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Överlämnande av rätten att fatta beslut om licensjakt efter björn till
länsstyrelserna inom Norra och Mellersta rovdjursförvaltningsområdena
Beslut
Naturvårdsverket överlämnar rätten att fatta beslut om licensjakt efter björn till
samtliga länsstyrelser inom Norra och Mellersta rovdjursförvaltningsområdena.
Delegeringen gäller från och med den 1 maj 2018 till och med den 30 november
2019.
Detta beslut får inte överklagas. Det framgår av 58 § första stycket p 6
jaktförordningen (1987:905).
Villkor för delegeringen
Återrapportering av jakt och jaktresultat
Länsstyrelsen ska samma dag som beslut om licensjakt fattats lägga in beslutet i
Naturvårdsverkets databas för jaktbeslut på webben. Se adress nedan.
https://ekstranett.miljodirektoratet.no/sites/naturvardsverket
Länsstyrelsen ska snarast, om möjligt inom 24 timmar efter det att fällt djur
besiktigats, registrera det fällda djuret i databasen Rovbase.
Rapport över djur som fällts eller påskjutits vid licensjakt ska fortlöpande
skickas till SVA per e-post (bjornjakt@sva.se). SVA uppdaterar därefter
information om licensjakten på sin hemsida. SVA tillhandahåller en Excelfil för
denna rapportering.
Länsstyrelsen ska inom 48 timmar efter licensjaktens avlysning lägga in
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uppgifter om hur många djur som fällts i Naturvårdsverkets databas för
jaktbeslut på webben. Inloggningsuppgifter fås av Naturvårdsverket.

Övriga bestämmelser om licensjakt efter björn
Kraven på länsstyrelsens beslut om licensjakt i övrigt framgår av Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2010:7) för länsstyrelsens beslut om
licensjakt efter björn.
Varje länsstyrelse ansvarar för att beslut om licensjakt efter björn uppfyller de
förutsättningar som anges i 23 c § jaktförordningen. Det innebär att följande
kriterier måste vara uppfyllda:





Det får inte finnas någon annan lämplig lösning än jakt.
Jakten får inte försvåra upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus
hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde.
Jakten ska vara lämplig med hänsyn till stammarnas storlek och sammansättning.
Jakten ska ske selektivt och under strängt kontrollerade former.

I Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2002:18) om jakt och
statens vilt framgår vilken ammunition som är godkänd vid jakt efter björn.
Bakgrund
Förutsättningar för överlämnande att fatta beslut om licensjakt
Riksdagen beslutade den 10 december 2013 om En hållbar rovdjurspolitik
(prop. 2012/13:191). Där uttalas bland annat följande:
Om miniminivåerna uppnås för rovdjursförvaltningsområdet som helhet, men
inte för vissa län inom området, är förhållandet oundvikligen sådant att miniminivåerna i minst ett annat län kommer att överskridas. I sådana län, där miniminivåerna överskrids, är det särskilt viktigt att ge utrymme för en adaptiv ekosystembaserad förvaltning där hänsyn kan tas till bl.a. vikande populationer av
bytesdjur och socioekonomiska faktorer. Det finns annars risk för att betydande
skador uppstår i det länet eller att rovdjurets påverkan på sina bytesdjur är orimligt stor.
Det är viktigt att det regionala ansvaret för förvaltningen av stora rovdjur samordnas på en högre nivå än länsnivå, bl.a. eftersom rovdjurens hemområden och
revir inte sällan är länsöverskridande och därför att en sådan förvaltning ger en
bättre helhetssyn. Om miniminivån uppnås på rovdjursförvaltningsområdesnivå,
bör det ge en ökad möjlighet till adaptivitet i förvaltningen av stora rovdjur för
de län som ingår i området.
Det bör räcka med att miniminivån uppnås på förvaltningsområdesnivå för att
alla länsstyrelser inom området ska få ta ansvar för licensjakt. Delegation bör
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därför även kunna ske till de län inom förvaltningsområdet som inte har nått sin
miniminivå (a.a. s. 51–52).
Inventeringsresultat 2012–2016
Den senaste inventeringen av björn visar följande resultat1:
• Norra rovdjursförvaltningsområdet har berörts av 204 föryngringar.
• Mellersta rovdjursförvaltningsområdet har berörts av 81 föryngringar.
• Södra rovdjursförvaltningsområdet har berörts av 0 föryngringar.
Miniminivåer för björn
Naturvårdsverket fastställde den 30 oktober 2014 följande miniminnivåer för
björn (NV-00552-14):
• 90 föryngringar i norra rovdjursförvaltningsområdet.
• 50 föryngringar i mellersta rovdjursförvaltningsområdet.
• - föryngringar i södra rovdjursförvaltningsområdet.
Skäl för beslutet
Aktuella bestämmelser
Enligt 24 a § andra stycket jaktförordningen får Naturvårdsverket överlämna att
besluta om licensjakt efter björn till länsstyrelserna i ett rovdjursförvaltningsområde med stöd av 23 d § under förutsättning att antalet föryngringar för arten i
rovdjursförvaltningsområdet överstiger de fastställda miniminivåerna enligt 5 §
förordningen (2009:1263) om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn.
Det innebär att berörda länsstyrelser får besluta om licensjakt efter björn i enlighet med 23 d § jaktförordningen om förutsättningarna i 23 c § jaktförordningen
är uppfyllda.
Enligt 24 c § andra stycket jaktförordningen ska Naturvårdsverket fortlöpande
bedöma om möjligheten att jaga rovdjur med stöd av beslut enligt 24 a § försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess
naturliga utbredningsområde, eller möjligheten annars utnyttjas i stor omfattning. Om Naturvårdsverket bedömer att så är fallet, får vi ändra eller återkalla ett
sådant beslut.
Enligt 4 § förordningen om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn ska
länsstyrelsen lämna förslag till samverkansrådet om det minsta antal föryngringar per år som förvaltningen ska syfta till att upprätthålla (miniminivå) för förekomsten av björn, varg, järv och lo i länet.

1

Baserat på resultaten från spillningsinventeringar under åren 2012–2016 Vid beräkningar från
antalet individer till antalet föryngringar har omräkningsfaktor 10 använts.
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Enligt 5 § förordningen om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn ska
Naturvårdsverket efter förslag av samverkansråden fastställa miniminivåer för
förekomsten av björn i vart och ett av rovdjursförvaltningsområdena och länen
som ingår i dessa.
Naturvårdsverkets bedömning
Delgering av licensjakt efter björn
De senaste inventeringsresultaten visar att både norra och mellersta rovdjursförvaltningsområdet överstiger sina miniminivåer. Förutsättningarna för delegering
av licensjakt till dessa förvaltningsområden är därmed uppfyllda.
Naturvårdsverket har valt att delegera beslut om licensjakt till samtliga län i mellersta rovdjursförvaltningsområdet trots att vissa län inom detta förvaltningsområde inte har några dokumenterade föryngringar. Men antalet björnar samt deras
utbredning kan komma att ändras under delegeringens period. En delegering till
hela det mellersta rovdjursförvaltningsområdet ger därför en ökad möjlighet för
adaptivitet för de län som ingår i området.
Delegering av licensjakt är en förutsättning för att uppnå riksdagens målsättning
om en regionaliserad av rovdjursförvaltning. Mot bakgrund av ovan fattar Naturvårdsverket därför beslutet att delegera licensjakt efter björn till länsstyrelserna i det mellersta och norra rovdjursförvaltningsområdet.
Beslutets giltighetstid
Delegeringen gäller till och med den 30 november 2019 och avser därmed två
jaktsäsonger. Den 30 april 2019 rapporteras det nationella referensvärdet för
björn till EU, vilket kan medföra förändringar i de regionala miniminivåerna.
Förslag på nya miniminivåer för björn är begärda från samverkanråden till 17
september 2019, miniminivåerna fastställes sedan av Naturvårdsverket i slutet av
2019 (NV-01525-18).
Villkor om länsstyrelsens återrapportering
Under delegeringsperioden har Naturvårdsverket ett ansvar att löpande utvärdera
om länsstyrelsernas beslut om licensjakt försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus eller om möjligheten till licensjakt annars utnyttjas i för
stor omfattning. Naturvårdsverket måste därför kunna följa upp länsstyrelsernas
beslut om licensjakt. Länsstyrelsernas återrapportering till Naturvårdsverket är
en förutsättning för en sådan uppföljning.
Vägledning för länsstyrelsernas beslut om licensjakt
Delegering av beslut om licensjakt efter björn till länsstyrelserna innebär att ansvaret för att bedöma utrymmet för licensjakt i länen flyttas från nationell till
regional nivå. Vid länsstyrelsernas bedömning av kriteriet ”inte äventyra upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus” är det av stor vikt att beakta det nationella referensvärdet. Den licensjakt som beslutas av länen får inte innebära att
antalet föryngringar i Sverige understiger det beslutade nationella referensvärdet
för björn. De länsvisa miniminivåerna är en fördelning av det nationella refe-
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rensvärdet. Detta är den lägsta nivån som förvaltningen i länet ska syfta till att
upprätthålla. Det framgår av 4 § förordningen om förvaltning av björn, varg,
järv, lo och kungsörn.
_______
Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschefen Claes Svedlindh.
Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit biträdande avdelningschefen Gunilla Skotnicka Ewing, enhetschefen Marcus Öhman, föredragande, vilthandläggarna Mikael Wallén, Lisa Svensson och Klas Allander samt viltjuristen
Malin Hollberg Malm.
Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

För Naturvårdsverket

Claes Svedlindh

Marcus Öhman
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