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BAKGRUND
Länsstyrelsen i Jämtlands län beslutade om skyddsjakt efter fyra (4) järvar
inom Mittådalens samebys åretruntmarker och tre (3) järvar inom Mittådalens samebys vinterbetesmarker. Jakten får bedrivas fr.o.m. den 11 oktober
till och med 30 november 2021. Skälen för beslutet framgår av bilaga 1.
Beslutet överklagades av Svenska Rovdjursföreningen och Jaktkritikerna
som bl.a. yrkade inhibition. Förvaltningsrätten beslutade den 8 oktober 2021
att inhibera beslutet.
PARTERNAS INSTÄLLNING
Vad Jaktkritikerna anför
Jaktkritikerna yrkar att förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet
och anför i huvudsak att kriterierna för skyddsjakt inte är uppfyllda.
Vad Svenska Rovdjursföreningen anför
Svenska Rovdjursföreningen yrkar att förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet och anför bl.a. följande. Beslutet är inte motiverat som ett
beslut om skyddsjakt utan förefaller vara ett beslut om licensjakt, vilket
Länsstyrelsen i Jämtlands län inte har rätt att besluta om. Det finns inga aktuella skador till grund för ansökan. Den beslutade jakttiden på 1,5 månad är
även anmärkningsvärt lång för skyddsjakt. Skyddsjakt handlar om att hantera en situation som i princip är akut.
Järvstammen kan inte sägas uppvisa gynnsam bevarandestatus och det är av
yttersta vikt att länsstyrelserna inte kringgår regelverket som ska skydda jär-
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ven. Beslutet brister dessutom i opartiskhet och saklighet genom formuleringar som använts och då länsstyrelsen enbart har rennäringens bästa för
ögonen.
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. Av de uppgifter om skador som anges i beslutet framgår att det inte
rör sig om en akut situation. Det är även otydligt om länsstyrelsen själv kunnat slå fast att de djur som hittats har dödats av järv. Stora delar av beslutet
rör samebyarnas förluster till rovdjur i största allmänhet. Det finns andra
rovdjur än järv som bidrar till dessa förluster. Det bör framhållas att järvar i
regel äter kadaver och att renar dör av olika orsaker. Det är en normal risk
för rennäringen att renar dör och samebyarna får också viss ersättning. Beslutet förvårar upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus.
Vad länsstyrelsen anför
Länsstyrelsen anser att överklagandena ska avslås och anför bl.a. följande.
Länsstyrelsen har möjlighet att fatta beslut om skyddsjakt i förebyggande
syfte, men kraven på beslutsunderlaget är då högt ställda. Förlustsiffrorna
från förvaltningsverktyget är en viktig del i bedömningen av de skador som
samebyn lider vid den givna förekomsten av rovdjur. Tillsammans med övrigt underlag anser länsstyrelsen att det utgör en godtagbar grund för att bedöma sannolikheten att skadorna kommer återkomma under kommande säsong och skadornas möjliga omfattning. Den tidigare skadebilden är en viktig del i bedömningen av sannolika framtida skador.
Länsstyrelsen vill också förtydliga att alla skador som redovisats i beslutet
har bekräftats av länsstyrelsens besiktningspersoner som orsakade av järv
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eller troligtvis orsakade av järv. Länsstyrelsen vill understryka att det av
flera anledningar, som redovisats utförligt i beslutet, är svårt att återfinna
kadaver av döda renar, särskilt i kalvningslanden under våren. Det observerade och besiktade skadorna bör därför ses som en miniminivå av de skador
i form av döda djur som samebyn lider. Det är också viktigt att se att de skador järven orsakar inte bara utgörs av dödade renar utan även av den störning järven orsakar i renhjorden. Länsstyrelsen anser inte att de skador som
samebyn lider är att betrakta som normal affärsrisk med hänsyn till skadornas omfattning och karaktär. Järven orsakar återkommande skador av stor
omfattning, både genom att den dödar och stressar renar och att den försvårar för renskötarna att bedriva en ordnad renskötsel. Skadorna som sker i
vinterbeteslandet när renarna är uppdelade i mindre vinterbetesgrupper drabbar också enskilda renägare och renskötselföretag särskilt hårt.
Länsstyrelsens bedömning av de skador som redovisats i beslutet är att skadeproblematiken är återkommande i för samebyn viktiga områden. Både
2020 och 2021 bedömdes skadorna i vinterbetesområdena tillräckliga för att
bevilja samebyn skyddsjakt efter järv. Eftersom ingen järv fälldes under
skyddsjakterna på grund av ogynnsamma snöförhållanden, är järvsituationen i området oförändrad och länsstyrelsen bedömer att det föreligger en
påtaglig risk att angreppen kommer fortsätta även under kommande säsong.
Det är den höga tätheten av järv i för rennäringen känsliga områden, snarare
än särskilt skadegörande individer, som medför den allvarliga skadebilden i
det aktuella fallet. Mot bakgrund av det faktum att järvar är strikt revirhävdande och att det DNA-material som samlats in från området visar att en
stor andel av de järvar som återfunnits under inventeringssäsongen
2020/2021 återkommande påträffats inom begränsade områden (revir) under
flera år, bedömer länsstyrelsen att jakt i skadedrabbade områden sannolikt
kommer att riktas mot järvar som orsakar skada för samebyn. Länsstyrelsen
menar att det rör sig om ett sådant fall som åsyftades i HFD 2018 ref. 7 där
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jakt i syfte att minska det totala järvbeståndet inom ett område skulle kunna
vara möjlig.
I dagsläget ligger järven över nivån för gynnsam bevarandestatus och länsstyrelsen bedömer att ett uttag på totalt sju järvar, vilket motsvarar drygt en
järvföryngring, inte riskerar att påverka järvens bevarandestatus negativt.
Årets inventeringssiffror är ännu inte fastställda, men preliminära resultat
visar på totalt 96 föryngringar i landet. Omräknat till individer över treårsmedel motsvarar det 627 järvar. Anledningen till nedgången i föryngringar
nationellt sett jämfört med föregående inventeringssäsong bedöms vara den
dåliga inventeringssäsong som övriga norrlän haft snarare än en nedgång i
järvstammen. I Jämtlands län finns enligt nya uppgifter preliminärt 51 järvföryngringar under säsongen 2020/2021, vilket är över hälften av de föryngringar som återfunnits i hela landet.
Vad Mittådalens Sameby anför
Mittådalens Sameby anser att överklagandena ska avslås och anför bl.a. följande. Det överklagade beslutet är fattat utifrån en väldokumenterad skadebild. Både spår av järv, jaktförsökt, spår efter renar som flytt i panik och
döda renar är dokumenterat av såväl samebyn som länsstyrelsen. De renar
samebyn hittar, som kan dokumenteras, är det minsta antal som skadats eller
dödats av järv. Vid akut skada ligger huvudfokus på att återsamla och lugna
de levande renarna och inte på att leta efter fler döda renar. Likaså fungerar
järvinventeringen som så att man räknar de järvlyor man faktiskt hittar, det
innebär att det antal man återfinner är ett minimum av den faktiska järvpopulationen. De skador samebyn upplever drabbar enskilda renägare. Att uttrycka att detta skulle vara ”normal affärsrisk” tyder på total okunskap och
oförmåga att se sammanhanget.
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Den situation samebyn upplevde i vintras, där renskötare möter avelsdjur
som flyr i ren panik, kvarstår. Avelsdjur flydde i panik från ett område i vilket de betat lugnt i under flera dagar på grund av jakt och jaktförsök av flera
järvar. Sannolikheten att samebyn hamnar i samma akuta situation i år igen
är mycket stor eftersom den skyddsjakt som beviljades i mars inte gick att
genomföra på grund av väderförhållanden. Järvarna finns kvar och för samebyn finns inget annat alternativ än att flytta tillbaka till området igen i
vinter.
Genom att genomföra skyddsjakten nu under hösten kan jakten bedrivas utanför renens, så väl som, järvens ynglingsperiod. Genom att jakträttshavare i
området kan jaga med stöd av beslutet ökar sannolikenheten att jakten får
avsedd effekt. Förutsättningarna på markerna är de samma i år som i fjol
förutom att järven ynglat ännu en säsong utan några populationsreglerande
åtgärder.
Samebyn berörs i Sverige av 94 järvar och 13 järvar i Norge. Ett uttag på sju
järvar ur en population om minst 94 järvar för att freda renarna och förebygga de akuta situationer vi kan förutse redan nu är skäligt. Den enda möjligheten att minska tätheten av järv inom betesmarkerna är skyddsjakt.
SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET
Rättslig reglering m.m.
Skyddsjakt efter järv får enligt 23 a och 23 b §§ jaktförordningen ske bl.a.
för att förhindra allvarlig skada på gröda, boskap, skog, fiske, vatten eller
annan egendom, om det inte finns någon annan lämplig lösning och om jakten inte försvårar upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus (GYBS) hos
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artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde. 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.
I förarbeten (prop. 2012/13:191 s. 65 ff.) anges bl.a. följande. Toleransnivån
för skador på ren orsakade av stora rovdjur ska vara maximalt tio procent
räknat på den aktuella samebyns faktiska renantal. Järvens huvudsakliga utbredningsområde återfinns inom renskötselområdet och ren är järvens viktigaste bytesdjur. Järven bedöms därmed vara det rovdjur som måste förvaltas med störst försiktighet i renskötselområdet och där det är allra viktigast
att eventuell jakt koncentreras till de mest skadegörande individerna. En begränsning av järvstammen bör kunna ske i de områden som är mest skadeutsatta och där det förväntas göra störst nytta för rennäringen.
I EU-domstolens avgörande C-342/05 Kommissionen mot Finland uttalas
(punkt 25) att art- och habitatdirektivets undantagsbestämmelser ska tolkas
restriktivt och att den myndighet som fattat beslutet har bevisbördan för att
det föreligger nödvändiga förutsättningar för varje undantag. Medlemsstaterna ska säkerställa att varje åtgärd som påverkar skyddade arter endast tilllåts genom beslut som är noggrant och tillräckligt motiverade och som hänvisar till de skäl, villkor och krav som anges i direktivets artikel 16.1.
I EU-domstolens avgörande C-674/17 Tapiola understryks restriktiviteten
och kraven på motivering vid tillåtande av dödande av varg. Målet gällde
stamvårdande jakt (licensjakt), men relevant för gynnsam bevarandestatus är
domstolens uttalande (punkt 59) att det som huvudregel är nödvändigt att
bedöma vilken inverkan ett undantag får på ett lokalt bestånd för att kunna
bedöma vilken inverkan ett undantag får för bevarandestatusen för hela det
aktuella beståndet. I dom av Kammarrätten i Sundsvall den 5 oktober 2020
(mål nr 1614-20 och 1671-20) understryks detta ytterligare. Det understryks
också att det krävs stöd för att jakten kan förväntas medföra att risken för
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fortsatta skador undviks eller minskas i det aktuella fallet, för att skyddsjakt
ska bedömas som en lämplig åtgärd.
Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) uttalade i avgörandet HFD 2018 ref. 7
att samerna har ställning som urfolk vars rätt till renskötsel ska beaktas.
Samtidigt förklarade HFD att de FN-konventioner med mest relevans för samernas traditionella levnadssätt inte införlivats i svensk rätt, samt inte medför att skyddet för bl.a. järv enligt jaktförordningen får åsidosättas. Vid den
tid som var relevant för prövningen bedömdes järvstammens population
vara för låg för att bedömas ha en gynnsam bevarandestatus. Detta uteslöt
enligt HFD:s mening dock inte att ett visst utrymme fanns för att besluta om
skyddsjakt och det uteslöt heller inte en jakt som syftade till att minska det
totala järvbeståndet i det aktuella området, utan att avse några specifika skadegörande individer. En sådan jakt kan riktas mot ett begränsat antal individer, förutsatt att den får antas sakna effekt för arten som sådan. Den aktuella
jakten bedömdes dock riskera att förvärra den ogynnsamma bevarandestatusen för arten och förutsättningarna för skyddsjakt var därmed inte uppfyllda.
Av avgörandet framgår också att järven enligt svensk rätt har lika högt
skydd som de stora rovdjur – björn, lo och varg – som har högre skydd enligt EU:s art- och habitatdirektiv.
Utredningen i målet
Av handlingarna i målet framgår gällande åretruntmarkerna att samebyn
har upplevt en förlust av kalvar som bedöms vara orsakade av järv. Samebyn har funnit kadaver efter fem dödade renar den 27 och 28 april 2021 som
bedömdes vara tagna av järv. Länsstyrelsens fältpersonal har dokumenterat
kadavret efter en dräktig vaja den 5 maj 2021. Tidigare under vintern hittades två järvdödade renar, vilket har besiktats i februari respektive mars. I
maj 2020 dokumenterades två järvdödade renar av länsstyrelsen och under
senhösten 2019 återfanns två renar som troligtvis dödats av järv.
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Vad gäller vinterbetesmarkerna anges att tio dödade renar hittats och dokumenterats i mars 2021, varav åtta konstateras vara slagna av järv. Under vintern 2020 hittades två kadaver av järvslagna renar. Samebyn har under de
två senaste vintrarna beviljats skyddsjakt med anledning av dessa skador,
men ingen järv har fällts.
Samebyns totala förlust av renar har under säsongerna 2018/2019 och
2019/2020 legat på 11 respektive 14 procent. Under säsongen 2019/2020
beräknades kalvförlusten uppgå till 16 procent. DNA-prov tagna under inventeringssäsongen 2020/2021 visar att det finns 33 järvindivider inom hela
samebyns område. Av dessa påträffades 19 individer inom åretruntmarkerna
och 14 individer inom ett område där samebyn har huvuddelen av sitt vinterbete. Samebyn har under de senaste fyra inventeringssäsongerna berörts
av mellan 24–34 procent av länets järvföryngringar.
Förvaltningsrättens bedömning
Frågan i målet är om förutsättningarna för skyddsjakt efter järv är uppfyllda.
Det är länsstyrelsen som har bevisbördan för detta.
Allvarlig skada
Förvaltningsrätten noterar att den beslutade skyddsjakten inte är inriktad
mot specifika skadegörande individer utan är en områdesinriktad jakt med
syfte att minska koncentrationen av järv inom samebyns betesmarker. Förvaltningsrätten konstaterar att det inte är uteslutet med sådan typ av jakt i
vissa fall (HFD 2018 ref. 7).
Skyddsjakt får vidare beviljas innan någon allvarlig skada har uppstått. Ett
beslut om skyddsjakt i en sådan situation ställer mycket höga krav på förutsättningarna för att förutse angrepp från rovdjur. Det bör vara frågan om en
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stor sannolikhet för angrepp där det i de allra flesta fall uppstår en allvarlig
skada. Någon närmare definition av vad som avses med allvarlig skada finns
inte utan en framåtsyftande skadebedömning måste göras i varje enskilt fall.
I förevarande mål har länsstyrelsen grundad sin bedömning av risken för allvarlig skada bl.a. på uppgifter från samebyn, dokumentationer av angrepp
på ren, siffror avseende samebyns totala förluster av renar och DNA-inventering. Den allvarliga skadan förväntas uppstå under våren och sommaren
inom samebyns åretruntmarker, respektive under vintern och våren inom
vinterbetesmarkerna. Jakttiden har bestämts till den i målet aktuella med
hänsyn till att våren är en känslig tid för många arter samt av praktiska skäl.
Hänsyn tas även till att minska störning för renar samt järvens föryngringsperiod.
Förvaltningsrätten ifrågasätter inte att förekomst av järv i områden där renar
vistas medför att det föreligger risk för att järvar tar renar. Förvaltningsrätten 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. De uppgifter och den dokumentation som presenterats är enligt
domstolens bedömning dock inte av sådan omfattning att det, i nuläget, kan
anses motiverat med skyddsjakt av sju järvar. Förvaltningsrätten anser inte
att det som anförts och framkommit i denna del uppfyller de höga krav som
ställs i jaktförordningen på att stor sannolikhet för allvarlig skada ska föreligga, för att få meddela undantag från det strikta skydd som järven åtnjuter.
Gynnsam bevarandestatus
För att skyddsjakt ska kunna beviljas krävs vidare att denna inte försvårar
upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess
naturliga utbredningsområde.
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Länsstyrelsen har bedömt att skyddsjakt efter totalt sju järvar inom Mittådalens samebys åretruntmarker och vinterbetesmarker inte riskerar att ha någon betydande negativ påverkan på det lokala järvbeståndet och inte heller
riskerar att allvarligt försvåra eller förhindra upprätthållandet av gynnsam
bevarandestatus för järven som art i dess naturliga utbredningsområde.
Länsstyrelsen har bl.a. hänvisat till att antalet järvar i länet överstiger beslutad miniminivå. Vidare har länsstyrelsen bedömt att de preliminära siffrorna
nationellt bedöms bero på en dålig inventeringssäsong.
Referensvärdet för järv på nationell nivå i Sverige är 600 individer. I den
senaste publicerade inventeringen för 2020 uppskattades den svenska järvstammen till 687 individer eller 101 föryngringar. Enligt preliminära siffror
för 2021 års järvinventering uppskattas järvstammen nationellt till 96 föryngringar, vilket motsvarar den av naturvårdsverket fastställda miniminivån
för hela landet (Naturvårdsverkets beslut den 7 maj 2020, NV-01525-18).
Miniminivån för järv i Jämtlands län är beslutad till 29 och, i norra rovdjursförvaltningsområdet, 89 föryngringar (Naturvårdsverkets beslut den 7 maj
2020, NV-01525-18). I järvinventeringen 2020 fastställdes 31 föryngringar i
länet. Enligt preliminära siffror för 2021 års järvinventering uppskattas järvstammen i Jämtlands län, enligt uppgift från länsstyrelsen, till 51 föryngringar. Enligt uppgift från SLU till länsstyrelsen är preliminära siffror för
2021 i norra rovdjursförvaltningsområdet 84 föryngringar, dvs. under miniminivån för området.
Även med beaktande av svårigheter att inventera järv samt att det i målet rör
sig om preliminära siffror för 2021 noterar förvaltningsrätten att järvstammens population synes minska och att de preliminära inventeringssiffrorna
ligger på den av Naturvårdsverket beslutade miniminivån nationellt. Detta
utesluter i och för sig inte att det ändå kan finnas ett visst utrymme för att
besluta om skyddsjakt. I aktuellt fall bedömer dock förvaltningsrätten att
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den nedåtgående trenden och siffrorna nationellt talar mot ett uttag på sju
järvar. Ett sådant uttag skulle kunna medföra en negativ effekt för artens bevarandestatus nationellt. Detta trots att järv i Jämtlands län synes uppgå till
den beslutade miniminivån med marginal. Länsstyrelsen har inte visat motsatsen.
Sammanfattning
Förvaltningsrätten bedömer sammanfattningsvis att länsstyrelsen inte har visat att förutsättningarna för skyddsjakt föreligger, varken beträffande kriteriet att förhindra allvarlig skada eller gynnsam bevarandestatus. Förutsättningarna för skyddsjakt är därför inte uppfyllda.
Överklagandena ska således bifallas på så sätt att beslutet upphävs.
Vid denna utgång saknas skäl att pröva frågan om annan lämplig lösning.
HUR MAN ÖVERKLAGAR
Detta avgörande kan överklagas. Överklagandet ska ges in till Förvaltningsrätten i Luleå men vara ställt till Kammarrätten i Sundsvall. Information om
hur man överklagar finns i bilaga 2 (FR-03).

Eva Beselin
rådman
I avgörandet har även nämndemännen Inger Boström,
Elisabeth Bramfeldt Lestander och Maria Strömbäck deltagit.
Pernilla Larsson har föredragit målet.
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Bilaga 1

Bilaga 2

Hur man överklagar

FR-03

________________________________________________________________
Vill du att beslutet ska ändras i någon del kan
du överklaga. Här får du veta hur det går till.

ta upp ditt överklagande (läs mer om
prövningstillstånd längre ner).

Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Anvisningar för överklagande FR-03 – Överklagandetid 3 v - PT • Producerat av Domstolsverket, Avd. för domstolsutveckling • 2020-05

Tiden räknas oftast från den dag som du fick
del av det skriftliga beslutet. I vissa fall räknas
tiden i stället från beslutets datum. Det gäller
om beslutet avkunnades vid en muntlig
förhandling, eller om rätten vid förhandlingen
gav besked om datum för beslutet.

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till.
Förklara vad du vill visa med varje bevis.
Skicka med skriftliga bevis som inte redan
finns i målet.
4. Lämna namn och personnummer eller
organisationsnummer.
Lämna aktuella och fullständiga uppgifter
om var domstolen kan nå dig: postadresser,
e-postadresser och telefonnummer.

För en part som företräder det allmänna (till
exempel myndigheter) räknas tiden alltid från
den dag domstolen meddelade beslutet.

Om du har ett ombud, lämna också
ombudets kontaktuppgifter.

Observera att överklagandet måste ha kommit
in till domstolen när tiden går ut.
Vilken dag går tiden ut?
Sista dagen för överklagande är samma veckodag
som tiden börjar räknas. Om du exempelvis fick
del av beslutet måndagen den 2 mars går tiden ut
måndagen den 23 mars.
Om sista dagen infaller på en lördag, söndag eller
helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, räcker det att överklagandet kommer in
nästa vardag.

Så här gör du

1. Skriv förvaltningsrättens namn och
målnummer.

5. Skicka eller lämna in överklagandet till
förvaltningsrätten. Du hittar adressen i
beslutet.
Vad händer sedan?

Förvaltningsrätten kontrollerar att överklagandet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för
sent avvisar domstolen överklagandet. Det
innebär att beslutet gäller.
Om överklagandet kommit in i tid, skickar
förvaltningsrätten överklagandet och alla
handlingar i målet vidare till kammarrätten.
Har du tidigare fått brev genom förenklad
delgivning kan även kammarrätten skicka brev
på detta sätt.

2. Förklara varför du tycker att beslutet ska
ändras. Tala om vilken ändring du vill ha
och varför du tycker att kammarrätten ska
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Prövningstillstånd i kammarrätten

När överklagandet kommer in till kammarrätten tar domstolen först ställning till om
målet ska tas upp till prövning.
Kammarrätten ger prövningstillstånd i fyra
olika fall.
• Domstolen bedömer att det finns
anledning att tvivla på att förvaltningsrätten dömt rätt.
• Domstolen anser att det inte går att
bedöma om förvaltningsrätten dömt rätt
utan att ta upp målet.
• Domstolen behöver ta upp målet för att
ge andra domstolar vägledning i rättstillämpningen.
• Domstolen bedömer att det finns
synnerliga skäl att ta upp målet av någon
annan anledning.
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Om du inte får prövningstillstånd gäller det
överklagade beslutet. Därför är det viktigt att i
överklagandet ta med allt du vill föra fram.
Vill du veta mer?

Ta kontakt med förvaltningsrätten om du har
frågor. Adress och telefonnummer hittar du på
första sidan i beslutet.
Mer information finns på www.domstol.se.
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