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Lathund för björnskyttar 2020 i Västernorrlands län
Kontrollera före jakten:

Jaktledare

Utses alltid före jakt

Övningsskytte

Rekommenderas att genomföra Björnpasset eller
motsvarande

Jakttid

21 augusti till 15 oktober
Från och med en timme före solens uppgång till två
timmar före solens nedgång.

Tilldelning

Ta reda på hur många björnar som återstår genom att
ringa 0611-34 91 53

Jaktområden

Område 1: Sundsvall, Timrå, Härnösand, Kramfors kommuner
Område 2: Örnsköldsviks, Sollefteå, Ånge kommuner
Högst 25 tilldelade björnar får fällas inom område 2
under perioden 21 augusti till 15 september. Efter den
15 september utgör hela länet ett jaktområde för
eventuellt kvarvarande björnar på tilldelningen.

Hundar

Högst två hundar får användas samtidigt efter en och
samma björn. Av jaktetiska skäl ska inte hundarna
bytas ut under jakten på samma björn.

Fordon

Jakt får inte ske från motorfordon. Dessa får inte
heller användas för att söka efter, spåra, förfölja eller
genskjuta vilt (31§ jaktlagen).

Åtel

Det är efter anmälan till länsstyrelsen tillåtet att jaga björn vid
åtel.

Eftersökshund

Var och hur snabbt en eftersökshund kan vara på plats
är jaktledarens ansvar.

Eventuell fällavgift

Fastställs av jakträttsupplåtaren
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Efter skott:

Anmälan

Fälld eller påskjuten björn ska anmälas utan dröjsmål
och senast inom en timme. Ring länsstyrelsen på:
0611-34 92 12

Påskjutning

Skytten och jaktledaren ansvarar föra
platsundersökning samt för eventuellt eftersök.

Prover

Tand, könsdelar, hår-, spen-, hud- och muskelprov
(tas av besiktningsman)

Blanketter

Fyll i blanketterna:
Registrering av fälld/död björn Besiktning,
provtagning och märkning av fälld/död björn
Vid påskjutning: Påskjuten björn –
platsundersökning och eftersök
Vid åteljakt: Dokumentation av åteljakt på björn

Besiktning

Björnen ska besiktas utan dröjsmål. För att underlätta
besiktningen: sätt in en pinne i björnen mun för att
hålla den öppen innan likstelhet inträder.

Försäljning

Ansökan om Cites-intyg från Jordbruksverket krävs,
ansökningsblankett tillhandahålls av besiktningsman.

Märkning

Av skinn: omgående i fält.
Av kranium: Inom sex månader.

