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Naturvårdsverket
Länsstyrelsen i Norrbottens län
971 86 Luleå

Stockholm 23 juli 2012

Överklagan av Länsstyrelsen i Norrbottens läns beslut om licensjakt
efter björn 2012 (diarienummer: 218-4577-12)
Länsstyrelsen i Norrbottens län beslutade den 5 juli 2012 om licensjakt efter högst 90
björnar i länet under 2012.
Med hänvisning till Högsta förvaltningsdomstolens beslut den 28 juni 2012 i mål nr 794311 överklagar SRF härmed delar av beslutet:
1. SRF stöder de tjänstemän på länsstyrelsen naturvårdsenhet som avgett särskilt
yttrande beträffande tilldelningens storlek och yrkar därmed att högst 51 björnar får
fällas under licensjakt 2012.
2. SRF yrkar att jakttiden i området mellan odlingsgränsen och
lappmarksgränsen tillåts som längst till den 30 september.
Som skäl för yrkande 1 delar föreningen de motiv som anges i det särskilda yttrandet, det
vill säga:


Enligt det Skandinaviska björnprojektet och björnobsen minskar björnstammen sedan
ett antal år.



Björnens reproduktion är mycket långsam, vilket medför att stora svängningar i
förvaltningsåtgärder bör undvikas.



Det mått som finns att bedöma björnstammens populationsutveckling – björnobs –
avspeglar en utveckling som delvis har sin grund i åtgärder genomförda för flera år
sedan, vilket måste beaktas i förvaltningen.



En av grunderna för en framgångsrik förvaltning är beräkning av jaktens påverkan på
björnstammens utveckling – då behövs en likartad avskjutning under minst tre år.



Björnen är en art som har ett mycket starkt skydd inom både europeisk och nationell
lagstiftning, bland annat genom art- och habitatdirektivet, vilket innebär att den
eftersträvande minskningen av björnstammen måste ske under väl avvägda och
kontrollerade former.
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Därutöver vill SRF påpeka att Skandinaviska björnprojektet gjorde den senaste
populationsuppskattningen 2008 och mycket talar för att björnstammen därefter minskat i
Norrbottens län och i landet som helhet.
Det måste också särskild beaktas att skyddsjakten efter björn 2012 ökat väsentligt i
Norrbottens län och att det enligt beslutet redan fällts 28 björnar med stöd av
skyddsjaktsbestämmelser.
SRF kan inte finna några välgrundande skäl för beslutet om väsentligt ökad licenstilldelning
till 90 björnar, utöver de björnar som redan fällts under skyddsjakt.
Som skäl för yrkande 2 anför föreningen följande:
Jakttiden har utökats i delar av Norrbottens län först under senare år. Tidigare har
björnjakten i hela Norrbottens län avslutats den 30 september. Under några år infördes
förlängd jakt i kustkommunerna. Jakt under björnens förberedelse till idevistelse och under
ideperioden är i strid med art- och habitatdirektivets artikel 12 punkt 1b, där det bland
annat klargörs att det är förbjudet att under övervintringsperioden avsiktligt störa de arter
som är skyddade enligt artikel 12.. Det är inte heller förenligt med god jaktetik att tillåta jakt
omedelbart före och under den i Norrbotten halvårslånga idevistelsen.
SRF motsätter sig att jakt efter björn tillåts omedelbart före och under ideperioden, varför
föreningen yrkar att jakttiden inte ska vara längre än till den 30 september i Norrbottens
län, med undantag för Norrbottens kustkommuner. Det finns inte heller stöd i tillgängliga
klimat-/väderdata att tillåta jakt i oktober så långt västerut som till odlingsgränsen. Bilaga 1
visar kartor från SMHI som visar att en tydlig klimatgradient går långt mer kustnära än vid
odlingsgränsen i Norrbottens län.
Svenska Rovdjursföreningen
Roger Olsson
Ordförande
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Bilaga 1
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