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Till Förvaltningsrätten i Luleå 

Via  

Länsstyrelsen i Jämtlands län 

 

ÖVERKLAGANDE 
 

Klagande  

Svenska Rovdjursföreningen, 883202-3264 

Motpart  

Länsstyrelsen i Jämtlands län 

Överklagat beslut  

Länsstyrelsens beslut den 6 oktober 2021 om skyddsjakt efter sju järvar (dnr 218-5776-2021) 

Saken 

Skyddsjakt samt inhibition 

 

Yrkanden 

Svenska Rovdjursföreningen yrkar att förvaltningsrätten upphäver beslutet. Vidare yrkas inhibition.  

Grunder 

1. Beslutet är inte motiverat som ett beslut om skyddsjakt utan är egentligen ett förtäckt beslut 
om licensjakt på järv, vilket Länsstyrelsen i Jämtland inte har rätt att besluta om, jfr 23 d § 
jaktförordningen (1987:905). Myndigheten får härvid anses ha överskridit sin kompetens. 
Beslutet brister dessutom i opartiskhet och saklighet. Därför bör beslutet undanröjas.  
 

2. Om beslutet anses som ett beslut om skyddsjakt, ska det upphävas då förutsättningarna för 
förebyggande skyddsjakt på sju järvar inte är uppfyllda. Länsstyrelsen har inte visat att det 
finns en stor sannolikhet för att allvarlig skada kommer att uppstå om inte skyddsjakt 
bedrivs på sju järvar, vilka som helst. Vidare försvårar beslutet upprätthållandet av gynnsam 
bevarandestatus. Förutsättningar för beslut om skyddsjakt på sju individer finns därför inte.  

Särskilt om inhibition  
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Länsstyrelsen har beslutat att beslutet ska gälla utan hinder av att beslutet överklagas. Beslutet 
gäller således omedelbart och kan bli föremål för inhibition enligt 28 § förvaltningsprocesslagen 
(1971:291), FPL. Av praxis framgår att som regel bör en tämligen hög grad av sannolikhet för 
ändring krävas för att inhibition. Kraven kan dock ställas lägre bl.a. om verkställigheten är sådan att 
den inte kan bringas att återgå. Det kan exempelvis handla om att avliva djur. Eftersom jakt innebär 
just detta, talar detta för en generös tillämpning av reglerna.  

Även om beslutet gäller omedelbart, startar jakttiden först den 11 oktober, så om förvaltningsrätten 
hinner att pröva målet slutligt innan dess behöver inte något särskilt beslut tas i fråga om inhibition.  

 

Omständigheter 

Bakgrunden är att Mittådalens sameby redan den den 2 juli 2021 inkom med en ansökan om 
”förebyggande skyddsjakt” efter 17 järvar, varav tio järvar i åretruntmarkerna och sju i skogslandet. 
Flera månader senare har nu Länsstyrelsen i Jämtland tillmötesgått samebyns önskemål och beslutat 
om ”skyddsjakt” på sju (7) järvar, under en anmärkningsvärt lång tid – 11 oktober till 30 november, 
således mer än 1,5 månad. Vilka järvar som helst som visar sig i det berörda området får dödas.  

Svenska Rovdjursföreningen anser att beslutet uppvisar sådana likheter med beslut om licensjakt att 
det i praktiken får ses som ett beslut om licensjakt. Till att börja med innebär alltså beslutet att  

- så många som sju järvar ska få dödas, vilka som helst och inte skadegörande individer, 

- jakten får pågå 1,5 månad medan skyddsjaktsbeslut normalt avser en kortare tid, och 

- jakten är enbart i förebyggande syfte, dvs. det finns inga aktuella skador till grund för ansökan.  

Först kan konstateras att ansökan handlar om förebyggande jakt. På s. 6 anges sålunda att ”För att 
förebygga de förväntade skadorna orsakade av järv under nästkommande år och för att kunna 
bedriva jakten utanför renens, såväl som järvens, ynglingsperiod ansöker samebyn därför om 
förebyggande skyddsjakt.” Länsstyrelsens bedömning framgår på s. 14 f.. Där anges bl.a. följande: 

”I de skadedrabbade områdena är det inte möjligt att urskilja järvindivider som är mer skadegörande 
än andra utan det är framförallt den höga tätheten av järv i för rennäringen känsliga områden som 
medför den allvarliga skadebilden.” Formuleringen är typisk för beslut om licensjakt men hör inte 
hemma i ett beslut om skyddsjakt. Vidare anges följande på s. 16: ”Vidare bedömer Länsstyrelsen 
att ett uttag på fyra järvar i åretruntmarkerna och tre järvar i vinterbetesmarkerna skulle minska 
skadorna orsakade av järv för samebyn och bidra till att målet om maximalt tio procents förluster 
till rovdjur nås.” Uttalandet är ett tydligt bevis på att Länsstyrelsen egentligen velat besluta om 
licensjakt men eftersom man inte lagligen kan göra det, fattar man istället beslut om skyddsjakt.  

Stora delar av beslutet rör samebyarnas förluster till rovdjur i största allmänhet och att det finns 
andra rovdjur som bidrar till dessa förluster, vilket knappast är relevant i ett beslut om skyddsjakt på 
järv. Sådana resonemang är däremot vanliga i beslut om licensjakt på t.ex. björn. Länsstyrelsen bad 
samebyn komplettera med förlustsiffror, varefter samebyn inkom med från förlustsiffror från det 
s.k. toleransnivåverktyget för 2017/2018 – 2019/2020. Den 23 augusti 2021 kompletterades med 
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förlustsiffror även för 2020/2021. Siffror på förluster till rovdjur har ingen relevans i ett beslut om 
skyddsjakt, som handlar om att hantera en situation som i princip är akut.  

Detta är i själva verket en förtäckt licensjakt på järv, vilket Länsstyrelsen saknar rätt att besluta om. 
Naturvårdsverket har ensamt rätt att besluta om licensjakt på järv. Licensjakt på järv förekommer 
inte, vilket torde hänga ihop med järvstammens prekära bevarandestatus. Den enda gång som 
licensjakt på järv beslutats var 2019. Naturvårdsverket beslutade då om licensjakt på 15 järvar inom 
tre samebyars åretruntmarker i Jämtland. Järvstammen uppskattades då uppgå till 679 individer. Av 
de 846 järvarna i den skandinaviska populationen återfinns uppskattningsvis 522 individer i 
Sverige. Den nationella miniminivån för gynnsam bevarandestatus för järv är satt till 600 individer. 
Antalet reproduktiva individer har skattats till 287 (SLU). Beroende på vilka av de skattade värdena 
som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN).  

Järvstammen kan alltså inte sägas uppvisa gynnsam bevarandestatus och Naturvårdsverket ser 
uppenbarligen ingen möjlighet att besluta om licensjakt för närvarande. På grund av att situationen 
är så allvarlig för järven är det av yttersta vikt att inte länsstyrelserna kringgår regelverket som ska 
skydda järven från ohållbar jakt genom att besluta om vad som i realiteten utgör en licensjakt.  

Här ska också framhållas hur länsstyrelsen skriver om att det visserligen är förbjudet att idka handel 
med djurdelar från utrotningshotade djur (CITES) men att det går bra att söka dispens från förbudet 
för dem som vill ”kunna handla med järvar skjutna enligt detta beslut”. Även detta visar att det inte 
handlar om att jaga skadegörande individer, som vid skyddsjakt, utan i realiteten en licensjakt.  

Skyddsjakt 

För det fall att förvaltningsrätten skulle finna att beslutet utgör ett beslut om skyddsjakt anser 
Svenska Rovdjursföreningen som nämnts att de rättsliga förutsättningarna för skyddsjakt inte är 
uppfyllda. Det krävs att Länsstyrelsen visar att det finns en stor sannolikhet för att allvarlig skada 
kommer att uppstå om inte skyddsjakt bedrivs på sju järvar, vilka som helst, i de berörda områdena. 
Det framstår inte heller som en ändamålsenlig lösning att döda vilka järvar som helst.  

Att det inte rör sig om en akut situation framgår också av uppgifterna om skador. Här åberopas fem 
kadaver som hittats i slutet av april i år och två från vårvintern. Det är otydligt om länsstyrelsen 
själv kunnat slå fast att de djuren dödats av järv, men det verkar inte så. Av beskrivningen i beslutet 
framgår inte att järv dödat den dräktiga vaja som omnämns. I mars 2021 dokumenterade dock 
länsstyrelsen tio kadaver av ren, av vilka åtta kunde konstateras vara slagna av järv. I maj 2020 
dokumenterade länsstyrelsen järvdödade renar, men det var alltså för 1,5 år sedan.  

Här ska särskilt framhållas att järvar i regel äter kadaver och att renar dör, av olika orsaker. Även 
om man i ett enskilt fall kunnat konstatera att en järv ätit av en ren så kan renen ha dött på annat sätt 
än genom att järven dödat den. Att man kunnat dokumentera att järv ätit av en död ren bör alltså 
inte kunna läggas till grund för ett beslut om skyddsjakt på den individen.  

EU-domstolen har uttalat sig om rekvisitet allvarlig skada i sin dom av den 8 juli 1987, 
kommissionen mot Belgien, fall 247/85, som gällde det s.k. fågeldirektivet (direktiv 79/409/EEG) 
vilken praxis anses vägledande även för art- och habitatdirektivet. Av punkt 56 framgår att normala 
besvär och risker i en verksamhet inte omfattas (se punkt 56). Vi menar att det är en normal risk för 
rennäringen att renar dör, t.ex. genom predation av rovdjur. Samebyarna får också viss ersättning.   
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Här noteras också att länsstyrelsen nämner HFD 2018 ref. 7, som rörde skyddsjakt efter järv. Det 
är värt att notera att den länsstyrelsen hade avslagit ansökan om skyddsjakt på minst fyra järvar. 
Högsta förvaltningsdomstolen anförde bl.a. följande. Den sökta skyddsjakten avsag̊ inte nag̊ra 
specifika skadegörande individer utan syftade till att minska det totala järvbestan̊det i det 
aktuella omrad̊et, dvs. nag̊ot som närmast liknar licensjakt. Högsta förvaltningsdomstolen 
utesluter inte att en sad̊an typ av jakt kan riktas mot ett begränsat antal individer, förutsatt 
att den far̊ antas sakna effekt för arten som sad̊an (…). Enligt Högsta 
förvaltningsdomstolens mening är omständigheterna i det nu aktuella mal̊et emellertid 
sad̊ana att den sökta skyddsjakten skulle riskera att förvärra den ogynnsamma 
bevarandestatusen för arten i dess naturliga utbredningsomrad̊e. 

Det saknas anledning att nu göra någon annan bedömning beträffande ett beslut om sju järvar.  

Avslutande synpunkter 

På s. 13 f. berömmer sig Länsstyrelsen i Jämtlands län av hur snabbt man ”tar bort” björnar, vargar 
och lodjur redan innan de åstadkommit någon skada. Formuleringen visar dels att man 
genomgående och helt medvetet använder skyddsjaktsinstrumentet fel, dels att länsstyrelsen saknar 
förståelse för rovdjurens ekologiska betydelse. Man har bara rennäringens bästa för ögonen.  

Anmärkningsvärd är också rubriken SKADEGÖRANDE ROVDJURSART på s. 17. I stycket 
under den tendentiösa rubriken framgår att eftersom man snabbt ”tar bort” de andra rovdjuren så är 
”järven den den främsta skadegörande rovdjursarten både i Mittådalens samebys åretruntmarker och 
i deras vinterbetesmarker.” Formuleringen väcker både frågor om länsstyrelsens syn på de stora 
rovdjuren och om beslutet verkligen har fattats på armlängds avstånd till Mittådalens sameby. Som 
framgår av 5 § förvaltningslagen (2017:900) måste myndigheten vara saklig och opartisk.   

Skrivningen att en järv ska ha ”rivit fostret ur vajan” ger också ett osakligt intryck, som om man 
lägger järven till last att den ätit på ett skamligt sätt av ett kadaver som den hittat. Borde kanske 
järven ha avstått från att äta av en död vaja för att den varit dräktig? Om länsstyrelsens tjänstemän 
tycker så, saknas en grundläggande förståelse för naturen och för rovdjurens ekologiska roll. Även 
denna formulering väcker misstankar om bristande objektivitet. Det är vanligt att lyfta fram behovet 
av att folk känner tillit till rovdjursförvaltningen. Även den breda allmänhet som inte bedriver 
rennäring måste dock kunna känna tillit till att länsstyrelsens beslut fattas på sakliga grunder. 
Sammantaget uppvisar beslutet sådana brister som inte går att läka utan bör helt enkelt undanröjas.  

 

Magnus Orrebrant,  

ordförande i Svenska Rovdjursföreningen 


