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Beskriv i korthet vad som hände och när det ägde rum

Svenska Rovdjursföreningen anser att det inte finns formellt stöd för beslut om licensjakt efter
björn i Värmlands län, vilket Naturvårdsverket beslutat såväl 2011 som 2010. Däremot
motsätter sig inte föreningen att skyddsjaktsinstrumentet används för att, i förekommande fall,
rikta jakten mot särskilt skadegörande individer.
- det finns ingen reproducerande fast björnstam i Värmlands län,
- det finns ingen fastställd miniminivå för björn i Värmlands län,
- det är få skador av björn på tamdjur, bikupor och hundar i Värmlands län,
- det beviljas ersättning av staten för att förebygga skador av björn i Värmlands län.
I regeringens proposition 2008/09:210 - En ny rovdjursförvaltning sägs uttryckligen på sidan
9: "Länsstyrelserna bör få ett utvidgat ansvar för förvaltningen av rovdjuren. Därför bör
Naturvårdsverket få delegera till länsstyrelsen att fatta beslut om licensjakt och skyddsjakt
efter björn, varg, järv och lodjur. En sådan delegation av beslutsmakten bör gälla samtliga
beslut om licensjakt och skyddsjakt efter arter som förekommer i antal som överstiger de
nationella miniminivåerna. För de arter där stammen understiger den fastställda miniminivån
eller där en sådan nivå saknas – vilket i dag gäller för varg och järv – bör Naturvårdsverket
huvudsakligen delegera beslutanderätten om skyddsjakt. För att Naturvårdsverket ska få
delegera rätten att fatta beslut om skydds- och licensjakt, bör det krävas att det i det aktuella
länet finns en reproducerande fast stam av arten."
Detsamma gäller även generellt vid jakt efter björn. På sidan 49 i nämnda proposition sägs
beträffande jakt efter björn: "Regeringen anser att den normala jaktformen för björn bör vara
licensjakt. Eftersom björnstammen är känslig för förändringar i dödlighet eller tillväxttakt är
det viktigt att jaktuttaget beräknas med bästa tillgängliga data om populationens storlek och
tillväxttakt. Med de bestämmelser som Naturvårdsverket har förordat (se avsnitt 11) kommer
licensjakt efter björn för närvarande att kunna beslutas av länsstyrelserna i Dalarnas,
Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län."
Värmlands län nämns alltså inte i sammanhanget. Likaså har ingen miniminivå för björn vare
sig föreslagits av länsstyrelsen eller fastslagits av Naturvårdsverket. Det finns inte heller
någon reproducerande fast stam av björn i Värmlands län, vilket rimligen måste vara det
viktigaste kriteriet att uppfylla för att licensjakt ska tillåtas.
Skador på tamdjur inklusive bikupor orsakade av björn
I den nationella rovdjursdatabasen Rovdjursforum har under perioden 2002-2011 (t.o.m. 24
juli 2011) 21 anmälningar gjorts till Länsstyrelsen i Värmlands län, där anmälaren bedömt att
björn kan ha förorsakat skador på tamdjur. Efter besiktning av länsstyrelsen har elva av dessa
anmälningar resulterat i att djurägaren beviljats ekonomisk ersättning av staten på mellan
1 100 och 29 127 kronor. I endast fyra fall har björn otvetydigt bedömts som skadegörare (100
%). I tre fall har björn sannolikt orsakat skadan (55-80 %) och i resterande fyra fall har
sannolikt skadan förorsakats av lodjur eller varg (björn 10-20 %).
Den senaste händelsen inträffade 2006 och den senaste händelsen där björn otvetydigt
bedömts som skadegörare inträffade 2004, dvs för sex år sedan. Vid dessa två händelser 2004
skadades bikupor. Det bör också uppmärksammas att av dessa elva händelser har endast tre
inträffat i Torsby kommun och ingen i Hagfors kommun, dvs i de två kommuner där licensjakt
efter björn nu tillåts i Värmlands län.
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På vilket sätt anser Ni att myndigheten/tjänstemannen har agerat felaktigt?

Utöver beskrivna händelser ovan har fyra anmälningar gjort där hundar skadats och där
anmälaren angett att björn vållat skadan. Dessa händelser inträffade 2004 (3 händelser) och
2006. Vid besiktningarna har björn med säkerhet bedömts som skadegörare vid en händelse,
medan varg bedömts som mer trolig skadegörare vid resterande tre händelser. Ekonomisk
ersättning har beviljats av staten i samtliga dessa fall.
Bidrag för skadeförebyggande åtgärder av björn
Länsstyrelsen i Värmlands län har under åren 2002-2011 beviljat bidrag på mellan 10 000 och
136 000 kronor för att förebygga skador av bl.a. björn till åtta djurägare i Torsby /5), Hagfors
(2) och Karlstads (1) kommuner. Senast ett sådant bidrag beviljades var 2007.
Förutsättningar för jakt efter fredade rovdjur regleras i jaktlagstiftningen - främst i
jaktförordningens (1987:905) paragrafer. I 23 c § sägs beträffande licensjakt: "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. Förordning (2009:1265)."
Naturvårdsverket anger som skäl för sitt beslut följande (sidan 10 i beslutet):
"Naturvårdsverket gör bedömningen att en begränsad och strängt kontrollerad licensjakt efter
björn 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.
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 björn 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 björnar orsakar."
Svenska Rovdjutsföreningen delar inte Naturvårdsverkets uppfattning att skadorna av björn i
Värmlands län är av allvarlig art och kan utgöra grund för beslut om licensjakt. Föreningen
ställer sig också frågande till hur beslut om licensjakt kan "kontrollera stammens tillväxt".
I lagstiftningen anges två grundförutsättningar för att jakt efter fredade rovdjur ska kunna
tillåtas - dels "att det inte finns någon annan lämplig lösning" och dels "att jakten inte
försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga
utbredningsområde". Föreningen menar att det redan finns och tillämpas andra lämpliga
lösningar för att förhindra skador av björn - såväl bidrag till förebyggande åtgärder beviljas av
staten och de relativt få djurägare som drabbas kompenseras ekonomiskt fullt ut. Det har varit
ytterst få dokumenterade skador av björn i Värmlands län, Sådana skador har också minskat,
vilket kan ses vara ett positivt resultat av det förebyggande arbete som skett framförallt efter
2002.
Naturvårdsverket berör inte i beslutet björnens bevarandestatus i Värmland och inte heller hur
en licensjakt då kan försvaras i länet utan att den försvårar upprätthållandet av en gynnsam
bevarandestatus. På sidan 9 i beslutet anges beståndssiffror för björnen, men där sägs
uttryckligen att: "Uppskattningen omfattade inte förekomsten av björn i Värmlands län." På
samma sida sägs också: "Endast hanbjörnar har dokumenterats i länet." Det är rimligen ett
konstaterande i beslut, som bekräftar att Värmlands län inte har en reproducerande björnstam.
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Övriga upplysningar

Föreningen är ej formellt behörig att överklaga Naturvårdsverkets beslut, vilket också framgår
av nedan citerat avsnitt i regeringens proposition 2008/09:210 En ny rovdjursförvaltning.
Detta är en viktig orsak till att föreningen önskar att JO granskar om Naturvårdsverkets beslut
om licensjakt efter björn i Värmlands län är förenligt med gällande nationell lagstiftning och
rovdjurspolitik.
Sidan 54 i regeringens proposition 2008/09:210 En ny rovdjursförvaltning
"Rätt att överklaga beslut om skyddsjakt och licensjakt
Beslut om jakt efter björn, varg, järv och lodjur enligt 6 § jaktförordningen får enligt 58 §
samma förordning inte överklagas. Länsstyrelsens beslut om jakt på enskild individ av björn
eller lodjur enligt 27 § andra stycket i samma förordning får överklagas till Naturvårdsverket.
Verkets beslut i sådana ärenden får inte överklagas. Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt
enligt 27 § jaktförordningen kan enligt 58 § förordningen överklagas till länsrätten med stöd
av 22 § förvaltningslagen (1986:223). Det innebär att ett beslut får överklagas av den som
beslutet angår, om det har gått denne emot och beslutet kan överklagas. Förutsättningen är
normalt att beslutet antingen påverkar klagandens rättsställning eller berör ett intresse som på
något sätt erkänns av rättsordningen.
Den nuvarande ordningen innebär enligt Naturvårdsverket i praktiken att frågan om ett beslut
om skyddsjakt i ett enskilt fall är förenligt med regelverket inte prövas. Kretsen av berättigade
att ansöka om skyddsjakt är begränsad. Ett beviljande av jakt anses sällan eller aldrig gå någon
emot och om ansökan om jakt har avslagits är kretsen taleberättigade liten. I två nyare
avgöranden har länsrätten avvisat överklaganden avseende Naturvårdsverkets beslut om
skyddsjakt. Det ena beslutet från 2008 tillät inte skyddsjakt på lodjur inom Strömsunds
kommun i Jämtlands län. Beslutet överklagades av Strömsunds jaktvårdskrets som yrkade
tilldelning för Strömsunds kommun. Länsrätten fann att jaktvårdskretsen inte var berörd av
beslutet på ett sådant sätt att jaktvårdskretsen hade rätt att överklaga beslutet. Överklagandet
avvisades. Det andra fallet gällde ett beslut av Naturvårdsverket att ge tillstånd till jakt efter
högst sex lodjur i vetenskapligt syfte under en viss period. Beslutet överklagades av Svenska
rovdjursföreningen och även detta överklagande avvisades med motiveringen att föreningen
inte var berörd av beslutet. Regeringen menar att det är viktigt att såväl verkets som
länsstyrelsernas beslut om jakt kan överklagas genom förvaltningsbesvär av den som är berörd
av beslutet.
När beslut om jakt i större utsträckning kommer att tas av länsstyrelserna uppkommer också
frågan om huruvida Naturvårdsverket, för att tillvarata det allmänna intresset, ska ha möjlighet
att överklaga länsstyrelsens beslut. Regeringen anser att det är viktigt att Naturvårdsverket ska
kunna ingripa om länsstyrelsernas beslut är felaktigt. Verket bör därför ges rätt att överklaga
länsstyrelsens beslut. Även möjligheten för olika organisationer att överklaga beslut har
övervägts. Regeringen anser dock att det är tillräckligt om Naturvårdsverket bevakar de
allmänna intressena i frågor som rör rovdjursförvaltning och därmed ges möjlighet att
överklaga länsstyrelsernas beslut."
Enligt nu gällande ordning har Naturvårdsverket inte getts bemyndigande att överklaga länsstyrelsernas beslut och större organisationer har inte heller möjlighet att överklaga vare sig
Naturvårdsverkets eller länsstyrelsernas beslut. Jaktlagstiftningen skiljer sig väsentligt beträffande vem som ges möjlighet att överklaga beslut jämfört med exempelvis miljöbalken.
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