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Miljöarbete tillsammans

LÄGESRAPPORTERING OM VILTFÖRVALTNING – 11 oktober
2017

Gemensam policy med Skogsstyrelsen föreslås för att minska skador
Den 2 oktober skickade Naturvårdsverket in svar på Skogsstyrelsens förslag
till reviderad viltskadepolicy om hjortdjur. I svaret föreslår vi att
Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket tillsammans tar fram en policy för
skador orsakade av hjortdjur. Vi tror att en myndighetsgemensam policy där
en utgångspunkt är strategin för svensk viltförvaltning kan få bättre
genomslag i förvaltningen i jämförelse med att myndigheterna tar fram
policys var för sig. Den gemensamma policyn bör inbegripa de skogspolitiska
målen såväl som de viltpolitiska målen.
Läs hela svaret på Naturvårdsverkets webbplats
Kontakt: Carl-Johan Lindström, 010- 698 15 75
Utökad provtagning på knubbsäl
Naturvårdsverket har beslutat att provtagningen av knubbsäl vid skyddsjakt
ska utökas, det efter önskemål från Naturhistoriska riksmuseet.
Ersättningsreglerna till jägarna fortsätter att gälla.
Bakgrunden är att resultatet från provtagningen för år 2015 visat att endast
hälften av de könsmogna knubbsälshonorna är dräktiga. Detta är något som
Naturhistoriska riksmuseet ser ett behov av att undersöka närmare.
Läs nyheten på Naturvårdsverkets webbplats
Kontakt: Nils Mårtenson, 010-698 16 03
Utvärdering av inventeringssystemet för stora rovdjur
Naturvårdsverket kommer att under slutet av året starta upp en utvärdering
av det skandinaviska inventeringssystemet för stora rovdjur och anställt en
handläggare som ska arbeta med detta under de kommande 18 månaderna.
Utvärderingen kommer att innehålla en översyn av ansvar och roller för
rovdjursinventeringarna i Sverige samt samverkan med Norge och målet är
att inventeringssystemet ska bli än mer ändamålsenlig och effektiv. I arbetet
ingår kontakter och samverkan med olika berörda aktörer både lokalt,
regionalt, nationellt och internationellt.
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Kontakt: Linda Ersson, 010-698 17 49

Erfarenhetsutbyte med Tyskland om vargförvaltning
Naturvårdsverket var tillsammans med en representant från Länsstyrelsen i
Västerbottens län inbjudna till en hearing vid Jordbruksutskottets
sammanträde i det tyska förbundslandet Brandenburg den 13 september.
Utskottet önskade höra om Sveriges erfarenheter av olika åtgärder i
förvaltningen av varg, hur Sverige infört Art- och habitatdirektivet i svensk
rätt och hur undantagen i direktivet tillämpades.
Det svenska deltagandet var mycket uppskattat, bland annat deltog
Brandenburgs miljöminister under hela den ca 3,5 timmar långa
utfrågningen.
Kontakt: Hanna Dittrich Söderman, 010- 698 15 17

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).

