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 Elektronisk delgivning 

Beslut om skyddsjakt efter björn 

Beslut 
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 23 a § jaktförordning (1987:905) att ge 
tillstånd till skyddsjakt efter en (1) björn i Östra Öjungbo, Bollnäs kommun, 
inom det område som avgränsas på kartan i bilaga 2 till detta beslut.  

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 15 § jaktförordningen att alla typer av 
belysning får användas för att underlätta skyddsjakten.  

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 21 § jaktförordningen att skyddsjakten får 
bedrivas från motordrivet fordon. 

Länsstyrelsen medger att skyddsjakten får ske hela dygnet med stöd av 9 § 
jaktförordningen.  

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 24 d § andra stycket jaktförordningen att 
jakten får ske på annans jaktområde.  

Vidare beslutar länsstyrelsen med stöd av 59 § jaktförordningen att beslutet 
gäller omedelbart utan hinder av att det överklagas. 

Villkor 
1. En (1) björn får fällas.  
2. Skyddsjakten är tillåten från och med beslutsdatum till och med den 6 

oktober 2021. 
3. Skyddsjakten får endast bedrivas inom område som avgränsas på kartan 

i bilaga 2.  
4. Maximalt två (2) hundar får släppas efter en och samma björn under ett 

och samma jakttillfälle. 
5. Länsstyrelsen eller av länsstyrelsen utsedda personer får utföra jakten 

med stöd av detta beslut.  
6. Länsstyrelsen avlyser jakten om tilldelad björn fällts eller påskjutits 

innan jakttiden löpt ut. Om eftersök visar att det påskjutna djuret är  
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oskadat beslutar Länsstyrelsen huruvida fortsatt jakt ska ske inom 
återstående tid som omfattas av beslutet.  

7. Fälld björn ska besiktigas av länsstyrelsens besiktningspersonal. 
Besiktningen dokumenteras på särskilt anvisad blankett. Specificerade 
organprover insamlas av länsstyrelsen och skickas till Statens 
veterinärmedicinska anstalt. Skinnet ska chip-märkas av länsstyrelsen 
och tillfaller tillsammans med resten av kroppen därefter 
jakträttshavaren. Jakträttshavaren ska erhålla kopia av 
besiktningsprotokollet. 

8. Efter avslutad skyddsjakt, oavsett utfall, ska sökanden inkomma till 
länsstyrelsen med en skriftlig redogörelse för hur jakten bedrivits. Om 
djuret fällts ska koordinater för skottplats inkluderas. Redogörelsen ska 
ha inkommit senast två veckor efter djuret fällts. Redogörelsen kan 
skickas till gavleborg@lansstyrelsen.se alternativt skrivas ut och postas 
till Länsstyrelsen Gävleborg, 801 70 Gävle.  
Återrapport av skyddsjakt, användning av skyddsväst, åtgärder mot 
bäver eller dispens medföra vapen i terräng (lansstyrelsen.se) 

Beskrivning av ärendet 
Den 30 augusti 2021 inkom en ansökan om skyddsjakt efter en björn som under 
en längre tid rört sig i ett stugområde och där den har vält soptunnor. Sökanden 
anger att björnen har rört sig i området från två veckor före påsk och att den 
vält soptunnor minst en gång i veckan sedan dess. 

Sökanden har varit i tät kontakt med renhållningsföretaget i syfte att få till 
tätare hämtningar eller lås på tunnorna och på så vis förebygga problemet. 
Renhållningsföretaget saknade dock förutsättningar att hjälpa till när det 
kommer till lås och har inte möjlighet att hjälpa till på något annat vis heller 
annat än att ta bort tunnorna. De gånger björnen fällt soptunnorna så har den 
ofta spritt ut sopor kring området och omgivande skogsparti, vilket ytterligare 
försvårat kontinuerlig sophämtning. Boenden har i den mån det har gått låst in 
tunnorna mellan hämtningarna och tagit hem sopor istället för att de har 
lämnats kvar men då ett flertal kommer långväga ifrån har det varit en ohållbar 
lösning. 

Den 5 juli 2021 hörde en av de boende av sig till länsstyrelsen för att söka 
rådgivning kring förebyggande åtgärder. Sökanden tillsammans med övriga 
boende har därefter haft kontinuerlig kontakt med länsstyrelsen och skickat 
in dokumentation i form av bilder samt rapporterat händelser. Länsstyrelsen 
har varit ut till området för att säkerställa att det rör sig om björn och vidare 
ge råd kring förebyggande åtgärder. Sökanden har även försökt att skrämma 
björnen i samband med att den har besökt tunnorna, genom att aptera 
tunnorna med angeldon och knallskott. Björnen har dock återvänt utan 
fördröjning, även vid tillfällen då husbilar och husvagnar stått i närheten 
med människor inuti. 

https://www.e-tjanster.lansstyrelsen.se/formservice/formDownload?serviceName=lst_cfd_multiserv_formhotell_tr&scriptcomponent.cmtagname=trex-lst-skyddsjakt_aterrapport-cfd&service_name=skyddsjakt_aterrapport&skip.login=yes
https://www.e-tjanster.lansstyrelsen.se/formservice/formDownload?serviceName=lst_cfd_multiserv_formhotell_tr&scriptcomponent.cmtagname=trex-lst-skyddsjakt_aterrapport-cfd&service_name=skyddsjakt_aterrapport&skip.login=yes


 
BESLUT 

  

 
3 (8) 

2021-09-08 
  

Dnr 6528-2021 
    

 

Postadress Länsstyrelsen, 801 70 Gävle 

Besöksadress Borgmästarplan 

Telefon 010-225 10 00 

E-post gavleborg@lansstyrelsen.se 

Webb lansstyrelsen.se/gavleborg 

FB facebook.com/lansstyrelsengavleborg 
 

Motivering till beslutet 
Vid prövning av om skyddsjakt ska beviljas gör länsstyrelsen en samlad 
bedömning i varje enskilt fall. Bedömningen görs utifrån eventuella skadors 
omfattning, under hur lång tidsperiod som dessa skett, om skadeförebyggande 
åtgärder vidtagits och vilka möjligheter som finns till att förebygga skada samt 
vilken möjlighet det finns till annan lämplig lösning utöver skyddsjakt.  

Naturvårdsverkets riktlinjer för skyddsjakt anger att skyddsjakt kan medges av 
hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller att förhindra allvarlig skada om det 
är sannolikt att en allvarlig skada kommer att uppstå, vilket även framgår av 23 
a § första stycket punkt 1 och 3 jaktförordningen.  

Definitionen1 av en problembjörn är att den antingen vid upprepade tillfällen 
stått kvar eller rört sig mot människor som gått/sprungit mot björnen på ett 
avstånd mindre än 40 m eller att den under lång tid återkommit till bebyggelse, 
dvs under minst tio av 30 dygn observerats mindre än 100 m från bebyggelse. 
Om ett rovdjur under flera månader rör sig nära människor och/eller bebyggelse 
så kan det förväntas att rovdjuret vänjer sig vid människan till en viss grad och 
därmed inte viker av i samma utsträckning när människor närmar sig. Rovdjur 
som vant sig vid människan på detta vis kan i trängda situationer uppvisa ett 
aggressivt beteende och därmed utgöra en potentiell fara. För att undvika en 
sådan situation bör tillvänjning av rovdjur förebyggas i ett tidigt skede. 

I det aktuella fallet har olägenheterna från björnen pågått i över fem månader. 
Björnen har kontinuerligt rört sig i området i närheten av människor och 
bebyggelse. Boende har vidtagit förebyggande åtgärder i form av att ta bort det 
som lockar in björnen och skrämma den i samband med att den besökt 
tunnorna. Jakt har också bedrivits i området under årets licensjakt efter björn 
där en individ fälldes i det aktuella området. Några dagar efter avslutad jakt dök 
björnen upp för ett nytt besök bland tunnorna. 

Länsstyrelsen bedömning är att tiden där björnen uppehållit sig i området 
tillsammans med att den enligt beskrivning inte viker av vid skrämselåtgärder 
tyder på att den vant sig vid närheten till människan. Länsstyrelsen konstaterar 
att sökanden tillsammans med boende har undersökt och vidtagit de 
skadeförebyggande åtgärder som finns tillgängliga till fullo och att det därmed 
saknas andra lämpliga lösningar. Ansökan om skyddsjakt ska därmed beviljas. 

Bestämmelser som beslutet grundas på 
Naturvårdsverket har, med stöd av 24 a § jaktförordningen beslutat om 
överlämnandet av rätten att besluta om skyddsjakt efter björn till vissa 
länsstyrelser (Naturvårdsverkets beslut NV-00303-20). 
 

 
1 Rovdjur, tamdjur, hundar och människor, Viltskadecenter PM till Rovdjursutredningen 
2006 



 
BESLUT 

  

 
4 (8) 

2021-09-08 
  

Dnr 6528-2021 
    

 

Postadress Länsstyrelsen, 801 70 Gävle 

Besöksadress Borgmästarplan 

Telefon 010-225 10 00 

E-post gavleborg@lansstyrelsen.se 

Webb lansstyrelsen.se/gavleborg 

FB facebook.com/lansstyrelsengavleborg 
 

All jakt måste bedrivas i enlighet med Sveriges EU-rättsliga åtaganden. Art och 
habitatdirektivet (1992/43/EEG) har en avgörande betydelse för vilket utrymme 
som finns för skyddsjakt. Åtgärder som vidtas enligt art och habitatdirektivet 
ska syfta till att bibehålla eller återställa en gynnsam bevarandestatus. 
Direktivet ger möjligheter till undantag från skyddskraven under vissa 
förutsättningar. Undantagen regleras i artikel 16.1, att det inte finns någon 
annan lämplig lösning och att undantaget inte försvårar upprätthållandet av en 
gynnsam bevarandestatus. För att ett undantag från skyddsreglerna ska kunna 
göras, måste skälen vara mycket starka och den jakt som tillåts mycket 
begränsad. 
 
Enligt 9 § jaktförordning (1987:905) står det: För jakt med skjutvapen efter älg, 
björn, varg, järv, lo, hjort, rådjur och mufflonfår gäller följande begränsningar. 

1. Älg får jagas bara under tiden fr.o.m. en timme före solens uppgång till 
solens nedgång. 

2. Björn får jagas bara under tiden fr.o.m. en timme före solens uppgång till 
två timmar före solens nedgång. 

3. Varg, järv, lo, hjort, rådjur och mufflonfår får jagas bara fr.o.m. en timme 
före solens uppgång t.o.m. en timme efter solens nedgång. Under timmen 
efter solens nedgång får jakten endast bedrivas som vaktjakt eller 
smygjakt. 

Länsstyrelsen får i det enskilda fallet medge undantag från första stycket. Om 
flera län är berörda, prövas frågan av länsstyrelsen i det län där huvuddelen av 
marken är belägen. 
 
Enligt 15 a § jaktförordning (1987:905) får Naturvårdsverket eller, om beslutet 
fattas av länsstyrelsen, länsstyrelsen i det enskilda fallet besluta om undantag 
från förbudet att vid jakt använda belysning utöver vad som är tillåtet enligt 14 
§, om det är fråga om skyddsjakt, licensjakt eller jakt som avses i 31 § första 
stycket. 
 
Enligt 21 § jaktförordning (1987:905): Utöver vad som följer av 20, 20 a och 
20 b §§ får den myndighet som beslutar om jakten i det enskilda fallet besluta 
om undantag från förbudet i 31 § första stycket jaktlagen (1987:259) i fråga om 
jakt efter björn, varg, järv, lo, utter, valar och fladdermöss samt när det är fråga 
om jakt som avses i 24 § eller 31 § första stycket 1 denna förordning. I övriga 
fall får länsstyrelsen besluta om sådana undantag. Om flera län är berörda och 
det är länsstyrelsen som beslutar om undantag, prövas frågan av länsstyrelsen i 
det län där huvuddelen av marken är belägen. I fråga om vilda fåglar, björn, 
varg, järv, lo, utter, bäver, mård, iller, skogshare, vikare, valar och fladdermöss 
samt i fråga om andra vilt levande djurarter som har markerats med N, n eller F 
i bilagan till artskyddsförordningen (2007:845) får undantag medges endast om 

1. det inte finns någon annan lämplig lösning, 
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2. upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i 
dess naturliga utbredningsområde inte försvåras, och 

3. undantaget behövs för att en sådan begränsad jakt som avses i 23 c § ska 
kunna genomföras eller behövs av något sådant skäl som anges i 23 a § 
eller 31 § första stycket denna förordning. 

 
Som framgår av 23 a § jaktförordning (1987:905) ska följande förutsättningar 
vara uppfyllda för att skyddsjakt ska kunna medges: 
Om det inte finns någon annan lämplig lösning, och om det inte försvårar 
upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess 
naturliga utbredningsområde, får beslut om jakt som avses i 23 b, 24, 25 och 29 
§§ meddelas 

1. av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller av andra tvingande skäl som 
har ett allt överskuggande allmänintresse, inbegripet orsaker av social 
eller ekonomisk karaktär och betydelsefulla positiva konsekvenser för 
miljön, 

2. av hänsyn till flygsäkerheten, 
3. för att förhindra allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, 

vatten eller annan egendom, eller 
4. för att skydda vilda djur eller växter eller bevara livsmiljöer för sådana 

djur eller växter. 
 
Enligt 24 d § jaktförordning (1987:905): I ett beslut om jakt enligt 23 b eller 23 
d § får den beslutande myndigheten bestämma hur man ska förfara med ett 
dödat djur. Om inte myndigheten beslutat något annat får djuret behållas av 
jakträttshavaren. När beslut om jakt meddelas enligt 23 b eller 23 d § får 
myndigheten även medge undantag från 31 § första stycket jaktlagen 
(1987:259) och, när det gäller skyddsjakt, också medge att jakten bedrivs på 
annans jaktområde. 
 
Enligt 59 § jaktförordning (1987:905) får Polismyndigheten, länsstyrelsen och 
Naturvårdsverket förordna att beslut enligt denna förordning skall gälla utan 
hinder av att det har överklagats. 

Du kan överklaga beslutet 
Se bilaga med överklagandehänvisning. 

De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av enhetschef Monica Eriksson med vilthandläggare Sandra 
Wahlund som föredragande. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter 
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Kopia 
1. Naturvårdsverket  
2. Viltförvaltningsdelegationen i Gävleborgs län  
3. Mellersta rovdjursförvaltningsområdet  
4. Polisen region mitt 
5. Statens veterinärmedicinska anstalt 

Bilaga 
1. Överklagandehänvisning förvaltningsrätten 
2. Karta över skyddsjaktområde 
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  Bilaga 1 

Överklagandehänvisning förvaltningsrätten 
 

 
 Du kan överklaga beslutet 

Om du inte är nöjd med länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos 
förvaltningsrätten. 

Hur överklagar jag beslutet? 
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare 
tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller skicka ditt skriftliga överklagande 
till Länsstyrelsen Gävleborg antingen via e-post; gavleborg@lansstyrelsen.se, eller med post; 
Länsstyrelsen Gävleborg, 801 70 Gävle. 

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 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.  
Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom tre veckor från den 
dag då beslutet meddelades. 

Ditt överklagande ska innehålla 
• vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer, 
• hur du vill att beslutet ska ändras, samt 
• varför du anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt. 

Skriv också följande uppgifter, om du inte tidigare lämnat dem: 
• person- eller organisationsnummer, 
• telefonnummer där du kan nås dagtid (med undantag för nummer som avser ett hemligt 

mobilabonnemang som behöver uppges endast om rätten begär det), 
• e-postadress, och 
• annat som har betydelse för att domstolen ska kunna nå dig. 

Om du har handlingar som du anser stödjer ditt överklagande så bör du bifoga kopior på dessa. 
Kontakta länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post. 

Ombud 
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna skrivelsen, bifoga 
en fullmakt i original från dig samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer. 

Behöver du veta mer? 
Har du ytterligare frågor kan du kontakta länsstyrelsen via e-post, gavleborg@lansstyrelsen.se, eller 
via växeltelefonnummer 010-225 10 00. Ange diarienummer 6528-2021. 
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Bilaga 2 – Skyddsjaktsområde 
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