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Angående länsstyrelsens handläggning av ansökningar om avlysning av småviltjakt på 
renbetesfjällen i Jämtland hösten 2020. 
 
Jägareförbundet Mitt Norrland har tagit del av handlingarna rörande ansökningar om avlysning av 
småviltjakt på renbetesfjällen i Jämtland hösten 2020 och det är med stor oro vi nu ser på framtiden 
för upplåtelse av småviltjakten i nämnda område. Vi delar denna oro med många av våra medlemmar 
och medlemsorganisationer hos som exempelvis jakthundsklubbar. 
 
Av handlingarna framgår att länsstyrelsen uppmanat samebyarna att inkomma med ansökningar om 
att avlysa småviltsjakten på grund av älgjakt eller av andra skäl. Detta tillvägagångssätt anser vi vara 
högst anmärkningsvärt. Dels när det gäller älgjakt då varken länsstyrelsen i Västerbotten eller i 
Norrbotten anser att detta varken är nödvändigt för älgjakten eller skäl för avlysning och dels på 
grund av att det borde vara berörd sameby som inkommer med en sådan ansökan om de har ett 
behov av avlysning, och inte att ansökan ska inkomma på uppmaning av länsstyrelsen.  
 
I det aktuella e-mailet som länsstyrelsen skickat har man dessutom frågat vilka önskemål om 
avlysningar som finns, inte vad skälet eller behovet är. Detta anser vi också vara anmärkningsvärt. 
Jägareförbundet har inget emot att samebyar har möjlighet att avlysa småviltjakt i områden där det 
är nödvändigt för att förhindra oacceptabla störningar på renen och renskötseln, men då endast i det 
område som detta gäller. Med en sådan ordning kommer alltid stora områden kunna vara öppna för 
småviltjakt och konflikter slipper uppstå. De ansökningar om avlysningar som ett antal samebyar nu 
inkommit med skulle dock, om länsstyrelsen beslutar bifalla dessa, innebära att inom dessa samebyar 
skulle samtliga jaktområden bli stängda för småviltsjakt under totalt fem veckor alternativt hela 
hösten. Detta anser Jägareförbundet vara helt oacceptabelt.  
 
Enligt Jägareförbundets uppfattning kan älgjakt och småviltsjakt i de allra flesta fall bedrivas parallellt 
och görs också så inom huvuddelen av vårt län. I Norr-och Västerbotten sker som sagt inga 
avlysningar av småviltjakt med anledning av samebyarnas älgjakt. I stället har man med gott resultat 
kunnat förlita sig på det goda omdömet hos båda parter att i dialog och samråd visa och ta hänsyn till 
de olika jaktformerna, vilket rimligtvis även borde gå att praktisera i Jämtland. Det finns inte heller 
något vetenskapligt stöd för att småviltjakt skulle innebär någon störning för älgen. De 
undersökningar som är gjorda, såväl i skogs- som fjällmiljö, har visat att småviltjakt med hund 
påverkar älgarnas rörelsemönster mycket lite eller inte alls. 
  
Vi ser flera faror med att avlysa så stora områden under så lång tid som ansökningarna omfattar. En 
given följdverkning kommer även att bli att jägarna och därmed jakttrycket flyttas till andra samebyar 
och län. Kommer länsstyrelsen att samråda med övriga samebyar i Jämtland och med länsstyrelserna 
i Västerbotten och Norrbotten innan ett beslut fattas i dessa frågor? Ett annat konkret problem är 
den till hösten planerade björnspillningsinventeringen.  Kvalitén på denna är beroende av att 
sökinsatsen efter björnspillning är jämnt fördelad över området.  
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Vi arbetar just nu med att försöka motivera småviltsjägarna som jagar på statens mark i fjällområdet 
att hjälpa till med inventeringen så att den blir så bra som den bara kan. Kan vi få alla dessa jägare att 
hålla ögonen öppna efter björnspillning så bidrar det till en säkrare bild av björnstammens numerär 
och spridning i fjällområdet. Ifall alla dessa jägare kommer nekas möjlighet att jaga och därigenom 
hjälpa till med inventeringen så är risken stor att kvalitén på inventeringen och förtroendet för 
resultatet kommer bli lågt. Detta skulle vara negativt för förvaltningen av björn i Jämtland och i 
synnerhet de områdena som nu riskerar att stängas.  
 
Jägareförbundet har förståelse och respekt för renen och renskötselns bedrivande, men tror att 
omfattande avlysningar både vad gäller tid och areal kommer att bidra både till misstro mot 
länsstyrelsens objektivitet och ökade motsättningar mellan renskötare/samebymedlemmar och 
övriga jägare, något som vore olyckligt för alla parter. Jägareförbundet skulle istället vilja se en 
ordning där berörda parter i samråd och dialog söker och kan hitta lösningar på både kort och lång 
sikt för hur hänsyn kan tas gentemot renskötselns intressen. Ett steg mot en sådan ordning är att 
Jägareförbundet Mitt Norrland nyligen har bjudit in samtliga samebyar i Jämtland till dialog och 
samråd kring jaktliga frågor. 
 
Avslutningsvis är det Jägareförbundets förhoppning att länsstyrelsen inte tillstyrker de nu aktuella 
ansökningarna och därigenom avstår från att avlysa småviltjakten inom dessa jaktområden under så 
här lång tid som det handlar om.  Jägareförbundets uppfattning är att genom samråd med berörda 
parter och med en transparent och objektiv myndighetsutövning så kommer konflikterna att minska 
och det långsiktiga resultatet kommer att vara positivt för alla parter. Det är Jägareförbundets 
bestämda uppfattning att renskötsel, älgjakt och småviltjakt kan bedrivas parallellt om viljan finns.  
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