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FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR JAKT PÅ BJÖRN 

BJÖRNSPILLNINGSINVENTERING 

Fakta - för att kunna ta välgrundade beslut om 
jakt krävs ett gediget faktaunderlag. Detta 
uppnås bäst genom ett bra samarbete mellan 
jägare och myndigheter. 

Beslut- Övergripande beslut av VFD, detaljbeslut 
om jakt av Länsstyrelsen 

God jaktetik – Genom att bibehålla jägarkårens 
anseende hos allmänhet och beslutsfattare 
säkerställer vi att vi kan jaga även i morgon. 

 

 

 



FAKTA OM BJÖRNPOPULATIONEN 
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Den första inventeringen 2001-2002 visade 
på ca 550 individer i Dalarna och Gävleborg 
tillsammans 

 

Senaste inventeringen 2012 visade på ca 400 
björnar i Dalarna och Gävleborg vardera 

 

”Vita fläckar” i inventeringen gjorde att en 
del ifrågasatte resultatet i den senaste 
inventeringen 

 

Utöver inventeringarna är björnobsen som 
samlas in tillsammans med älgobsen det 
bästa verktyget att hålla koll på 
populationens förändring 



BESLUT 
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Baserat på förra inventeringsresultatet 
beslutade VFD i Dalarna att sänka 
populationen till 250 djur medans VFD i 
Gävleborg beslutade om att ligga kvar på en 
bibehållen nivå. 

 

Dessa beslut i VFD ligger alltså bakom de 
förhållandevis högre tilldelningarna i 
Dalarna jämfört med Gävleborg som 
respektive Länsstyrelser tagit de senaste 
åren 



GOD JAKTETIK 
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Respektera lagar, beslut och anvisningar 

 

Hur hanterar vi modern teknik? Med dagens 
GPS:er kan vi se att ett drev förflyttat sig 30km. 
En jägare i skogsterräng förflyttar sig med ca 3 
km på en timma. 

 

Legala åtlar. En godkänd åtel kan vara ett bra 
sätt att tillfälligt knyta fast björn på ditt 
jaktområde. Tyvärr skjuts ännu en del björnar 
med åtelmaterial i magen utan någon godkänd 
åtel i närheten. 

 

Viltkamera kräver fortfarande tillstånd av LST 
enligt kameraövervakningslagen. 



PROJEKTORGANISATION 

BJÖRNSPILLNINGSINVENTERING 

Projektansvarig –  Maria Levin, VSC 

 

Länsansvariga –  Jerk Sjöberg, SJF 

(jobbar pararellt) Sven Arnvind, LST 

 

Lokalt ansvarig –  Rovdjursansvariga 

   

Lokala utlämnings- Åke Berglund Fors 

Ställen  Bert Eriksson Långsh. 

  JFD Tallen Falun  

   

 



INVENTERINGSMETODIK 
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Fångst-Återfångstmetoden 

Summan av antalet hittade individer och de 
enligt modellen ej hittade individerna 

Sannolikheten för att en björn inte hittats 
beräknas med hjälp av fångsthistoriken från 
alla faktiskt funna björnar. 

Kräver fynd skilda i tid, samma björn hittad 
under en vecka räknas som endast en fångst 
trots flera insamlade prover. 

Det är viktigt att ha spillning från många 
individer och en bra geografisk fördelning 
över hela inventeringsperioden 

Minst tre fungerande prover per förväntad 
björnförekomst är ett bra resultat. 



HUR GÅR INSAMLINGEN TILL? 
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Pilla i en cm3 i röret med en pinne från 
skogen, sätt sedan pinnen i spillningen för 
att markera att den redan är insamlad. 

 

En etikett sätts på röret respektive 
följesedeln. OBS! etiketten måste sättas 
längs med röret för att kunna läsas av. 

 

Koordinater i RT90, kan ställas in på GPS:en 
eller tas ut via t.ex Eniro.se. Hitta.se. FJVK 
hemsida. 

 

Fyll i följesedeln och posta tillsammans med 
röret så fort som möjligt. 

Urinkonservering Varg 

Blodprov Vildsvin 

Varg 



SAKNAR DU GPS/DATOR ANVÄND DESSA KOORDINATER 

Avesta Väster  6671497-1515608 Hedemora Väster 6679398-1506624 

Avesta Norr  6677550-1518818 Hedemora Öster 6685420-1519291 

Krylbo Söder  6664921-1523848 

Fors Väster  6676893-1527578 

Fors Öster  6676369-1533151 

Bergshyttan  6665596-1531244 

Näckenbäck  6670961-1539398 

Horndal Väster 6684224-1530278 

Horndal Öster 6685014-1538663 

Horndal Norr  6693769-1533326 

 

Enklast tar du fram koordinater via FJVK hemsida  

http://krets.jagareforbundet.se/folkarna/rovdjur-fjvk/bjorn/spillningsinventering-2017/ 

Meny:  Rovdjur / Björn / Spillningsinventering 2017.  Knapp längst ner på sidan. 

Eller direkt via  

https://kartor.eniro.se/?c=60.181868,16.411318&z=11&g=60.207843,16.312809 
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JAG HAR INTE FÅTT NÅGOT KIT! 
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Använd en vanlig ren påse, exempelvis 
hundbajspåse 

 

Skaffa ett kit inom ett dygn och följ stegen 
enligt tidigare 

 

Nya kit tillhandahålls av kretsarnas 
rovviltsansvariga samt hos fasta 
utlämningsställen runt om i länet. 

Hittar du björnspillning saknar Kit 



VAD ANVÄNDS RESULTATET TILL? 
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Resultatet underlättar för Länsstyrelsen att 
ta jaktbeslut som leder till att målen i VFD 
uppnås. 

 

Ju fler funna björnar desto större tilldelning. 

 

Ger ett bättre underlag för 
älgförvaltningsgrupper och 
älgskötselområden att bedöma älgstammens 
utveckling beroende på björnpredationen. 

 



SUPPORT 
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Krets rovviltsansvariga:  

Folkärna JVK  Åke Berglund 070-5822592 
ake.f.berglund@bredband.net 

Folkare JVK Sören Eriksson 070-6221858 

Eriksson.soren.mesta@telia.com 

Hedemora JVK  Malte Forslund 070-6389899 

malteforslund@gmail.com 

Svenska Jägareförbundet:  

Jerk Sjöberg 026-628550 
jerk.sjoberg@jagareforbundet.se 

Länsstyrelsen: 

Sven Arnvind 010-2250379 

sven.arnvind@lansstyrelsen.se 

Bert Eriksson 010-2250326 

9417eriksson@telia.com 
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