Till samtliga jaktvårdskretsar
och andra intresserade

Beslut om skyddsjakt efter björn 2008
Naturvårdsverket har tagit beslut om skyddsjakt efter björn.
Antalet medgivna björnar var lägre jämfört med Jägareförbundets ansökan, men
en ökning med 4 björnar i Dalarna och 6 i Gävleborg får väl ses som ett steg i rätt
riktning.
Följande gäller för den skyddsjakt efter björn som Naturvårdsverket
beslutat.
Dalarnas län: högst 35 björnar. (varav 1 inom renskötselområdet)
Jakttid: 21 augusti – 15 oktober 2008.

Gävleborgs län: högst 30 björnar.
Jakttid: 21 augusti – 15 oktober 2008.
Jakten avlyses när det medgivna antalet björnar är fällda.
Vilka djur får fällas?

Samtliga björnar med undantag för årsungar och björnhona som åtföljs av ungar,
samt de ungar som följer björnhona (oavsett ungarnas ålder).
Besiktning och provtagning sker alltid i samband med rapporterad fälld björn.
Vilka får utföra jakten?
Alla som har jakträtt i områden som omfattas av detta beslut får bedriva
björnjakt, under förutsättning att jakträtten omfattar skyddsjakt på björn.
Vidare skall en ansvarig jaktledare vara utsedd vid varje jakttillfälle och hund
som är särskilt tränad i att spåra upp skadat vilt skall kunna finnas på skottplatsen
inom högst två timmar.
Jaktledaren ansvarar för att eftersök genomförs och eftersökets genomförande.
Jaktledaren skall redovisa ett underlag som beskriver hur eftersöket gått till samt
resultatet av eftersöket till Länsstyrelsens besiktningsman.
Björn får jagas under tiden fr.o.m. en timme före solens uppgång till två timmar
före solens nedgång.
V.g. Vänd!

Skyddsjakt får heller inte bedrivas vid åtel. En åtel definieras som animaliskt
eller vegetariskt material eller annat som utplacerats eller på annat sätt
iordningställts i syfte att locka till sig vilt.
Särskilda villkor
Den som jagar skall hålla sig informerad om hur många djur som återstår av
tilldelningen. Länsstyrelsen Dalarna 023-810 47, Gävleborg 026-17 11 99.

Fälld eller påskjuten björn skall snarast, dock senast klockan 21.00 samma dag
anmälas till polismyndigheten. Dalarna tel: 114 14 slå därefter 0 för att komma
fortare fram, Gävleborg 070-241 46 21.
Fälld björn skall besiktas av Länsstyrelsen utsedd besiktningsman och vid
begäran från besiktningsman skall även skottplats/fallplats omgående uppvisas.
Skytt skall fylla i blanketten ”Registrera fälld björn” och ansvarar för att de
prover tas som framgår av beslutet. Besiktningsmannen är behjälplig med detta
och ombesörjer att proverna snarast sänds till SVA
Skytten är ansvarig för att skinnet och kraniet märks hos polismyndigheten inom
6 månader med s k transponder (microchips).
Skall skinn, kött eller andra delar från fälld björn försäljas krävs intyg från
Jordbruksverket. Intyg kommer att tillhandahållas av Länsstyrelse,
polismyndigheten och utsedda besiktningsmän.
Hundanvändning: NV beslutar att högst två hundar får användas samtidigt vid
ett jakttillfälle som sker med stöd av detta beslut.
NV rekommenderar att hund som används vid jakten inte har ett arbetssätt som
syftar till att hålla björnen i rörelse kontinuerligt.
Falun 2008-06-30.
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