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Miljöarbete tillsammans

LÄGESRAPPORTERING OM VILTFÖRVALTNING – 1 december
2017

Inventeringssystemet för stora rovdjur utvärderas
Naturvårdsverkets arbete med att utvärdera inventeringssystemet för stora
rovdjur har startat. Arbetet fokusera på tre delar:
1)

Att beskriva och utvärdera systemet utifrån hur aktiviteter
genomförs och hur processer fungerar, särskilt med tanke på
ansvarsfördelning. Exempel på frågor vi vill kunna besvara är: Vem
har ansvar för att planera och leda arbetet eller kontrollera och
sammanställa resultat? Hur fungerar denna ansvarsfördelning
praktiskt?

2)

Att utvärdera hur övergången till Rovbase gått. Exempelvis, vilket
data har införts fram till idag, vilka äldre data bör läggas in och hur
ska detta gå till?

3)

Allmänhetens och intresseorganisationers förtroende för
inventeringsresultaten och de organisationer som genomför arbetet.

Arbetet med utvärderingen kommer ta fart under januari 2018 och många av
er kommer med största sannolikhet bli kontaktade under arbetes gång. Vi
kommer att berätta mer på inventeringsträffen i Östersund den 5-6
december och har ni frågor om får ni gärna kontakta Jens Andersson på
Naturvårdsverket.
Kontakt: Jens Andersson, 010- 698 12 00

Licensjakt på varg får genomföras
Förvaltningsrätten i Luleå har i domar den 27 november 2017 fastställt
länsstyrelsernas beslut om licensjakt efter varg 2018. Domstolen skriver att
samtliga förutsättningar är uppfyllda för de beviljade licensjakterna och i den
omfattning som länsstyrelserna har bestämt. Licensjakterna kan därför
genomföras som planerat om inte överinstans beslutar annat.
Kontakt: Nils Henriksson, 010-698 11 41

Genetiskt viktig varg i Norrbottens län
Sedan i början på november 2017 uppehåller sig en varg öster om
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Arvidsjaur. Länsstyrelsen i Norrbottens län har samlat in och analyserat DNAprov som visar att det är en varghane med finsk-ryskt ursprung som inte är
känd från tidigare.
Naturvårdsverket och berörda länsstyrelser har kontakt om situationen.
Läs nyheten på Naturvårdsverkets webbplats
Kontakt för inventeringsresultat och vargstammens genetiska status: Maria
Hörnell Willebrand, 010-698 10 46
Kontakt för förvaltningssituationen och vägledning: Hanna Dittrich
Söderman, 010-698 15 17

Utvärdering av effekter av delegeringen med fokus på roller och
ansvar kommer i början av 2018
Den pågående samhällsvetenskapliga utvärderingen av effekter av
delegeringen av licens- och skyddsjakt på stora rovdjur med fokus på roller
och ansvarsfördelning, som Naturvårdsverkets utvärderingsenhet arbetat
med under 2017, kommer att publiceras i mars 2018.
Mer information om uppdraget:
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.
Utvärderingens underlag baseras på djupintervjuer med chefer och
handläggare på ett urval av länsstyrelser (fem stycken) och med chefer och
handläggare på Naturvårdsverket.
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För frågor angående utvärderingens syfte och mål kontakta:
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
Så var Viltförvaltarkonferensen 2017
Konferensen ägde rum den 14-16 november i Centrala Stockholm. Vi
fortsatte med konceptet från förra året att koppla forskningen till
förvaltningen. Konferensen hade en dag med tydlig rovdjursinriktning och en
dag med tydlig klövviltsinriktning. Dessa inriktningar fördes samman i en
gemensam dag om flerartsförvaltning. Några av ämnena som lyftes denna
dag var rovdjurens påverkan på andra arter, viltets ekosystemtjänster, och
hur man hantera konflikter som rör människa och viltförvaltning.
Viltförvaltarkonferensen syftar till att öka kunskapen, möjliggöra dialoger och
öka samverkan. Vi tror på att det gemensamma lärandet ger möjligheter.
Kontakt Lotta Lagerberg, 010-698 15 44

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).
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