
Norrbottens Länsstyrelse 

Synpunkter från naturvårdsorganisationerna i Norrbotten 
angående licensjakt på björn 2010. 

Det är första gången i historien som licensjakt på björn tillåts i Sverige 2010. 

Naturvårdsorganisationerna anser att nedanstående beaktas i björnjaktsyttrandet till 
Naturvårdsverket från länsstyrelsen Norrbotten. 

 Jägare ska registreras som vid jakt efter lodjur, varg och järv. Till registreringen bör vara 
kopplad en avgift och att snarast krav på utbildning m.m. införs. 

 Krav på särskild obligatorisk utbildning i björnjakt i jägarexamen och årligt obligatoriskt 
skjutprov efter björn! 

 Fällavgift införs för att täcka samhällets kostnader för licensjakten (administration enligt 9 b 
§ jaktförordningen), 

 Ej årsunge. 

  2009 beslut – Naturvårdsverket rekommenderar att årsunge av björn inte fälls. 
Istället förslag till yttrande att björnhona med unge/ungar är fredade. Enligt SVA 

varierar storleken mellan årsunge och fjolårsunge mycket varför det kan vara svårt att skilja 
dessa ålderskategorier åt i fält.  

 Vi föreslår 50 st. björnar i tilldelning i årets licensjakt i Norrbotten i 3 olika delområden. 10 st. 
ovanför odlingsgränsen, 30 st. i skogslandet nedanför odlingsgränsen och 10 st. i kustlandet. 

 Under årets skyddsjakt på björn i länet kommer 10-20 björnar att avlivas under vår och 
sommar och dessutom tillkommer trafikdödade och illegalt dödade björnar i länet. 
Förhoppningsvis kommer det resultat från årets spillningsinventering av björn vara klart till 
2011. Då kommer det att finnas ett bättre underlag hur stor björnpopulation vi har i länet.   

 Att högst 2 st. hundar får användas samtidigt som ställer eller förföljer en och samma björn. 
  Anmälan snarast och högst 3 timmar för att kontrollera kvarvarande tilldelning av fälld eller 

påskjuten björn  
 Påskjuten björn ska alltid avräknas 

 Påskjuten björn ska avräknas såvida det inte har påvisats genom fältkontrollen av 
länsstyrelsens fältpersonal att björnen är oskadad. 

 Jakttid 
Jakt under förberedelse till idevistelsen är i strid med art och habitatdirektivet artikel 12 
punkterna 1b och 4. Perioden 21/8-30/9 är tillräckligt långtid för licensjakt på björn. Ingen 
björnjakt under oktober månad.  
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