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Angående beslut rörande lo- och björnjakt inom Viltvårdsområden
Med anledning av ett beslut i Länsrätten den 6 februari 2006 finner vi anledning att be
Viltvårdsområdena i Norrbotten att uppmärksamma på vilket sätt beslut skall tas angående
björnjakt inom ert viltvårdsområde!
Bakgrunden är ett överklagande rörande beslut om gemensamhetsjakt på björn. Länsstyrelsen
konstaterade att eftersom björnjakten i stadgarna finns under punkten ”övrigt vilt” så finns
ingen möjlighet för viltvårdsområdet att ta ett stämmobeslut om att björnjakten skall ske som
gemensamhetsjakt! Detta gäller även för lodjur och jakt efter lodjur!
Allt är en tolkningsfråga av en paragraf i lagen om VVO:
24 §
I den utsträckning det är förenligt med jaktlagstiftningens bestämmelser om jakttider och om tillstånd
till jakt får en viltvårdsområdesförening vidare besluta om områdesjakt och gemensamhetsjakt efter
björn, järv, varg, lo och vildsvin om det uppenbart behövs för att begränsa skador av sådant vilt.

Enligt Jägareförbundets syn så bör detta villkor vara uppfyllt i och med att Naturvårdsverket
beviljar jakt med utgångspunkt i just detta. Denna syn delades vid det tillfället inte av
Länsstyrelsen och uppenbarligen inte heller av Länsrätten. Vissa har hävdat att detta bara ska
gälla enstaka skadegörande individer och en kortare period. Något stöd för detta finns inte i
lagen. Den relativt korta tid som björnjakt är tillåten och den tilldelning som ges av
myndigheterna med just denna motivering gör det fullt möjligt att jaga björn och lo inom
VVO. Vill man vara extra säker och tydliggöra för markägare och jägare inom området kan
årsstämman årligen ta beslut enligt texten nedan, men det är alltså ett förtydligande och inte
ett absolut krav
”För att förhindra skador av björn och lodjur beslutar jaktstämman att dessa får jagas
av envar jaktberättigad över hela viltvårdsområdet. Vid jakt efter dessa vilt där mer än
en jägare deltar skall enligt Naturvårdsverkets beslut en jaktledare vara utsedd. Denna
jaktledare behöver inte vara utsedd av jaktstämman. Vid älgjakt där annat vilt än älg
är lovligt att skjuta är dock av stämman utsedd jaktledare ansvarig för all jakt efter vilt
som enligt beslut är lovligt att fälla för älgjägarna”
Beslutet innebär inte att gemensamhetsjakt efter björn och/eller lodjur inte får förekomma!
Stämman kan däremot inte besluta om att jakten enbart ska bedrivas som gemensamhetsjakt.
Liksom för annan jakt (hare, räv m.m.) är det istället de jägare som vill jaga som frivilligt kan
besluta att jaga tillsammans.
Kravet på att en av jägarna ska vara utsedd som jaktledare och bestämmelserna om eftersök
m.m. gäller naturligtvis trots detta!
Enligt lagen finns också en möjlighet att ändra stadgarna så att stämman kan ta beslut om
gemensamhetsjakt om detta är en önskan från markägarna. Detta skall då ske genom en
komplettering av §3b om man där har valt alternativet i normalstadgarna som säger:
”Jakten bedrivs av envar jaktberättigad inom hela viltvårdsområdet – områdesjakt.”
En tilläggsmening kan formuleras som ger stämman rätt att besluta om gemensamhetsjakt:

”Om beslut tas om områdesjakt efter björn eller lo har stämman rätt att besluta om
denna skall ske som gemensamhetsjakt eller ej.”
Om en sådan komplettering av stadgarna görs (efter beslut på två på varandra följande
stämmor) måste ändå formulering om att jakten på området bedrivs för att förhindra skador av
björn finnas med i beslutet på varje stämma!
Jägareförbundet förordar dock att man så långt det är möjligt låter jägarna nyttja den tid som
Länsstyrelsen beslutar för jakt och inte i onödan försvårar jakten för de som är intresserade!

Gemensam jakt över flera jaktområden samtidigt
Frågor har uppkommit om man vill samordna rovdjursjakten över större områden än den egna
jaktmarken. Här följer lite kort information om vad man bör tänka på i dessa fall.
- Ett enkelt sätt är naturligtvis att jägarna passar på sina hemmamarker men samordnar
placeringen så att det blir en effektivare jakt. Respektive område bör på sina årsmöten
ge möjlighet att lösa gästkort för hundförare så att de kan röra sig över
jaktområdesgränserna.
- Vill man ha en ännu mer samordna jakt så att jägare utifrån under dessa dagar ska
kunna vara jägare på hela den gemensamma arealen så krävs andra stämmobeslut, men
det rör fortfarande frågan om hur gästkorten ska utformas.
- Har ni bestämt vilka datum jakten ska ske kan man också på årsstämman besluta att
under de dagar som beslutas så har jägare som annars inte löser jaktkort på marken
men avser att delta i den gemensamma rovdjursjakten rätt att lösa ett gästkort för björn
och/eller lodjur under de aktuella dagarna.
- Eftersom stämman inte kan besluta om gemensamhetsjakt på björn eller lo om inte
stadgarna har ändrats så är denna gemensamhetsjakt alltså frivillig, men gästkorten bör
utformas så att dessa endast gäller de dagar då den samordnade jakten med andra
områden är tänkt att ske.
Särskilt björnjaktkort
Eftersom björn och lo sorterar under ”annat vilt än älg” så är det de jägare som löser detta
jakträttsbevis som har rätt att jaga björn respektive lo. För de jägare som arrenderar jakträtten
är det viktigt att se till att arrendet också gäller björn. Arrenderar man all jakt är det inga
problem, men om man arrenderar ”älgjakt” eller ”småvilt” bör ett förtydligande göras i
arrendeavtalen.
Om man vill att de som jagar älg också ska få fälla björn eller lo kan stämman också besluta
om att de som löser älgkort, men inte kort för övrigt vilt har rätt till ett ”gästbevis” för björn
under tiden då björnen är lovlig. Detta kort blir då enbart tillgängligt för de älgjägare som
finns inom området och priset för detta avgör årsstämman.
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