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Begäran att inkomma med förslag till miniminivåer för björn, varg, järv
och lo
Naturvårdsverket önskar förslag på miniminivåer för björn, varg, järv och lo.
Förslag skickas skriftligt senast den 17 december 2018 för lo och varg och
senast den 17 september 2019 för björn och järv. Förslagen bör redovisas
artvis och samlat per rovdjursförvaltningsområde och innehålla förslag på
miniminivåer för förvaltningsområdet samt för vart och ett av de län som ingår i
förvaltningsområdet.
Naturvårdsverket bidrar gärna vid kommande samverkansråd så att ni kan ställa
frågor och diskutera vägledningen och processen.
Av bifogad vägledning framgår tänkt process och tidplan för arbetet. Det är
Naturvårdsverket som slutligt fastställer miniminivåer för förvaltningsområden
och län. Av vägledningen framgår vilka principer Naturvårdsverket avser att
tillämpa då miniminivåerna fastställs. Om länsstyrelserna och samverkansråden
väljer att tillämpa andra principer än de angivna, kan Naturvårdsverket komma
att justera inkomna förslag. Grunderna för eventuella ändringar från
Naturvårdsverket sida kommer i så fall att utgå från principerna i bifogad
vägledning.
Underlag för förslag om miniminivåer bör vara de tre senaste årens fastställda
inventeringsresultat, gällande regelverk samt gällande rovdjurspolitik. I den
bifogade vägledningen finns det en ökad flexibilitet vid förslag till länsvisa
miniminivåer jämfört med tidigare. För att denna flexibilitet ska vara möjligt har
Naturvårdsverket för avsikt att införa krav på samråd inför vissa typer av
jaktbeslut i föreskrifter under början av 2019.
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Även i denna process är det viktigt med samråd och samverkan mellan län inom
rovdjursförvaltningsområden. Lika viktigt är att samverkansråden samråder
sinsemellan för att helheten ska gå ihop. Ansvaret för att detta ska fungera
åligger alla som är del i processen, dvs länsstyrelserna,
viltförvaltningsdelegationerna och samverkansråden. Naturvårdsverket önskar
särskilt att en redogörelse för hur denna samverkan har genomförts bifogas
samverkansrådens förslag till nya miniminivåer för län och
rovdjursförvaltningsområden.
Samverkansråden i mellersta och södra rovdjursförvaltningsområdet har önskat
vägledning om fördelningen av miniminivåer mellan förvaltningsområdena.
Naturvårdsverket har kompletterat tidigare utsänt material med sådan
vägledning.
Varg och lo
Miniminivåerna ska ses över minst vart femte år. Den senaste översynen skedde
2014. Naturvårdsverket avser att fastställa nya miniminivåer för varg och lo
under våren 2019 för att de ska kunna användas vid beslut om eventuell
licensjakt under hösten 2019. Naturvårdsverket anser att översynen av
miniminivåerna behöver inledas nu, eftersom en översyn ska ske minst vart
femte år och processen med en översyn kräver omkring ett år för att samverkan
och samråd mellan länsstyrelser och förvaltningsområden ska få tillräcklig tid.
Under våren 2019 kommer Naturvårdsverket att besluta om eventuella
förändringar av omräkningsfaktor för varg. För att underlätta en anpassning till
eventuell ny omräkningsfaktor kan det vara värdefullt att ni anger förslag till
miniminivåer för varg i antal vargindivider. Naturvårdsverket bedömer att detta
minskar risken för att den tidskrävande samverkansprocessen hos länsstyrelserna
ska behöva tas om.
Björn och järv
Eventuella beslut om licensjakt efter björn sker vid en annan tid på året än vad
som är fallet för lo och varg. Licensjakt efter järv är inte aktuell så länge järven
inte har gynnsam bevarandestatus. Det är därför inte lika bråttom med att
fastställa miniminivåer för björn och järv som för varg och lo. Ytterligare en
fördel med att dröja med beslutet för björn och järv är att man kan ta hänsyn till
eventuella nya referensvärden för dessa arter som kan bli aktuella i Sveriges
rapportering till EU enligt artikel 17 i art- och habitatdirektivet. Rapporteringen
sker i juni 2019. Naturvårdsverket kommer att informera er om arbetet med
artikel 17-rapporteringen och frågan om eventuella nya referensvärden för dessa
arter.
Förslag på miniminivåer för björn och järv önskas senast den 17 september
2019. Samverkansrådet i norra förvaltningsområdet har önskat att tidpunkten för
att komma in med förslag till miniminivåer för björn och järv skjuts framåt i tid
några månader jämfört med Naturvårdsverket ursprungliga förslag vilket
Naturvårdsverket nu har justerat. På detta sätt har länsstyrelserna mer tid för
processen, miniminivåer kan fastställas av Naturvårdsverket i slutet av 2019 och
eventuella förändrade referensvärden kan i högre grad beaktas.
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Beslut om denna skrivelse har fattats av tf generaldirektören Kerstin Cederlöf.
Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit avdelningschefen Claes
Svedlindh, föredragande, biträdande avdelningschefen Gunilla Skotnicka Ewing,
enhetschefen Marcus Öhman och vilthandläggaren Hanna Dittrich Söderman.
Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter

Kerstin Cederlöf

Claes Svedlindh

Bilaga:
Vägledning om framtagande av förslag till och fastställande av miniminivåer för
björn, varg, järv och lodjur, fastställd av Naturvårdsverket den 20 april 2018
(NV-03231-15).
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