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BAKGRUND 

 

Länsstyrelsen i Jämtlands län har på eget initiativ beslutat om skyddsjakt 

efter högst 13 järvar i delar av Jämtlands län. I beslutet anges att jakten får 

bedrivas från och med den 1 november 2017 till och med den 15 januari 

2018. I beslutet har länsstyrelsen bedömt att samtliga förutsättningar för 

skyddsjakt är uppfyllda. Skälen för beslutet framgår av bilaga 1. 

 

Förvaltningsrätten har den 8 november 2017 inhiberat det överklagade be-

slutet.  

 

PARTERNAS INSTÄLLNING  

 

Svenska rovdjursföreningen yrkar att beslutet upphävs och anför i huvud-

sak följande. Föreningen motsätter sig inte skyddsjakt som förvaltnings-

metod utan anser att skyddsjakt på särskilt skadegörande individer många 

gånger kan vara ett lämpligt och nödvändigt medel för att minska de skade-

verkningar som rovdjurspopulationer ibland för med sig. Det nu aktuella 

beslutet avviker kraftigt från normala beslut om skyddsjakt på ett sätt som 

kan leda till en felaktig förvaltningsmodell om exemplet får spridning. Be-

slutet innebär både ett steg mot en försämrad rovdjursförvaltning och en risk 

för den nationella järvpopulationens hälsa och fortbestånd. Järven är röd-

listad i hotkategorin sårbar (VU) och enligt årets inventeringsresultat ligger 

den svenska järvstammen under referensvärdet för gynnsam bevarandesta-

tus. Vidare understiger järven fastställd miniminivå för Jämtlands län.  Som 

beslutet har utformats rör det sig om licensjakt och inte skyddsjakt.  

 

Länsstyrelsen har inte visat att det inte finns någon annan lämplig lösning. I 

beslutet skriver länsstyrelsen att skador av järv kan uppkomma när som 

helst men att den största predationen sannolikt sker under renarnas kalv-

ningsperiod. I en rapport angående björnars predation på renkalvar i kalv-
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ningsland så anges den mest effektiva åtgärden vara att hägna in kalvnings-

landet. Så skulle kunna ske i de nu aktuella jaktområdena då det i ett av om-

rådena finns ett stort hägn som tidigare ingick i ett försök med kalvning i 

hägn. Även om hägnet är i dåligt skick finns tid att hinna reparera det.  

 

Länsstyrelsen har inte visat att jakten inte försvårar upprätthållandet av en 

gynnsam bevarandestatus för järv i Sverige. Referensvärdet för järv i Sve-

rige är 600 individer. Järvstammen i Sverige har minskat sedan 2012 då den 

beräknades till 752 individer. 2015 beräknades antalet till 585 och i år är 

antalet beräknat till 522, dvs under referensvärdet även om det är en ökning 

från föregående år då det bara fanns 499 järvar i Sverige. Länsstyrelsens 

bedömning att ett uttag av 13 järvar i Jämtland inte kommer att hindra järv-

stammen att uppnå gynnsam bevarandestatus på nationell nivå eftersom 

inventeringar i Jämtland visat att man där legat över den fastställda minimi-

nivån är felaktigt. Även Jämtland måste bidra till att populationen åter ökar.  

 

Beslutet innehåller inte någon dokumentation som visar att allvarlig skada 

kommer att uppstå om inte skyddsjakt på dessa 13 järvar genomförs. Det är 

oomtvistat att järv kan orsaka skada på renar. Det som måste bedömmas är 

om skadorna i det aktuella fallet har en sådan omfattning att det är att be-

trakta som allvarlig skada enligt villkoret i jaktförordningen. Här har läns-

styrelsen inte redovisat skadornas omfattning orsakade av järv. Det kan inte 

vara tillräckligt att hänvisa till att det har framkommit att samebyarnas för-

luster varierar från strax under 10 procent till strax över 40 procent. Inte 

heller styrks det av att ren beskrivs som det viktigaste bytesdjuret för järv.   

 

Länsstyrelsen har inte visat att jakten kommer att leda till minskade skador 

på rennäringen. Någon beskrivning av hur skadenivån för renskötseln kom-

mer att minska om järvpopulationen i skogslandet ges möjlighet att öka 

finns inte.  
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Trots att jaktområdena innehåller Natura 2000- områden, där järven tillhör 

de arter som motiverar utpekandet av områdena, har länsstyrelsen inte prö-

vat jaktens tillåtlighet enligt miljöbalkens tillståndsregler. 

 

Länsstyrelsen beslut sträcker sig till den 15 januari 2018, trots att Natur-

vårdsverkets delegeringsbeslut endast gäller till och med den 31 december 

2017. Beslutet strider också mot delegeringsbeslutet då det inte fattats med 

den försiktighet och begränsning som anges i delegeringsbeslutet.  

 

Länsstyrelsen anser att överklagandet ska avslås och anför sammanfatt-

ningsvis följande. I det fall förvaltningsrätten ändrar beslutet bör jakten få 

pågå till och med den 31 december 2017. Av naturvårdsverkets delegerings-

beslut framgår inga hinder att ett besluts jakttid får överskrida tiden för be-

slutanderätten.  

 

Järvens populationsutveckling i Jämtlands län, och på lång sikt i hela Sve-

rige, är positiv. Så mycket som 30 procent av järvens nuvarande utbred-

ningsområde inventeras inte. Trots att innevarande års nationella invente-

ringsresultat visar på en uppgång över det nationella referensvärdet beräknas 

populationen i Skandinavien och Sverige med hjälp av medelvärde för de tre 

senaste åren. Järvpopulationen i landet är mot denna bakgrund underskattad.  

 

Den bärande tanken är att skyddsjakten inte ska minska antalet föryngringar 

i länet, men att koncentrationen av järvindivider i de utpekade jaktområdena 

ska minskas, vilket ska leda till att skadorna minskar. Järvens predation ökar 

när det finns många små renar och risk för skada är således högst i kalv-

ningslanden. Den skada som järv orsakar på ren i kalvningslanden och om-

kringliggande områden är välbelagd, och att den med en ökande järvpopu-

lation blivit att betrakta som allvarlig. Det är orimligt att i fält att dokumen-

tera denna skada i detalj för varje järvindivid som rör beslutet. Samtliga 

järvindivider som befinner sig i området är potentiellt skadegörande. En 
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teoretisk beräkning av visar att 11 procent av länets renar dödas av järv. Det 

går inte urskilja individer som är mindre skadegörande än andra. Istället är 

det populationens koncentration och järvens predationsmönster i området, 

kombinerat med renarnas kalvning, som skapar den allvarliga skadan. Vi-

dare bör liknande beslut fattas årligen tills koncentrationen inom kalvnings-

landen minskas.  

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

Tillämpliga bestämmelser m.m. 

 

Enligt 23 a § första stycket tredje punkten jaktförordningen får beslut om 

jakt efter bl.a. järv meddelas 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. Jakten måste dessu-

tom ske i syfte att bl.a. förhindra en allvarlig skada, särskilt på boskap, skog, 

fiske, vatten eller annan egendom. 

 

Enligt 23 b § samma förordning får beslut om skyddsjakt på järv fattas om 

det finns förutsättningar enligt 23 a efter ansökan från den som riskerar att 

drabbas av skada eller på eget initiativ. Om det finns en stor sannolikhet för 

att allvarlig skada kommer att uppstå får beslut om skyddsjakt fattas även 

om någon skada inte har inträffat. 

 

Vägledning till bestämmelserna kan även hämtas från EU-domstolen avse-

ende art och habitatdirektivet. EU- domstolen har i dom den 14 juni 2007 i 

mål C-342/05 angående jakt efter varg i Finland (Europeiska kommissionen 

mot Republiken Finland) uttalat att undantagsbestämmelserna i artikel 16.1 i 

art och habitatdirektivet ska tolkas restriktivt och att den myndighet som 

fattat beslutet har bevisbördan för att nödvändiga förutsättningar föreligger 

för varje undantag. Medlemsstaterna ska säkerställa att varje åtgärd som 
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påverkar skyddade arter endast tillåts genom beslut som är noggrant och 

tillräckligt motiverade och som hänvisar till de skäl, villkor och krav som 

anges i artikel 16.1 i direktivet. 

 

Av förarbetena framgår att jakt efter järv bör ske som skyddsjakt efter ska-

degörande individer eller en grupp skadegörande individer när dessa kan 

identifieras, eller en begränsad licensjakt i områden med mycket rovdjurs-

skador när de skadegörande individerna inte kan identifieras. Detta förutsät-

ter dock att det inte finns någon annan lämplig lösning och jakten inte för-

värrar artens bevarandestatus eller förhindrar återställande av en gynnsam 

bevarandestatus. (jfr prop. 2008/09:210 s. 51). Järvens huvudsakliga utbred-

ningsområde återfinns inom renskötselområdet och ren är järvens viktigaste 

bytesdjur. Järven bedöms därmed vara det rovdjur som måste förvaltas med 

störst försiktighet i områden som används för renskötsel och där är det allra 

viktigast att eventuell jakt koncentreras till de mest skadegörande individer-

na. En begränsning av järvstammen bör kunna ske i de områden som är 

mest skadeutsatta och där det förväntas göra störst nytta för rennäringen (jfr 

prop. 2012/13:191 s. 66).    

 

Förvaltningsrättens bedömning 

 

Förvaltningsrätten konstaterar inledningsvis att länsstyrelsen med stöd av 

delegationsbeslut får fatta beslut om skyddsjakt. Någon motsvarande dele-

gation att fatta beslut om licensjakt finns inte.  

 

Av naturvårdsverkets delegationsbeslut från den 22 december 2016 om 

skyddsjakt framgår att järven har haft en negativ populationsutveckling un-

der de senaste åren och har en lägre tillväxttakt än t ex varg och lo. Järv-

stammen har ännu inte uppnått en gynnsam bevarandestatus. Därför behöver 

beslut om skyddsjakt efter järv fattas med försiktighet och begränsas så att 

gynnsam bevarandestatus uppnås snarast möjligt. Utan jaktligt uttag tar det 
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fyra år innan populationen åter har gynnsam bevarandestatus och med ett 

årligt jaktuttag på 3,6 procent skulle det ta 18 år innan järvstammen uppnår 

gynnsam bevarandestatus. Tillstånd för skyddsjakt på järv bör därför med-

ges restriktivt för att målet om gynnsam bevarandestatus ska kunna uppnås 

inom rimlig tid. Jaktuttaget bör begränsas till ett minimum under de närm-

aste fem åren.  

 

Den beslutade skyddsjakten är inte inriktad mot specifika skadegörande 

individer utan är en områdesinriktad jakt med syfte att minska koncentrat-

ionen av järv inom delar av Jämtlands län. Fråga i målet är om beslutet upp-

fyller samtliga förutsättningar för skyddsjakt.  

 

Av handlingarna i målet framgår att järvpopulationen uppskattas till 522 

individer i Sverige. Referensvärdet för järv på nationell nivå i Sverige är 

600 individer.  Därutöver framgår att årets preliminära inventeringsunderlag 

för järvstammen i Jämtlands län ligger ovan referensvärdet för länet. 

 

Av det överklagade beslutet framgår att skyddsjakt efter 13 järvar får bedri-

vas i delar av Jämtlands län. Länsstyrelsen hänvisar till att den allvarliga 

skada som beslutet ämnar till att begränsa inte orsakas av särskilda skadegö-

rande individer utan är följden av att järvpopulationen är särskilt koncentre-

rad inom vissa områden. Vidare är järv den största predatorn på ren för flera 

av samebyarna i Jämtlands län och förlusterna sker sannolikt under renarnas 

kalvningsperioder. Länsstyrelsen hänvisar till intensitetkartor för att synlig-

göra den relativa risken.  

 

Som framgår ovan följer av EU-domstolens praxis att den myndighet som 

fattar beslut om undantag från det strikta skyddssystemet har bevisbördan 

för att förutsättningarna för undantaget är uppfyllda. Skyddsjakt får beviljas 

innan någon allvarlig skada har uppstått. Ett beslut om skyddsjakt i en sådan 

situation ställer mycket höga krav på förutsättningarna för att förutse an-
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grepp från rovdjur. Det bör vara frågan om en stor sannolikhet för angrepp 

där det i de allra flesta fall uppstår en allvarlig skada. Någon närmare defi-

nition av vad som avses med allvarlig skada finns inte utan en framåtsyf-

tande skadebedömning måste göras i varje enskilt fall. 

 

Av såväl länsstyrelsens beslut som deras yttrande framgår det klart att det 

inte är frågan om skyddsjakt efter vissa skadegörande individer utan en jakt 

som beviljats för att minska järvpopulationen i vissa delar av Jämtlands län. 

En generell begränsning av järvstammen kan påverka möjligheten att bevilja 

skyddsjakt i de områden där arten medför stora problem för renskötseln. När 

skyddsjakten utformas som i aktuellt fall riskerar den att i högre grad be-

skatta järvförekomst i de av människan mer tätbefolkade utkanterna av ar-

tens utbredningsområde än i de centrala delarna. Enligt ovan refererade för-

arbeten bör skyddsjakt efter järv inom renskötselområden koncenteras till 

särskilda individer. Vidare ska järvstammen förvaltas med största försiktig-

het inom dessa områden. Detta talar för att det måste ställas mycket höga 

krav på beslutsunderlaget, såväl vad avser risken för skada som jaktens för-

modade effekter.  

 

I denna del har länsstyrelsen inte presenterat konkreta uppgifter rörande 

samebyarnas förluster för tidigare år utan enbart hänvisat till att hög kon-

centrationen av järv inom vissa områden medför en risk för allvarlig skada. 

Förvaltningsrätten ifrågasätter inte att förekomst av järv i områden där renar 

vistas medför att det föreligger risk för att järvar tar renar. Förvaltningsrät-

ten betvivlar inte heller att renarna är särskilt utsatta under kalvningstiden 

och att risken för skada under denna period därmed är större än under andra 

delar av året. Det överklagade beslutet gäller dock inte skyddsjakt under 

kalvningsperioden utan beslutet är utformat som en förebyggande skydds-

jakt inför kommande kalvningsperiod. Enligt förvaltningsrättens mening har 

inte länsstyrelsen visat att risken för allvarlig skada under kalvningsperioden 

kommer att undvikas om dessa 13 järvar får skjutas. Det finns inget som 

8



   

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I LULEÅ 
DOM 
2017-12-07 

2532-17 

  

 

visar på eller gör det troligt att de individer som skulle skjutas är de som, 

om de fått leva, senare skulle uppehålla sig i kalvningslandet till våren och 

då riskera att orsaka skada. Det finns heller inget som visar att beslutet för-

hindrar att det dyker upp andra järvar som gör skada under kalvningspe-

rioden vilket kan leda till att ytterligare beslut om skyddsjakt kan komma att 

bli aktuella. Förebyggande beslut om skyddsjakt kan fattas, men då måste 

det enligt förvaltningsrättens mening finnas en tydligare tidsmässig kopp-

ling mellan vissa potentiellt skadegörande individer och områden för att 

risken för skada ska framgå än vad som är visat i målet.   

 

Länsstyrelsen har visserligen visualiserat var den största skaderisken finns 

med hjälp av intensitetskartor och därigenom pekat ut de områden där man 

gör bedömningen att koncentrationen av järv är sådan att riskerna är stora. 

Kartorna visar inte var renar befinner sig under olika delar av året. Förvalt-

ningsrätten konstaterar att en tät järvstam i renskötselområdet naturligtvis i 

sig innebär en ökad risk för allvarlig skada för renskötseln. I målet saknas 

emellertid ett tydligt underlag som visar hur stor del av samebyarnas förlus-

ter som är hänförlig till järvangrepp. Av förarbetena framgår att toleransni-

vån för skador på ren orsakade av stora rovdjur ska vara maximalt 10 pro-

cent räknat på den aktuella samebyns faktiska renantal. Av länsstyrelsens 

beslut framgår inte någon bedömning av de enskilda samebyarnas skadeni-

våer. I beslutet anges också uttryckligen att beslutet inte är riktat till en-

skilda samebyar utan att beslutet syftar till att minska de allvarliga skador 

som renskötseln generellt åsamkas i länet på grund av att järvpopulationen 

är särskilt koncentrerad till vissa delar.  

 

Vid en sammantagen bedömning utifrån vad som ovan redogjorts för finner 

förvaltningsrätten att det presenterade materialet inte är tillräckligt varken 

vad gäller skadornas omfattning eller jaktens förmodade effekt för att moti-

vera det fattade beslutet om skyddsjakt på 13 järvar.  
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Under dessa förhållanden saknar förvaltningsrätten skäl att pröva frågan om 

annan lämplig åtgärd, om jakten försvårar upprätthållandet av en gynnsam 

bevarandestatus och beslutets giltighet i tiden i förhållande till delegations-

beslutet. 

 

Sammantaget finner förvaltningsrätten således att samtliga förutsättningarna 

för skyddsjakt enligt jaktförordningen inte visats vara uppfyllda. Detta med 

hänsyn till att det är den beslutade myndigheten som har bevisbördan för att 

samtliga förutsättningar för skyddsjakt är uppfyllda och den restriktiva be-

dömning som ska göras i ett mål av denna karaktär. Överklagandet ska där-

för bifallas och länsstyrelsens beslut upphävas.  

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR  

Detta avgörande kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i 

formulär DV 3109/1 C (se bilaga 2). 

 

 

Eva Westerlund 

rådman 

 

I avgörandet har även nämndemännen Pia Fridman, Kerstin Olsson och Mia 

Tossavainen deltagit. 

 

Emil Lundqvist har föredragit målet  
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Datum Diarienummer 

2017-10-31 218-7855-2017 

Länsstyrelsen i Jämtlands län 

1(50) 

Beslut om förebyggande skyddsjakt efter 13 järvar inom Jämtlands 
län 

Beslut 
Länsstyrelsen i Jämtlands län beslutar på eget initiativ om skyddsjakt efter högst 13 järvar i 
Jämtlands län. 

Länsstyrelsen beslutar att detta beslut ska gälla utan hinder av att det överklagas. Hur du kan 
överklaga beslutet framgår av bilaga 1. 

Villkor 
När får skyddsjakten bedrivas? 
Skyddsjakten får bedrivas under tiden från och med 1 november 2017 till och med 15 januari 
2018. 

Jakt på järv får bedrivas från och med en timme före solens uppgång till och med en timme efter 
solens nedgång. Under timmen efter solens nedgång får jakten endast bedrivas som vaktjakt 
eller smygjakt. 

Var får skyddsjakten bedrivas? 
Skyddsjakten får endast bedrivas inom nedan beskrivna områden. Samtliga områden redovisas 
översiktligt i bilaga 2. 

Område 1 
Området söder om länsgränsen mot Västerbotten. Från Norråker avgränsas området av väg 1002 
till väg 814 och vidare mot väg 342. Därefter avgränsar väg 342 området fram till norska 
gränsen som är den västliga gränsen. 

Område 2 
Avgränsas i öst av gränsen mot Norge och i norr av väg 342 som är gränsen mot område 1. Från 
Bågede avgränsas området av väg 801 förbi Renålandet vidare mot väg 339. Gränsen fortsätter 
sedan längs väg 339 till Laxsjö, från Laxsjö följer gränsen väg783 norrut mot Tuvattuet, sedan 
vidare mot Alåsen upp till väg 340 mot Valsjöbyn och till norska gränsen. 

Område 3 
Området öster om norska gränsen, söder om E14. Från Undersåker avgränsas området av vägen 
mot Vålådalen och från Vålådalen av den skoterled som går till Vålåsjön. Gränsen följer sedan 
Vålåsj öns västra strand fram till skoterleden. Skoterleden utgör sedan gränsen fram till 
Ljungdalen. Från Ljungdalen avgränsas området av den skoterled som går längs norra sidan av 
Sylsjön, vid Sylsjöns norra spets följer sedan områdets gräns den vandringsled som går in mot 
Norge. 

Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Webb 

831 86 ÖSTERSUND Residensgränd 7 010-225 30 00 010-22530 10 jamtland@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/jamtland  
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Länsstyrelsen 
Jämtlands län 

Beslut 

Datum Diarienummer 

2017-10-31 218-7855-2017 

2(50) 

Område 4 
1 väst avgränsas området av gränsen mot område 3. Området avgränsas sedan av vägen från 
Fångåmon längs med södra kanten på Håckrenmagasinet fram till vägkorsningen strax söder om 
Håckrendammen. Där avgränsas området av den väg som går österut mot Ertjärnsvallen och 
vidare mot Mårdsbodarna. Från Mårdsbodama följer gränsen väg 626 mot Gräftåvallen, vid väg 
578 följer gränsen vägen till Dörrsån, varefter gränsen följer ån fram till Mamtallåsens 
naturreservat. Där utgörs områdesgränsen av reservatets västra kan fram till ån Ljåbod-Fuan och 
följer därefter ån fram till Gamla Fittjebodarna och vidare ut på väg 834 och vidare mot väg 535 
tills gränsen mot område 3 nås. 

Område 5 
Området söder om område 3. Områdets sydöstra gräns utgörs av väg 535 fram till Osvallen, 
därefter avgränsas området av den väg som löper längs södra kanten på Storsjön fram till det 
äldre renstängsel som återfinns öster om Storsjön. Områdesgränsen följer sedan detta stängsel 
ned till Mittån där den sedan följer ån fram till väg 84. Väg 84 utgör sedan den södra gränsen 
fram till landsgränsen mot Norge. 

Vilka djur får fållas? 
Totalt får maximalt 13 järvar 

I område 1 får maximalt 3 järvar fållas 
I område 2 får maximalt 2 järvar fållas 
I område 3 får maximalt 3 järvar fållas 
I område 4 far maximalt 3 järvar fållas 
I område 5 får maximalt 2 järvar fållas 

Information om kvarvarande tilldelning fmns tillgänglig via Länsstyrelsens telefonsvarare för 
rovdjursjakt på telefonnummer 010-22530 70. 

Vilka får utföra skyddsjakten? 
Person som har jakträtt på älg i områden som omfattas av detta beslut har rätt att delta i jakt 
efter järv på det jaktområde där personen har jakträtt. 

Var och en som jagar järv ska inför varje skott försäkra sig om hur många djur som återstår av 
tilldelningen i det område där järvjakt bedrivs. 

Jaktmedel och jaktmetoder 
I Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt och statens vilt (NFS 2002:18) anges 
vilka vapen och kulpatroner som får användas vid jakt efter järv. 

Jakten får bedrivas med hjälp av hund. Maximalt två (2) hundar får släppas efter en och samma 
järv under ett och samma dygn. Det är inte tillåtet att byta hundar vid jakt efter en och samma 
järv under jaktdagen. 

Jaktledarens ansvar 
Jakt får inte bedrivas utan att en ansvarig jaktledare är utsedd vid varje jakttillfälle. Vid 
ensamjakt är den ensamme jägaren jaktledare. 
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1. Jaktledaren ska före jaktens början informera samtliga jaktdeltagare om villkoren för 
jakten, kommunikationsbestämmelser, otillåtna skjutriktningar, gränsförhållanden samt 
om övriga regler som kan behövas för jaktens genomförande. Jaktledaren ska vidare 
informera om skyldigheten att inneha vapenlicens och giltigt statligt jaktkort. 

2. Jaktledaren ska informera skytten om dennes ansvar att rapportera fälld järv till 
Länsstyrelsen. 

3. Jaktledaren ska inför varje jakttillfälle hålla sig informerad om hur många djur som 
återstår av tilldelningen där skyddsjakten bedrivs. 

4. Jaktledaren ska inför varje jakttillfälle försäkra sig om att en hund som är särskilt tränad 
i att spåra skadat vilt ska kunna finnas på skottplatsen inom högst två timmar från 
påskjutningen. 

5. Ansvarig jaktledare svarar för att kommunikationsvägarna under jakten säkerställer att 
villkoren får jakten följs. 

6. Jaktledaren ska informera varje jaktdeltagare om att han/hon bör vara ansvarsförsäkrad, 
bör bära röda band eller motsvarande kännetecken under jakten samt att han/hon årligen 
före jakten bör ha förvissat sig om att vapnet är inskjutet och att han/hon har tillräcklig 
skjutskicklighet för att bedriva jakt efter järv. 

7. Jaktledaren ska uppmana jaktdeltagarna att endast skjuta med stöd och att endast skjuta 
rena sidoskott mot stillastående järvar. 

Anmälan om fälld eller påskjuten järv 
Skytten ska omedelbart och senast inom en timme från det att en järv fällts anmäla detta till 
Länsstyrelsens rovdjurstelefon. Anmälan av påskjuten järv ska göras av skytten snarast. 
Länsstyrelsen avlyser jakten om tillåtet antal järvar fällts eller påskjutits innan jakttiden löpt ut. 

Påskjutning defmieras i detta beslut enligt följande: Skott har avlossats mot och med avsikt att 
fälla järv och det har inte konstaterats att järven har fällts. 

Anmälan ska ske till Länsstyrelsens rovdjurstelefon med telefonnummer 010-225 30 40 och ska 
innehålla följande: 

1. Namn, adress och telefonnummer till skytten; 
2. Namn, adress och telefonnummer till ansvarig jaktledare; 
3. När järven fällts eller påskjutits (datum och klockslag); 
4. Var järven fällts (jaktområde enligt detta beslut samt koordinater eller plats som går att 

återfinna på karta 1:100 000); 
5. Djurets kön och ålder, om det är möjligt att fastställa; 
6. Vilket jaktsätt som användes. 

I samband med anmälan om fällt djur informerar Länsstyrelsen om hur det ska förfaras med det 
fällda djuret. Länsstyrelsens besiktningsman kontaktar skytten angående tidpunkt och plats för 
besiktningen. 
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Järv som påskjuts i ett jaktområde men faller i ett annat jaktområde avräknas i det 
jaktområde där det fallit om tilldelning återstår i det jaktområdet. Om skyddsjakten är 
avlyst eller inte varit tillåten i området där djuret faller avräknas djuret i det område det 
påsköts. 

Platsundersökning och eftersök av påskjuten järv 
Den som påskjutit järv ansvarar tillsammans med jaktledaren för att eftersök genomförs om 
platsundersökningen eller andra omständigheter visat på att den påskjutna järven är skadad. 
Eftersök ska genomföras tills dess: 

I. djuret påträffas dött 
2. djuret påträffas skadat och avlivats 
3. kulan från det avlossade skottet anträffas på en plats som utesluter att djuret skadats, 

eller 
4. djuret kan inte anträffas 

Länsstyrelsens förordnade besiktningsmän dokumenterar skriftligt hur platsundersökning och 
eftersök genomförts då djur påskjutits. Jaktledaren ska till länsstyrelsens besiktningsman 
redovisa hur platsundersökning ochleller eftersök genomförts. Jaktledaren ska uppvisa 
skottplatsen för Länsstyrelsens besiktningsman och tillsammans med besiktningsmannen och 
den som påskjutit järven genomföra en fältkontroll och följa upp vad som skett efter skott. 
Jaktledaren ska tillsammans med besiktningsmannen dokumentera platsundersökning och 
eftersök på blankett Rovdjur fälld under skyddsjakt, bilaga 3. Länsstyrelsen beslutar om den 
påskjutna järven ska avräknas från kvoten eller ej. Påskjuten järv avräknas såvida det inte har 
påvisats genom fältkontrollen att djuret är oskadat. 

Besiktning samt hantering av fälld järv 
Om besiktningsmannen så begär ska skottplats/fallplats omgående uppvisas. Om skytten på 
besiktningsmannens begäran inte uppvisar skottplats/fallplats eller om denna inte kan återfmnas 
eller om skytten vägrar att visa djurkroppen eller lämna ifrån sig alla proverna, tillfaller hela 
järven eller värdet av detsamma staten. Järv, alternativ delar av järv, som inte märks enligt 
bestämmelserna i detta beslut tillfaller staten. 

Skinnet av den fällda järven tillfaller jakträttshavaren. Detta gäller under förutsättning att ovan 
nämnda uppgifter har rapporterats, att samtliga prover har insamlats samt att jakten i övrigt har 
skett i överensstämmelse med jaktlagstiftning och villkoren i detta beslut. Jakträttshavaren får 
överlåta en fälld järv till annan person. 

Skytten ska inom ett dygn från det att djuret fällts uppvisa hela det fällda djuret för 
länsstyrelsens besiktningsman. Flådd kropp, inklusive huvud, sänds till Statens 
veterinärmedicinska anstalt (SVA) genom besiktningsmannens försorg. Kroppen ska om möjligt 
inte frysas och inre organ får inte tas ur. Del av skinn som är eller kan misstänkas vara angripet 
av skabb ska också insändas. Delarna skickas i två försändelser där hudprovet skickas separat 
och övriga delar skickas tillsammans. I varje försändelse bifogas en kopia av blanketten 
Besiktning, provtagning och märkning av fälld järv, bilaga 4, som sänds omgående till SVA. 

Vidare märker besiktningsmannen järvskinnet med transponder vid sidan av flåsnittet vid buk 
eller bröst. Jakträttshavaren kan återfå kraniet mot en avgift. Önskar jakträttshavaren att få 
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tillbaka kraniet ska det särskilt anges på blanketten Besiktning, provtagning och märkning av 
fälld järv, bilaga 4. Kraniet märks med mikrochip av SVA. 

Om det fällda djuret misstänks vara angripet av sjukdom eller om jakrättsinnhavaren inte vill 
behålla skinnet så ska besiktningsmannen sända hela djuret till SVA. 

Järv som fälls efter avlysning tillfaller alltid staten och omhändertas av Länsstyrelsen. 

Bakgrund 
Samtliga länsstyrelser i det norra rovdjursförvaltningsområdet har fått miniminivåer fastställda 
av Naturvårdsverket (NV-;00552-14). Antalet järvar i Sverige beräknas genom inventeringar 
som utförs under perioden 1 februari till 31 juli. Metodik och genomförande fmns närmare 
beskrivna i Naturvårdsverkets instruktionsblad om järvinventering. Resultaten från 
inventeringssäsongen 2017 är då detta beslut skrivs ännu ej fastställda och ska därför betraktas 
som preliminära. 

Järvpopulationen i Sverige 
Naturvårdsverkets fastställda miniminivå för järv i Sverige är 96 föryngringar per år. De senaste 
åren har antalet järvföryngringar i landet legat under beslutad miniminivå (figur 1). Preliminära 
siffror från 2017 visar dock att järvstammen nu kan ha uppnått miniminivån. 

Den nedgång som kan ses i figur 1 kan till stor del förklaras av att en väsentlig del av järvens 
utbredningsområde inte kunnat inventeras, främst till följd av dåliga inventeringsförhållanden. 
Länsstyrelsen är också medveten om att variationen delvis kan förklaras av legal och illegal 
jakt, att alla järvhonor inte föryngrar sig varje år samt andra naturliga upp- och nedgångar i 
populationen. 

Järvpopulationens utbredningsområde i Sverige har stadigt ökat sedan slutet av 2000-talet och 
idag återfinns regelbunden förekomst i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västemorrlands, 
Dalarnas samt Gävleborgs län. Det förekommer också observationer av järv i Värmlands, 
Örebro och Uppsala län. Inventeringen av järv är främst koncentrerad till områden med 
renskötsel varför dokumentationen av järvföryngringar i de sydligare länen kan vara bristfällig. 
Forskare' menar att upp emot 30 procent av järvens nuvarande utbredningsområde inte 
inventeras och därmed inte heller ingår i det nationella och skandinaviska 
populationsuppskattningama. Det är svårt att bedöma hur många föryngringar som sker i dessa 
områden men under 2017 dokumenterades två föryngringar i Värmlands län samt en föryngring 
i södra Dalarna, utanför renbetesområdet. 

Aronsson, M. & Persson, J. 2017. Mismatch between goals and the scale of actions constrains adaptive carnivore 
management: the case of the wolverine in Sweden. Animal Conservation 20:261-269 
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Figur]: Antal järvfoomgringar i Sverige under perioden 2002-2017 
miniminivån för landet, 96 föryngringar per år. 

. Den svarta linjen representerar den fastställda 

Att enbart beräkna populationer utifrån inventerade föryngringar medför en risk för att 
populationen missbedöms när antalet individer snabbt förändras. Den totala populationen 
minskar och ökar inte nödvändigtvis i samma utsträckning som andelen lyckade föryngringar. 
Den del av populationen som inte består av för året reproducerande honor kan vara helt 
oförändrad oavsett om de reproducerande honorna dokumenteras i en inventering, se jämförelse 
figur 3 och 4. Då järvar har en låg reproduktionstakt samt hög dödlighet hos ungar är detta 
viktigt att beakta. Antalet vuxna järvar i populationen är betydligt mer stabilt än den 
reproduktion som sker varje år. 

Av resurs- och metodrelaterade skäl inventeras inte skogslandet i det norra 
rovdjursförvaltningsområdet lika intensivt som fjällområdet. Sämre spårförhållanden och det 
faktum att de flesta kända reviren fmns i fjällen gör det svårt att genomföra en heltäckande 
inventering inom ett län. Under vintras med dåliga spårförhållanden så gäller detta även 
fjällområdet och under de senaste fem åren har delar av fjällområdet i norra 
rovdjursförvaltningsområdet inte kunnat inventeras i sin helhet utifrån de inventeringsmetoder 
som fmns. Det dokumenterade inventeringsresultatet får anses vara en uppskattning av det 
absolut minsta antalet järvar. 

Sedan 2008 har stora insatser i metodutvecklingen kring inventering i skogsområden samt 
områden med sämre spårförhållanden gjorts, på både norsk och svensk sida. Med hjälp av DNA 
kan man exempelvis se att järvpopulationen breder ut sig österut och söderut, även om 
spårförhållandena inte tillåter kartläggning av järvhonors lyor. 

Järvpopulationen i norra rovdjursförvaltningsontrådet 
För norra rovdjursförvaltningsområdet är den fastställda miniminivån 93,5 föryngringar, men 
under perioden 2014-2019 är inriktningen 90 föryngringar (NV-00552-14). De senaste åren har 
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antalet föryngringar legat strax under både den fastställda miniminivån och den angivna 
inriktningsnivån (figur 2), men de preliminära siffrorna för 2017 visar att antalet föryngringar 
nu uppnår inriktningen på 90 föryngringar. 

1461, 
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34, 
(5
,y0 

'1 n, n.  

Figur 2: Antal järvföiyngringar i norra rovdjursförvaltningsområdet under perioden 2002-2017. De svarta linjerna 
motsvarar den fastställda miniminivån, 93,5 föryngringar, för förvaltningsområdet samt den inriktningen, 90 
föryngringar, Naturvårdsverket menar att förvaltningen ska ha under perioden 2014-2019. 

Järvpopulationen i Jämtlands län 
Den fastställda miniminivån för Jämtland är 23,5 föryngringar. De senaste åren har antalet 
järvföryngringar varit högre än den fastställda miniminivån för länet (figur 3). Sedan den 
föreskriftsstyrda inventeringen startade 2002 har antalet järvar samt deras utbredning i länet 
varit stadigt ökande och idag återfmns järv i hela länet. I länets södra delar återfmns järv i 
ungefär lika stor utsträckning i skogslandet som i fjällområdet. Inventeringen 2017 visade på 34 
föryngringar i länet. 

'17 '1,  1. 1, 1. 153 n° n5' 

Figur 3: Antal järvföryngringar i Jämtlands län under perioden 2002-2017. Den svarta linjen motsvarar den 
fastställda miniminivån for länet. 
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I figur 4 visas järvpopulationens utveckling på individnivå baserat på ett medelvärde över tre år 
inom Jämtlands län. Figuren visar tydligt en stabil positiv utveckling av populationen sedan 
inventeringen påbörjades 2002. Jämtlands län har inte, i samma utsträckning som exempelvis 
Norrbotten, drabbats av riktigt dåliga inventeringsförhållanden men det har under ett flertal år 
varit mindre fördelaktiga förhållanden under inventeringssäsongen. Mer information återfinns i 
de inventeringsrapporter Länsstyrelsen sammanställer varje år. 

0  
2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 

Figur 4: Järvpopulationens utveckling på individnivå baserat på ett treårsmedel inom Jämtlands län, åren 2002- 
2016. Den svarta linjen motsvarar det beräknade medelvärdet medan den blå linjen representerar det högsta värdet 
och den röda linjen det lägsta antalet individer som ingår i medelvärdet. 

Skadebild 
Renskötseln i Jämtlands län påverkas i stor utsträckning av rovdjurspredation. I arbetet med 
toleransnivåplanerna, ett arbete initierat av Regeringens proposition "En hållbar 
rovdjurspolitik" (2012/13:191), har det under samråd framkommit att samebyarnas förlust av 
renar, beräknat på vinterhjord, varierar från strax under 10 procent till över 40 procent. 
Förlusten varierar, både mellan år och mellan samebyar. Beräkningen av toleransnivåer är 
komplicerad och försvåras av svårigheten att samla in konsekvent och kontinuerlig data. Detta 
har delvis sin förklaring i att stora förluster ett år kan bero på att samebyn inte lyckats samla och 
flytta hela hjorden från höstbete till vinterbete och att de missade renarna saknas när renarna 
räknas vid slakten. Data från ett sådant år visar då på en högre förlust än det i verkligheten varit. 
Om de missade renarna sedan återförs till hjorden under den nästkommande våren och om den 
därefter påföljande vinterflytten blir lyckad kommer statistiken att visa på en betydligt lägre 
förlust än i verkligheten eftersom renar tillkommit hjorden sedan den senaste räkningen. Vidare 
är det heller inte enkelt att bara räkna bort dessa renar för att korrigera statistiken, då det 
missade antalet renar är okänt och även dessa individer kan falla offer för rovdjur eller dö av 
andra orsaker. 

Befmtliga samrådsunderlag visar att den största förlusten, med viss variation inom länet, sker 
under barmarksperioden när renarna är till fjälls och då få egentliga renskötselaktiviteter 
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bedrivs. Skador orsakade av järv kan inträffa närsomhelst, men sannolikt sker den största 
predationen under renarnas kalvningsperiod. Jävar samlar byten i förråd som de nyttjar under 
hela året. När det blir goda förutsättningar för att jaga ren kommer järven att jaga för att samla 
till sina förråd. Goda förutsättningar uppstår främst under våren då vajorna kalvar och inte ingår 
i den flockstruktur som normalt ger renarna bäst skydd mot predation. Under hösten uppstår en 
liknande situation då renarna söker sig mot de fjällnära skogarna för att äta svamp och brunsta. 
Många kalvar lämnas då under perioder ensamma och blir lätta byten för såväl järv som andra 
rovdjur. När renarna sedan samlas inför flytt och höstslakt återupptas både kalvar och vajor i 
flockgemenskapen och har då ett bättre skydd mot predation. 

Den rovdjursart som förekommer i någon större omfattning till fjälls i länet är järv. Järven har 
ökat både till fjälls och i skogen och är därmed den enda art som kan orsaka merparten av den 
rovdjursskada som renskötseln drabbas av. Som jämförelse orsakar björnar nästan uteslutande 
skada under kalvningstid då främst björnhonor med fjolårsungar vandrar upp till fjällen för att 
enbart predera renkalvar. Likaså förhåller det sig med kungsörn, där unga individer flyger längs 
fjällkedjan för att ta del av den lättillgängliga födan i kalvningslandet på våren. I länet 
förekommer lodjur sparsamt till fjälls och vargar förekommer endast sporadiskt då, ofta 
ensamma, individer vandrar igenom området. 

I arbetet med toleransnivåplanerna har det framkommit att järv är den största predatorn på ren 
för flera av samebyarna i Jämtlands län, vilket styrks av att ren beskrivs som det viktigaste 
bytesdjuret för järv. Utifrån "intensitetskartor" kan man synliggöra hur stor den relativa risken 
är för ren att lida skada av de olika rovdjuren. I karta 1 visas järvintensiteten i Jämtlands län 
under åren 2012-2016, i bilaga 5 återfmns motsvarande kartor för länets samebyar. 
Intensitetskartorna har tagits fram i syfte att beskriva hur stor skada av ett visst rovdjur man kan 
förvänta sig inom specifika områden. Intensiteten beskrivs med hjälp av färger och går från 
ofärgat till blått till rött i en glidande skala. Rött innebär att intensiteten är hög, vilket betyder att 
den potentiella risken för rovdjursskador är hög. Ofärgat eller ljust blått innebär att intensiteten 
är låg, det vill säga att risken är låg. De vita områdena innebär alltså inte att det inte finns 
rovdjur i dessa, och att det inte uppstår rovdjursproblem där, utan enbart att problematiken 
förväntas vara betydligt lägre där än i de gula och röda områdena. Mer ingående beskrivning av 
intensitetskartornas uppbyggnad fmns i bilaga 6. 

Då ren är det viktigaste bytesdjuret för järv kan man förvänta sig skada på renar i de områden 
där järv fmns I karta 2 visas ett sammandrag av de järvobservationer som dokumenterats och 
bedömts som säkra mellan 1 januari 2017 och 26 oktober 2017. Kartan ger en fmgervisning om 
hur den geografiska fördelningen av den förväntade skadebilden ser ut just nu. Notera att dessa 
observationer är kvalitetssäkrade av Länsstyrelsen. I områden där samebyarna själva inventerar 
saknas ofta kvalitetssäkrade observationer om dessa observationer inte lett fram till en 
konstaterad föryngring. Kartan visar ett absolut minimiantal av de observationer av järv som 
gjorts i länet. Observationer av enskilda järvar kvalitetssäkras i mindre utsträckning i områden 
med många föryngringar eftersom inventeringsarbetet främst fokuserar på att hitta 
föryngringsplatser. Av den anledningen ses färre observationer på karta 2 i fjällområdena än i 
skogsområdena. Mer detaljerad information om varje dokumentation fmns på ROVBASE. 

Skyddsjakt på stora rovdjur som orsakar skada på ren bedrivs i många fall på enskilda individer. 
Dessa har normalt sett orsakat särskilt stor skada vid ett specifikt tillfälle och skadan kan knytas 
till de enskilda individerna. I detta fall är det dock inte möjligt att fatta sådana skyddsjaktbeslut, 
av tre orsaker: 
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• Den allvarliga skada som beslutet ämnar begränsa orsakas inte av särskilda 
"problemindivider" utan är följden av att järvpopulationen är särskilt koncentrerad i de 
utpekade områdena 

• Det är inte praktiskt möjligt att dokumentera skada på ren under kalvning då renarna är 
störningskänsliga och förhållandena till fjälls är sådana att eventuella spår av angrepp 
på nyfödda kalvar försvinner inom någon timme 

• Likaså är det inte möjligt att dokumentera skador av järv till fjälls under 
barmarksperioden eftersom renarna då är spridda över mycket stora områden och spår 
efter eventuella angrepp inte är möjliga att finna med rimliga insatser 

Däremot är det enligt Länsstyrelsens uppfattning motiverat att fatta beslut om förebyggande 
skyddsjakt med utgångspunkt från geografiska områden, av följande orsaker: 

• Det är välbelagt att järvar till fjälls, framförallt under vår och sommar, prederar på 
vuxna renar och renkalvar i hög grad och att järven samlar föda i förråd för att kunna 
överleva under vintern, då det inte är lika gott om ren i fjällområdena 

• Alla järvindivider i området, utifrån sitt normala beteende och i kraft av den höga 
koncentrationen av individer, kan orsaka den allvarliga skada som inte är möjlig att 
förebygga på annat vis 

• I Jämtlands län, som med råge överstiger den beslutade miniminivån, förekommer 
föryngrande järvar i ungefär lika hög utsträckning i hela länet. Det är därmed motiverat 
att förvaltningen genomför åtgärder i de begränsade områdena där järvarna gör mest 
skada så länge åtgärderna inte får populationen att sänkas under den beslutande 
miniminivån 

Idag förekommer järven i sådana tätheter i Härjedalsfjällen, södra Jämtlandsfjällen och i 
Frostvikenfjällen att unga järvar födda i dessa områden måste flytta bort från fjällen då 
tillgängliga revir redan är besatta. Detta är även vetenskapligt belagt2  där det visats att den 
största orsaken till att den norska populationen ökar, trots en omfattande jakt, är att jämtländska 
järvar övertar tomma revir i Norge. 

Sedan början av 2000-talet skett en stadig ökning av andelen rovdjursersättning som betalas ut 
till samebyarna på grund av järv (figur 5). Under säsongen 2014-2015 betalades nära 46 procent 
av rovdjursersättningen ut till följd av järv. Närmare beskrivning av ersättningssystemet finns 
att läsa på Sametingets hemsida. 

2 Gervasi, V., Broseth, H., Nilsen, B E., Ellegren, H., Flagstad, 0. & Linell D J. 2015. Compensatory immigration 
counteracts contrasting conservation strategies of wolverines (Gulo gulo) in Scandinavia. Biological Conservation 
191:632-639 
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Karta I: Intensitetskarta förjärv i Jämtlands län 
baserat på åren 2012-2016. Rött innebär att 
intensiteten är hög, vilket betyder att den möjliga 
rovdjurspåverlcan är hög. Ofärgat eller ljust blått 
innebär att intensiteten är låg, det vill säga den 
möjliga rovOurspåverkan är låg. 

Karta 2: Dokumenterade och i fält 
bedömda som säkra observationer av järv 
under perioden 1 januari 2017 till 26 
oktober 2017. Källa: ROVBASE 
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Figur 5: Procentuell fördelning av rovdjursersättningen för Jämtland läns samebyar från 1997-2015. Källa: 
Sametinget 

Samverkan 

Under hösten 2017 har Tåssåsen, Handölsdalens samt Voernese samebyar inkommit med 
skyddsjaktsansökningar för järv, dnr 218-6122-2017, 218-7234-2017 samt 218-7643-2017. 
Dessa ansökningar har använts som ett stödjande underlag i handläggningen av detta beslut. 
Vidare har Oluedahke sameby inkommit med information om att samebyn avser återuppliva 
äldre flyttstråk i området mellan sommar- och vinterbetesmarkerna. Detta görs som en 
anpassning till ett varmare klimat och för att minska driftskostnaderna. De områden öster om 
Ohredahkes sommarbetesland som idag undviks på grund av framförallt järv- och 
björnförekomsten kommer att bli än mer viktiga för samebyn när flyttstråken återtas i bruk. 
Samebyn anser att detta ska beaktas i toleransnivåarbetet och i eventuella beslut om skydds- och 
licensjakt. 

Antalet järvar som ska fällas 

Inventeringen 2017 visade på 34 föryngringar i länet, detta motsvarar minst 195 individer 
beräknat utifrån ett medelvärde över tre år på 31 föryngringar/år. Baserat på inventeringsdatat 
beräknas tillväxttakten i Jämtland till minst 7 procent, motsvarande minst 13 individer. På grund 
av att populationen ökar, och merparten av fjällområdena redan är besatta med järvrevir, 
kommer dessa järvar att tvingas flytta till angränsande delar inom länet, till angränsande län 
eller till Norge. Som tidigare nämnts visar forskning att en betydlig del flyttar till norska 
områden, där de sedan skjuts under licens- eller skyddsjakt. 
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Ett uttag av 13 individer under 2017-2018 skulle på sikt inte minska den jämtländska 
populationen utan istället reducera tillväxttakten. Nationellt sett är tillväxttakten likartad den 
jämtländska över åren 2014-2017 och ligger på minst 6 procent, vilket kan medge ett totalt uttag 
ur den nationella populationen med runt 35 individer. Således orsakar inte detta beslut någon 
negativ påverkan på järvpopulationen utan lämnar fortsatt utrymme för andra län att förebygga 
eller hindra allvarlig skada genom egna skyddsjaktbeslut. 
Den geografiska fördelningen av järvar i de olika jaktområdena har gjorts genom att beakta 
samebyarnas åretsruntmarkers storlek och den problematik med järv de uppgivit under 
toleransnivåarbetet med bakgrund i bland annat förlustdata, intensitetskartor, skadebesiktningar 
och tidigare års skyddsjakthistorik. I fördelningen har även järvpopulationens utbredning och 
relativa täthet baserat på föryngringar tagits i beaktning. 

Skäl 
Naturvårdsverket fattade den 22 december 2016 med stöd av 24 a § jaktförordningen 
(1987:905) beslut (NV-08042-16) om att överlämna rätten att besluta om skyddsjakt efter björn, 
varg, lo och järv till vissa länsstyrelser. 

Beslutet fattas med stöd av 23 a tredje punkten, 23 b, 24 d och 33 §§ jaktförordningen 
(1987:905). 

Med stöd av 18 § tredje stycket jaktförordningen får Länsstyrelsen besluta om undantag från 16 
§ första stycket lagen om tillsyn av hundar och katter (2007:1150). För att kunna genomföra 
skyddsjakten på ett effektivt sätt bedömer Länsstyrelsen att ett sådant undantag ska utfärdas. 

Länsstyrelsens bedömning 
Länsstyrelsen gör en samlad bedömning utifrån tillgänglig information. Länsstyrelsen bedömer 
skadornas omfattning, förväntad skadebild, om skadeförebyggande åtgärder gjorts och vilka 
möjligheter till förebyggande av skada som finns samt möjlighet till annan lämplig lösning än 
skyddsjakt. Länsstyrelsen bedömer om skyddsjakt kan försvåra upprätthållandet av en gynnsam 
bevarandestatus för arten. Länsstyrelsen beaktar också järvstammens utveckling i landet som 
helhet. Vidare bedömer Länsstyrelsen om det går att identifiera speciellt skadegörande individer 
eller särskilt skadeutsatta områden. 

Länsstyrelsen vill poängtera att detta beslut inte är inriktat mot ett antal enskilda samebyar i 
länet, utan att det syftar till att minska de allvarliga skador som renskötseln generellt i länet 
åsamkas på grund av att järvpopulationen är särskilt koncentrerad till vissa områden. Inom 
dessa områden är också är kalvningslanden för länets samebyar. Att jaktområdena sammanfaller 
med samebyars gränser innebär inte att den tilldelade kvoten inom ett specifikt jaktområde ska 
korrespondera mot den skada som den aktuella samebyn lider. Däremot ska den tilldelade 
kvoten på sikt medföra att skadorna på ren minskar i området, oavsett vilken sameby som 
drabbas. Järvar rör sig över områden som vida överstiger samebyarnas kalvningsland i storlek, 
varför en minskning av antalet individer i fjällområdena som har den största tätheten på sikt 
minskar förlusterna under barmarksperioden för renskötselföretagen i hela länet. 

Allvarlig skada 
Som beskrivits sker järvrelaterad skada på ren till största delen i samebyarnas vår-, sommar- och 
höstland. Detta är under barmarksperioden från april-oktober när renarna befmner sig till fjälls. 
Då även järvpopulationen under lång tid varit starkt koncentrerad till fjällområdena och ren är 
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järvens viktigaste byte föreligger en stor risk för allvarlig skada inom dessa områden. Under den 
känsliga kalvningstiden är de kalvande vajorna och deras kalvar ett enkelt byte och en järv kan 
mycket snabbt orsaka allvarlig skada i kalvningslandet. Med bakgrund av detta och den 
skadebild som beskrivits tidigare i detta beslut bedömer Länsstyrelsen att risken för allvarlig 
skada är mycket stor. 

Gynnsam bevarandestatus 
Då järvstammen nationellt sett under de senaste åren legat under de bestämda miniminivåerna 
har stammen inte ansetts ha gynnsam bevarandestatus. Preliminära snor från 2017 visar dock 
att järvpopulationen i Sverige tycks ha uppnått den fastställda miniminivån. Inom Jämtlands län 
har inventeringarna visat att järvstammen legat stadigt över den fastställda miniminivån sedan 
2014. Länsstyrelsens bedömning är att ett uttag av 13 individer inom Jämtlands län inte kommer 
att hindra järvstammen att nå gynnsam bevarandestatus på nationell nivå. 

Andra lämpliga lösningar 

Den skadeförebyggande metod som normalt fungerar bäst mot predation på ren är att 
hålla väl samlade vinterhjordar. När järvar befmner sig i och kring renhjorden skingras 
den och sprids över en större yta vilket medför ökad exponering för predation av såväl 
järvar som andra rovdjur. Andra alternativa metoder är: 

1. Flytta renarna 
Under våren i kalvningstid, då den allvarliga skadan förväntas äga rum, är renarna 
oerhört känsliga för störningar och det vore direkt olämpligt att flytta dem under denna 
tid. Vajorna kalvar i regel också på samma ställe vid ungefär samma tid, år efter år. 
Dessa områden är särskilt lämpade för kalvning vad gäller tillgång på bete och skydd 
mot väder. Även om renarna skulle gå att flytta förekommer det rovdjur i så gott som 
hela fjällområdet,  varför detta inte skulle vara en alternativ lösning utan bara flytta 
problemet från ett område till ett annat. 

2. Hägna in och utfodra renarna 
Forskning och tidigare erfarenhet visar att risken för att renar drabbas av parasiter och 
sjukdomar ökar drastiskt om de hålls i hägn under längre tid och detta ofta resulterar i 
stora förluster till följd av exempelvis nekrobacillos, en bakterie som snabbt kan spridas 
i en renhjord som hålls inhägnad. Vidare fmns det ingen praktisk möjlighet att hägna in 
så stora områden som det rör sig om. Det område som skulle behöva hägnas in i 
Jämtlands län, om enbart kalvningslanden inkluderas, är av samma storlek som 
Stockholms län, ca 6 000 kvadratkilometer. Skadorna som detta beslut avser att 
förhindra täcker ett område som omfattar minst det dubbla. För att hägn ska kunna 
utgöra ett effektivt skydd måste också samtliga rovdjur inom dem avlivas, och ett 
minutiöst underhåll krävs för att undvika att hägnet förfaller. De effekter som detta 
skulle få på fjällandskapet skulle innebära enorma förluster i biologisk mångfald, på det 
rörliga friluftslivet, allemansrätten och åtgärden faller därmed på sin egen orimlighet. 

3. Ökad bevakning samt att mota bort järvar 
Då detta beslut syftar till att minska predationen inom specifika områden, och inte från 
specifika individer, bedöms skrämselåtgärder ha begränsad, om ens någon effekt till 
kostnaden av en stor arbetsinsats. Rent praktiskt är det också nästintill omöjligt att 
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kunna överblicka så stora områdena som renarna rör sig i under barmarksperioden samt 
att kunna ingripa vid ett eventuellt järvangrepp. Denna lösning kan vara möjlig vintertid 
och med en väl samlad renhjord, men bedöms orealistisk i åretruntmarkema på 
barmark, vilket är den tid då den största delen av den förväntade skadan bedöms 
inträffa. 

Med bakgrund av detta bedömer Länsstyrelsen att det saknas andra lämpliga lösningar. 

Information 
Jakt som inte följer angivna villkor sker utan stöd av detta beslut och i strid med 
fredningsbestämmelsema i 3 § jaktlagen (1987:259). Straffbestämmelserna för jaktbrott 
återfinns i 43 och 44 §§ samma lag. 

Länsstyrelsen erinrar om 18 § jaktförordningen där det framkommer att jakt med hund 
ska 
bedrivas på ett sådant sätt att viltet med hänsyn till hundens egenskaper eller snö-, is- och 
temperaturförhållandena inte utsätts för onödiga påfrestningar. 

Länsstyrelsen erinrar också om att skyddsjakten enligt 27 § jaktlagen ska bedrivas på ett 
sådant sätt att viltet inte utsätts för onödigt lidande och så att människor och egendom 
inte utsätts för fara. 

Delaktiga i beslutet 
Detta beslut har fattats av viltchef Henrik Hansson med vilthandläggare Emma Andersson som 
föredragande. I den slutgiltiga handläggningen har även vilthandläggare Nicklas Rumm samt 
rovdjursförvaltare Johan Nyqvist deltagit. 

Henrik Hansson 
Viltchef 

Emma Andersson 
Vilthandläggare 

Detta beslut har signerats elektroniskt och saknar därför underskrifter. 

Bilaga 1 
Bilaga 2 
Bilaga 3 
Bilaga 4 
Bilaga 5 
Bilaga 6 
Bilaga 7  

Hur beslutet kan överklagas 
Kartor över jaktområden 
Blankett Rovdjur fällt under skyddsjakt 
Blankett Besiktning, provtagning och märkning av fälld järv 
Intensitetskartor, samebyar 
Uppbyggnad, intensitetskartor 
Lathund för skyddsjakt järv 
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Sändlista 
Länets samtliga samebyar 
Älgjaktarrendatorer på statens mark inom de angivna jaktområdena 
Kontaktpersoner för älgjaktområden som berörs av beslutet 
Jägareförbundet Mitt Norrland 
Jägarnas Riksförbund 
Länsstyrelserna i det norra förvaltningsområdet 
Länsstyrelsen i Dalarnas län 
Järvprojektet 
Polisen, registrator.nord@polisen.se  
SVA 
Sametinget 
Viltförvaltningsdelegationen i Jämtlands län 
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Bilaga 1, hur beslutet kan överklagas 

Du kan överklaga beslutet 
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet 
hos förvaltningsrätten. Observera att du ska skicka eller lämna överklagandet 
till Länsstyrelsen i Jämtlands län, 831 86 Östersund. Du kan även skicka 
in överklagandet via e-post till jamtland@lansstyrelsen.se. Det ska du göra 
därför att Länsstyrelsen måste pröva om överklagandet har kommit in i rätt tid, innan 
det skickas vidare till förvaltningsrätten. 

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 om 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 eller inte. 

Om någon annan part överklagar beslutet, till exempel en kommun eller annan 
myndighet, är tiden tre veckor från det datum som står på beslutet. 
Ditt överklagande ska innehålla: 

vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer 
hur du vill att beslutet ska ändras 
varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt 

Skriv också följande uppgifter, om du inte tidigare lämnat dem: 
personnummer 
adress till bostaden 
telefonnummer där du kan nås 
eventuellt övriga uppgifter som behövs för att man ska kunna skicka handlingar 
till dig 

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning, bör du skicka 
med kopior på dessa. 

Ombud 
Du har rätt att anlita ett ombud för att sköta överklagandet åt dig. I så fall ska ombudet 
underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt namn, 
adress och telefonnummer. 

Ytterligare upplysningar 
Behöver du veta mer om hur du ska göra, går det bra att ringa till Länsstyrelsen, telefon 
010 - 225 30 00. Fråga efter den som varit föredragande i beslutet 
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Bilaga 2, kartor över jaktområden, översikt jaktområden skyddsjakt järv, total tilldelning 13 järvar 
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2017-10-31 
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218-7855-2017 
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Jämtlands län 

La tmätaietiMetris 
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ROVDJUR FÄLLT UNDER SKYDDSJAKT 
Ifylls av ansvarige för jakten hos Qnsstyrelsen_ Relevanta uppgifter registreras i Rovbase. 

2_ länsstyrelsens besiktningsman sänder koyia till SVA tillwmmans med OUTEt  
Et 13.idrn L11._our 12 Varg Ijr.lky Annan art, anee 

vrken: 

År Månad Dag Etedutande myndighet Diarienummer 

Adre:: Postat:7e= Postnr 

e-palt Land om ann= ån Sverige 

Mobiltelefon N27111 Telefon 

Postadrez Poznr Ådrer.: 

linstyrenen Id-nr 

1 -I 1 -i 1 LI 

Tidpunkt då diaret Ås Månad Dag Klocialag lim Min 

U ii Ii L'L 1 
Poite.  n hanterar: Fahilt Cllitad diet biåml. oufkeår.dadf-ddded Kgm, r.z•nt tajdrn :CM p.t.d- ;ut 
medd a..• icturityckbiikigi, 59 JL lbe7.-14 Pidfara(dr..&3 ele• 24 kap Iler9 (MO. 

Namn 

Revbze Id 

I 1 It 
Telefon II Mobiltelefon 

Skottplats (ange rwim 5.3,31 5 rens på karta 1:100000) 

Rådd vikt kg 

Skottplats Knonrtma= Riket: nåt {RT 91)) 
1 
1111111111111111 

Om r.koZ••• & fllpIat 
år olika plaZer, ange 
kaordmater får båda 

Failaz Koordinater Riket: når (RT 905 

1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 

Från motorrerdon: 

[12 Skjuten ffir hund Antal lundar: 

121  Hel-kopter 12 Annat fordon (ange va0: 

n, Annat jakzått 
%ni (angevilket1 

Årttaidelmgande3re Antal awlar.=de :kott Varav fån:kott Vapentyp cji Hagel Li Kula 

ral-Imie c' la Hona 9 12 °ear Åldes OgraJnee. ungerr,vi.xxen1 

Totalvikt kg 
urtagen) 

Pazad OM= 

Ange i vilken position Uni' 91i förhållande 
sksitti som mest sepreritar den stilfring i 
vilken cåirret stod når du aviossades~ 

Om du sköt från helikopter, tänk cfig att du var 
placerad i markplanet rakt under helikoptern. 

Om flera skott alrECKWLS: nurkwa skotten med en 
siffra i nuordning iden ruta sam rnest 
repre_senterar den position som dioet hade når 
varp skott avlassades. 

YTERLIGA,RE I NFORMAllION 
Kan anges på blankettens baksida, för att 
förtydriga efter förklara händelseförlopp, skott, osv. 
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Datum Diarienummer 
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Bilaga 3, blankett Rovdjur fällt under skyddsjakt 
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Länsstyrelsen 
Jämtlands län 

Naturvårdsenheten 
Emma Andersson 
010-2253478 

Datum Diarienummer 

2017-10-31 218-7855-2017 

Beslut 

Länsstyrelsen i Jämtlands län 

Webb Telefon Fax E-post 

010-22530 00 010-225 30 10 jamtlandglansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/jamtland  
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Datum 

20 17-10-3 1 
Diarienummer 

218-7855-2017 

 

Bilaga 4 blankett Besiktning, provtagning och märkning av fälld järv 

BESIKTNING, PROVTAGNING OCH MÄRKNING AV FÄLLD JÄRV 
1. Blanketten fylls i av länsstyrelsens besidningsman som registrerar relevanta uppgifter i Rovbase. 
2_ Besiktningsmannen sänder kopia till SVA tillsammans med proverna. 
3. Blankett i original behålls av ägaren till skinnet 

DATUM 
Beskazingsdadurn cdt klockslag Ar Månad Dag 

1)1)11 

Klodisbg Ten Ib 

1111 

Lännityrelsers fd-nr 

l I I I 11111 
_ säd/länsmannen fick Ar Månad Dag 

ANMALAN Utmåla= team 111111 
Klockslag Ton hk 

I i 
Rovkase ID 

afil i i I i i 
BESIKTNING Helarepp 
AV • 

(eIlidd) Stinn !ned to ock Idabpdar Kropp med 
• fl 

skalle 
1 

Skottplats FalpIals 
e 

BESIKTNING På skettriatuardalkdksen 
VAR E 

Fi På annan plats. Ange vad 

KONTROLL ShltemsraPPPler Jaldsää 

AV e Pla "her 
Djarets 

t 
ev. 
e 

märktin, 

bflffl#R ._ . 
' Oronnakke eller taktering 

Ansar. 
MARKNING VID 

?k på eveduent B:REUMA:id 

'BESIKTNING Skinn - inikudilinr 

1_ 1 1 1 1 1 1 1 1 

Skrake av bcpp eda nr. hålare 

elaxclith(alee Fiacohnt , 

bh38512Yakirldnie 

Annan nrospsdel- rediaeohtonr 

1 1 I 11,1 1.1 

Ange vilken 17~1 (gälar Er rnfrekning aro annan tooppsdeD 

Pers:enarmat 

1 1 1 1 1 -1 1 1 1 
Telefon 

JÄRV- Adress 
SKINNETS 
ÄGARE 

Postnr Postadress 

e-postadress Land am annat än Sverige 

Beallningsman 
BESIKTNING 
OCH 

Mobitelefon Länsstyrelse 

MARKKING Underskift 
UTFORD AV 

epostarkess 

Färska skador 
fl Skador på klor fl Inga skador på Vor 

NOTERA 
Skakirauptpen (arge okaiä tar) 

SYNLIGA 
SKADOR Akire skador 

kna synaga dcador 

FORXXXU- Hga järvsn 
ATION -11ENT El , . . 

teer och tassar 

1:11 

Sta Fa1lats kula foton tagna 

Korn ilkl. skr., 51.3~3 och tåten Vd kase också tesindar !tropp sänt 51 SVA 
e (ange danse) 

PROVER 
fl Besittning:annals Refaninaprov slet DI SVA 

referen sar« [hud ca tet con} ktfle dato) 

MMARKNING 
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Länsstyrelsen 
Jämtlands län 

Beslut 

Datum Diarienummer 

2017-10-31 218-7855-2017 

fl Ratictaisbmd anF nr El Milcrochiper fl Tatarad på Milan ar 
mee 

lime e Hon, 9 

0 0  
Tatabird oda deg "" 

CM 

an 

cm 

CM 

0-1 år (bmw) 16w Aldieln 2 år ~karga åhå= 

Rådgi bry" (slooll) medium:I fick 

täbVui1åaqe 
tårgoch 

0 

MATT, VIKTER OCH PROVER TAS INTE OM HELA JARVEN TILLFALLER STATEN 

Kroppen/kroppsdelar som skickas in till SVA skall vara märkta med rovbas-id. 
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Bilaga 5, intensitetskartor järv 2012-2016, samtliga samebyar Jämtlands län 
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Länsstyrelsen 
Jämtlands län 

Beslut 

Datum Diarienummer 

Naturvårdsenheten 2017-10-31 218-7855-2017 
Emma Andersson 
010-2253478 Länsstyrelsen i Jämtlands län 

49 (50) 

Bilaga 6, uppbyggnad intensitetskartor 

Intensitetskartor visar hur stort rovdjurstryck man utifrån inventeringsresultat kan 
förvänta sig på renskötseln i ett område. Intensiteten beskrivs som färger på kartor i 
toleransplanema och går från ofärgat till blått till rött i en glidande skala. Rött innebär 
att intensiteten är hög, vilket betyder att den möjliga rovdjurspåverkan är hög. Ofärgat 
eller ljust blått innebär att intensiteten är låg, det vill säga den möjliga rovdjurspåverkan 
är låg, men det betyder inte att den är obefmtlig. 
Kartor av rovdjursintensitet: 

• Kartorna är uppbyggda på så sätt att flera observationer nära varandra, eller på 
samma plats, oberoende av vilket år, ger en varmare färg. 

o Alla observationer representeras i fouli av en punkt, som sedan får ett område 
runtomkring sig som den påverkar. Spårningar är alltså inte en linje som de är i 
verkligheten men eftersom de flesta spåmingar endast är cirka tre kilometer så 
borde detta inte ha någon betydelse på sameby- eller länsnivå. 

• Kartorna jämför alla ingående observationer med varandra. Detta gör att en bild 
på hela länet kan ge en annan information än en bild på samebynivå. En sameby 
med proportionellt färre järvar än en annan sameby kan ändå se sina mest 
järvintensiva områden, vilket ju är av stor vikt för till exempel skogsamebyar, 
som kalvar i skogslandet. Detta ger också en bra förklaring till varför det är 
effektivare att jobba med åtgärder och intensiteten än med till exempel antal 
föryngringar i en sameby. Kartan visar vart man bör förebygga och åtgärda 
problem, inte hur många rovdjur man har. 

• Kartorna för lo, kungsörn och järv baserar sig på femårsperioder, 2012-2016 i de 
kartor som bifogats detta beslut. 

• Både spårningar och föryngringar för järv finns inkluderade i underlaget för att 

fånga upp skogsjärvar. 

o Föryngringama har dubbelt så stor viktning i kartan, det vill säga en föryngring 
påverkar ett område dubbelt så mycket som en observation/spårning av ett 
ensamt djur. Områden med föryngringar får därför en mer röd färg. Detta ger en 
bild som överensstämmer bra med verkligheten. 

• I de fall det går är angränsande kommuner med i kartan, även i andra län, men 
inte från Norge. Data från Västerbotten finns med men inte Västernorrland och 
Dalarna. Det kan därför se ut som att rovdjursintensiteten ibland avtar utanför 
t.ex. samebygränsema. Så är alltså inte fallet i verkligheten. 

Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Webb 

831 86 ÖSTERSUND Residensgränd 7 010-225 30 00 010-22530 10 jamtlandglansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/jamtland  
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Bilaga 7, lathund för skyddsjakt 

Lathund för skyddsjakt efter järv 2017 
Jämtlands län 

Kontrollera före jakten: 

Jaktledare Vem är ansvarig jaktledare? 

Jakttid 1 november 2017 - 15 januari 2018 

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. 

Tilldelning Ta reda på kvarvarande tilldelning minst en gång varje timme, 
tel.: 010 225 30 70 

Hundar Högst två hundar, dessa får ej bytas ut under jakt efter en och samma järv under en och 
samma dag 

Vapen Kulgevär lägst klass 2 

Motorfordon Det är inte tillåtet att skjuta, spåra, förfölja eller genskjuta djuret eller att nyttja motordrivet 
fordon för att förhindra att järven kan undkomma eller för att avleda dess uppmärksamhet från 
den som jagar. 

Det är inte tillåtet att medföra vapen på motorfordon vid jakt. 

Fällor Det är inte tillåtet att jaga järv med fällor 

Eftersöks hund Var finns den och hur snabbt kan den vara på plats? 

Efter skott: Markera skottplatsen i terrängen 

Anmälan Utan dröjsmål och senast inom en timme till Länsstyrelsen — skytt, jaktledare, plats, var 
och när järven fälldes, dess kön och ålder samt jaktsätt. Påskjuten järv anmäls snarast. 
tel: 010 225 30 40 

Påskjutning Skytten tillsammans med jaktledaren ansvarar för platsundersökning samt för eventuellt 
eftersök 

Prover Enligt bilaga 4 i detta beslut 

Blanketter Fyll i blankett vid fälld/påskjuten järv — Rovdjur fällt under skyddsjakt 

Besiktning Inom 24 timmar av Länsstyrelsen 

Märkning Skinn märks av besiktningsman omgående i fält 
Kranium märks av SVA vid begäran 

Läs hela beslutet för fullständig information! 

C) Länsstyrelsen i Jämtlands län 2017 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR - PRÖVNINGSTILLSTÅND 
       

 

Den som vill överklaga förvaltningsrättens beslut 
ska skriva till Kammarrätten i Sundsvall.  
Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till 
förvaltningsrätten. 

För att kammarrätten ska kunna ta upp Ert över-
klagande måste Er skrivelse ha kommit in till för-
valtningsrätten inom tre veckor från den dag då 
Ni fick del av domen/beslutet. Om beslutet har 
meddelats vid en muntlig förhandling, eller det vid 
en sådan förhandling har angetts när beslutet 
kommer att meddelas, ska dock överklagandet ha 
kommit in inom tre veckor från den dag domsto-
lens beslut meddelades. Om sista dagen för över-
klagande infaller på lördag, söndag eller helgdag, 
midsommarafton, julafton eller nyårsafton räcker 
det att besvärshandlingen kommer in nästa vardag. 

Om klaganden är en part som företräder det all-
männa, ska överklagandet alltid ha kommit in inom 
tre veckor från den dag beslut meddelades.  

För att ett överklagande ska kunna tas upp i kam-
marrätten fordras att prövningstillstånd medde-
las. Kammarrätten lämnar prövningstillstånd om  

1. det finns anledning att betvivla riktigheten 
av det slut som förvaltningsrätten har 
kommit till,  

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas 
går att bedöma riktigheten av det slut som 
förvaltningsrätten har kommit till,  

3. det är av vikt för ledning av rättstillämp-
ningen att överklagandet prövas av högre 
rätt, eller  

4. det annars finns synnerliga skäl att pröva 
överklagandet.  

Om prövningstillstånd inte meddelas står förvalt-
ningsrättens beslut fast. Det är därför viktigt att det 
klart och tydligt framgår av överklagandet till 
kammarrätten varför man anser att prövningstill-
stånd bör meddelas. 

Skrivelsen med överklagande ska innehålla 

1. Klagandens person-/organisationsnummer, 
postadress, e-postadress och telefonnummer 
till bostaden och mobiltelefon. Adress och te-
lefonnummer till klagandens arbetsplats ska 
också anges samt eventuell annan adress där 
klaganden kan nås för delgivning. Om dessa 
uppgifter har lämnats tidigare i målet – och om 
de fortfarande är aktuella – behöver de inte 
uppges igen. Om klaganden anlitar ombud, ska 
ombudets namn, postadress, e-postadress, tele-
fonnummer till arbetsplatsen och mobiltele-
fonnummer anges. Om någon person- eller 
adressuppgift ändras, ska ändringen utan 
dröjsmål anmälas till kammarrätten. 

2. den dom/beslut som överklagas med uppgift 
om förvaltningsrättens namn, målnummer 
samt dagen för beslutet, 

3. de skäl som klaganden anger till stöd för en 
begäran om prövningstillstånd, 

4. den ändring av förvaltningsrättens dom/beslut 
som klaganden vill få till stånd, 

5. de bevis som klaganden vill åberopa och vad 
han/hon vill styrka med varje särskilt bevis. 

Adressen till förvaltningsrätten framgår av do-
men/beslutet. 
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