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Sammanfattning 
 

Antalet björnar i landet har under drygt 20 år konstant ökat, bara under åren 1996-2004 

ökade björnstammens tillväxttakt med 44%. En tillväxt som invånarna i de björnrika 

länen fått känna av då björnen har närmat sig människan allt mer. Syftet med uppsatsen 

är därför att beskriva grunderna för svensk jaktpolitik och viltskadeersättning med 

avseende på björn, samt aktörernas (riksdagsmän, bofasta, jägareförbundet, lantbrukarns 

riksförbund och världsnaturfonden) inställning till skyddsjakt på den växande 

björnstammen. För att besvara syftet har jag använt följande frågeställningar: På vad 

grundar sig skyddsjakten av björn? Vad krävs för att erhålla viltskadeersättning? Vilken 

syn har aktörerna på den rådande rovdjurspolitiken? Vilken åsikt har aktörerna om 

jaktlagstiftningens utformning?  

 

Rätten att få utfärda skyddsjakt baseras på EU:s art och habitatdirektiv, vilket 

godkänner skyddsjakt då det inte finns någon annan lämplig lösning på ett 

björnproblem. Skyddsjakten får heller inte inverka negativt på upprätthållandet av 

björnens bevarandestatus. Naturvårdsverket fattar beslut om skyddsjakt i samråd med 

länsstyrelsen för att kontrollera björnstammens tillväxttakt och för att förebygga eller 

minska riskerna med trafikolyckor och skador på annat vilt, samt för att trygga 

människans allmänna hälsa och säkerhet.   

 

För att en enskild person eller näringsidkare ska ha rätt till viltskadeersättning måste 

deras verksamhet vara förlagd, utformad eller nichad på ett rovdjurssäkert sätt. 

Länsstyrelserna betalade ut 564 971 kr i viltskadeersättning år 2004, av denna summa 

gick 18 % till att ersätta skadorna som björn vållat.  

 

Majoriteten av invånarna i de björnrika länen är nöjda med rovdjurspolitiken. Däremot 

råder det ett enhetligt missnöje över björnstammens utbredning,  den allmänna 

inställningen är att det finns för mycket björn, samt att regeringens fastställda 

minimimål för  björnstammen bör revideras.  

 

Svenska jägareförbundet är missnöjda med rovdjurspolitiken, den har resulterat i en 

koncentration av stora rovdjurspopulationer på cirka en tredjedel av landets yta. 

  



Jägareförbundet kräver en ändring av Jaktförordningens (1987:905) 28§ så att den 

enskilde får rätt att försvara tamdjur och hundar mot rovdjur. I likhet med Svenska 

jägareförbundet så är lantbrukarnas riksförbund (LRF) kritiska till rovdjurspolitiken, 

den har enligt LRF skapat ett missnöje bland medlemmarna mot rovdjurens existens. 

LRF kräver också att jaktförordningens (1987:905) 28§ ändras så att den blir enklare att 

tolka. Världsnaturfonden (WWF) vill ha ändring av jaktförordningen (1987:905) 28§, så  

att den enskilde får rätt att skjuta anfallande rovdjur för att skydda sitt tamdjurbestånd. 

Detta är statens enda chans att få lantbrukarna att acceptera rovdjur enligt WWF.  

 

Aktörernas missnöje till riksdagens fastställda minimimål för björnstammen och kravet 

på en omskrivning av jaktlagstiftningen har resulterat i ett policyproblem för staten. 

Professor Rune Premfors menar att policyproblem uppstår då aktörerna är missnöjda, 

samtidigt som de ställer krav på fler statliga åtgärder för att bli tillfreds. Staten har 

försökt lösa detta problem med en högre björnavskjutning under de senaste åren. 

Regeringen har även presenterat ett förslag på en ny version av jaktförordningens 

(1987:905) 28§ under hösten 2005.  
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1 Inledning 
 

Under de senaste åren har privatpersoner och media vittnat om allt tätare kontakter 

mellan människa och björn, möten som har ägt rum på björnens hemmaplan samt på 

platser där björnen ”normalt” sätt inte ska påträffas. Den grupp som oftast påträffar 

björn i naturen är jägarna i och med att de smyger sig fram i terrängen eller sitter tyst på 

ett pass1. I de fall då ett björnmöte inträffar mellan en ostörd björn och en människa är 

de oftast ofarliga, i och med att björnen själv undviker kontakttagande, men ibland sker 

det tillbud för både jägare och dess hundar där de skadas eller i undantagsfall dödas 

genom björnangrepp. Olyckor som exempelvis kan ha orsakas av att björnen irriterat sig 

på jägarens hundar vilka då kan locka med sig björnen till husse, eller att björnen störts 

när den är på väg att gå i ide eller nyligen har gått i ide. Björnangrepp kan även inträffa 

när björnen ligger inpå ett byte/kadaver. Hör björnen då att någon närmar sig så 

försvarar den bytet mot såväl hundar som människor, men oftast så avviker björnen vid 

störningar. Hösten 2004 inträffade den första jaktolyckan i Sverige på över 100 år med 

dödlig utgång orsakat av björn. Händelsen inträffade under pågående älgjakt i 

Norrbotten, då en hundförare dödades av en angripande björn (Björnmöten 2005). 

 

Sjulsmark och Tärendö är två Norrbottniska platser som under sensommaren och hösten 

2005 gjort sig ett namn för svensken i gemen som populära ställen för björn beskådande  

i tätbebyggt område. I Sjulsmark resulterade två ungbjörnars rotande bland gårdarnas 

bikupor och sopor efter mat, i ett totalt trafikkaos när hundratals nyfikna åskådare ville 

se de båda björnarna på kvällarna. Trafikproblemen ledde till att polis tillkallades för att 

dirigera trafiken (Aftonbladet 19/8-2005). Björnarnas orädda beteende lockade en del 

åskådare till att söka sig allt närmare de båda djuren för att filma och fota dem eller för 

att ta reda på hur nära de kunde komma björnarna. Bosatta har även sett personer 

rotandes i byns soptunnor efter något lämpligt för att locka björnarna till sig trots att 

länsstyrelsen har haft personal på plats för att informera de tillresta åskådarna om hur 

man ska förhålla sig till björnen på ett säkert sätt (Svenska dagbladet 20/8-2005).  

                                                           
1 Avgränsad del av terrängen där viltet, speciellt om det är drivet, brukar gå fram. Ordet används också om den plats där jägaren 
väntar, passar, på viltet (www.ne.se) 
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Situationen i Sjulsmark var alltså sådan att det förelåg stor risk för att människor skulle 

komma till skada i och med att tidigare försök att skrämma iväg de båda djuren 

misslyckats(Norrbottens Kuriren 6/10-2005). 

 

Enligt Naturvårdsverkets författningssamling NFS 2002:132 är länsstyrelsen ansvarig 

för viltskadorna inom länet. Viltskador skall förebyggas genom att länsstyrelsen med 

stöd av 29§ jaktförordningen (1987:905) utfärdar skyddsjaktstillstånd. Den 18 augusti 

bara dagarna före premiären för björnjakten beslutades det om skyddsjakt på 

Sjulsmarksbjörnarna (Svenska dagbladet 20/8-2005). Eftersom en flytt av björnarna till 

en annan del av landet var otänkbart på grund av en befintlig policy, som inte tillåter att 

rovdjur flyttas inom landet (Norrbottens Kuriren 6/10-2005). Länsstyrelsens jägare 

lyckades under natten till den 20 augusti skjuta en av björnarna (Svenska Dagbladet 

20/8-2005).  

 

En liknade händelse inträffade bara en månad senare i Tärendö, där en ensam björns 

ätande på ett älgkadaver började dra till sig allt fler nyfikna närgångna åskådare. 

Trenden att folksamlingar dras till vilda björnar som letar mat eller ruvar på något ätbart 

är enligt länsstyrelsen allt annat än positiv i och med att det kan vara förenat med 

livsfara (NSD 23/9-2005). I fallet med Tärendö björnen hoppades länsstyrelsen att björn 

beskådandet skulle upphöra av sig själv när älgen var uppäten. De markerade tydligt vid 

denna händelse att om det inte sker en ändring på folks nyfikenhet så tvingas 

länsstyrelsen söka hjälp både från polis och naturbevakare för att kunna mota bort 

folket, så att det inte inträffar någon björn relaterad olycka(NSD 23/9-2005).  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om bidrag och ersättningar för viltskador. 
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1.1 Bakgrund 
 

Svensk rovdjurspolitik regleras efter EU:s art3- och habitatdirektiv4 (92/43/EEG) sedan 

Sveriges EU medlemskap 1992. Direktivet syftar till att säkerställa den biologiska 

mångfalden, genom bevarandet av vilda djur och växtarter, reglerna angående 

djurarternas skydd bygger på två olika förteckningar. Djurarter som är i behov av ett 

särskilt skydd såsom björnen återfinns i EU:s art- och habitatdirektiv (92/43/EEG) 

bilaga 4a. Sverige skall enligt denna bilagas artikel 12 förbjuda ett avsiktligt fångande 

eller dödande av djur i naturen. Skyddet av björnen är inte absolut, enligt direktivet har 

medlemsstaterna möjlighet att göra undantag gällande djurskydds bestämmelserna om 

två villkor kan uppfyllas. Det första är att det inte får finnas någon annan lösning än 

skyddsjakt för att lösa ett rovdjursproblem. Det andra är att upprätthållandet av en 

gynnsam bevarandestatus hos den berörda arten inte försvåras.  
 

”begreppet gynnsam bevarandestatus består av tre delar. Artens populationsutveckling 

skall vara sådan att den på lång sikt kommer att vara en livskraftig del av sin livsmiljö. 

Artens naturliga utbredningsområde skall inte minska, och det ska sannolikt inte heller 

komma att minska inom en överskådlig tid. Slutligen ska det finnas och i framtiden 

sannolikt fortsätta att finnas en tillräcklig stor livsmiljö för att populationer av arten skall 

bibehållas på långsikt”(Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2003/04:MJU18 sid. 2). 

 

I enlighet med svensk lagstiftning är björnen ett fredat vilt, den får enligt 2§ jaktlagen 

(1987:259) endast jagas då jakten bedrivs enligt jaktlagens föreskrifter (Beslut om 

björnjakt, Naturvårdsverket 2005). Jaktlagen (1987:259) 7§ beviljar björnjakt då 

beståndet kan  utgöra påtagliga risker för trafikolyckor eller allvarliga skador på annat 

vilt. Sverige har genom 23a – 29 och 31§ jaktförordningen5 (1987:905) lyckats 

genomföra undantagsbestämmelser för EU:s art och habitatdirektiv, de allmänna 

förutsättningarna för bedrivandet av skyddsjakt anges i denna jaktförordnings 23a§ 1:a 

stycket.  

                                                           
3 Den mest fundamentala enheten i organismvärlden. Arten definieras som en grupp individer vilka under naturliga förhållanden 
kan reproducera sig med varandra och som samtidigt är reproduktivt isolerade ifrån andra sådana grupper av individer (www.ne.se). 
4 Hemvist, boendemiljö; i biologin en arts livsmiljö (www.ne.se). 
5 Bestämmelser om allmänna jakttider och licensjakt. Här regleras också den rätt till jakt för att förebygga skador som kan vara 
generell för jakträttshavarna under vissa förutsättningar eller får bedrivas först efter särskilt tillstånd. Allmänna bestämmelser om 
jaktmedel, vapen och fångstredskap finns också i förordningen, liksom regler för användandet av hundar vid jakt (www.ne.se). 
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”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 skyddsjakt medelas”(Beslut om björnjakt, Naturvårdsverket 2005 sid 7).  

 

Björnjakten i Sverige är sedan 1981 strikt reglerad genom att respektive län har fått sig 

tilldelat fastställda kvoter på hur många björnar man får skjuta. Under dessa dryga 20 år 

så har naturvårdsverket kunnat se en markant tillväxt av björnstammen som ett resultat 

av den strikt reglerade jakten. Naturvårdsverkets senaste beräkningar av den svenska 

björnstammen visar att det finns år 2005 1635 – 2840 björnar i landet, enbart i 

Norrbottens län uppskattas björnstammen bestå utav cirka 350 djur år 2005 enligt 

länsstyrelsens inventeringar. Att jämföra med 1996 års stora björninventering som 

redovisade en björnstam på totalt 1000 individer i landet. (Skandinaviska björnprojektet 

2004).  

 

Går man tillbaka till 1930- talet så bestod björnstammen endast utav ca 130 djur 

fördelade på fyra så kallade kärnområden (reproduktionsområden). Björnen har 

långsamt spridits utåt på grund av att honorna inte flyttar så långt ifrån mödrarna. I dag 

finner man björn i norra Värmland, Dalarna, Gävleborgs län och i de norra delarna av 

landet (www.jagareforbundet.se). Dagens björnstam är uppdelad i två genetiska skilda 

populationer, där europaväg 14 i Jämtland fungerar som gräns.  

En gräns som är på väg att försvinna i och med ett riksdagsbeslut som godkänner en 

populations sammanslagning. För att underlätta denna sammanväxt i Jämtland så har 

naturvårdsverket godkänt att två olika björnkvoter får fällas under skyddsjakt 

(Skandinaviska björnprojektet 2004).   

 

Riksdagens antagna proposition – Sammanhållen rovdjurspolitik (prop. 2000/01: 57; 

bet. 2000/01 MJU9, prot. 2000/01:88) har som mål att björnstammen skall fylla ut 

områdena mellan de nuvarande reproduktionsområderna samt att stammens fortsatta 

spridning söder ut fortgår. Rovdjurspolitiken som Sverige för har också som mål att 

björnens årliga föryngringsfrekvens skall ligga på mist 100 djur, dvs att 100 björnhonor 

årligen föder ungar. I detta ingår ett icke slutgiltigt minimimål för björnstammens 

överlevnad på 1000 djur, ett bestånd som kan växa ytterligare enligt riksdagen. Men då 

måste det visas mer hänsyn till berörda partner vilka kan komma i konflikt med björnen 

(Beslut om björnjakt, Naturvårdsverket 2005).  
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En allt för stor björnstam riskerar att skapa konflikter, då människans intresse kan 

krocka med björnens. Statens förfaringssätt för att minimera farorna med björnens 

framfart allt närmare civilisationen är skyddsjakt. Naturvårdsverket anser att björnjakten 

skall inriktas mot de individer som kan åsamka problem för människan eller till 

områden i landet där risken för problem är överhängande, skyddsjakten syftar också till 

att kontrollera björnstammens tillväxttakt (Beslut om björnjakt, Naturvårdsverket 2005).  

 

Det finns ”tre former av skyddsjakt”.  Den första sker efter Naturvårdsverkets beslut, 

tilldelningen av björn sker länsvis innefattande samtliga björnar inom länet undantaget 

årsungar, hona med ungar/unge vilka är fredade ifrån avsiktlig fällning. Vid denna form 

av skyddsjakt är det förbjudet att idka åteljakt6 (Beslut om björnjakt, Naturvårdsverket 

2005). Jakten är i huvudsak utformad med hänsyn till rennäringen. Inom denna 

skyddsjaktsform finns det även utrymme för att besluta om ytterligare jakt på särskilt 

problematiska björnar. 

 

 I den andra så är det länsstyrelsen som fattar beslut om särskild skyddsjakt på vissa 

enskilda individer vars handlande har åsamkat allvarliga skador, olägenheter för 

människan eller samhället.  

Den tredje formen av skyddsjakt får i vissa fall ske på enskilt initiativ för att skydda sitt 

tamdjurbestånd. Rätten för att få skjuta gäller endast då björnen har skadat eller dödat 

ett tamdjur samt när det föreligger en överhängande risk för upprepade angrepp. Jakten 

får alltså bara bedrivas i omedelbar anslutning till angreppet, däremot får jakten ej ske i 

nationalpark.  

 

Skyddsjakt på eget initiativ regleras i 28§ jaktförordningen (Rovdjursersättning och 

inventering). Jaktförordningens 28§ har under de senaste åren dominerat agendan när 

det gäller rätten till att försvara tamdjur. Både från riksdagen och från olika 

intresseföreningar, däribland lantbrukarnas riksförbund, har man argumenterat för ett 

förtydligande av rätten att försvara tamboskap i 28§ jaktförordningen (1987:905).  

På grund av paragrafens många oklarheter om vad som gäller, då en enskild djurägare 

försvarar sitt boskap vid rovsdjursangrepp så kan inte rättsäkerheten alltid tryggas. 

Risken för en felbedömning är överhängande med dagens oklara regelverk, något som 

                                                           
6 Animaliskt eller vegetabiliskt material eller annat som utplacerats eller på annat sätt iordningställts i syfte att locka till sig vilt 
(Naturvårdsverket). 

9  



kan leda till att den enskilda riskerar att dömas till fängelse för grovt jaktbrott (Miljö- 

och jordbruksutskottets betänkande 2003/04: MJU 18). Detta har regeringen nu tagit 

fasta på. I ett pressmedelande den 4 oktober 2005 presenterades ett förslag på en ny 

version av jaktförordningens 28§. Enligt detta ska det bli tillåtet att döda ett rovdjur som 

har tagit sig in på inhägnat område om det anses som sannolikt att det befinner sig där 

för att angripa tamdjur och om det inte går att avvärja angreppen genom att skrämma 

rovdjuret. Förslaget kommer att skickas ut på en snabb remiss, därefter kommer 

regeringen att beslutat sig om en förändring av förordningen (Regeringskansliet 2005).  
 

Sammanfattningsvis så har den svenska rovdjurspolitikens riktlinjer och 

jaktförordningens utformning resulterat i ett policyproblem för staten. Policyproblemet 

har i enighet med professor Rune Premfors teorier uppståt på grund av aktörernas 

missnöje mot den förda rovdjurspolitiken, tillsammans med kravet på ett statligt 

ingripande för att förändra 28§ jaktförordningen (1987:905) som reglerar den enskildes 

möjlighet att försvara sin egendom, verksamhet mot rovdjursangrepp.  
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1.2 Syfte och Frågeställningar 
 

Uppsatsens syfte är att beskriva grunderna för svensk jaktpolitik och viltskadeersättning 

med avseende på björn, samt aktörernas (riksdagsmän, bofasta, svenska 

jägareförbundet, lantbrukarns riksförbund och världsnaturfonden) syn på skyddsjakt på 

den växande björnstammen.   

 

För att besvara uppsatsens syfte har följande frågor valts. 

 

• På vad grundar sig skyddsjakten av björn?  

 

• Vad krävs för att erhålla viltskadeersättning?  

 

• Vilken syn har aktörerna på den rådande rovdjurspolitiken? 

 

• Vilken åsikt har aktörerna om jaktlagstiftningens utformning?  

  

 

1.3 Avgränsningar 
 

Uppsatsen behandlar svensk rovdjurspolitik och jaktlagstiftning gällande skyddsjakt på 

björn. När jag beskriver hur ersättningarna för viltskador är utformade gäller det björn 

relaterade skador. Anledningen till att jag har avgränsat mig till följande aktörer 

(riksdagsmän, bofasta, jägareförbundet, lantbrukarns riksförbund och 

världsnaturfonden) är att de har spelat en av huvudrollerna i den svenska 

rovdjurspolitiken under de senaste åren. För att få en större bredd på aktörernas åsikter 

har jag även valt att ta med världsnaturfondens syn på skyddsjakt av björn. Uppsatsens 

innehåll avser tiden för björnjaktens reglering 1981 till dagsdatum. 
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2 Teoretisk utgångspunkt 
 

I detta kapitel behandlas policyproblemets uppkomst och aktualitet enligt professorn i 

statsvetenskap Rune Premfors bok policyanalys (1989) samt på vilket sätt 

policyproblem kan lösas.  

 

Policyproblem är privata och sociala tillstånd som aktörerna är otillfredställda med och 

offentligt kräver mer statliga eller kommunala ingripanden för att bli tillfreds. Utefter 

denna definition så är policyproblem subjektiva, dvs de existerar inte om inte någon 

aktör uttrycker missnöje (Premfors 1989). John Kingdon menar att policyproblemets 

aktualitet beror på tillfälligheter, men även vissa politiker och byråkrater på 

nyckelposter är bidragande faktorer (Premfors 1989).  

Policyanalysens målsättning är att informera beslutsfattarna om de troliga och verkliga 

konsekvenserna av ett visst handlande eller program för att finna lösningar till 

policyproblemet. Enligt Premfors (1989) verkar policyanalysen inom ramen för den 

politiskt administrativa processen, med dess konstanta begränsade självständighet, 

tidspress och givna resurser. Policyanalytiken har alltid en uppdragsgivare, även om 

denne kan ha mycket olika egenskaper. Hans yttersta syfte är att formulera 

rekommendationer (Premfors 1989).  
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3 Material och Metod 
 

Uppsaten bygger på rapporter och litteratur ifrån statliga ämbetsverk och kända 

organisationer, samt tidningsartiklar ifrån kända svenska dagstidningar rörande 

skyddsjakt på björn. Vilket stärker materialets tillförlitlighet, när det gäller 

tidningsartiklarnas innehåll så har dagstidningarnas politiska åskådning tagits i 

beaktande, i och med att den kan avspegla sig på reportagets vinkling. För att få 

kunskap om björnens skadeverkningar på den enskildes privata egendom eller 

näringsverksamhet har jag använt mig utav viltskadecenters viltskadestatistik för år 

2004 samt Naturvårdsverkets författningssamling NFS: 2002:137 och Naturvårdsverkets 

skrift om rovdjursersättning och inventering. För att få veta hur stor björnpopulation det 

finns i landet har jag studerat skandinaviska björnprojektets statistik från år 2004.  

 

För att erhålla en djupare kunskap om skyddsjaktens regelverket och svensk 

rovdjurspolitik har jag studerat Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt 2005 och Miljö- 

och jordbruksutskottets betänkande 2000/01:MJU9 sammanhållen rovdjurspolitik och 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2003/04:MJU 18 skyddsjakt på rovdjur m.m. 

samt Naturvårdsverkets björnmöten (2005) ”vad jägaren bör känna till om björn…”. 

Även jaktförordningen (1987:905) och jaktlagen (1987:259) har studerats för detta 

ändamål.  

 

Materialinsamlingen har skett med hjälp av internet och universitetsbibliotekets olika 

artikeldatabaser. Jag har även kontaktat länsstyrelsen för att få tag på relevant material. 

När det gäller uppsatsens layout så har jag utgått ifrån Örebro universitets, råd och 

anvisningar om uppsatsskrivande. 

 

Uppsatsens utformning kunde ha blivit mer personlig och erhållit en större spännvid om 

jag istället för att enbart bruka ”färdigt material”, gjort en egen intervjuundersökning 

med några utvalda aktörer från varje intressegrupp. Hade den avsatta tiden för 

uppsatsskrivandet räckt till hade en fältstudie hemma hos en rovdjursutsatt lantbrukare 

kunnat bidra med en del intressanta infallsvinklar för uppsatsarbetet. 

 

                                                           
7 Naturvårdsverkets föreskrifter och allmännna råd om bidrag och ersättning för viltskador. 
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4 Statens reglering av björnstammen 
 

4.1 Grunder för beviljande av skyddsjakt på björn 
 

I detta kapitel beskrivs Naturvårdsverkets motiv för att bevilja skyddsjakt på björn, samt  

på vilket sätt jakten ska bedrivas.  

 

Naturvårdsverket är den statliga myndighet som fattar beslut om skyddsjakt i samråd 

med  länsstyrelsen för de områden med ett fast existerande björnbestånd  

(Jaktförordningen 1987:905) för att kontrollera björnstammens tillväxttakt. (Beslut om 

björnjakt, Naturvårdsverket 2005) Samt för att förebygga eller minska riskerna med 

trafikolyckor eller skador på annat vilt (Jaktlagen 1987:259).  

Med hänsynstagande till människans allmänna hälsa och säkerhet syftar skyddsjakten 

till att få bort de individer som huserar allt för nära bebyggelsen.  

 

Naturvårdsverket tillåter också skyddsjakt då björnens framfart hotar att allvarligt 

tillfoga skada på t.ex. boskap, fiskeriverksamhet, särskild gröda eller annan egendom.  

Förutsättningen för att Naturvårdsverket ska få ge tillstånd om skyddsjakt enligt EU:s 

art och habitatdirektiv8 är att det inte finns någon annan lämplig lösning på ovanstående 

problem samt att den anbefallda jakten inte inverkar negativt på upprätthållandet av 

björnstammens bevarandestatus i respektive län (Jaktförordningen 1987:905).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8EU: s art och habitatdirektiv  92/43/EEG syftar till att säkerställa den biologiska mångfalden. Genom bevarandet av vilda växter 
och djur. Sverige är alltså skyldig att se till att landets rättsregler för jakt och viltvård överensstämmer med direktivet.      
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4.2 Jaktförfarande 

 
Den eller de personer som innehar jakträtt i län som omfattas av ett fast björnbestånd är 

även berättigade till att idka skyddsjakt på samtliga björnar med undantag för årsungar, 

hona med unge/ungar. Jakten får inte utövas med hjälp av åtel på grund av att man 

riskerar att locka till sig fler björnar, genom att björnens naturliga handlingssätt för att 

finna föda kan ha skadats (Beslut om björnjakt, Naturvårdsverket 2005).  

 

Ibland kan det vara svårt för jägaren att avgöra om en hona för med sig ungar eller om 

det en ensam hane eller hona som det ges skottillfälle på. På grund av detta vill 

Naturvårdsverket att den tidigare fredningen av hona med unge/ungar ändras till ett 

villkor som förbjuder avsiktligt dödande av dem (Beslut om björnjakt, Naturvårdsverket 

2005). Förbudet ska se till att det inte sker en upprepning av 2002 års skyddsjakt då 

hälften av de 62 fällda björnarna var honor, varav flertalet av dem hade ungar. En 

avskjutning som i framtiden kan medföra en kraftig tillbakagång av björnens fertilitet  

på grund av att björnen har den långsammaste fortplantningen av alla djur. En annan 

risk som uppkom i efterspelet av denna händelse var huruvida Sverige i fortsättningen 

ska få bedriva skyddsjakt på björn, efter en anmälan till EU kommissionen om brott mot 

EU:s art och habitatdirektiv (Svenska Dagbladet 12/10-2002).  

 

Naturvårdsverkets målsättning med jakten är att den i första hand inriktas mot så kallade 

problembjörnar, eller att den koncentreras till känsliga områden där dispyter mellan 

människa och björn lätt kan uppstå (Beslut om björnjakt, Naturvårdsverket 2005). 

Problembjörnar kan ibland vara individer vars beteende har förändrats under vilotiden 

oktober till april, så att den på grund av sin hunger utgör ett samhällsproblem under 

våren och försommaren, då den lätt söker sig intill människans sfär för att finna föda. 

Symtomet kan ibland härröra ifrån höstens bristande bärtillgång i och med att björnen 

bygger upp sina fettdepåer under hösten genom att huvudsakligen äta bär.  

 

Problembjörnar kan också skapas av människans slarviga sophantering vilket gör att 

björnen frestas att söka ”lyckan” invid bebyggelsen. Fisket vid insjöar är en annan 

faktor som kan locka till sig björnar som har lärt sig vandra längs strandremsorna för att 

finna människans efterlämnade fiskrens (Svensk Jakt nr 4, 2003).  
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Tilldelningen av björn har konstant ökat varje år sedan björnjaktens reglering 1981 då 

det endast fälldes ett 15 tal björnar i landet. En ökning som har sin grund i den kraftigt 

växande björnstammen som tog fart med hjälp av 1981års jaktreglering (Beslut om 

björnjakt, Naturvårdsverket 2005) och de av riksdagen fastställda krav på en större 

björnstam (prop. 2000/01: 57; bet. 2000/01 MJU9, prot. 2000/01:88) har bidragit till 

den 44 procentliga tillväxtökningen för perioden 1996 till 2004 (Skandinaviska 

björnprojektet 2004). Detta har fört med sig krav på en större årlig preventiv 

avskjutning. Vid 2004 års björnjakt fanns det underlag för att plocka ut totalt 101 

björnar och inför 2005 års jakt hade antalet ökat till 121björnar. Denna ökade 

avskjutning ansågs skälig utan att vålla skada på upprätthållandet av björnstammens 

bevarandestatus i respektive län (Beslut om björnjakt, Naturvårdsverket 2005).  

 
Sammanfattningsvis beviljar Naturvårdsverket skyddsjakt på björn för att begränsa 

björnstammens tillväxttakt och för att förhindra att människor och näringsverksamhet 

skadas. Jakten skall i första hand inriktas mot så kallade problembjörnar eller till 

områden där problem mellan människa och björn kan uppstå. Björn får jagas av jägare 

som innehar jakträtt på områden där ett fast björnbestånd existerar. Jakten för ej 

bedrivas med hjälp av åtel, på grund av att fler björnar kan lockas till åtelplatsen. 

 

 

4.3 Rätten till viltskadeersättning  

 

Riksdag och regering har tillsammans fastställt att Sverige ska ha en stabil grund utav 

björn gällande ett minimital på minst 1000 individer utspridda från Gävleborgs län i 

söder och upp till Norrbottens län. I och med detta har staten förbundit sig att ersätta de 

drabbade för skadorna som björnstammen fört med sig runt om i länen i mån av tillgång 

på medel. 

 

För att kunna fatta beslut om planering och användande av ersättningsmedel för de 

skador som björnen har vållat utför de fjällnära länsstyrelserna årliga inventeringar av 

rovdjur. Ett arbete som sker tillsammans med länsstyrelsens fältpersonal och 

samebyarna. Inventeringarna planeras utifrån rapporter om rovdjursobservationer och 
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påträffade bytesdjur, själva fältarbetet bedrivs genom att man besöker tidigare kända 

björnområden (Rovdjursersättning och inventeringar).  

 

I regeringens budgetproposition för år 2004 avsattes det 87.5 miljoner i 

ersättningsmedel för viltskador, fördelade till sametinget och Naturvårdsverket 

(Viltskadecentrum).   

 

Under år 2004 utsattes totalt 291 tamdjur för rovdjursangrep, detta är en minskning med 

40 procent jämfört med föregående år, då de björnangripna tamdjuren stod för 162 fall. 

En minskning som till stor del kan härröras till de björnangripna tamdjuren. Orsaken till 

att angreppens kvantitet skiftar så över åren kan enligt viltskadecenter ha att göra med 

utvandrade enskilda björnindivider. Utav dessa 291 fall beviljade länsstyrelserna 

ersättning för 117 fall där rovdjur hade skadat tamdjur under år 2004 till en kostnad av 

564 971 kr. Utav denna summa utgick 18 procent till att ersätta skador som björnen 

vållat (Viltskadecentrum). 

 

Kriterierna för att få bidrag för förebyggande arbete är att de tänkta åtgärderna ska ha en 

väl dokumenterad skadeförebyggande effekt. Bidrag kan också ges till utveckling av 

åtgärder som bedöms ge ett tillräckligt gott skydd mot björnangrepp (NFS 2002:13)9. 

För att kunna erhålla viltskadeersättning från länsstyrelsen måste den drabbade direkt 

ansöka om ersättning, så att länsstyrelsens besiktningsmän kan besikta och värdera 

egendomens skador eller förluster utifrån egendomens värde innan angreppet ägde rum.  

Däremot så kan inte länsstyrelsen ersätta skador på egendom som via sin placering, 

utformning och övriga nisch gör sig extra skadeexponerad, så att den måste ha ett  

kontinuerligt viltskadeskydd för att kunna existera eller verka (NFS 2002:13). Ett 

exempel på en sådan verksamhet är bigårdar, av Naturvårdsverket klassat som ett 

”dukat bord” åt björnen. I de fall då björnar ofredar bigårdar ersätts inte förlusterna med 

hjälp av viltskademedel. Har en björn väl lyckats finna honung så lär han bli en 

återkommande stamgäst hos bigården trots att den kan vara belägen i eller i närheten av 

tätbebyggt område (Viltskadecentrum). I stället får näringsidkaren själv bekosta 

eventuella skyddsåtgärder. Även jakthundar som används till rovdjursjakt lyder under 

detta avsteg ifrån ersättningsrätten då de lätt kan skadas eller dödas vid jakt, jaktprov 

eller träning. 
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Samebyarnas berättiga rovdjurersättning sköts av sametinget som betalar ut en 

förskottspremie i början av året på motsvarande 25 procent av föregående års 

ersättningsbelopp. Själva ”huvudersättningen” till respektive sameby, som grundar sig 

på länsstyrelsens inventerings arbete  betalas ut i början av sommaren. Principerna 

bygger på en överenskommelse från mitten av 1990- talet mellan sametinget och 

Naturvårdsverket. Enligt uppgörelsen så skall ersättningsbeloppen i princip täcka de 

besvär och omkostnader som rovdjuren förorsakar rennäringen (Rovdjursersättningar 

och inventeringar). 

 

Sammanfattningsvis så utbetalades det totalt 101 695 kr i ersättning för skador 

åsamkade av björn under år 2004. För att den enskilde ska kunna erhålla 

viltskadeersättning ifrån länsstyrelsen så måste verksamheten vara utformad och 

placerad på ett rovdjurssäkert sätt. Verksamheten får alltså inte vara utformad på ett 

sådant sätt att viltskadeersättningen förblir dess enda chans till överlevnad i ett 

rovdjursrikt område. 

 

 

5 Aktörernas tilltro till svensk rovdjurspolitik och 

jaktlagstiftning 
  

I detta kapitel skildras aktörernas (riksdagspolitiker, bofasta invid rovdjurspopulationer, 

Svenska jägareförbundet, Lantbrukarnas riksförbund och världsnaturfondens) syn på 

rovdjurspolitiken, samt aktörernas tilltro till jaktlagstiftningen.   

 

Riksdagsmännen 

Riksdagsmännens diskussion kring landets rovdjurspolitik och jaktlagstiftning har de 

senaste åren handlat om rätten att få skydda sin egendom mot rovdjursangrepp. 

Riksdagsmännens motioner har exempelvis som de av centerpartiet, handlat om på 

vilket sätt den enskilde ska få utöva skyddsjakt, ”förutsättningarna för en trovärdig 

rovdjurspolitik är att det finns möjlighet för den enskilde djurägaren att skydda sina djur 

mot rovdjursangrepp” (Motion MJ 205, Centerpartiet). Centerpartiet anser att det måste 

till en lagändring för att göra det möjligt för djurägare att direkt ingripa vid 

                                                                                                                                                                          
9 Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om bidrag och ersättningar för viltskador. 

18  



rovdjursangrepp (Motion MJ 205, Centerpartiet). Eller som det borgliga blockets (M, 

Fp, kd, C) gemensamma motion MJ 290, yrkande på ett riksdagsbeslut gällande en 

omskrivning av jaktförordningens 28§ på grund av paragrafens otydliga formulering. 

Den borgliga alliansen anser att det är viktigt att lagverkets skrivelse är utformad så att 

det inte kan ges utrymme för några ovisheter då en djurägare agerar för att skydda sitt 

djurbestånd mot rovdjursangrepp. Även ifrån socialdemokratiskt håll har det via motion 

MJ 414 framkommit att jaktförordningens 28§ är för svårtolkad i sin nuvarande 

utformning. Vilket kan utgöra ett hinder för en mogen dialog mellan djurägare och 

myndigheter.  

 

Socialdemokraterna anser att den nuvarande lagen strider mot människans 

rättsuppfattning i och med att djurägaren enbart har rätt att skjuta det angripande 

rovdjuret då det återupptar angreppet. Därför anser de att jaktförordningens 28§ bör 

ändras så att den enskilde får rätt att skjuta rovdjur då de attackerar tamdjur. Däremot så 

har det från moderaterna framkommit synpunkter på farorna med ett osanktionerat 

skyddsjaktsförfarande. På grund av svårigheten att skilja på skyddsjakt och ett begånget 

jaktbrott. Detta kan enligt moderaternas motion MJ 330 på sikt utarma de svenska 

rovdjurens fredning. 

 

Sammanfattningsvis så är det borgliga blocket och socialdemokraterna av samma åsikt 

att Jaktförordningens 28§ bör omskrivas så att det framgår tydligare på vilket sätt den 

enskilde har rätt att försvara sitt boskap vid rovdjursangrepp. Alltså djurägarns missnöje 

över den svårtolkade jaktförordningen ska enligt de borliga och socialdemokraternas 

förslag lösas genom att djurägarna tillåts skjuta de rovdjur som befinner sig i närheten 

av boskapen. Vissa moderater har däremot sett en fara i att låta den enskilda fritt skjuta 

rovdjur. Det kan utarma fredningen av rovdjuren samt försvåra bevisförningen vid 

misstänkta jaktbrott.  

 

Invånarnas inställning till björnen och rovdjurspolitiken 

Detta avsnitt handlar om invånarnas inställning till björnen och rovdjurspolitiken. Samt 

på vilket sätt de vill att rovdjursproblemen ska lösas. Befolkningens uppfattning om 

björnen och rovdjurspolitiken baseras på 2004 års attitydsundersökning som 

forskningsprogrammet Fjällminstra genomförde bland de boende i Norrbotten, 

Västerbotten, Jämtland, Västernorrland, Dalarna och Gävleborgslän. 
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Dalarna 

När man sammanfattade de insamlade svaren från Dalarna framkom det att en 

betydande minoritet (19-32 %) var inte nöjd med rovdjurspolitikens utformning. 

Kraftigast motstånd var det mot björnen. I Dalarna svarade 28 % av de tillfrågade att de 

var emot de av riksdagen fastställda minimimålet på 1000 björnar, för att kunna 

säkerställa björnstammens framtida överlevnad. Ett missnöje som grundar sig på en del 

tidigare björnrelaterade konflikter inom länet.  

 

Dalmasarna är enligt Fjällmistras undersökning mer benägna att ta till aktiva åtgärder, 

såsom att skjuta rovdjur för att råda bot på rovdjursproblemen. Den dominerande 

åsikten bland invånarna är trots allt en mer fredlig lösning, såsom att sätta upp 

viltstängsel, märka djuren eller rent av försöka att flytta på dem. När det gäller ansvaret 

över rovdjursförvaltningen så anser dalmasarna att den skall skötas genom ett samarbete 

av Naturvårdsverket och länsstyrelsen.  

 

Gävleborgslän 

 I Gävleborgs län finns det i likhet med Dalarna ett betydande missnöje bland invånarna  

(19-28 %) mot de fastställda rovdjursmålen. Men majoriteten av länets invånare ställer 

sig ändå bakom den förda rovdjurspolitiken. Även i detta län hyser invånarna ett stort 

agg mot björnen, nästan 33% av befolkningen anser att 1000 björnar är alldeles för 

många djur, en kritik som för det mesta florerar i kommuner med påtagliga 

björnproblem. Invånarna i Gävleborgslän är positivt inställda till åtgärderna som 

används för att mota bort problemdjur, såsom att t.ex. skydda djurägarnas djurbestånd 

med hjälp av stängsel. Men de är ändå lite mer intresserade av aktiva åtgärder, såsom att 

skrämma iväg djur eller skjuta bort de mest problematiska individerna än svensken i 

gemen.  

 

Länet som helhet har ett stort förtroende till Naturvårdsverkets rovdjursarbete och för de 

ideella naturvårdsorganisationerna i form av svenska naturskyddsföreningen och 

Världnaturfonden. Gävleborgarna anser också att lokalbefolkningen och kommunerna 

ska ha ett större inflytande i rovdjursförvaltningen. 
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Västernorrland 

Majoriteten av invånarna i Västernorrland är positivt inställd till rovdjurspolitiken, 

däremot så anser 20 % av befolkningen att björnstammen är för stor. Stödet för björnens 

bevarande är lägst bland länets mindre orter, medan det största stödet för björnen 

återfinns i städer som Sundsvall och Örnskuldsvik. En skillnad som kan härröras till den 

klassiska devisen att statsmänniskan är mer positivt inställd till rovdjur än de på 

landsbygden. Västernorrläningen anser att rovdjursförvaltningen ska utövas genom ett 

samarbete mellan Naturvårdsverket, rovdjursforskningen och länets ideella  

naturskyddsföreningar. De vill också ha ett ökat inflytande ifrån lokalbefolkningen, 

jägarna, lantbrukarnas riksförbund och samebyarna när det gäller förvaltandet av 

rovdjuren.  

 

Invånarna i Västernorrland anser att länets rovdjursskötsel ska baseras på inhägnade 

områden och radiomärkta rovdjur, dvs områden med tamdjurbestånd som är särskilt 

utsatta för rovdjursangrepp ska omgärdas med rovdjursstängsel. Radiomärkta rovdjur 

ska underlätta tillsynen av vissa rovdjurstammars utbredning, så att man i förväg kan 

upprätta ett effektivt skydd mot annalkande rovdjur. Om inte dessa åtgärder skulle 

fungera så är 48 % av invånarna för en rovdjursavskjutning.  

 

Jämtland 

Bland Jämtläningarna riktas det en svidande kritik mot rovdjurspolitiken, var tredje 

person anser att björnstammen är för stor. I vissa jämtländska kommuner så anser 

varannan invånare att björnstammens storlek är allt för stor. Jämtläningarna anser att 

rovdjursärenderna ska skötas av länsstyrelsen, lokalbefolkningen och rovdjursforskarna. 

För att minska konflikterna mellan människa och rovdjur så anser mer än varannan 

invånare att skyddsjakt är den optimala lösningen på rovdjursproblemen.  

 

Västerbotten 

Majoriteten av invånarna i Västerbotten anser att den förda rovdjurspolitiken är bra, 

medan en fjärde del av invånarna betraktar björnstammen som påfrestande stor. I likhet 

med de bofasta i Västernorrlands län, är länet uppdelat i två olika falanger när det gäller 

rovdjursärenden, en ”stadsfalang” som är positivt inställd till bevarandet av rovdjuren 

samt en ”på landet falang” där man inte alls är entusiastisk till ett ökat rovdjursbestånd. 

Invånarna tycker att länsstyrelsen och Naturvårdverket presterar ett bra arbete för att 
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säkra framtida rovdjursbestånd. De vill även se ett bättre tillvaratagande av 

rovdjursforskningens kompetens vid själva förvaltningsarbetet inom länet. Varannan 

Västerbottning tycker att det är rätt, att med hjälp av jakt få bukt på de problematiska 

rovdjuren om inga andra lösningar skulle fungera.  

 

Norrbotten 

I Norrbotten är björnen det rovdjur som oftast hamnar i konflikt med människan. Trots 

detta så anser merparten av invånarna att de är nöjda med den förda rovdjurspolitiken. 

En fjärde del av invånarna anser att björnstammen är för stor. Åker man ut en bit i länet 

så är tongångarna helt annorlunda angående storleken på björnstammen, i vissa 

kommuner är det så pass många som 40% som hävdar att det finns för mycket björn. 

Även i Norrbotten existerar det en ”stads” och ”landsbygds” mentalitet gällande 

rovdjurens existensberättigande. Norrbottningarna ser gärna ett fortsatt samarbete 

mellan Naturvårdsverket och länsstyrelsen när det gäller framtida rovdjursarbeten inom 

länet. Därtill så ser de gärna att jägarna och lokalbefolkningen också involveras i 

förvaltningsarbetet. Majoriteten av Norrlänningarna vill att man i första hand prövar att 

sätter upp stängsel för att avhysa eventuella rovdjursbesök, innan andra mer drastiska 

metoder införs. I Norrbotten är det fler personer som är beredd att via jakt ta bort 

problembjörnar än i övriga landet. Norrbottningarnas jaktiver framkom tydligt i 

Fjällmistras attitydsundersökning bland invånarna i länets 14 kommuner, då majoriteten 

av invånarna hade uppfattningen att rovdjursproblem löses bäst genom avskjutning.  

 

Sammanfattningsvis så är den svenska rovdjurspolitiken bra enligt majoriteten av 

invånarna i de björnrika länen. Däremot råder det ett enhetligt missnöje över 

björnstammens utbredning,  den allmänna inställningen är att det finns för mycket björn 

och de av regeringen fastställda målen för en framtida björnstam bör revideras.  

De flesta länen är trots allt nöjda med Naturvårdsverket och länsstyrelsens 

rovdjursförvaltning. Efter norrlandskusten från Sundsvall i söder till Luleå i norr 

existerar det en så kallad stads och landsorts mentalitet, där de boende i städerna är 

positivt inställda till rovdjurens utbredning medan landsortsborna är negativt inställda 

till detta. De invånare som är mest entusiastiska till att få skjuta rovdjur bor i 

Norrbotten, Västerbotten och  Jämtland.  
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Svenska jägareförbundet

Svenska jägareförbundet anser att rovdjur ska vara en naturlig del av faunan. Samtidigt 

ska det vara möjligt att få utöva skyddsjakt på de rovdjur som frambringar skador på 

exempelvis lantbrukares tamdjur, detta är viktig enligt rovdjursfövaltningen. Skyddsjakt 

ska enligt jägareförbundet bedrivas för att begränsa rovdjursstammarnas 

tillväxthastighet, så att rovdjurstrycket minskar i vissa regioner. Skyddsjakten ska också 

försöka hejda oönskade rovdjursetableringar i vissa geografiska områden (Svenska 

jägareförbundets förslag till rovdjurspolicy).  

 

Jägareförbundet är kritiska till rovdjurspolitikens utformning, den har resulterat i en 

koncentration av stora rovdjurspopulationer på cirka en tredjedel av landets yta, där de 

boende i dessa regioner fått ta konsekvenserna utav den nationella rovdjurspolitiken.   

Jägareförbundet vill införa nationella och regionala maxmål för de stora rovdjuren, jakt 

ska få bedrivas så snart regionerna uppnått målet. Syftet med jägareförbundets 

rovdjursplan är att reducera rovdjursstammarna för att på långsikt säkra en framtida 

rovdjursstamm. Samt förbättra levnadsvillkoren för de boende i rovdjursrika regioner 

(NSD 2/12 – 2005).  

 

Jägareförbundet vill även förändra beslutsförfarandet för avlysningsjakt och skyddsjakt 

på t.ex. björn, så att besluten istället tas på länsnivå. De vill också se att EU:s art och 

habiatdirektiv omarbetas, så att rovdjursförvaltningen tar hänsyn till lokalbefolkningens 

livsvillkor, där de jaktliga, sociala, ekonomiska och kulturella faktorerna stark präglas 

av rovdjurens närhet. När det gäller utformningen av det nationella regelverket för att 

bedriva skyddsjakt kräver jägareförbundet en omskrivning av jaktförordningens 

(1987:905) 28§, så att den enskilde får rätt att försvara hundar (NSD 2/12 – 2005) och 

tamdjur vid rovdjursangrepp (Svenska jägareförbundets förslag till rovdjurspolicy).  

 

Baserat på ovanstående kriterier och med stöd av 6§ jaktförordningen (1987:905) 

hävdade jägareförbundet att det fanns underlag för att få fälla totalt 171 björnar under 

2005 års skyddsjakt av björn. Vilket är 50 björnar mer än de 121 som Naturvårdsverket 

ansåg lämpligt att fälla (Naturvårdsverkets beslut om björnjakt 2005). 

 

Sammanfattningsvis så är jägareförbundet missnöjda med dagen rovdjurspolitik på 

grund av den har lyckats koncentrera stora rovdjurspopulationer till vissa regioner, 
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vilket har försämrat de boendes trygghet. De vill förändra beslutsgången för skyddsjakt 

så att besluträtten bli regional. Jägareförbundet vill införa nationella och regionala 

maxmål för rovdjuren, vilket gör det möjligt idka rovdjursjakt så snart länet uppnått 

målet. Syftet är att reducera rovdjurens antal för kunna säkra ett framtida 

rovdjursbestånd samt att förbättra invånarnas levnadsförhållanden.  

Jägareförbundet förespråkar en ändring av EU:s art och habiatdirektiv med hänsyn till 

invånarna och företagarnas verksamhet i rovdjursrika regioner. Jaktförordningens 

(1987:905) 28§ måste ändras så att den enskilde får försvara hundar och tamdjur mot 

rovdjur.  
 

Lantbrukarnas riksförbund

I likhet med Svenska jägareförbundet är lantbrukarnas riksförbund (LRF) kritisk till 

rovdjurspolitiken, ”rovdjurspolitiken är en tickande bomb som saknar förankring bland 

stora delar av landsbyggdsbefolkningen, säger LRF:s ordförande Lars-Göran 

Pettersson”(NSD 2/12-2005 s. 19). 

 

Rovdjurspolitiken ska bygga på kända och väl avvägda mål med lättbegripliga och 

rationella förvaltningsbestämmelser. Utgångspunkten ska vara en aktiv 

rovdjursförvaltning, vars syfte är att förebygga konflikter mellan människa och rovdjur. 

Grundkravet är att lokalbefolkningen tillåts påverka rovdjursförvaltningens arbete 

(LRF:s rovdjurspolicy).  

 

LRF kräver att de nationella målen för rovdjursstammarna ska resultera i ett 

förvaltningsmål, som tar hänsyn till landsbygdens sociala, kulturella och ekonomiska 

intressen. LRF:s grunduppfattning rörande rovdjurens utbredning är att de måste 

förvaltas aktivt. Rovdjursstammarnas storlek och utbredningen ska regleras genom jakt. 

Rovdjuren ska under inga som helst omständigheter få inrätta sig invid bebyggt område 

eller i rena jordbruksbygder där djurhållning och betesdrift är en förutsättning för 

bygdens överlevnad. På grund av detta så ska jakten fokuseras på att förhindra en 

oönskad etablering (LRF:s rovdjurspolicy). LRF:s grundprincip är att allt vilt är fredat, 

jakt får bara bedrivas om det tillåts i särskilda föreskrifter eller beslut från 

Naturvårdsverket eller länsstyrelsen. Däremot så anser LRF att jaktlagstiftningen bör 

omskrivas så att även vargen ingår i 28§ jaktförordningen (1987:905) samt att 
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paragrafens utformning blir mer praktiskt och juridiskt tillämpbar (LRF:s 

rovdjurspolicy). 

 

Sammanfattningsvis så är LRF kritiska till rovdjurspolitiken, den har skapat ett  

missnöje bland medlemmarna mot rovdjurens existens. Rovdjurspolitiken ska enligt 

LRF baseras på en aktiv rovdjursförvaltning som lyssnar på lokalbefolkningens åsikter 

för att kunna förebygga konflikter mellan människa och rovdjur. Rovdjursstammarnas 

storlek och utbredning ska regleras via jakt i och med att LRF inte tillåter någon 

rovdjursetablering i närheten av bebyggelse, jordbruksbygder. För att detta ska kunna 

genomföras till fullo kräver LRF att jaktförordningens 28§ ändras så att den blir enklare 

att tolka, samt att även vargen innefattas i denna paragraf. 

 
Världsnaturfonden 

Världsnaturfondens (WWF) ståndpunkt är att lantbrukare måste få skydda sina djur mot 

rovdjursangrepp, speciellt i områden med ett stort rovdjurstryck. Annars är det omöjligt 

att försöka implementera en varaktig tolerans till rovdjuren och förebygga den illegala 

jakten på exempelvis björn, järv, lo och varg. WWF vill på grund av detta ha en  

omskrivning av jaktförordningens (1987:905) 28§, så att den blir lättare att tolka för den 

enskilde.  

 

WWF:s  förslag på en omskrivning innehåller regler för få skjuta björn, varg, järv och lo 

som anfaller tamdjur eller hundar. Reglerna syftar till att skydda tamdjur, frigående 

tamdjur och renar. Orsaken till att WWF vill ha en lagändring som godkänner 

skyddsjakt på de stora rovdjuren, är att antalet rovdjursangrepp mot tamdjur och hundar 

per år är relativt få, likaså de situationer där jaktförordningens 28§ skulle kunna 

tillgripas. Samt att den nuvarande utformningen på paragrafen till stor del upprör och 

kan brukas som ett verktyg av rovdjursmotståndarna för att iscensätta ett rovdjurshat 

(wwf.se). 
 

Sammanfattningsvis så är WWF för en lagändring som ger den enskilde rätt att skjuta 

anfallande rovdjur för att skydda sitt tamdjurbestånd. Detta är statens enda chans att få 

till en acceptans mellan lantbrukarna och rovdjur enligt WWF. En ståndpunkt som 
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baseras på de ringa antalet rovdjursangrepp per år där den enskilde måste ta stöd av 

lagboken för att agera. 

 

6 Diskussion och slutsatser 
 

Jag har i mitt uppsatsarbete funnit två tänkbara faktorer till den goda björntillgången i 

våra marker, en björnstam som enligt beräkningarna för år 2005 bestod av 1635 - 2840 

björnar. Björnjaktens reglering 1981 som innebar att Naturvårdsverket tilldelade länen 

ett vist antal björnar, och de av riksdagen fastställa minimimålet på 1000 björnar med en 

årlig föryngling på 100 djur för att kunna säkra en framtida björnstam.  

 

Björnens antal ökade med 44% under åren 1996 – 2004, en kännbar ökning för 

invånarna i de björnrika regionerna i landet då björnen har närmat sig människan allt 

mer. Ett närmande som kan bero på människans nonchalanta leverne, med en 

sophantering som lockar till sig hungriga björnar,  vars naturliga instinkt för att finna 

föda har rubbats på grund av detta förfarande. Här måste framförallt 

landsortskommunerna gripa in och informera, lära  kommuninvånarna en björnsäker 

sophantering så att inte människor risker att skadas eller dödas, då björnen börjar söka 

sig till hushållssopor och soptippar för att finna föda, i likhet med de kanadensiska 

björnarna.  

 

Naturvårdsverket fattar beslut om skyddsjakt för att förhindra olyckor mellan människa 

och björn. Skyddsjakt utövas bland annat för att få bort björnar som huserar allt för nära 

bebyggelse, eller då björnen riskerar att allvarligt skada boskap. Naturvårdsverkets 

beslutsrätt har sitt ursprung i EU:s art och habitatdirektiv, som endast godkänner 

skyddsjakt på björn då det inte finns någon annan lämplig lösning på problemet, eller att 

jakten inte kan inverka negativt på upprätthållandet av björnstammens bevarandestatus.  

 

Enligt viltskadecenters viltskaderapport för år 2004 har björnrelaterade skadorna på 

tamdjur sjunkit med 40% jämfört med föregående år (2003). En trolig orsak till denna 

markanta minskning ska enligt viltskadecenter bero på ensamma björnars utvandring 

ifrån ursprungsreviren. Jag tror även att 2004 års ökade tilldelningen på totalt 101 

björnar kan ha medverkat till denna minskning. 
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Viltskadeersättningens regler beviljar inte ersättning till den verksamhet som är 

uformad, förlagd eller nischad på ett sådant sätt att den kan bli extra utsatt för 

viltskador. Där ett kontinuerligt viltskadeskydd är verksamhetens enda chans till 

överlevnad. I och med detta så måste en näringsidkare själv bekosta sin ”felplacerade” 

verksamhets eventuella skyddsåtgärder. Viltskadeersättningens regelverk känns aningen 

inaktuell med tanke på björnstammens snabba tillväxttakt under de senaste åren, 

tillsammans med riksdagens positiva förhållningssätt till rovdjuren. Därför är det 

märkligt att staten inte beviljar ersättning för de skador som deras rovdjur åsamkar på 

exempelvis landsbyggden där man ofta utsätts för rovdjursangrepp. Staten vill ju att 

hela Sverige ska leva och då måste man ju få leva och verka även på landsbyggden utan 

att ruinera sig på skyddsmateriel.  

 

Jakthundar som används till att jaga rovdjur lyder under samma ersättningsregler, på 

grund av att de lätt kan skadas eller dödas vid rovdjursjakt, jaktprov eller träning. 

Hundar som behövs för att lyckas lokalisera och slutligen oskadliggöra en björn, 

speciellt nu när björnstammen breder ut sig allt mer. För att få fram ett väl fungerande 

hundekipage så krävs det mycket träning. Därför är det obegripligt att inte staten betalar 

ut ersättning till de jägare vars hundar skadats eller dödats av björn, för björnhundarna 

tjänar ju staten, samhället under björnjakten. 

 

När jag undersökte de olika länens inställning till rovdjurspolitiken och 

jaktlagstiftningen framkom det en ganska enhällig åsikt att rovdjursförvaltningen även i 

framtiden ska skötas genom ett samarbete mellan Naturvårsverket och länsstyrelsen. 

Där Naturvårdsverket ska ha huvudansvaret för verksamhetens utformning. Invånarna  i 

de björnrika länen förespråkar i första hand fredliga åtgärder för att få bukt på 

rovdjurspåhälsningarna, men om inte detta fungerar ska man använda sig utav jakt för 

att lösa problemet. Det län som utmärkte sig var Norrbotten, där förespråkade en 

majoritet av kommunerna jakt som en första åtgärd vid rovdjursbesök.  

 

Svenska jägareförbundet och lantbrukarns riksförbund förespråkar en regional 

rovdjursförvaltningen,  där man genom jakt ska kontrollera rovdjursstammarnas 

tillväxttakt, jakten syftar också till att få bort de individer som utgör ett 

samhällsproblem.  
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Alla aktörer förutom riksdagsmännen anser att björnstammens storlek är för omfattande 

och att riksdagsmålet på minst 1000 björnar är en allt för optimistiskt målsättning. 

Aktörerna är däremot eniga om att dagens jaktlagstiftning bör förändras, så att 

jaktförordningens (1987:905) 28§ blir lättare att tolka och inte som den nuvarande 

lydelsen där det finns risk för misstolkningar, vilket kan resultera i misstankar om grova 

jaktbrott då man skyddar sitt tamdjurbestånd. Eller som världsnaturfonden uttryckte sig, 

en omskrivning av jaktförordningens (1987:905) 28§ är den enda chansen att få till en 

ökad acceptans för de stora rovdjuren bland de som bedriver boskapsskötsel.  

 

Det råder alltså ett ordentligt missnöje mot rovdjurspolitiken och jaktlagstiftningen, ett 

missnöje som har utvecklats till ett policyproblem för staten. På grund av aktörernas 

missbelåtenhet över riksdagens minimimål för en framtida björnstam och kravet på att 

staten ska skriva om jaktlagstiftningen, så att jaktförordningens (1987:905) 28§ blir 

lättare att tolka. Policyproblemets existens är beroende av detta missnöje enligt 

Professorn i statsvetenskap Rune Premfors. För att lösa policyproblemet har regeringen 

lagt fram ett förslag på en ny version av jaktförordningens (1987:905) 28§.  

 

Förslaget innebär att det ska bli tillåtet att döda ett rovdjur som har tagit sig in på 

inhägnat område om det anses som sannolikt att det befinner sig där för att angripa 

tamdjur och om det inte går att avvärja angreppen genom att skrämma rovdjuret. 

Däremot är det svårare att förändra rovdjurspolitiken, i och med att Sverige inte själva 

kan styra över rovdjurspolitikens utformning på grund av vårt EU medlemskap, vi är 

alltså hänvisade till att följa EU:s art och habitatsdirektiv. Sverige kan utifrån detta 

direktiv själva lösa de problem som den allt större björnstammen för med sig genom 

skyddsjakt, med hänvisningen att det inte finns någon annan lösning på problemet. I och 

med riksdagsbeslutet som förbjuder omplaceringar av rovdjur inom landet.  

 

Ett tecken på detta är Naturvårdsverkets allt större tilldelning på björn, inför 2005 års 

björnjakt tilldelades det totalt 121 björnar vilket är ändå betydligt färre än de 171 som 

svenska jägareförbundet ansåg skäligt att fälla. Att jämföra med de 101 som fick fällas 

2004.   

 

Jag tror att denna åsiktsskillnad gällande 2005 års björntilldelning riskerar att öka 

tjuvjakten på björn, då vissa ”jägare” kan ta lagen i egna händer och skjuta de björnar 
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som vistas i människans närområde. På grund av att de anser att Naturvårdsverkets 

tilldelning är för låg med tanke på björnstammens storlek. Den kan också öppna upp 

svarta marknaden för så kallad lyxjakt, där rika européer betalar för att få komma hit 

och skjuta en björn olagligt. Ett förfarande som riskerar att utarma björnstammens 

framtida existens.  

 

Avslutningsvis så anser jag att Naturvårdsverket bör förändra reglerna för 

skyddsjaktsförfarandet så att jakten får utövas med hjälp av åtel. Detta skulle minska 

risken för skadeskjutningar där följderna kan bli livsfarliga eftersök för både jägare och 

”vanliga människor”. I och med att jägaren kan i god tid förbereda skottplatsen med 

t.ex. bra skjutstöd och röjda skottgator. När det gäller regeringens senaste förslag på en 

omskrivning av jaktförordningens (1987:905) 28§ så hoppas jag att det äntligen sätter 

punkt på den enskildes dilemma när det gäller rätten att få idka skyddsjakt på 

angripande rovdjur, utan att riskera bli misstänkt för ett grovt jaktbrott. För som läget är 

nu med en extremt stor björnstam som gärna söker sig till bebyggda områden för att 

finna föda, är skyddsjakt på björn det allra bästa preventivmedlet för att hålla borta 

björnen från människans närhet. 
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