 2017

Jakt efter säl i Sveriges ekonomiska zon föreslås
Naturvårdsverket har utrett förutsättningarna för att upplåta Sveriges
ekonomiska zon för jakt. Uppdraget redovisades till Näringsdepartementet
den 26 oktober 2017.
Naturvårdsverket föreslår att den ekonomiska zonen upplåts för jakt efter säl
och att jakten i så fall sker efter anmälan till jaktkortsregistret och bedrivs i
enlighet med beslut om säljakt. I nuläget är det Naturvårdsverket som fattar
beslut om säljakt. Naturvårdsverket föreslår inte någon allmän jakt i den
ekonomiska zonen.
Läs hela förslaget på Naturvårdsverkets webbplats
Kontakt: Marcus Öhman, 010- 698 11 67
Fler järvföryngringar hittades i årets inventering
I årets inventering av järvpopulationen har antalet hittade honor med ungar,
så kallade föryngringar i landet ökat från 58 till 97 jämfört med förra året.
Järvpopulationen uppskattas till cirka 522 järvar i Sverige. Populationen
ligger fortfarande under referensvärdet för gynnsam bevarandestatus som är
minst 600 individer.
Läs mer om resultatet på Naturvårdsverkets webbplats
Kontakt: Urban Johansson, 010-698 11 33
Hybrider mellan varg och hund i Södermanland
Ett fall av hybridvalpar mellan varg och hund har hittats i Södermanlands län.
Detta är det första fallet i modern tid bland vilda vargar i Sverige. Ett
liknande fall konstaterades i Norge 1999. Det är nu angeläget att ta bort
hybriderna så att den skandinaviska vargstammen inte får genetisk
inblandning av hund. Länsstyrelsen i Södermanland har fattat beslut om
skyddsjakt på de aktuella djuren.
Läs hela nyheten på Länsstyrelsen i Södermanlands läns webbplats
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Kontakt Hanna Dittrich Söderman, 010-698 15 17

Läser du den förenklade inventeringsrapporten?
Naturvårdsverket har under flera år tagit fram förenklade versioner av den
tekniska rapport vi beställer i samband med att vi fastställer
inventeringsresultat för stora rovdjur.
Vill vi gärna veta i vilken utsträckning du har tagit del av de förenklade
inventeringsrapporterna för stora rovdjur och hur du använt dem.
Svara på enkäten
Kontakt: Sofia Nyström, 010- 698 14 86

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).

