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Datum

2019

Riktlinjer inför vårens skyddsjakt på björn
Innan björnarna vaknar är det bra om du vet vem du ska kontakta om en skada eller
störning uppdagas och vilka uppgifter du ska lämna till Länsstyrelsen vid en ansökan
om skyddsjakt. Läs bilaga 1 som redovisar minimikravet på information från sökanden.
Tänk på att det alltid krävs en viss handläggningstid.
Steg för steg för snabb handläggning
o Kontakta alltid som första steg Länsstyrelsens fältpersonal för inledande dialog
om skadedokumentation.
o Om fältpersonalen beslutar att inte besöka den enskilda händelsen har
den skadelidande möjlighet att bifoga egen dokumentation vid en
skyddsjaktsansökan. Dokumentationen kan godtas som underlag i
ansökan om den uppfyller kriterierna enligt bilaga 2.
o Fyll i blanketten för ansökan om skyddsjakt, se bilaga 1. Ju utförligare desto
större möjlighet till snabb handläggning.
o Kontakta Länsstyrelsens rovdjurshandläggare med informationen ovan, antingen
genom att maila eller ringa.
Dokumentation
Inga bifall kan medges utan att dokumentation av skadebilden finns, detta för att kunna
styrka sannolikheten för att en allvarlig skada kommer att uppstå eller fortsätta (en
förutsättning för bifall enligt 23 b § jaktförordningen). Vid pågående rovdjursangrepp
har den enskilde ett egendomsskydd enligt 28 § jaktförordningen och kan alltså själv
vidta åtgärder för att avbryta eller avvärja angreppet.
Skadebild
Skadebilden bedöms alltid i sin helhet och kan exempelvis bestå av:
o Björndödad ren eller renkalv
o Jaktspår av björn på ren
o Björnspår eller synobservation av björn i närheten av renar
o Skingringsproblematik eller på annat sätt stressade renar, orsakade av björn
Muntliga ansökningar
Mottages vardagar under kontorstid samt helger under perioden 15 april till 16 juni
mellan kl 08 och 17. Beslut på muntliga ansökningar ska vara lika välgrundade som
skriftliga ansökningar. Syftet med muntliga ansökningar är att beslutet kan tas snabbare
då pappersarbetet utförs i efterhand.

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

E-POST

INTERNET

971 86 LULEÅ

Stationsgatan 5

010-225 50 00

norrbotten@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/norrbotten

Bilaga 1
Ansökan om skyddsjakt

Ansökan om skyddsjakt på björn, lodjur, järv och/eller varg enligt 23
a och 23 b §§ jaktförordningen
Allt vilt är fredat och får jagas endast om detta följer av jaktlagen (1987:259) eller av
föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen. Ansvarig myndighet har
möjlighet att, under särskilda omständigheter, bevilja undantag från det strikta skyddet i
Art- och Habitatdirektivet genom att till exempel bevilja licens- eller skyddsjakt. Ett
sådant beviljande innebär dock att särskilda förhållanden ska vara uppfyllda, och att
jakten sker under strängt kontrollerade former.
Grund för skyddsjakt på stora rovdjur
För att Länsstyrelsen ska kunna bedöma om förhållanden är sådana att de uppfyller
kriterierna för att bevilja undantag från det strikta skyddet behövs ett rättvisande
underlag till ansökan. Uppgifterna som efterfrågas på denna blankett ger ett mycket
viktigt underlag för Länsstyrelsens beslut. Ju utförligare ansökan är desto snabbare
kan vi lämna besked i ärendet genom att nödvändiga kompletteringar kan undvikas.
OBS även i de mest självklara fallen handlar det om en handläggningstid för att
säkerställa beslutet rättsligt. Är underlaget inte komplett blir möjligheterna till
beviljande mindre. Som framgår av jaktförordningen krävs det att följande
förutsättningar är uppfyllda för att skyddsjakt på stora rovdjur ska kunna medges:
•
•

•

För att förhindra allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten
eller annan egendom
Skyddsjakten får inte försvåra upprätthållandet eller uppnåendet av en gynnsam
bevarandestatus för den aktuella artens bestånd i dess naturliga
utbredningsområde
Det får inte finnas någon annan lämplig lösning som löser behovet av
skyddsjakt
Ansökan
Fullständigt ifylld ansökan skickas till:
norrbotten@lansstyrelsen.se
eller
Länsstyrelsen Norrbotten
Stationsgatan 5
971 86 LULEÅ

Den här blanketten motsvarar ett minimikrav vad sökanden förväntas redogöra för vid
en skyddsjaktansökan på stora rovdjur. Det går bra att bifoga ytterligare redogörelse vid
behov.
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Ansökningsblankett
Skyddsjakt
Björn, Lodjur, Järv och Varg

Sökande
Namn (Sameby)

c/o

Postadress

Postnummer och ortnamn

E-postadress

Kontaktperson (Namn och telefonnummer)

Vilt som ansökan avser
Art

Antal skadegörande individer som ansökan avser samt ev. kön och ålder

Uppgifter om skyddsjakter
Under vilken period önskas skyddsjakt utföras

Jaktmetod, hur ska jakten bedrivas? Motivera varför annars otillåtna jaktmedel är nödvändiga vid skyddsjakten

Område som ansökan avser
Skadeområde (ange vilket område där skada uppstått)

Föreslaget skyddsjaktsområde (Bifoga om möjligt gärna en karta)
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Ansökningsblankett
Skyddsjakt
Björn, Lodjur, Järv och Varg

Skäl till ansökan
Beskriv i detalj uppkomna skador, när de upptäcktes samt när de bedöms ha inträffat.

Skadeförebyggande åtgärder
Beskriv vilka skadeförebyggande åtgärder som vidtagits för att förhindra skada såväl innan som efter att skada uppstått.

Annan lämplig lösning
Redogör för varför det inte finns någon annan lämplig lösning än skyddsjakt i det här enskilda fallet. Andra lämpliga lösningar
kan exempelvis vara flytt av renar, skrämselåtgärder, ökad bevakning, licensjakt etc.

Underskrift
Ort och datum

Sökandens underskrift

