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Förslag på björntilldelning för Norrbotten 2017 
 

 Björnstammen i länet har enligt björn-obsen börjat sänkas under de senaste åren till följd 

av licens- och skyddsjakt. Osäkerheten runt det faktiska antalet björnar som finns i länet 

och de uppenbara problem som finns rörande renskötsel vilket leder till så omfattande 

skyddsjakt gör ändå att Jägareförbundet inte anser att kvoten för björnjakt bör sänkas allt 

för lågt inför jakten 2017. Länsstyrelsens uppskattning av stammens storlek bygger på att 

antalet björnar i området som inte beräknades 2010 skulle vara betydligt lägre än i 

området där beräkning gjordes. Skyddsjakternas omfattning och var de utförs tyder på att 

detta inte är korrekt. Förhoppningarna är att årets beräkning kan räta ut dessa frågetecken 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistik från Svenska Jägareförbundet 

 

 Fjolårets tilldelning var 30 björnar vilka fälldes på kort tid. Utöver detta genomfördes 

återigen skyddsjakt med 10 fällda björnar. Avskjutningen 2016 var relativt försiktig och 

en trots en minskning i länet utifrån björn-obsen så noterades en klar ökning av stammen 

i de södra kustkommunerna 
 

 Områdesindelningen: Länet har de senaste säsongerna delats upp i olika delområden. 

Jägareförbundet anser att detta är olyckligt. Det förbättrar inte jakten och försvårar 

administrationen. Jägareförbundet kan ha förståelse för att man vill lägga ett tydligt 

jakttryck i området för renkalvning, men björnar som överlever jakten i kustområdet 
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kommer med stor sannolikhet att kunna återfinnas i renkalvningsområde under maj/juni 

året efter. Kalvningsperioden är den period under året då björnen rör sig mest. En 

uppbyggnad av en starkare björnstam i kustområdet skulle dels leda till fler björnar som 

vandrar in i renkalvningsområdet, dels leda till fler konfrontationer och problem i de mer 

tätortsnära områdena vilket sannolikt innebär ett ökat antal riktade  skyddsjakter i både 

renkalvningsområdena samt i bebyggelsen vid kusten. Jägareförbundet vill därför se en 

återgång till ett jaktområde för hela länet. 

 

 Nyttjandet av björnar fällda vid skyddsjakt bör ses över. Att björnar fällda vid 

skyddsjakt inte tas tillvara på ett etiskt sätt är något som upplevs som stötande. Här bör 

regelverket ses över så att det som går att ta tillvara från fällda björnar hanteras på 

lämpligt sätt. Vad som kan göras och genom vilka kanaler måste utredas. Oavsett 

licensjakt eller skyddsjakt är björnen en resurs som ska hanteras med respekt. 

 

 Vad gäller jakttiden anser Jägareförbundet att hela landet som har jakt på björn bör ha 

samma jakttid. Det är ett bekymmer om Länsstyrelsen anser att det finns nationella 

beslut som hindrar Länsstyrelsen att besluta om detta. Jägareförbundet kan konstatera att 

de områden som har mest avskjutning av björnar under vårens skyddsjakter är de 

områden som har kortast jakttid i landet. En förhoppning är att en förlängd jakttid kan 

öka avskjutningen under hösten och på så vis minska behovet av myndighetsledd 

skyddsjakt under våren. Det vore därför önskvärt om Länsstyrelsen arbetade för att 

möjliggöra ett senarelagt avslut på jakten ovan odlingsgränsen så att den harmoniserar 

med avslutet av jakten i övriga delar av länet/landet 

 

 Jägareförbundet anser också att man bör överväga att införa en möjlighet att jaga på 

licens även under en kortare vårperiod om tilldelningen inte fylls under hösten. Denna 

lucka anser Jägareförbundet finns mellan det att björnarna lämnar idet och 

parningssäsongen kommer igång. Även detta skulle vara ett sätt att styra över jakten från 

skyddsjakt utförd av myndigheterna till licensjakt genomförd av jägarna. Här bör man 

också se över det förhållandet att familjegrupper (alla björnar) är strikt skyddade under 

licensjakten, men det är dessa familjegrupper som i första hand blir föremål för 

skyddsjakt. En möjlighet att ta bort det strikta skyddet för ungar i familjegrupperna bör 

övervägas.  

 

 Jägareförbundet anser att åteljakten har varit belagd med onödiga regelverk både från 

Naturvårdsverket och Länsstyrelsen. Jägareförbundet hoppas att ett bättre regelverk finns 

klart inför jakten 2017. Åteljakten har genom många års försöksverksamhet och studier 

visat sig vara en lika bra och säker jaktform som någon annan. Någon anledning att 

fortsätta belägga åteljakten med svårtydbara begränsningar finns inte. De begränsningar 

som man har att hantera är de regelverk om vad som får användas som åtelmaterial. 

Andra regelverk kommer bara att befästa de osäkerheter som finns gällande hur man får 

jaga björn runt och i anslutning till sådant som eventuellt kan betraktas som liknande en 

åtel. Det skulle också effektivisera jakten då hund skulle kunna släppas i anslutning till 

åtel och passkyttar utan att riskera regelbrott skulle kunna placeras i närheten av vad som 
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skulle kunna klassas som åtlar. I dagsläget är det tillåtet att åtla, samt att jaga annat vilt i 

anslutning till åtel, däremot inte jakt på björn. Jägareförbundet förutsätter att 

begränsningarna rörande åtel och björnjakt försvinner till innevarande säsong! I samband 

med frågan om åteljakt så anser Jägareförbundet att frågan om åtelkameror bör hanteras. 

Att nyttja åtelkameror vid björnjakt skulle på ett säkrare sätt kunna visa på om det är 

hona med ungar eller ensamma björnar i området man har tänkt att jaga av. Detta skulle 

göra risken för misstag mindre. Även om beslut om detta inte ligger på Länsstyrelsen så 

hoppas vi att Länsstyrelsen vid de tillfällen då frågan hanteras på myndighetsnivå stöder 

Jägareförbundet i arbetet med att förenkla användningen av åtelkameror 
 

 Liksom tidigare år vill Jägareförbundet peka på orimligheter som följer av dagens 

regelverk runt skyddsjakten på björn,  när det gäller hur många patroner ett 

halvautomatiskt kulgevär får laddas med beroende på om man jagar björn eller älg. 

Detta regelverk bygger på att halvautomatiska kulgevär med större magasinskapacitet 

anses vara ”icke selektiva” vilket är obegripligt i jaktsammanhang. Jägareförbundet är 

medvetet om att detta följer av hur man tolkar art- och habitatdirektivet inom EU men 

vill ändå påpeka att man snarast måste agera för att få tillstånd en ändring på detta så att 

det blir konsekvent och förståeligt för jägarkåren när det gäller tillåtna vapen för jakt. 

Svenska Jägareförbundet har lämnat in en begäran om detta och vi förutsätter att 

Länsstyrelsen stöder detta initiativ! 
 

 Jägareförbundet förutsätter att årets beslut om björnjakt i länet fokuserar på att 

uppfylla de formella krav som ställs för att hålla vid en juridisk granskning. Här har 

Länsstyrelsen på ett föredömligt sätt anpassat sina skrivningar till de juridiska 

prövningar av beslut om jakt på rovdjur som gjorts de senare åren och vi hoppas att detta 

består och juridiska prövningar inte förenare eller försvårar genomförandet av årets 

björnjakt. 
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Med hänvisning till det ovan anförda föreslår Jägareförbundet Norrbotten följande: 
 

 Att det totala antalet björnar som tilldelas till Norrbotten skall vara minst 60 stycken.  

 Att det strikta skyddet för familjegrupper mildras under licensjakten 

 Att hela Norrbotten utgör ett enda tilldelningsområde.  

 Att jakttidsstart är oförändrad den 21:a augusti samt en avslutning av jakten under 

hösten den 15 oktober gällande för hela länet. 

 Att en jakttid införs 15 april till 15 maj. Ingen särskild tilldelning görs för denna tid 

utan eventuell kvarvarande kvot då jakten avslutas under hösten 2017 får nyttjas under 

denna period 2018.  

 Att Åteljakt ska tillåtas i hela länet med minimala begränsningar förutom vad 

gäller tillåtet åtelmaterial. 

 Att Länsstyrelsen och Naturvårdsverket stödjer Jägareförbundet i arbetet för att reglerna 

runt kapaciteten för halvautomatiska kulgevär harmoniserar med det som gäller under 

älgjakt. 

 Att Länsstyrelsens beslut är noga genomarbetat och formulerat för att hålla vid en 

eventuell juridisk granskning. 
 

 

Jägareförbundet Norrbotten 
 

   

Mikael Samuelsson, Ordförande  
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