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Länsstyrelsen i Jämtlands län

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 Tuvattnet, sedan
vidare mot Ålåsen 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
Vålåsjöns 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

831 86 ÖSTERSUND

Residensgränd 7

010-225 30 00 010-225 30 10

E-post

Webb

jamtland@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/jamtland
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Område 4
I 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 Mårdsbodarna följer gränsen väg 626 mot Gräftåvallen, vid väg
578 följer gränsen vägen till Dörrsån, varefter gränsen följer ån fram till Marntallåsens
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 fällas?
Totalt får maximalt 13 järvar fällas.
I område 1 får maximalt 3 järvar fällas
I område 2 får maximalt 2 järvar fällas
I område 3 får maximalt 3 järvar fällas
I område 4 får maximalt 3 järvar fällas
I område 5 får maximalt 2 järvar fällas
Information om kvarvarande tilldelning finns tillgänglig via Länsstyrelsens telefonsvarare för
rovdjursjakt på telefonnummer 010-225 30 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 för 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 definieras 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:
1. 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 och/eller 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 återfinnas
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 finns 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, Västernorrlands,
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.
Forskare1 menar att upp emot 30 procent av järvens nuvarande utbredningsområde inte
inventeras och därmed inte heller ingår i det nationella och skandinaviska
populationsuppskattningarna. 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.

1

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 1: Antal järvföryngringar i Sverige under perioden 2002-2017. Den svarta linjen representerar den fastställda
miniminivån för landet, 96 föryngringar per år.

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 finns i fjällen gör det svårt att genomföra en heltäckande
inventering inom ett län. Under vintrar 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 finns. 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 rovdjursförvaltningsområdet
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.

Figur 2: Antal järvföryngringar 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 återfinns järv i hela länet. I länets södra delar återfinns järv i
ungefär lika stor utsträckning i skogslandet som i fjällområdet. Inventeringen 2017 visade på 34
föryngringar i länet.

Figur 3: Antal järvföryngringar i Jämtlands län under perioden 2002-2017. Den svarta linjen motsvarar den
fastställda miniminivån för 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.

Figur 4: Järvpopulationens utveckling på individnivå baserat på ett treårsmedel inom Jämtlands län, åren 20022016. 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.
Befintliga 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. Järvar 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 återfinns 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 finns i bilaga 6.
Då ren är det viktigaste bytesdjuret för järv kan man förvänta sig skada på renar i de områden
där järv finns. 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 fingervisning 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 finns 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., Brøseth, H., Nilsen, B E., Ellegren, H., Flagstad, Ø. & 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 1: Intensitetskarta för järv i Jämtlands län
baserat på åren 2012-2016. 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.

Datum

Diarienummer

2017-10-31

218-7855-2017

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 Ohredahke 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 befinner 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 siffror 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 befinner 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 finns 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 åretruntmarkerna 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
fredningsbestämmelserna 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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Beslut
Naturvårdsenheten
Emma Andersson
010-2253478
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Länsstyrelsen i Jämtlands län

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

831 86 ÖSTERSUND

Residensgränd 7

010-225 30 00 010-225 30 10

E-post

Webb

jamtland@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/jamtland
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Bilaga 4, blankett Besiktning, provtagning och märkning av fälld järv
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Bilaga 5, intensitetskartor järv 2012-2016, samtliga samebyar Jämtlands län
Voernese

Ohredahke
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Länsstyrelsen i Jämtlands län

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
toleransplanerna 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 obefintlig.
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.
 Alla observationer representeras i form 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 spårningar 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.
 Föryngringarna 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. samebygränserna. Så är alltså inte fallet i verkligheten.
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Besöksadress
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Fax

831 86 ÖSTERSUND

Residensgränd 7

010-225 30 00 010-225 30 10

E-post

Webb

jamtland@lansstyrelsen.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

Eftersökshund 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!
© Länsstyrelsen i Jämtlands län 2017

