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Sveriges fredade björnar till salu
i storskaliga privata jaktevent
Massjakten på björnarna urartar under myndigheternas släpphänthet.
Varför följs inte lagen gällande fredade arter, ställs inte sedvanliga krav,
utövas inte kontroll och begärs inga avgifter till staten?
jörnjakten startade 21 augusti, en tisdag.
Denna dag mitt i veckan sköts 61 björnar av
en tilldelning på 284 björnar. Drygt en femtedel
av björnarna sköts redan första dagen och 244
björnar sköts före älgjaktstarten 3 september,
dvs 86 procent av tilldelningen. Hur är detta
möjligt? De flesta naturintresserade människor
i vårt land har aldrig sett en björn!
Hur många björnar finns det då ? Ingen vet
säkert men då beslut om årets björnjakt togs
byggde de på beräkningar från 2013 på 2 800
björnar. Naturvårdsverket presenterade i september siffran 2 900 björnar. Björnstammen
har i stort stagnerat, men har minskat jämfört
med perioden 2008-2013.
Björnjakten har förändrats i grunden. 1981
infördes licensjakt och då sköts 16 björnar. Licenstilldelningen ökade långsamt och år 2005
passerades 100 skjutna björnar. Därefter stegrades tilldelningen och år 2009 sköts 245 björnar
och tre år därefter 2012 – 302 björnar. Därefter
har antalet skjutna björnar legat kvar på ca 300
björnar årligen (licens- och skyddsjakt).
Hur går då björnjakten till

idag? Åtlar för att
jaga björn tilläts igen 2014, men var dessförinnan förbjudna från 2001. Åtelkameror, som
varit förbjudna att använda, men sålts i 10 000tals exemplar kan enligt jägarorganisationernas
tolkning av den nya kamerabevakningslagen
(2018:1200) från 1 augusti sättas upp utan
tillstånd. Användningen av sådana viltkameror
vid åtlar är regel. Nyare kameror skickar bilder
momentant till mobiltelefonen. I mobilen kan
man även se var i terrängen de GPS-försedda
hundarna befinner sig. Högst två hundar får användas vid björnjakt. Hur kan så många björnar
skjutas redan de första dagarna? Min bedömning
är att upptag med hundar sker vid åtlar. Enligt
samtliga björnjaktsbeslut är det förbjudet att
släppa hundarna vid en åtel.
Svenska jägare åker inte längre till Nordamerika, Ryssland eller de forna Öststaterna för att
jaga björn. De åker inom Sverige. Detsamma
gäller alltfler utländska björnjägare. Hur kan
annars en så stor andel av björnarna skjutas
de första jaktdagarna? Björnjakt säljs på nätet
till intresserade jägare! I flera annonser erbjuds
björnjakt till såväl svenska som utländska jägare.
Exempel finns där jakt erbjuds för 250 000 SEK/
person och där en troféavgift på 20 000 SEK
tillkommer. Vem tillfaller dessa pengar? Staten
tar inte ut någon fällavgift för björn och inte
heller några troféavgifter. Pengarna hamnar hos
markägare och jaktupplåtare.
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Björnen är en fredad art

och all legal jakt sker
med stöd av undantagsbestämmelser i vår egen
jaktlagstiftning. Björnjakten ska ske under
strängt kontrollerade förhållanden! Licensjakten
efter björn är reglerad i jaktlagen, jaktförordningen, och i till synes detaljerade föreskrifter
(NFS 2010:17) och i länsstyrelsernas beslut.
Jägare som deltar i varg- och lodjursjakt ska
registrera detta i jaktkortsregistret. De som jagar
björn ska inte registrera detta på motsvarande
sätt. Varför?
I föreskrifterna sägs att björnhona som åtföljs
av ungar samt ungar som följer björnhona inte
får skjutas. Det sägs också att det ska finnas
en ansvarig jaktledare, vars ansvar anges i åtta
punkter. Bland annat att denne ska hålla sig
informerad om hur många djur som återstår av
tilldelningen och informera jaktdeltagarna om
deras skyldighet att inneha vapenlicens och statligt jaktkort. Varför ska inte jaktledaren också
kontrollera att jägarna har vapenlicens och löst
jaktkortet? Inte heller vid länsstyrelsens obligatoriska besiktning av skjutna björnar kontrolleras
om skytten har vapenlicens och betalat jaktkort.
På Statens Veterinärmedicinska Anstalts hemsida (www.sva.se) kan man följa björnjakten
och även se hur jakten avlöpt tidigare år. Bland
skjutna björnar i årets björnjakt återfinns flera
årsungar. Vikter under 25 till 30 kilo tyder på
det. Även björnhonor med välutvecklade juver skjuts. Då jakten sker med skarpa drivande
hundar kan ungarna separeras från björnhonan.
I årets björnjakt redovisas också minst sju
överskjutningar, dvs att det skjuts fler björnar
än vad som är tillåtet. En del sådana händelser
har tidigare polisanmälts. Dessa avskrivs direkt
eller de inledda förundersökningarna läggs ner.
Att jägare bryter mot gällande bestämmelser får
inga konsekvenser.
Då en älgjägare förorsakar en överskjutning vid
licensjakt efter älg får jägaren betala mellan 4 000
och 7 000 kronor för denna ”felskjutning”.
Varför tillämpas inte samma lagrum (jaktlagen
[1987:259] 41 §, punkt 3 och jaktförordningen
[1987:905] 52 c §) då det gäller licensjakt efter
rovdjur? Den som skjuter exempelvis en björnunge ska betala kännbara 7 000 kronor och det
blir då ingen polissak. Detsamma måste rimligen också gälla överskjutningar vid björnjakt,
som vid älgjakt?
Robert Franzén
Vice Ordförande
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