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Beslut om licensjakt efter björn i Värmlands län år 2013
Beslut
Naturvårdsverket beslutar, med stöd av 9 b, 23 c, 23 d och 24 d §§
jaktförordningen (1987:905) samt med beaktande av skyddsreglema i artikel 12 i
rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt
vilda djur och växter (art- och habitatdirektivet) och undantagsreglerna
beträffande jakt i artikel 16 i samma direktiv, om licensjakt efter högst 2 björnar
i Värmlands län.
Nedan angivna villkor gäller för licensjakten och efterlevnaden av dessa är ett
kravföratt jakt enligt Naturvårdsverkets beslut ska fa bedrivas. Jakt som bedrivs
mot givna villkor sker således utan stöd av beslutet och i strid med
fredningsbestämmelsema i 3 § jaktlagen (1987:259). Straffbestämmelser för
jaktbrott finns i 43 § ochförgrovt jaktbrott i 44 § i jaktlagen.
Naturvårdsverket beslutar med stöd av 59 § jaktförordningen att detta beslut ska
gälla utan hinder av att beslutet överklagas. Angående överklagande, se bilaga 1.
Villkor
Var, när och hur många djur får fällas?
Område: Torsby och Hagfors kommuner i Värmlands län
Jakttid: 21 augusti 2013 -15 oktober 2013.
Antal björnar: högst 2 björnar får fällas.
Vilka får utföra jakten?
Person som harjakträtt i område som omfattas av detta beslut, under
förutsättning att jakträtten omfattar jakt efter björn. Jakt får bara bedrivas om en
ansvarig jaktledare är utsedd vid varje jakttillfälle. Vid ensamjakt är den
ensamme jägaren jaktledare.

BESÖK: S T O C K H O L M - V A L H A L L A V Ä G E N 1 9 5
ÖSTERSUND - FORSKARENS V Ä G 5, HUS U B
KIRUNA - KASERNGATAN 14
POST: 106 48 STOCKHOLM

TEL: 08-698 10 00
FAX: 08-20 29 25
E-POST: R E G I S T R A T O R @ N A T U R V A R D S V E R K E T . S E

INTERNET: WWW.NATURVARDSVERKET.SE

Vilka djur får fällas?
Samtliga björnar med undantag för björnhona som åtföljs av ungar samt de
ungar som följer björnhona (oavsett ungamas ålder).
Hundanvändning
Högst två himdar som ställer eller förföljer en och samma björn får användas
samtidigt.
Jakt med hjälp av åtel
Licensjakt efter björn med stöd av detta beslut får inte bedrivas med hjälp av
åtel. Upptag av björnspår med hjälp av jakthund vid en åtel betraktas som jakt
med hjälp av åtel.
En åtel definieras som material som iordningställts i syfte att locka till sig vilt.
Rester av vilt på plats där vilt fällts, som inte flyttats eller på annat sätt
iordningställts i jaktsyfte, betraktas inte som åtel. Fallvilt som inteflyttatsfrån
den plats där det fallit betraktas inte heller som åtel.
Jaktledarens ansvar
Ansvarig jaktledare svarar för att kommimikationen mellan jägarna under jakten
säkerställer att villkoren för jakten efterlevs.
Jaktledaren ska anmäla fälld eller påskjuten björn till länsstyrelsen i enlighet
med villkoren i detta beslut.
Jaktledaren ska inför varje jakttillfalle hålla sig informerad om hur många djur
som återstår av tilldelningen i det område där licensjakt bedrivs.
Jaktledaren ska inför varje jakttillfalle försäkra sig om att en hund som är särskilt
tränad i att spåra skadat vilt ska kunna finnas på skottplatsen inom högst två
timmar från påskjutningen i enlighet med 17 § andra stycket jaktförordningen
(1987:905). Vidare ska jaktledaren försäkra sig om att en hund som är särskilt
tränad för att spåra björn ska kunnafinnaspå skottplatsen inom högst fyra
timmar från påskjutningen. Att hunden ska vara särskilt tränad för att spåra björn
ska inte uppfattas som ett krav på att hundekipaget måste vara särskilt certifierat
för bjömspåming.
Jaktledaren ska före jaktens början informera samtliga jaktdeltagare om
villkoren för jakten, kommunikationsbestämmelser, otillåtna skjutriktningar,
gränsförhållanden samt om övriga regler som kan behövas för att villkoren för
jaktens genomförande uppfylls.
Jaktledaren ska vidare informera om skyldigheten att inneha vapenlicens
och att ha löst jaktkort (viltvårdsavgift).
Jaktledaren ska informera varje jaktdeltagare om att han/hon bör vara
ansvarsförsäkrad, bör bära röda band eller motsvarande kännetecken under
jakten samt att han/hon årligen före jakten bör ha förvissat sig om att vapnet är
inskjutet och att han/hon har tillräcklig skjutskicklighetföratt bedriva jakt efter
björn.

Jaktledaren ska informera varje jaktdeltagare om riskema med skadskjutning av
bjöm, uppmana jaktdeltagama att endast skjuta med stöd och att endast skjuta
rena sidoskott mot stillastående bjömar.
Anmälan av fälld björn
Jaktledaren ska utan dröjsmål och senast klockan 21 samma dag djuret fällts
anmäla det till Länsstyrelsen i Värmlands län. Enligt 5 b § jaktförordningen
ansvarar den som fällt eller påskjutit bjöm att anmälan sker till länsstyrelsen.
Skytten måste därför försäkra sig om att sådan armiälan görs. Länsstyrelsen
informerar jaktledaren om att bjömen ska besiktas och att jaktledaren informerar
den som bjömen tillfaller att det krävs ClTES-intyg från Jordbruksverket om
bjömens ägare önskar sälja eller byta kött, skirm eller övriga bjömdelar.
Vid anmälan ska jaktledaren uppge följande uppgifter som antecknas av
länsstyrelsen:
1. ansvarig jaktledares namn, adress och telefonnummer.
2. skyttens namn, adress och telefonnummer,
3. jaktsätt,
4. när bjömen fällts (datum och klockslag),
5. var bjömen fällts (jaktområde enligt detta beslut samt plats som går att återfinna
på karta 1:100 000), och
6. vilket kön djuret har, om det är möjligt att fastställa.
Telefonnummer för licensjakten
Länsstyrelsen i Värmlands län har följande telefonnvimmer under licensjakten
- Telefonsvarare för aktuell information om vad som återstår av
tilldelningen 054-19 71 51
-

Anmälan av fälld eller påskjuten bjöm 054-19 73 75

-

Länsstyrelsens telefonnummer för övriga frågor 054-19 70 00

Anmälan, eftersök och dokumentation av påskjuten björn
Jaktledaren ska snarast anmäla en påskjuten bjöm till länsstyrelsen. Enligt 5 b §
jaktförordningen ansvarar den som fällt eller påskjutit bjöm att anmälan till
länsstyrelsen sker. Skytten ska försäkra sig om att sådan anmälan görs.
Den som påskjutit bjöm ansvarar tillsammans med jaktledaren för att
platsundersökning genomförs till dess det är fastställt humvida bjömen är
skadad eller inte.
Den som påskjutit bjöm ansvarar tillsammans med jaktledaren för att eftersök
genomförs om platsundersökningen eller andra omständigheter visat på att den
påskjutna bjömen är skadad. Eftersök ska genomföras tills dess:
a. djuret påträffats dött,
b. djuret påträffats skadat och avlivats, eller
c. djuret inte kan anträffas.

Jaktledaren ska till länsstyrelsens besiktningsman redovisa hur
platsundersökning eller eftersök genomförts.
Jaktledaren ska uppvisa skottplatsen för länsstyrelsens besiktningsman och
tillsammans med besiktningsmannen och den som påskjutit bjömen genomföra
en faltkontroU och följa upp vad som skett efter skott. Jaktledaren ska
tillsammans med besiktningsmannen dokumentera platsundersökning och
eftersök på blanketten "Påskjuten bjöm - platsundersökning och eftersök"
(bilaga B3).
Länsstyrelsen beslutar därefter om den påskjutna bjömen ska avräknas.
Påskjuten bjöm ska avräknas såvida det inte genom faltkontroUen har påvisats
att bjömen är oskadad.
Hantering av fälld björn
Skytten ska utan dröjsmål och senast inom ett dygn från det att djuret fällts
uppvisa fälld bjöm för länsstyrelsens besiktningsman.
Från alla fällda bjömar (inklusive märkta) ska besiktningsmannen ta följande
prover som tillfaller staten: 1) första premolaren (liten kindtand), 2) könsdelar,
3) hårprov, 4) hudprov, 5) muskelprov (ca 50 gram) samt 6) i förekommande fall
den största spenen från björnhonor. Skytten ska se till att den falida bjömen
firms tillgänglig för besiktningen. Vidare ska jaktledaren eller skytten fylla i
relevanta uppgifter som framgår av blankett "Registrering av falld/död bjöm"
(bilaga Bl). Provema skickas, genom besiktningsmannens försorg, till Statens
veterinärmedicinska anstalt, SVA.
Bjömskirmet ska märkas direkt vid besiktning och kraniet ska av ägaren märkas
inom sex månader med s.k. transponder (mikrochip), som bevis på att bjömen
fällts lagligt. 1 samband med besiktning ska mikrochipnimimer för märkning av
skirm respektive kranium antecknas på blanketten "Besiktning, provtagning och
märkning av fälld/död bjöm" (bilaga B2). Ansvarigföratt märkning sker är
bjömens ägare. Märkning av skirm utförs av länsstyrelsens besiktningsman och
märkning av kraniet utförs av kraniets ägare. Omärkt bjöm tillfaller staten.
Jakträttshavarens rätt till delar av björnen
Under fömtsättning att ovan nämnda uppgifter rapporterats samt att samtliga
prover insamlats och att övriga villkor i detta beslut följs, tillfaller övriga delar
av bjömen jakträttshavaren. Jakträttshavaren får överlåta fälld bjöm till arman.
Jakträttshavaren ska tillvarata den falida bjömen eller, om han inte vill behålla
den, överlämna den till polisen.
Försäljning av kött, skinn m.m.
Kommersiella aktiviteter som att köpa, att erbjuda sig att köpa, att förvärva för
kommersiella ändamål, att för kommersiella ändamål för allmänheten förevisa,
att använda i vinstsyfte och att försälja, att inneha för försäljning, att saluföra
eller för att för försäljning transportera bjömskirm, bjömkött eller andra delar av
bjöm är förbjudna enligt artikel 8.1 i rådets förordning (EG) 338/97 av den 9
december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av
handeln med dem. För bjömar skjutna i enlighet med detta beslut, kan

Jordbruksverkets' ClTES-intyg^ om undantag från förbudet inhämtas från av
länsstyrelsen utsedd besiktningsman. Bjömens ägare kan då sälja hela eller delar
av bjömen vid ett tillfälle och till en mottagare. För ytterligare försäljning av
delar av bjömen krävs nytt/nya CITES-intyg. Om den nye ägaren vill sälja
delama vidare, krävs nytt CITES-intyg från Jordbruksverket. ClTES-intyget
gäller för handel inom EU. För export av bjöm eller produkter av bjöm till
länder utanför EU krävs ett särskitt exporttillstånd^ från Jordbmksverket.
Ytterligare information fiims på Jordbruksverkets hemsida
http://www.jordbruksverket.se.
Beträffande slakt- och kötthantering hänvisas till Livsmedelsverket (telefon 01817 55 00) och deras hemsida, där det firms information om kötthantering,
viltslakterier m.m. http://www.slv.se/sv/gmpp2/Livsmedelsforetag/Primarproduktion/Jakt/
Länsstyrelsens och andra myndigheters åtgärder i samband medjakten
Länsstyrelsen utser i god tid före jaktstarten de besiktningsmän som besiktar
samtliga falida bjömar och dokumenterar hur platsundersökning och eventueUt
eftersök genomförts då bjömar påskjutits.
Besiktningsmannens hantering av fälld björn
Vid besiktningen tar besiktningsmalmen de prover som krävs, liman spenen
skärs loss ska besiktningsmarmen klämma fram eventuell vätska (mjölk) ur
spenen samt bedöma vätskans utseende. Besiktningsmarmen tillhandahåller
jaktledaren och bjömens ägare nödvändiga blanketter för rapportering, märkning
och eventuell försäljning. Besiktningsmannen ska tillsammans med skytten
och/eller jaktledaren fylla i blanketten "Registrering av fälld/död bjöm" (bilaga
Bl). Besiktningsmarmen fyller i blanketten "Besiktning, provtagning och
märkning av falld/död bjöm" (bilaga B2). Provema ska förvaras frysta
(hårprovet ska torkas före fiysning) och sändas till SVA"* närmast efterföljande
måndag, tisdag eller onsdag. De ska skickas på ett sådant sätt att de är framme
vid SVA efterföljande arbetsdag. Hudprovet (s.k. referensprov) skickas i separat
försändelse. Kopia på blanketten "Registrering av fälld/död bjöm" (bilaga Bl),
ska bifogas ordinarie prover och referensprovet.
Besiktningsmannen märker vid besiktning bjömskiimet med transponder
(mikrochip sitter i brickan) vid sidan av flåsnittet vid buk eller bröst. Vidare
överlämnar besiktningsmannen chip för märkning av kraniet och antecknar båda
chipnumren på blanketten "Besiktning, provtagning och märkning av falld/död
bjöm" (bilaga B2).
Aktuell björntilldelning
Länsstyrelsen informerar om hur många bjömar som fällts och vad som återstår
av tilldelningen. Lämpligen sker detta genom telefonsvarare.
', Jordbruksverket, 551 82 Jönköping, telefon 036-15 50 00, fax 036-19 05 46.www.sjv.se
^ Jordbruksverkets ansökningsblankett SJV E9.21. CITES-intyget är förenat med en avgift om
350 kronor som Jordbruksverket efterdebiterar
^ Jordbruksverkets ansökningsblankett SJV E9.22.
Statens Veterinärmedicinska Anstalt, Obduktionssalen, Viltsektionen, Trawägen 12A,
751 89 Uppsala.

Avlysning
Länsstyrelsen avlyser jakten då det totala antalet bjömar fällts eller påskjutits
och avräknats inom aktuellt jaktområde eller om jakttiden löpt ut. Länsstyrelsen
informerar om avlysningen på lämpligt sätt.
Fälls bjömar med stöd av andra beslut eller dödas på annat sätt under den tid då
bjömjakt är tillåten med stöd av detta beslut, ska de inte avräknas.
Rapportering/redovisning
Fällda och påskjutna bjömar ska registreras kontinuerligt i Rovbase.
Länsstyrelsen ska dämtöver senast 2013-11-30 till Naturvårdsverket överlämna
en skriftlig rapport / digital form i Excelformat (tillhandahålls av SVA) över hur
många djur som fällts eller anmälts påskjutna med stöd av detta beslut.
Rapporten, som också utgör rapporteringsunderlag till Europeiska
kommissionen i enlighet med art- och habitatdirektivets artikel 16.2 samt
Konvention om skydd av europeiska vilda djur och växter samt deras naturliga
miljö (Bemkonventionen), ska innehålla uppgifter om djurets kön, skyttens
namn, adress och telefonnummer samt tidpunkt (datum och klockslag), plats
(fastighet, kommun, koordinater i rikets nät) och hur respektive bjöm fällts
(jaktmetod). Till rapporten ska även bifogas ett dokument där det framgår vilka
erfarenheter som vurmits i samband med jakten. Kopia av ifyllda blanketter "
Registrering av fälld/död bjöm", "Besiktning, provtagning och märkning av
fälld/död bjöm" och "Påskjuten bjöm - platsundersökning och eftersök"
bifogas denna rapportering. Rapport över fällda bjömar ska fortlöpande under
jaktsäsongen skickas till biomjakt(a),sva.se SVA uppdaterar därefter information
om bjömjakten på sin hemsida www.sva.se
Bakgrund
1 den avriksdagenantagna propositionen Sammanhållen rovdjurspolitik (prop.
2000/01:57) anges följande målförbjömamas antal och stammens utbredning:
"Miniminivån för björnstammen i Sverige ska vara 100 föryngringar per år,
vilket motsvarar ca 1 000 individer. Målet för björnstammens utbredning
bör vara att den fyller ut områdena mellan de nuvarande reproduktionsområdena och att stammens spridning söderut tillåts fortsätta. "
Regeringen anger följande i propositionen En ny rovdjursförvaltning (prop.
2008/09:210):
"Det faktum att björnförekomsten i såväl det norra som det mellersta
rovdjursförvaltningsområdet med bred marginal överstiger den nationella
miniminivån har inte inneburit omfattande konflikter eller problem. Totalt
sett finns det inget behov av att minska björnstammen i dessa delar, i vissa
regioner kan det dock finnas behov av att minska björnstammen. " (s.29)
Juridiska förutsättningar för licensjakt efter björn
Art- och habitatdirektivet förbjuder avsiktligt dödande av bland annat bjöm.
Bjömen återfiims i bilaga 4 a till EU:s art- och habitatdirektiv över noggrant
skyddade arter beträffande vilka statema enligt artikel 12 ska förbjuda att
avsiktligt fånga eller döda exemplar i naturen. Enligt samma artikel är det

förbjudet att avsiktligt störa dessa arter, särskilt under pamings-, uppfödnings-,
övervintrings- och flyttningsperioder.
Bjömen är i svensk lagstiftning ett fredat vilt och får enligt 3 § jaktlagen endast
jagas om det följer av jaktlagen eller föreskrifter eller beslut meddelade med
stöd av derma lag.
De möjligheter till undantag från förbudet som direktivet medger genomförs
med motsvarande bestämmelser i jaktlagen (1987:259) och jaktförordningen
(1987:905). I 23 c § jaktförordningen regleras fömtsättningama för licensjakt
efter stora rovdjur:
"Förutsättningen för att licensjakt efter björn, varg, järv och lo ska kunna
tillåtas är att det inte finns någon annan lämplig lösning och att jakten inte
försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i
dess naturliga utbredningsområde. Jakten måste dessutom vara lämplig med
hänsyn till stammarnas storlek och sammansättning samt ske selektivt och under
strängt kontrollerade förhållanden."
Bestämmelsen motsvarar Art- och habitatdirektivets artikel 16 Le). Artikeln
stadgar att om det inte flrms någon annan lämplig lösning och om det inte
försvårar upprätthållandet av en gyrmsam bevarandestatus hos artens bestånd i
dess naturliga utbredningsområde, far beslut om undantagfrånfredning
meddelas. Ytterligare fömtsättningar är att undantaget tillåts under sttängt
kontrollerade förhållanden, selektivt och i begränsad omfattning. Undantaget får
enbart röra vissa exemplar av arten i en begränsad mängd, som fastställs av de
behöriga nationella myndighetema.
Large Camivore Initiative for Europé har på EU-kommissionens uppdrag tagit
fram riktlinjer för förvaltning av stora rovdjur på populationsnivå^. Riktlinjema
antogs av kommissionen under sommaren 2008 och de kan enligt
kommissionens bedömning ligga till grund för inriktningen av
rovdjursförvaltningen, framför allt inom EU. 1 riktlinjema ges
rekommendationer om hur Art- och habitatdirektivet bör tillämpas när det gäller
förvaltning av stora rovdjur. Riktlinjema anger följande angående tillämpningen
av artikel 16.1 c) och 16.1 e):
" Justification (c) and (e) could cover cases where a de facto hunter harvest is
needed to obtain local acceptance for large carnivores among the rural
population. This situation is clearly present in many Nordic and Fastern
European countries, and has been well documented in social science research. "
(s. 30)
Björnförekomst och bevarandestatus
Bjömen är en svårinventerad art eftersom den går i ide på vintem och därmed
inte kan inventeras på spårsnö. Sedan år 2003 har särskilda DNA-inventeringar
genomförts i Västerbottens, Jämtlands, Västemorrlands, Dalamas och
^ Linell J., V. Salvatori & L. Boitani (2008) Guidelines for population level management plans
for large carnivores in Europé. A Large Camivore Initiative for Europé report prepared for the
European Comission (contract 070501/2005/424162/MAR/B2)

Gävleborgs län. Skandinaviska bjömforskningsprojektet redovisade i juni 2009^
en uppskattning av den svenska bjömstammens storlek. Deima uppskattning
baserade sig på DNA-inventeringar och älgjägamas rapportering av
bjömobservationer. Enligt beräkningen uppskattades bjömstammens storlek till
3221 (2950 - 3492) individer år 2008. Uppskattningen omfattade inte
förekomsten av bjöm i Värmlands län.
Utöver bjömstammens storlek beskrev bjömforskningsprojektet i den senaste
rapporten även den årliga tillväxten i bjömstammen. Resultaten visade en
genomsnittlig nationell årlig tillväxt på 4,5%. Det bör påpekas att tilldelningen
vid bjömj akten ökat mycket kraftigt under den studerade tioårsperioden, vilket
torde innebära att tillväxten minskat under perioden.
Uttedningen Rovdjuren och deras förvaltning gjorde bedönmingen att den
svenska bjömstammen med god marginal har gynnsam bevarandestatus. Vidare
bedömde uttedningen attriksdagensantagna miniminivå uppfyller gyrmsam
bevarandestatus. I samband med att ArtDatabanken imder år 2010 har publicerat
en ny nationell rödlista har brunbjömen upphört att vara klassificerad som
nationellt rödlistad och betraktas därmed som livskraftig.
Bjömförekomsten i Värmlands län är koncentrerad till länets två nordligaste
kommuner, dvs Torsby och Hagfors. Belysande är att merparten av
kvalitetssäkrade bjömobservationer under perioden 1 januari 2008 till 20 juni
2012 skett i dessa två kommvmer.
Yttrande från Länsstyrelsen i Värmlands län
Naturvårdsverket har den 7 maj 2013 begärt länsstyrelsens ytttande gällande
beslut om licensjakt efter bjöm i Värmlands län.
Länsstyrelsen anser, enligt yttrande den 28 maj 2013, att licensjakt efter bjöm
ska fa bedrivas i hela länet.
Tidigare björnjakt beviljad av Naturvårdsverket
Antalet bjömar som tilldelats vid Naturvårdsverkets årliga beslut om
avlysningsjakt efter bjöm har ökat kraftigt under den senaste tioårsperioden. 1
tabell 1 redovisas den årliga länsvisa tilldelningen under de senaste 11 åren.
Sedan år 2001 har den årliga tilldelningenförVärmlands län varit 2 bjömar.

^ Jonas Kindberg, Jon E. Swenson och Göran Ericsson. Bjömstammens storlek i Sverige 2008
länsvisa uppskattaingar och trender. Rapport 2009-2 från det Skandinaviska björaprojektet.

Tabell 1. Antalet tilldelade björnar i länen under 2002-2012.
Norrbotten

02

03

04

05

06

07

08

09

13

15

20

25

33

50

54

55

24

24

70

70

11

12

72

72

90

25

25

25

90

90

80

10

Västerbotten

9

10

14

15

20

22

Jämtland

16

18

25

30

32

40

Västernorrland

3

4

5

g

12

15

18

22

25

18

22

35

35

35

38

52

30

35

40

50

48

Dalarna

15

18

25

26

26

31

Gävleborg

6

7

10

14

18

24

Värmland
Totalt

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

64

74

101

121

143

184

233

243

288

295

319

I Värmlands län har Naturvårdsverket under perioden 2003-2012 gett tillstånd
att fälla sammanlagt 20 bjömar, varav 13 fällts (tabell 2). Det har under derma
period inte inkommit några rapporter om bjömar som påskjutits och inte
återfunnits.
Tabell 2. Tilldelade oeh fälldabjörnar i Värmlands län under perioden
2003-2012.
Värmland
Tilldelade
Fällda

2003
2
0

2004
2
0

2005
2
2

2006
2
1

2007
2
2

2008
2
2

2009
2
1

2010
2
1

2011
2
2

2012
2
2

Skäl
Bjömstammen var imder förra seklets första hälft undanttängd till delar av inre
Norrland. Särskilt under de senaste decentiiema har stanmien ökat och arten
reproducerar sig i de sex nordligaste länen. Stammens täthet och utbredning
varierar dock fortfarande i samtliga län som bedöms ha en fast stam. Det bör
uppmärksammas att på 1990-talet redovisade bjömprojektet tillväxttal på upp till
16 % i vissa områden och att tillväxten nu har minskat i många områden bl.a. till
följd av en mättnad i populationen och av den jakt som tillåtits. Nationella
populationsuppskattningar indikerar också att tillväxten i bjömstammen har
minskat de senaste åren. Den svenska bjömstammen bedöms idag ha en
gyrmsam bevarandestatus. Vidare har arten av Artdatabanken i samband med
2010 års nationella rödlista bedömts vara livskraftig och därmed lämnat
rödlistan. En sttängt kontrollerad beskattning i form av licensjakt bedöms vara
ett nödvändigt förvaltningsverktyg för att konttoUera starmnens tillväxt och
skapa en långsiktig acceptans för artens förekomst i landet och i områden där
nyetablering sker. Naturvårdsverket gör bedömningen att arman lämplig lösning
saknas för att uppnå detta syfte.
Det nuvarande långsiktiga målet med förvaltningen av den svenska
bjömstammen är att stammen ska tillåtas återkolonisera tidigare
utbredningsområden. Enligt propositionen "Sammanhållen rovdjurspolitik" bör
ingen geografisk gräns för spridningen närmare anges. Naturvårdsverket gör
bedömningen att en begränsad och strängt konttoUerad licensjakt efter bjöm i
delar av Värmlands län i den södra delen av artens utbredningsområde kan öka
acceptansen för förvaltningen och bidra till en kontrollerad tillväxttakt i området.
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Trots att detta beslut inte gäller skyddsjakt bör det påtalas att även licensjakt kan
bidra till att undvika allvarliga skador på egendom. Även om skador förorsakade
av bjöm är begränsade är de skador som förekommer av så allvarlig art att
Naturvårdsverket bedömer att en viss jakt är nödvändig, dels för att kontrollera
stammens tillväxt, dels för att kunna begränsa de skador som bjömar orsakar.
För att licensjakten inte ska motverka en bjömetablering i de delar av länet där
fast björnförekomst saknas gör Naturvårdsverket bedömningen att licensjakt
endast bör tillåtas i kommunema Torsby och Hagfors.
Detta beslut om licensjakt efter två bjömar kommer enligt Naturvårdsverkets
bedönming inte försvåra upprätthållandet av en gyrmsam bevarandestatus för
arten.
Övrigt
Naturvårdsverket rekommenderar att hundar inte byts under jakt på en och
samma bjöm under en och samma dag. Jägare som avser delta i bjömjakt
rekommenderas att övningsskjuta på bjömfigur samt avlägga skytteprovet
"Bjömpassef' eller motsvarande. Bjömskyttar ombeds fylla i det frågeformulär
gällande bjömjakt som tillhandahålls av SVA och Norskt Institut for
Naturforskning, NINA. För att underlätta besiktningsmarmens arbete
rekommenderas skytten att sätta in en pinne i munnen på bjömen för att hålla
den öppen irman likstelheten inträder.
Naturvårdsverket rekommenderar att årsunge av bjöm inte fälls.
Naturvårdsverket erinrar om bestänmielsema i 9 § jaktförordningen gällande
inskränkningar i jakttiden, 17 § andra stycket samma förordning gällande kravet
på eftersökshund och 11 § Naturvårdsverkets föreskrifter och allmärma råd (NFS
2002:18) om jakt och statens vilt avseende godkända kulgevär.
Länsstyrelsen i Värmland arbetar med Rov-SMS. Den jaktledare som önskar ta
del av tjänsten kan registrera sig genom att anmäla sig på rovsms.se.
Rov-SMS ersätter inte Naturvårdsverkets villkor för jakten.
Beslut i detta ärende har fattats av biträdande avdelningschefen Martin Påhlman.
Vid den slutliga handläggningen av ärendet har i övrigt deltagit vilthandläggaren
Lars Plahn, miljörättsjuristen Jens Cryner och sektionschefen Carl Mikael
Strauss, den sistnämnde föredragande.
För Naturvårdsverket

"Martin Påhlman
Carl Mikael Strauss
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Sändlista (per e-post):
Länsstyrelsen i Värmlands län
Polismyndigheten i Värmlands län
Jägareförbundet i Värmland
För kännedom (per e-post):
Milj ödepartementet
Jordbruksdepartementet
Jordbruksverket
Rådet för rovdjursfrågor
Statens Veterinärmedicinska Anstalt
Naturhistoriska riksmuseet
Skandinaviska bjömprojektet
Direktoratet for Naturforvaltning, Norge
Jord- och Skogsbruksministeriet, Finland

Bilagor
1. Hur man överklagar
B l . Blankett - Registrering av fälld/död bjöm
B2. Blankett - Besiktning, provtagning och märkning av fälld/död bjöm
B3. Blankett - Påskjuten bjöm - platsundersökning och eftersök

Bilaga 1
HUR MAN ÖVERKLAGAR
Var ska beslutet överklagas?
Naturvårdsverkets beslut kan överklagas hos Förvaltningsrätten i Stockholm.
Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till Naturvårdsverket.
Adressen framgår av beslutet. Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar
Naturvårdsverket överklagandet och handlingama till Förvaltningsrätten.
När ska beslutet senast överklagas?
Överklagandet ska ha konmiit in till Naturvårdsverket inom tre veckor från den
dag Ni fick del av beslutet.
Vad ska överklagandet innehålla?
Överklagandet ska vara skriftligt och det ska vara undertecknad.
I skrivelsen ska Ni ange:
Ert namn, adress, personnummer/organisationsnummer och teleformummer,
vilket beslut som Ni överklagar t.ex. genom att ange beslutsdatum och ärendets
diarienummer,
hur Ni anser att Naturvårdsverkets beslut ska ändras och varför det ska ändras
samt
om det firms motparter i ärendet bör Ni ange deras namn, adress och
telefonnummer

