
Jägareförbundet Dalarnas svar på Rättviks Yrkande angående motion 1. 

Etiken i all jakt, björnjakt som älgjakt, vildsvin som fågeljakt, är extremt viktigt. Hög etik är en 

förutsättning för att vi ska få fortsätta ha den frihet under ansvar som vi har i Sverige. Dock håller 

styrelsen inte med Rättviks JVK om att problemet är att områdena är för stora, problemet är att det 

finns ett fåtal personer som tummar på reglerna. Att dela upp området i mindre delar skulle göra att 

när ett område blir fullskjutet skulle flera av de jägarna bara åka till nästa område och trycket blir 

ännu högre. Dessutom när man tittar på tidigare års avskjutning så är fördelningen relativt jämn med 

flest skjutna i östra Rättviks kommun samt Orsa och Moras kommun. Att då dela upp området i 

mindre områden, där man delar vid kommungränsen alt gränsen mellan siljanringen/Bingsjö och 

Noppikoski, skulle fortsätta att ge samma antal björnar per hundekipage och därmed blir jakttrycket 

och hetsen detsamma. En slopad områdesindelning skulle istället ge möjligheten att fler skjuts inom 

område 2 och därmed tar det längre tid för kvoten att fyllas, framförallt när vi vet erfarenhetsmässigt 

att det tar längre tid att fylla kvoten i södra delarna av länet. 

Målet med Björnförvaltningen är att vi ska nå den förvaltningsnivå beslutat av VFD samt en minskad 

koncentration, styrelsen anser därmed att björnarna ska skjutas där dem finns. Övervakningen för 

vart björnarna uppehåller sig och vilka koncentrationer det är sker endast vart 5 år i form av 

spillningsinventering. För att säkerställa då att björnarna skjuts där det finns högst tätheter under de 

åren mellan inventeringarna är att ha stora områden, framförallt när vi vet att ett hemområde för en 

björn kan vara uppemot 700km2.  

De stora hemområdena, att dem inte kan administrativa gränser samt att förvaltningsområdena inte 

följer björnens utbredningsområden gör förvaltningen än svårare. Mycket tyder på att anledningen 

till Dalarnas björnstam inte minskar med den avskjutning som sker i länet är att vi delar på ett stort 

antal björnar med Gävleborg som har fler ”egna” björnar och samma avskjutning som Dalarna. Det 

gör att det blir en omfördelning av björnarna från angränsande län som Gävleborg till Dalarna. 

Björnarna, främst hanarna, fördelar sig även gärna och söker sig till områden där det inte finns lika 

mycket andra björnar. Den benägenheten gör att det är svårt att förutspå hur en viss avskjutning i ett 

område påverkar intilliggande område.  

Nu avser inte motionen tilldelning och hur man ska nå de uppsatta målen, men man får heller inte 

glömma att en förändring av områden kommer påverka detta. 

Vad avser huvudsyftet med motionen, att få en bättre etik kring björnjakten är en syn som styrelsen 

delar. Dock, utifrån resonemanget i första stycket, delar vi inte synen att mindre områden skulle 

förbättra etiken. Etikfrågan är central och vi alla jägare har ett ansvar, inte minst Jägareförbundet. Vi 

som organisation behöver arbeta hårdare tillsammans med andra organisationer som större 

markägare och viltvårdsområden samt nå ut och träffa jägarna fysiskt och via sociala medier. Enskilda 

jägare måste ta modet till sig och säga ifrån ifall man märker att någon deltagare tummar på 

reglerna. Vi alla ha ett ansvar för jaktens fortlevnad. 

Styrelsen för Jägareförbundet Dalarna ändrar sitt yrkande utifrån ovanstående resonemang och 

svaret från Rättviks jaktvårdskrets till att stämman avstyrker motionen men att Jägareförbundet 

Dalarna får uppdraget att jobba hårdare med etikfrågan samt jobba för att förvaltningen ska syfta till 

att nå de uppsatta målen. 

/ Styrelsen  

  



Korrigering av Jägareförbundet Dalarnas yrkande angående motion 2 

Styrelsen anser att en utökad möjlighet till skyddsjakt på enskilds initiativ gällande våra stora rovdjur 

som björn, varg, lodjur, järv, säl och kungsörn är väldigt viktigt för att återta förtroendet för 

förvaltningen och föreslår därför att stämman tillstyrker motionen och sänder över den till Svenska 

jägareförbundets årsstämma. 

/Styrelsen 

 

Förtydligande angående verksamhetsberättelsen 

En fråga kom in om varför inte småvilt hanteras i verksamhetsberättelsen och om det inte var viktigt. 
Länsföreningen svarar: Det du efterfrågar finns på sidan 21 under viltövervakning. Vi kan dock se 
över upplägget på verksamhetsberättelsen och ha en rubrik som heter ”småvilt” samt hänvisa till 
Vövrapporten https://www.viltdata.se/avskjutningsrapporter/ 
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