Viltskadecenter

Vad gäller?

Vår uppgift är att samla in kunskap om viltskador, fredade viltarter och metoder för att
förebygga skador samt förmedla detta genom
information och utbildningar.
VILTSKADECENTER är ett servicecenter för myndigheter, organisationer, enskilda näringsidkare
och allmänheten.
Viltskadecenter bildades 1996 och tillhör
Sveriges Lantbruksuniversitet. Naturvårdsverket är uppdragsgivare och svarar för
ﬁnansieringen.

Grunden i viltskadesystemet är att alla viltskador skall förebyggas. För jaktbara arter skall
detta i första hand ske med jakt. För fredade
arter kan man få bidrag från länsstyrelsen till
andra skadeförebyggande åtgärder. Om man
råkat ut för skada som varit svår att förutse
ﬁnns möjlighet till ersättning. Kontakta länsstyrelsen i ditt län.

VILTSKADECENTER ARBETAR BLAND ANNAT MED :

• Kostnadsfri rådgivning och föredrag om
viltskador och hur man kan förebygga dem.
• Utbildning av länsstyrelsens personal för
besiktning av gröda, tamdjur, statens vilt
och inventering av stora rovdjur.
• Utbildningar om viltsskadesystemet, förebyggande åtgärder och fredade viltarter.
• Utveckling och tester av förebyggande
åtgärder mot viltskador.
• Samordning av länsstyrelsernas insatser
inom viltskadeområdet.
• Koordinering av varginventering.
• Nationella sammanställningar av
inventeringsresultat och viltskador
av de fredade arterna.
• Förvaltning av databasen Rovdjursforum.

Vid misstänkt skada av fredat vilt
Kontakta alltid en besiktningsman för gröda
eller tamdjur! Alla viltskador av fredat vilt skall
besiktigas och all besiktning är kostnadsfri.
Telefonnummer till besiktningsmän ﬁnns hos din
länsstyrelse och på Viltskadecenters hemsida:
www.viltskadecenter.se.

Om man ser ett rovdjur
Har man sett ett stort rovdjur (björn, järv, lo,
varg eller kungsörn) eller spår av rovdjur ska
detta rapporteras till länsstyrelsen. Det är viktigt
att rapporteringen sker så snabbt som möjligt
så att länsstyrelsen kan följa upp observationen
innan väder och vind förstört spåren.

Förvaltning av fredat vilt.
Vem ansvarar för vad?
ansvarar för den
nationella förvaltningen av stora rovdjur.
LÄNSSTYRELSEN ansvarar för den regionala förvaltningen; inventeringar, besiktningar, bidrag
och ersättningar, viss skyddsjakt, med mera.
VILTSKADECENTER ansvarar för studier om
förebyggande åtgärder och viltskador, utbildningar för viltskador och inventering av stora
rovdjur samt samordning av länsstyrelsernas
insatser.
NATURVÅRDSVERKET

Exempel på
fredat vilt
Kungsörn, vitkindad
gås, järv, björn, varg,
lodjur, sädgås, trana
och sångsvan.
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Viltskadecenter ligger vid Grimsö forskningsstation
i Bergsslagen. Här bedriver Sveriges Lantbruksuniversitet forskning kring naturvård, främst med
inriktning på viltforskning.

Kontakta oss!

Besök gärna vår webbplats:

www.viltskadecenter.se
Här hittar Du aktuell information om vår verksamhet genom våra rapporter, faktablad med mera.
Välkommen!
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