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Ärenderubrik 

Länsstyrelsen Värmland beslutar om ändring av villkor, enligt nedan, i 

tidigare beslut om licensjakt på björn fattat den 21 juni 2017 (218-4617-

2017).  

 Villkor gällande var björnjakten får bedrivas 

Björnjakten får bedrivas inom hela länet.  

 Villkor gällande användning av hund 

Användning av hund vid björnjakt inte tillåten i det område som är 

angivet på karta i bilaga 2 till detta beslut. 

I övrigt gäller de villkor och den motivering som har angivits i tidigare beslut 

om licensjakt på björn (218-4617-2017). 

Jakt som bedrivs i strid mot angivna villkor sker utan stöd i beslutet och i strid 

med fredningsbestämmelserna i 3 § jaktlagen (1987:259). Straffbestämmelser 

för jaktbrott och grovt jaktbrott finns i 43 och 44 §§ i jaktlagen. 

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 59§ jaktförordningen att detta beslut ska 

gälla utan hinder av att beslutet överklagas. Hur beslutet kan överklagas 

framgår av bilaga 1. 

Beskrivning av ärendet 

I det beslut om licensjakt på björn som fattades den 21 juni 2017 fredades ett 

område i nordvästra Värmland helt från jakt, med anledning av att det fanns 

dokumentation av en björnhona i området. Den 17 augusti inkom en uppgift 

som ledde till att en björnhona med tre ungar kunde dokumenteras i 

nordöstra delen av länet, d v s utanför det fredade området i beslutet från 21 

juni 2017. 

Motivering till beslutet 

Licensjakt på björn är ett undantag från en strikt fredning och ska bedrivas 

selektivt och under strängt kontrollerade former.  

Värmlands län befinner sig i utkanten av björnstammens spridningsområde, och 

målsättningen för björnförvaltningen enligt den regionala förvaltningsplanen är 

att björnstammen ska sprida sig naturligt över länet i långsam takt under 

kontrollerade former.  
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Licensjakt efter björn bör, enligt förvaltningsplanen, vara starkt begränsad 

innan förvaltningsmålet har uppnåtts, och bör i möjligaste mån vara riktad 

med hänsyn till björnens spridningsmönster och tillväxttakt. Länsstyrelsen 

har tolkat detta som att en begränsad björnjakt kan bedrivas i länet, men med ett 

förstärkt skydd för björnhonor.  

Björnhonor sprider sig mycket långsammare än hannarna, och risken är stor för 

att deras ungar dödas av främmande björnhannar. En jakt på två björnhannar i 

Värmlands län påverkar inte populationens spridning eller utbredning.  

Skulle en hona av misstag fällas så kan det däremot dröja många år tills en ny 

hona etablerar sig i området. Björnhonor med ungar är alltid fredade vid 

björnjakt. Det kan dock finnas en risk att honan har lämnat ungarna efter sig och 

i en jaktsituation uppfattas som en ensam björn. Risken för detta är betydligt 

större då hund används vid jakten, vilket är anledningen till det förändrade 

villkoret för hundanvändning i det aktuella området.   

Information 

Vilka djur får fällas? 

Samtliga björnar med undantag för björnhona som åtföljs av ungar, samt 

ungar som följer björnhona (oavsett ungarnas ålder) enligt 4 § NFS 2010:7. 

Länsstyrelsen rekommenderar att inte fälla årsunge.  

 

Hundanvändning 

Länsstyrelsen erinrar om att all jakt ska bedrivas med god jaktetik, så även 

hundanvändning. Högst två hundar som ställer eller förföljer en och samma 

björn får användas samtidigt enligt 5 § NFS 2010:7. Länsstyrelsen vill 

påminna om 27 § jaktlagen (1987:259) att vilt inte får utsättas för onödigt 

lidande 

Du kan överklaga beslutet 

Se bilaga 1. 

Beslutande 

Landshövding Kenneth Johansson har fattat beslut i detta ärende. 

Rovdjursansvarig Maria Falkevik har varit föredragande. I den slutliga 

handläggningen har enhetschef Maria Hammarström deltagit. 

 

Bilagor 

1. Hur man överklagar till Förvaltningsrätten  

2. Karta och beskrivning över jaktområden under björnjakten 2017. 
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Sändlista (via e-post) 

Naturvårdsverket,  

Statens veterinärmedicinska anstalt 

Kopia till (per e-post) 

Viltförvaltningsdelegationen i Värmlands län 

Länsstyrelserna 

Skandinaviska björnprojektet, 

Viltskadecenter, 

Jordbruksverket, 

Näringsdepartementet, 

Miljödepartementet, 

Polismyndigheten, 

Jägareförbundet, 

Jägarnas Riksförbund, 

Nyhetsbyrån Siren 
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Bilaga 1 

Du kan överklaga beslutet 

Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos 

förvaltningsrätten. Observera att du ska skicka eller lämna överklagandet till 

Länsstyrelsen i Värmlands län, 651 86 Karlstad. Du kan även skicka in överklagandet 

via e-post till varmland@lansstyrelsen.se. Det ska du göra därför att Länsstyrelsen måste 

pröva om överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare till 

förvaltningsrätten.  

Tiden för överklagande 

Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du 

fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt 

överklagande kan du be om att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen 

till att du överklagar. Sedan är det förvaltningsrätten som beslutar om tiden kan förlängas 

eller inte. 

Om någon annan part överklagar beslutet, till exempel en kommun eller annan myndighet, är 

tiden tre veckor från det datum som står på beslutet. 

Ditt överklagande ska innehålla: 

 vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer  

 hur du vill att beslutet ska ändras 

 varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt 

Skriv också följande uppgifter, om du inte tidigare lämnat dem: 

 personnummer 

 adress till bostaden 

 telefonnummer där du kan nås 

 eventuellt övriga uppgifter som behövs för att man ska kunna skicka handlingar till 

dig 

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning, bör du skicka med 

kopior på dessa. 

Ombud 

Du har rätt att anlita ett ombud för att sköta överklagandet åt dig. I så fall ska ombudet 

underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt namn, adress 

och telefonnummer. 

Ytterligare upplysningar 

Behöver du veta mer om hur du ska göra, går det bra att ringa till Länsstyrelsen, telefon 010-

224 70 00. Fråga efter den som varit föredragande i beslutet. 
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Bilaga 2 . Karta 

Jakt på björn får bedrivas i hela Värmlands län. I det område som har 

markerats på kartan får dock jakt på björn enbart bedrivas utan användning 

av hund. 

 
 
 

 

 

 

  

 


