
Svenska Jägareförbundet om björntragedin:  

- Jägarens nödvärn 
måste tas på allvar 

Brunbjörn i hägn. Foto: Rikard Lewander 

Tragedin i Jokkmokk tidigare i veckan, 
där en jägare dödades av en björn, har 
skapat många tankar om synen på en 
jägares nödvärn, den svenska 
björnstammens utveckling och hur den 
årliga avskjutningen bör se ut.  
- Vartefter björnstammen breder ut sig och 
blir större kommer riskerna för liknande 
incidenter för jägare och andra 
naturmänniskor naturligtvis att öka, även om 
man kanske inte kan tala om en dramatisk 
riskökning, säger Jägareförbundets 
riksjaktvårdskonsulent Hans von Essen.  
Det här var den andra svåra björnattacken på 
kort tid. Tidigare har Svensk Jakt Nyheter 
berättat om en jägare som blev svårt 
björnangripen norr om Orsa i september. 
- Jägarens nödvärn måste tas på allvar. Utsattheten vad gäller björnangrepp har ibland 
ifrågasatts. Att människor i vissa situationer riskerar att skadas svårt och till och med dödas 
måste tas på allra största allvar och vi måste göra allt som står i vår makt för att undvika 
sådana här tragedier. 
- En medvetenhet om riskerna, även om de är små, är en realitet som varje människa måste ta 
med i beräkningen när hon eller han ger sig ut i områden där det finns björn, säger Hans von 
Essen. 
Faran gäller framför allt jägare med hund eftersom den ofta ”drar” björnen till sig och sedan 
söker skydd hos husse eller matte. Björnhona med ungar, björn vid idet och skadskjuten björn 
är ytterligare situationer där risken för björnattack är större. 
Varje jägare som jagar i björnområden bör skaffa sig goda kunskaper om hur man förhåller 
sig vid ett björnmöte. 
- Vi måste också fråga oss hur vi vill att björnstammen i Sverige ska utvecklas. Idag har vi 
ungefär dubbelt så mycket björn, cirka 2 000 stycken, i landet som den miniminivå som 
riksdagen beslutat om. Jägareförbundet anser att detta ger ett utrymme för att skjuta fler 
björnar än de 101 som Naturvårdsverket gav i årets björnjaktstillstånd. Vidare anser förbundet 
att det återigen ska bli tillåtet att tillämpa den något mer säkra jaktformen åteljakt.  
- Det är även viktigt att titta närmare på hur pass tät björnstammen är lokalt och se till att 
tilldelningen blir väl anpassad till lokala förhållanden, menar Hans von Essen. 
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