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Sammanfattning 
För att vi i Sverige skulle kunna säkerställa levnadskraftiga 
rovdjursstammar i framtiden sammankallade regeringen 1998 en 
utredningsgrupp som fick namnet Rovdjursutredningen. Gruppens arbete 
mynnade 1999 ut i utredningen En sammanhållen rovdjurspolitik. I 
utredningen föreslogs bl.a. minimimål för populationerna hos 
rovdjursstammarna. För att vi skulle uppnå dessa mål var stammarna av 
järv, lo och varg tvungna att öka kraftigt. Utredningen föreslog också en rad 
åtgärder för att minska människors konflikter med rovdjuren och därigenom 
uppnå en större rovdjursacceptans och en minskad olaglig jakt. Den olagliga 
jakten skulle också enligt utredningen minskas genom en förbättring av 
organisationen vid utredningar av misstänkta jaktbrott riktade mot rovdjur.  
 
För att få bukt med den grova jaktbrottsligheten måste vi också förstå 
bakgrunden till varför människor begår dessa brott. Staten betalde så sent 
som för 40 år sedan ut skottpengar för vissa av de rovdjursarter som man 
idag skyddar genom en mycket restriktiv jaktlagstiftning. Denna 
helomvändning i rovdjursfrågan har inte gillats av alla. I stora grupper på 
landsbygden lever rädslan och hatet mot rovdjuren kvar än idag. Rovdjuren 
ses enbart som ett skadedjur som dödar och skadar tamdjuren. Vissa 
människor i dessa grupper känner sig överkörda av dem som bestämmer och 
ser ingen annan utväg än att ta lagen i egna händer för att bli kvitt det ok 
som de anser att rovdjuren utgör.  
 
Den som olagligt dödar ett vilt gör sig skyldig till jaktbrott enligt 43 § 
jaktlagen (JL). Om brottet riktar sig mot en art som är hotad, sällsynt eller 
annars särskilt skyddsvärd t.ex. de stora rovdjuren bedöms brottet som grovt 
jaktbrott och straffas istället enligt 44 § JL. Straffskalan för detta brott är 
fängelse mellan 6 månader och 4 år. Vid påföljdsvalet skall domstolen 
också beakta att jaktbrott ses som ett artbrott. Fängelse är därför den 
vanligaste påföljden vid fällande domar för grova jaktbrott.  
 
I vissa situationer får rovdjuren dödas genom skyddsjakt. Sådan jakt kan ske 
både efter ett myndighetsbeslut eller utan föregående myndighetsbeslut, 
genom att en tamdjursägare utnyttjar en rätt att skydda sina djur mot 
upprepade rovdjursangrepp enligt 28 § jaktförordningen (JF). Paragrafen 
har en krånglig lydelse som lämnar många tolkningsmöjligheter öppna. Med 
tanke på att tolkningen av paragrafen skall ske i snabbt uppkomna 
situationer och under stark psykisk press anser jag att paragrafen bör 
omarbetas så att den får en mer ändamålsenlig utformning. Detta särskilt 
med tanke på att en feltolkning av 28 § JF i en praktisk situation nästan 
undantagslöst leder till ett kännbart straff för grovt jaktbrott. Även 
domstolarna har i flera mål påpekat dessa tolkningsproblem. Det mest 
uppmärksammade av dessa mål är Gräsömålet där en lantbrukare skjutit en 
varg som var på väg att attackera hans kor och kalvar. Lantbrukaren 
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åtalades för grovt jaktbrott men friades både i TR och Hov R. Målet är nu 
uppe i HD och domen väntas avkunnas senare i år.  
 
Förutom en grundlig genomgång av den straffrättsliga regleringen av grova 
jaktbrott har jag i denna uppsats försökt att identifiera de problemområden 
inom rovdjurspolitiken som är grogrunden till den utbredda olagliga jakten 
på rovdjur vi idag har i Sverige. Jag har också försökt mig på att föreslå 
vissa förändringar inom dessa områden för att få till en ökad 
rovdjursacceptans hos dem som lever nära björn, järv, lo och varg. 
Problemområden jag berört i min uppsats är t.ex. medbestämmande, 
skyddsjaktslagstiftningen och den ekonomiska ersättningen för 
rovdjursrivna tamdjur.  
 
Även Finlands och Norges rovdjurspolitik påverkar möjligheterna för att 
bevara en levnadskraftig rovdjursstam i Sverige. Rovdjurspopulationerna i 
Sverige och Norge har så nära anknytning att vi kan tala om en och samma 
stam. Deras lågt satta populationsmål kan därför medföra en negativ 
påverkan för möjligheten att uppnå de uppsatta miniminivåerna för 
rovdjurspopulationen.  
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Förord 
Med dess rader avslutar jag nu mina studier på Juridiska fakulteten i Lund. 
Examensarbetet är tillsist färdigt och jag skall plötsligt kasta mig tillbaka ut 
i den verkliga världen utanför Juridicums murar. Det är inte utan ett visst 
vemod jag nu avslutar den studietid jag påbörjade på komvux i Borås i 
slutet av förra årtusendet. Tiden i Lund har inneburit hårt arbete men 
framförallt många roliga upptåg och mycket glädje.  
 
Jag vill här passa på att tacka alla de människor som på något vis stöttat och 
hjälpt mig under denna tid. Ett särskilt tack skall riktas till min familj, som 
förstått vad en fattig student uppskattar och till mina två vapenbröder 
Henrik och Fredrik som gjort studietiden så mycket gladare. Det största 
tacket och den största kramen skall dock tillfalla min sambo Linda som varit 
en ovärderlig hjälp vid skrivandet av denna uppsats. 
 
Se upp världen här kommer jag! 
 
Lund den 9 december 2004 
 
Martin Jansson 
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Förkortningar 
BrB Brottsbalken 
JF Jaktförordning (1987:905)) 
JL Jaktlag (1987:259) 
HD Högsta domstolen 
Hov R Hovrätt 
RÅ Riksåklagaren 
SKL Statens kriminaltekniska laboratorium 
SOU Statens offentliga utredningar 
SvJT Svensk Juristtidning 
TR Tingsrätt 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte 

I januari 1998 tillsattes Rovdjursutredningen på uppdrag av regeringen att 
utreda frågan om en sammanhållen rovdjurspolitik, för att kunna säkerställa 
livskraftiga stammar av de stora rovdjuren. Utredningens arbete utmynnade 
i SOU 1999:146 ”Sammanhållen rovdjurspolitik” där det bland annat 
fastslogs vilka populationer som krävdes av varje art för att stammarna 
skulle kunna räknas som livskraftiga. I och med att utredningen föreslog en 
stor ökning av vargstammen och en mindre ökning av järvstammen var 
debatten i full gång, både i massmedia och på möten runt om i Sverige. Jag 
hamnade av en händelse på ett ”vargmöte” i Borås på hösten 2000 och 
förvånades mycket av den infekterade stämning som rådde bland mötets ca 
500 deltagare, som främst bestod av jägare och lantbrukare. I skottgluggen 
för mötesdeltagarnas vrede hamnade Naturvårdverkets representant. 
Argumenten mot den föreslagna rovdjurspolitiken var många gånger både 
osaklig och felaktig, men upprördheten över ”dom som bestämmer” och 
ängslan för vargen var hos mötesdeltagarna äkta, trots att vi befann oss 
minst 40 mil från närmsta vargflock. 
 
I och med att jag på våren 2003 genomförde en kurs för att erhålla 
jägarexamen uppmärksammade jag många notiser och artiklar i massmedia 
om en allt mer utbredd olaglig jakt på rovdjur. Då väcktes tankarna på 
”vargmötet” igen och jag beslöt mig för att ägna denna uppsats åt att 
genomlysa den straffrättsliga regleringen av den olagliga jakten på 
rovdjuren. Samtidigt ville jag försöka se vad rovdjursutredningens arbete 
straffrättsligt har utmynnat i.  
 
För att vi i Skandinavien skall kunna ha levnadskraftiga rovdjurstammar är 
det av avgörande betydelse att den olagliga jakten på rovdjuren minskar. För 
att så skall ske är jag övertygad om att en acceptansökning av rovdjuren, 
bland de människor som lever och verkar i dess omgivning, är nödvändig. 
Jag har för avsikt att utreda vad som görs för att en minskning av 
jaktbrottsligheten skall komma till stånd, men också hur vi skall kunna öka 
rovdjursacceptansen. Då jag redan i ett tidigt skede av mitt arbete förstod att 
skyddsjaktsregleringen är av central betydelse för en ökad 
rovdjursacceptans, ämnar jag också att ägna stort utrymme åt 
skyddsjaktsproblematiken i denna uppsats.   
 
 

1.2 Frågeställning och avgränsningar 

Jag vill genom min uppsats göra en genomgång av den straffrättsliga 
regleringen och praxis avseende den olovliga jakten på de stora landlevande 
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rovdjuren som finns i Sverige. För att läsaren skall få en helhetsbild av den 
straffrättsliga regleringen av jakträtt har jag även valt att kort presentera de 
andra straffbuden i jaktlagen. Jag skall därutöver försöka att besvara 
följande frågor.  
 
Vilka faktorer gör att den grova jaktbrottsligheten är särskilt svårutredd? 
 
Vad vill berörda myndigheter göra för att undvika en ökning av den grova 
jaktbrottsligheten?  
 
Riksdag, regering och domstolar har under lång tid försökt att bekämpa 
jaktbrottsligheten genom allmänprevention, både genom skärpningar av 
straffmaximum och genom att betrakta jaktbrott som ett artbrott. Varför har 
man valt denna linje? 
 
Vad görs för att rovdjursacceptansen skall öka hos berörda parter? 
 
Bör 28 § i jaktstadgan om skyddsjakt utan föregående myndighetsbeslut få 
en mer okomplicerad lydelse och hur bör då paragrafen utformas? 
 
Då vi har en gemensam rovdjursstam med grannländerna finns det då också 
en gemensam rovdjurspolitik och en gemensam eller likvärdig reglering av 
faunakriminaliteten?  
 
Till skillnad från rovdjursutredningen som behandlade de fem stora 
rovdjuren björn, järv, kungsörn, lo och varg har jag i min uppsats valt att 
koncentrera mig till de fyra landlevande rovdjuren. Om inte annat nämns 
avser jag därför med ”rovdjur” björn, järv, lo och varg.   
För att göra uppsatsen någorlunda lättförstådd även för icke jagande läsare 
har jag medvetet valt att inte fördjupa mig i vapenlagstiftningen, som annars 
står i nära anknytning till jakträtten. 
 
 

1.3 Metod och Material 

Jag har för att utföra mitt arbete i huvudsak använt mig av sedvanlig juridisk 
metod. Då huvuddelen av det tidigare skrivna materialet på området består 
av förarbeten har mycket tid ägnats åt att studera dessa. 
Rovdjursutredningens arbete En sammanhållen rovdjurspolitik har varit i 
centrum för dessa studier. Under arbetets gång märkte jag att det i stort 
saknades modern juridisk doktrin på området vilket gjort det nödvändigt för 
mig att söka material på myndigheters och intresseorganisationers hemsidor.  
 
För att få med praktikernas uppfattning om hur utredningsarbetet gällande 
de grova jaktbrotten fungerar, beslöt jag mig för att sända ut en enkät till 
landets miljöåklagare. I enkäten ställde jag bl.a. frågor om hur samarbetet 
med andra myndigheter fungerar, om det saknas resurser och om problemet 
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med den sociala acceptansen av jaktbrott. (För de fullständiga frågorna se 
7.4) 
 
Ämnet har under tiden jag arbetat med uppsatsen flitigt diskuterats i 
massmedia vilket gett mig flera uppslag och mycket inspiration. Samtidigt 
har det märkts att den nyligen omgjorda lagstiftningen inte ”satt sig” riktigt 
utan fortfarande är under viss förändring, ett exempel på det är 
skyddsjaktslagstiftningen som ånyo är under utredning. Jag har därför 
medvetet valt att lyfta fram vissa på området nyligen fattade beslut och 
domar för att på så vis visa hur rättsläget för tillfället är.   
 
 

1.4 Disposition 

Min uppsats inleds med en kort tillbakablick över jakten och jakträttens 
historia för att läsarna skall få en förståelse för grunden till den reglering vi 
har idag. Arbetet redogör sedan för rovdjurens utbredning i Norden idag. I 
denna del finner man även de etappmål som regeringen uttalat för att vi på 
sikt skall kunna anses ha livskraftiga rovdjursstammar. I det tredjekapitlet 
tar jag upp konfliktsituationen med rovdjuren. Jag försöker här också ta reda 
på varför jaktbrotten sker och vem gärningsmannen är. Framställningen går 
sedan vidare med en grundlig genomgång av den svenska regleringen av 
jakten ur främst ett straffrättsligt perspektiv.  
 
I det sjätte kapitlet görs en genomgång av de olika typerna av skyddsjakt 
med fokus på den särskilda problematiken omkring 28 § JF och Gräsömålet. 
I uppsatsens sjunde kapitel presenterar jag de förslag till konfliktlösning 
som Rovdjursutredningen lade fram för att minska de grova jaktbrotten. I 
kapitlet presenterar jag dessutom enkätsvar från landets miljöåklagare, så att 
läsaren får en inblick i problematiken med det praktiska utredningsarbetet. 
Uppsatsens materiella del avslutas med en genomgång om hur 
rovdjurspolitiken och jakträttsregleringen ser ut i våra grannländer Norge 
och Finland. 
 
I det nionde och sista kapitlet av uppsatsen kommer jag att försöka besvara 
frågeställningen. Jag kommer här till viss del också komma med egna 
reflektioner kring ämnet.  
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2 Historia 

2.1 Jaktens historia i Sverige 

Redan då inlandsisen började smälta undan kom de första stenåldersjägarna 
till Sverige. Jaktvapnen, klubbor och träspjut hade utvecklats och använts 
nere på kontinenten. Dessa vapen har under lång tid levt kvar som jaktvapen 
och det s.k. björnspjutet användes av samerna ända in på 1900-talet. Bågen 
som de första jägarna förde med sig blev efterhand allt mer välskjutande. 
Bågen ersattes av det mer effektiva armborstet som jaktvapen, då det kom 
till Europa genom korstågen.TP

1
PT Armborstet användes av svenska jägare i stor 

utsträckning så länge som in på 1700-talet.  
 
De första handeldvapnen som användes till militärt bruk var för otympliga 
och oprecisa för jakt. Utvecklingen av smidigare vapen för jaktbruk tog sin 
fart i och med hjullåsgeväret på slutet av 1500-talet. Dessa vapen var dock 
dyra och det dröjde därför till flintlåsgeväret hade utvecklats på 1600- och 
1700-talen förrän eldvapen för jaktändamål även nådde de oprivilegierade 
hemmen. Det var inte bara ekonomin som satte stopp för utbredningen av 
allmogens användande av eldvapen vid jakt. Också kronan hindrade detta 
genom lagar. Inte förrän 1702 blev det tillåtet för allmogen att jaga med 
gevär och då enbart under jakt på rovdjur. Utvecklingen av jaktvapen tog 
förstås inte slut i och med flintlåsgeväret. Under början av 1800-talet 
utvecklades tändanordningar som gjorde att vapnen blev allt mindre 
känsliga för fukt. Denna utveckling ledde också till att man kunde ersätta 
mynningsladdade gevär mot sådana som kunde laddas bakifrån.  
 
På 1800-talet utvecklades också olika patroner med inbyggd tändhatt. 1866 
utvecklades en patron med tändhatten centralt fastsatt i patronens botten. 
Denna patrontyp använder vi fortfarande idag.TP

2
PT Också vapnen var i sitt 

grundutförande i stort färdigutvecklade vid 1800-talets slut, efter detta har 
enbart mindre förbättringar skett. Vad gäller optiska riktmedel till kulvapen 
har utvecklingen tagit mycket stora kliv.  
 
Jakten har naturligtvis inte enbart bedrivits med hjälp av vapen utan också 
fångstanordningar och andra fångstredskap har använts i varierande grad 
under tidens gång. Exempel på sådana är fångstgropar, saxar, snaror, burar, 
slagfällor, fångstnät och gifter. De flesta av dessa fångstmetoder har idag 
förbjudits p.g.a. att de vållade det fångade djuret stort lidande.  
 
 

                                                 
TP

1
PT SOU 1983:21 s 67 

TP

2
PT SOU 1983:21 s 69 
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2.2 Den historiska regleringen av jakten 

Redan i landskapslagarna på 1200- och 1300-talen nedtecknades reglerna 
om jakträtten för första gången. De i landskapslagarna upptagna stadgorna 
byggde på tidigare muntliga traditioner. Jakträtten i landskapslagarna knöt i 
stort an till jordäganderätten. Den som ägde jorden hade också jakträtten på 
den. Undantagen i jordägarnas jakträtt varierade mellan landskapen. I vissa 
landskap var rovdjuren jaktbara överallt oavsett vem som ägde jorden.  
 
I och med Sveriges enande genom Magnus Erikssons landslag 1351 började 
allt större inskränkningar göras i markägarnas jakträtt.TP

3
PT Landslagen gav t.ex. 

kungen ensam jakträtt på stora områden. Allt högvilt inkluderat rådjuret 
blev också kungens vilt.TP

4
PT I Kristofers landslag fick allmogen i vissa av 

skogslänen rätt att fånga älg. Också ridderskapet ville ha del av jakten och 
på slutet av 1400-talet fick de rätt att på egen mark fälla högvilt. 
Vasakungarna tog dock tillbaka viss del av adelns jakträtt till kronan. 
Maktkampen om jakträtten mellan adel och monarken fortsatte ända fram 
till Gustav III:s statskupp 1789, då han på en gång gav samtliga markägare, 
även ofrälse, jakträtt på egen skattejord. I stället för maktkampen avseende 
jakträtten blev det nu en diskussion om den s.k. förföljningsrätten av 
uppskrämt vilt in på annans mark. Denna diskussion som redan förekommit 
på medeltiden reglerades till viss mån i 1808 års stadga där rätten att 
förfölja uppskrämt osårat vilt in på annans mark togs bort. Detta förbud 
gällde inte de stora rovdjuren.  
 
Förföljningsrätten av sårat vilt fanns kvar även efter 1808 års stadga. Detta 
ledde naturligtvis till visst missbruk vilket i sin tur ledde till osämja mellan 
markägarna. Rätten till uppstött och sårat vilt har under 1800-talets slut fram 
till 1963 successivt minskat. För att få bort det s.k. gränsskyttet infördes 
1963 en skyldighet för jakträttsinnehavaren att kontakta berörd markägare 
om skadat vilt gått över till dennes mark. 
 
Ända sedan landskapslagarna har det även funnits sanktioner knutna till 
överträdelse av jaktregleringen. I landskapslagarna gav brott mot 
jaktregleringen bötesstraff. I och med att bötesstraff var den vanligaste 
påföljden för jaktbrott var Sverige långt efter det feodala Europa vad gällde 
hårdheten på straffen för jaktbrott. I det medeltida Europa stadgades döds- 
och stympningsstraff för jaktbrott.TP

5
PT Även då kungamakten övertog allt mer 

av jakträtten förblev straffen i en europeisk jämförelse milda. Straffens 
hårdhet stegrades dock efter hand och lokalt där kungen hade stora 
jaktintressen infördes t.o.m. dödsstraff för upprepade jaktbrott. Ett exempel 
på kungens lokala intressen för viltvård är att Gustav II Adolf införde 
dödsstraff för dödande av svan i Stockholm med omnejd. Även älgarna på 
Åland fick detta ”skydd” genom kungens försorg. Dessa lokala dödsstraff 

                                                 
TP

3
PT SOU 1983:21 s 81 

TP

4
PT Till Högvilt vid denna tid räknades älg, hjort och rådjur.  

TP

5
PT SOU 1983:21 s 84 
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försvann redan innan 1600-talets slut. Bötesstraff och i viss mån även 
frihetsstraff blev istället huvudregel.TP

6
PT 

 

2.2.1 Rovdjursskallen  

Ända fram till 1800-talets mitt var de större rovdjuren ett stort problem för 
jordbruket. Så sent som 1829 tog rovdjuren 19 104 får och getter, 3 108 
nötkreatur, 2 504 svin och 465 hästar i 17 undersökta län. TP

7
PT Med beaktande 

av dessa siffror är det lätt att förstå att hatet mot rovdjur på landsbygden var 
stort och att rovdjuren sågs som ett problem som måste bekämpas 
organiserat. Redan i flera av landskapslagarna stadgades det att varje bonde 
var skyldig att äga viss längd vargnät och att bygga varggårdar. Anordnande 
av rovdjursskall reglerades i landskapslagarna. Även statsmakten var 
intresserad av att rovdjursbeståndet skulle minskas drastiskt och övertog 
senare ansvaret för rovdjursskallens arrangerande. Nästan samtliga boende 
på landet var skyldiga att delta i skallen. I en reglering från 1638 undantogs 
endast präster, klockare och ”enstaka gumma” från medverkan. TP

8
PT Dessa 

hårda regler varade fram till 1756 då en större frihet gavs till allmogen att 
själva bedöma när rovdjursskall skulle hållas. De stora rovdjursskallen 
minskades automatiskt i och med att de stora rovdjuren nästan utrotades på 
mitten av 1800-talet.    
 

2.2.2 Regleringen av jakten på rovdjur under 1900-talets 
första hälft  

Fram till 1966-67 hade var och en rätt att jaga varg eller järv som vistas i 
trakten enligt 14 § 1 mom. 1938 års Lag om rätt till jakt. Den som fällde 
djuret hade också rätt att behålla det. Rätten till att döda järv och varg gällde 
alltså även på annans mark. På kalfjället hade man också rätt att använda 
annars förbjudna vapen så som spjut och militära gevär.TP

9
PT En sådan rätt fanns 

inte för björn och lo, däremot hade man rätt att döda dessa djur om de kom 
in på gård eller i trädgård enligt 15 § 1 mom. i nämnda lag. För att stimulera 
jakten av varg och järv gavs också skottpengar för fällt djur enligt 10 § 1938 
års jaktstadga.TP

10
PT Skottpengen för varg uppgick före fridlysningen av varg i 

december 1965 till 100 kr, för järv belönades en lyckad jakt med 20 kr. 
Dessutom gav den så kallade lappfonden ut ytterligare belöning för fällt 
djur.TP

11
PT Dessa regler medförde att bestånden av både varg och järv minskade 

drastiskt. För att undvika en utrotning av stammarna ville jaktutredningen 
att skottpengarna på varg och järv skulle tas bort.  
 

                                                 
TP

6
PT Ibid 

TP

7
PT SOU 1983:21 s 83 

TP

8
PT SOU 1983:21 s 83 

TP

9
PT Bouveng s 57 

TP

10
PT Jaktstadgan av 3 juni 1938 

TP

11
PT Prop 1967 nr 136 s 29 
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1967 ändrades också huvudregeln att allt vilt är jaktbart om det inte är 
fridlyst. Istället infördes huvudregeln att allt vilt är fridlyst om inte 
undantag görs för jakt.  
 
Genom denna helomvändning gick varg och järv från att ha varit fredlösa 
till att vara en fridlyst art enbart på några få år. Dock skulle möjligheten att 
få tillstånd till licensjakt på både järv och varg finnas kvar. Vargen och 
järven föreslogs också omfattas av den så kallade nödvärnsrätten som 
regleras av 17 § 3 st. 1938 års jaktstadga som ger rätt till tamdjursägare att 
döda björn och lo som kan antas attackera tamdjur, om djuret tidigare har 
dödat tamdjur. Samernas rätt till jakt i renbetesområdet skulle inte påverkas 
av förslaget då deras jakträttigheter reglerades i renbeteslagstiftningen. 
Jaktutredningen ville genom dessa förslag skydda rovdjursstammarna så att 
de skulle kunna finnas kvar ”även ur skadesynpunkt godtagbar storlek” TP

12
PT   

 

                                                 
TP

12
PT Prop. 1967 nr 136 s 35 
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3  Rovdjurens utbredning i 
Sverige, Norge och Finland 
Jag kommer under detta avsnitt att göra en enkel genomgång av de fyra 
stora rovdjurens populationer i Sverige, Norge och Finland. Syftet med 
denna genomgång är att läsaren av uppsatsen skall få en klar bild om hur 
rovdjurssituationen ser ut idag och vilka konsekvenser olovlig jakt kan få på 
rovdjursbeståndet. Siffrorna som jag presenterar i genomgången är hämtade 
från Rovdjursutredningen och Naturvårdsverkets rapport 2001/2634/Na 
samt Skandinaviska Björnprojektets populationsrapport våren 2004.  
 

3.1.1 Björn 

Brunbjörnen har starkt ökat i antal sedan 1930-talets bottennivå på ca. 130 
björnar. Fram till våren 2004 antogs det finnas 1000-1300 björnar i Sverige. 
Nya siffror i maj 2004 från Skandinaviska Björnprojektet reviderade denna 
siffra kraftigt, då nya mätmetoder bl.a. med hjälp av DNA-prover från 
björnspillning, visade att den tidigare populationen var grovt underskattad.  
Skandinaviska Björnprojektet menar att populationen i dag uppgår till 
mellan 1635-2840 björnar.TP

13
PT  

 
Omkring 1000 björnar är den miniminivå regeringen satt upp för 
björnstammen. Geografiskt håller sig björnarna i stort sett norr om en linje 
som går mellan Värmland och Uppland. Björnen lever främst i fyra 
kärnområden norr om denna linje. Genom en pågående populationsökningen 
har björnen också påbörjat en geografisk utbredning.TP

14
PT  

 
Björnstammen uppgår i Norge till mellan 15-50 djur vilka nästan samtliga 
delas med den svenska och finska populationen. Björnstammen i Finland 
beräknades 1995 uppgå till 900 djur. Till skillnad mot Sverige är björnen 
representerad i stort sett i hela Finland.TP

15
PT  

 

3.1.2 Järv 

I Skandinavien fanns 1995-97 350-480 järvar. 120-170 av dessa fanns i 
Norge där licensjakt är tillåten. Mellan 1993-97 fälldes 30 järvar på licens i 
Norge. Ytterligare 15 järvar fälldes för att förhindra akut skadegörelse.  
 
I Finland beräknades järvstammen 1995 till 110 djur. Förutom viss 
skyddsjakt på speciellt skadegörande individer är järven fridlyst. 
 

                                                 
TP

13
PT Preliminär rapport om populationsutveckling och -storlek av brunbjörn i Sverige, 2004  

TP

14
PT Slutrapport från det skandinaviska björnprojektet 

TP

15
PT SOU 1999:146 s 44 
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I Sverige finns nästan uteslutande järv i fjällvärden. 70 % av det svenska 
beståndet på 270 djur finns i Norrbotten. Järven har varit fridlyst sedan 1969 
då staten helt bytte sida från året innan då skottpengar delades ut för fälld 
järv. Trots fridlysningen har inte arten återhämtat sig nämnvärt. Orsaken till 
den skrala återhämningen tros vara olovlig jakt. Regeringen har satt upp ett 
etappmål om 400 järvar och 90 föryngringar per år. Detta mål hade inte 
uppnåtts vintern 2002/03 då 25 säkra och 34 sannolika föryngringar 
rapporterats.TP

16
PT 

 

3.1.3 Lodjur 

I Norge fanns 1999 omkring 600 lodjur. Avskjutningen var då ca 100 djur 
per år. Stammen fanns nästan över hela landet utan längst i sydväst.TP

17
PT Innan 

jaktstarten hösten 2003 beräknades stammen ha minskat till 250-270 djur. 
Under vintern 2003-2004 sköts det 35 av de tilldelade 50 djuren.TP

18
PT I Finland 

finns det mellan 700-800 djur. Stammen är där koncentrerad till södra och 
sydöstra delarna av landet.  
 
I Sverige har lodjurens mängd varierat kraftigt de sista hundra åren. Ett stort 
jakttryck på 1950- och 60-talen ledde till att lodjuret på många håll 
försvann. Efter fridlysningar på 1980- och 90- talen har lodjursstammen 
markant ökat.TP

 19
PT 1999 beräknades stammen till 1500 djur och ca 300 

föryngringar per år,TP

 
PTvilket också är den miniminivå som regeringen satt upp 

för lodjursstammen.TP

20
PT Dock rapporterade Naturvårdsverket i december 2003 

att lodjursstammen åter ser ut att minska. Det som tyder på det är att antalet 
säkra föryngringar vintern 2002/03 var 231 vilket är 20 % under det av 
regeringen fastställda målet. Viss begränsad jakt på lodjur tillåts, trotts att 
målet inte nåtts, för att reducera beståndet främst i renbetesorådet.TP

21
PT Vintern 

2003/2004 gavs tillstånd till jakt på 33 lodjur mot totalt 109 tillstånd i fjol. 
Alla årets tillstånd gavs för jakt i renbetesområdet, ett beslut som kraftigt 
kritiserats av jägarnas och lantbrukarnas intresseorganisationer. TP

22
PT  

 

3.1.4 Varg 

På 1800-talets andra hälft märktes en markant minskning av vargstammen 
över hela Skandinavien. Minskningen var till följd av det starka jakttrycket 
som staten satt upp genom skottpengar och jaktlagstiftning. Vargen 
försvann från de södra landskapen både i Norge och i Sverige. Trots en 
minimal vargstam på 1900-talet fridlystes inte vargen förrän 1966 i Sverige. 
Fridlysningen i Norge var än senare och genomfördes inte förrän 1973. 
Norge har under senare år åter tillåtit en viss skyddsjakt på varg. 
                                                 
TP

16
PT Naturvårdsverket pressmeddelande ”Oroande utveckling av rovdjursstammen” 

TP

17
PT SOU 1999:146 s 56 

TP

18
PT Pressmeddelande från norska Direktoratet for naturforvaltning 2004-05-04 

TP

19
PT SOU 1999:146 s 59 

TP

20
PT Prop. 2000/01:57 s 36 ff 

TP

21
PT Naturvårdsverket pressmeddelande ”Oroande utveckling av lodjursstammen” 

TP

22
PT Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt på lodjur vintern 2003/2004 
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Vargstammen i Finland har varit starkare än i Norge och Sverige på 1900-
talet. Skälet till det är den relativt stora invandringen av vargar från 
Ryssland. TP

23
PT  

 
Då Sverige fridlyste vargen 1966 beräknades stammen uppgå till 10 
individer. Enligt nyare beräkningar var populationen säkerligen ännu 
fåtaligare. Vargstammen ökade inte nämnvärt förrän 1980- och 90-talen. 
Vintern 1982/83 skedde den första kända föryngringen i Sydskandinavien 
sedan 1918. Sedan 1986 har minst en föryngring skett varje år i 
Mellansverige. 1999 bedömdes stammen i Sverige vara mellan 54-71 djur. 
Vargens utbredningsområde har liksom stammens storlek ökat och omfattar 
numera Dalsland, Värmland, Örebro län, Dalarna, Härjedalen, Hälsingland 
och Medelpad. Det finns också i vart fall ensamma djur i Norr- och 
Västerbotten.  
 
Vargen har också under de senaste åren fortsatt att öka, dock i minskad takt. 
Vintern 2002/03 inverterades vargstammen och Naturvårdsverket beräknade 
att det fanns mellan 62-79 djur, vilket är långt ifrån det av regeringen 
uppsatta etappmålet om 200 vargar. Också föryngringstakten är lägre än det 
fastslagna etappmålet om 20 föryngringar. Vintern 2002/03 skedde 6-7 
föryngringar i Sverige.TP

24
PT Nedgången av vargpopulationen verkar det senaste 

året ha avtagit och under inventeringen 2003/2004 fann man preliminärt 
elva familjegrupper jämfört med åtta året innan.TP

25
PT Föryngringstakten mäts 

varje år av Viltskadecenter på uppdrag av länsstyrelserna och 
Naturvårdsverket. Föryngringstakten hade under 1990-talet en positiv 
utveckling. 1995 registrerades två föryngringar i Sverige och Norge vilket 
år 2000 hade stigit till tio föryngringar i de båda länderna. Från år 2000 till 
idag har föryngringsökningen avtagit och den har de senaste fyra åren varit 
på samma nivå som år 2000. Till skillnad mot Skandinavien har 
föryngringstakten i Finland ökat de sista fyra åren. Vintern 2002/03 fanns 
det sjutton säkra föryngringar i Finland.  
 
Det har spekulerats i att vargar från Finland har vandrat ner till beståndet i 
Mellansverige. Detta har inte fastslagits men en sådan genetisk nyinjektion 
är mycket önskvärd för den starkt genetiskt begränsade vargstammen. 
 

                                                 
TP

23
PT SOU 1999:146 s 62 

TP

24
PT Naturvårdsverket pressmeddelande ”Oroande utveckling av rovdjursstammen”  

TP

25
PT Varg i Skandinavien preliminär statusrapport 2004-03-15  
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4 Konflikter med rovdjur 

4.1  Konflikter mellan människors intressen 
och rovdjurens 

Många människor i rovdjurens närområden känner rädsla för rovdjuren. 
Rädslan kan vara för egen eller anhörigas säkerhet men också för tamdjur 
och hundars hälsa och väl. Många människor på landet har också 
fritidsintressen som kan påverkas om rovdjuren blir allt för närgångna. Om 
fritidsintressen påverkas negativt försvinner också en bit av livskvalitén för 
dessa människor. Men hur farliga är egentligen rovdjuren för människor och 
djur? 
 

4.1.1 Rovdjuren och människor 

De alla flesta möten mellan människor och rovdjur förlöper utan problem. 
Mötet går snabbt och många gånger finns det enbart en fantastisk 
naturupplevelse kvar. I glesbygden kan man också utnyttja längtan om att 
möta ett rovdjur för att skapa inkomster och arbeten för turistnäringen.  
 
Men visst förekommer det att möten mellan människor och rovdjur blir till 
en skrämmande och farlig upplevelse. Det skandinaviska björnprojektet 
utkom med en rapport om möten mellan människor och björn i Sverige 
under åren 1976-96. Under dessa år angreps och skadades sju människor i 
björnattacker. I sex av fallen var den angripne jägare och i fem av dessa fall 
var björnen skottskadad. I alla fallen överlevde den angripne.TP

26
PT I Finland 

dödades en man 1996 då han med största sannolikhet kom emellan en 
björnhona och hennes ungar. Det första kända dödsfallet efter en 
rovdjursattack i Sverige på över hundra år skedde strax före denna uppsats 
inlämnande i oktober 2004, då en älgjägare dödades av en björnhona strax 
söder om Jokkmokk.   
 
Det finns ingen liknande undersökning för de övriga rovdjuren men 
problemet torde vara mindre i vart fall då det gäller lo och järv.  
 
Det märks också på debatten att det i glesbygden också finns en utbredd oro 
för att främst varg skall attackera barn, denna oro går förstås inte att 
negligera. Björnen har genom sin utbredning på 1990-talet börjat söka sig in 
till bebyggelse för att söka föda. Detta beteende har också setts hos främst 
ensamma vargar.TP

27
PT 

 

                                                 
TP

26
PT Prop 2000/01:57 s 15 f 

TP

27
PT Ibid 
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4.1.2 Rovdjuren i konflikt med tamdjurs- och rennäringen  

Den mest utsatta näringen för rovdjursangrepp är rennäringen. Detta har en 
naturlig förklaring i hur rennäring bedrivs med långa förflyttningar av stora 
hjordar i vildmarksterräng. Undersökningar har gjorts som tyder på att 
rovdjuren tar cirka 12 % av renkalvarna. Staten ersätter ren- och övriga 
tamdjursägare för skador som orsakas av rovdjur.  
 
Fåret är det tamdjur som näst efter ren blir utsatt för flest rovdjursattacker. 
Mellan 110-315 får och lamm per år ersattes av staten i början av 1990-talet. 
Det verkliga antalet rovdjursrivna får och lamm beräknas vara 100-150 djur 
högre. Fårägare i områden med fast rovdjursstam har med gott resultat på 
senare år börjat använda elstängsel för att skydda sina djur.  
 
Också hundar blir angripna av rovdjur. Vid dessa angrepp är vargen den 
främsta angriparen. Under 1999 dödades 12 hundar i Sverige av 
rovdjursangrepp. TP

28
PT År 2002 var antal angrepp på hund 22 stycken. Av dessa 

stod vargen för 10, lodjuret för 8 och kungsörnen för 4 angrepp.TP

29
PT   

 

4.1.3 Rovdjuren och jakten 

Rovdjuren livnär sig naturligtvis inte enbart på tamdjursbeståndet utan den 
huvudsakliga födan är vilda djur. Också denna predation får konsekvenser 
för oss människor, då rovdjurens viltuttag i vissa delar av landet går ut över 
det möjliga jaktuttaget.  
 
I områden med en gles älgstam kan det till och med bli omöjligt och 
ohållbart att bedriva älgjakt om både varg och björn etablerar sig i området 
eftersom de båda rovdjuren själva står för ett uttag som täcker hela 
reproduktionen av älg. Att älgjakten, som är en viktig ”institution” på den 
svenska glesbygden, hotas av rovdjurens utbredning är ett stort problem, då 
jakten har ett ekonomiskt- och ett livskvalitativt värde. Också rådjursjakten 
minskar kraftigt i vissa områden då lo och varg etablerar sig. I t.ex. 
Västernorrlands och Jämtlands län finns det idag områden som till följd av 
rovdjurens utbredning inte längre har kvar en jaktbar rådjursstam.TP

30
PT 

 
En minskning av klövviltsstammen till följd av rovdjurens utbredning är 
inte enbart av ondo. Klövviltet står för en betydande del av skogsskadorna 
och en minskning av dessa skador skulle gynna skogsägarna ekonomiskt.  
 
 

                                                 
TP

28
PT Prop 2000/01:57 s 17 

TP

29
PT Statistik över rovdjursangripna på tamdjur 2002 www.viltskadecenter.se 

TP

30
PT Prop. 2000/01:57 s 18 
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4.2 Av vem, varför och var begås grova 
jaktbrott på rovdjur? 

Denna fråga ställde sig Naturvårdsverket i sin redovisning av 
regeringsuppdraget med anledning av prop. 2000/01:57 (En sammanhållen 
rovdjurspolitik). Naturvårdsverket kom fram till följande. TP

31
PT 

 
1. Rovdjuren ses som hatobjekt som enbart gör skada på tamdjur och vilt. 

Rovdjuren är följaktligen konkurrenter som skall konkurreras ut genom 
att de avlivas. SGT – skjut, gräv och tig är en förkortning som är känd i 
dessa kretsar. 

  
2. Rovdjurens ekonomiska värde som troféer, skinn och kött gör att de 

jagas av ekonomisk vinning. 
 
3. Det finns en motsättning mellan stad och landsbygd som delvis beror på 

att människorna på landet känner sig överkörda av beslut som fattas 
långt ifrån dem, ibland t.o.m. utanför Sveriges gränser. Det enda som då 
återstår är enligt somliga att ta lagen i egna händer.  

 
4. Oro eller rädsla för egen eller närståendes säkerhet. 
 
De som begår grova jaktbrott är ofta personer med god lokalkännedom och 
tillgång till jaktvapen. Brotten begås ofta av ensamma eller små, väl 
sammansvetsade grupper vilket påverkar utredningsarbetet negativt. I 
många fall skjuts rovdjuren då tillfälle ges t.ex. vid annan jakt. Brottet begås 
också ofta långt ut i skogs- eller fjällvärden med få eller inga möjliga 
vittnen. Detta gör att många brott inte ens uppdagas, men även att tiden för 
upptäckt blir lång, med följd att brottsplatsundersökningar försvåras.TP

32
PT  

 
Även Rovdjursutredningen försökte naturligtvis identifiera varför jaktbrott 
sker. Utredningen delade upp skälen till jaktbrott under två olika motiv. Den 
första gruppen är brott som sker utifrån ett ekonomiskt perspektiv där t.ex. 
tamdjursägare som anser sig göra en ekonomisk förlust p.g.a. rovdjuren 
begår jaktbrott. Också jägare som tycker att rovdjuren tar en för stor del av 
markernas bytesdjur sorteras in i denna grupp. Det andra motivet är mer 
svåridentifierat enligt Rovdjursutredningen då jaktbrotten motiveras utifrån 
ett utanförskapsperspektiv. Enligt dem som begår jaktbrott utifrån detta 
motiv fattas beslut som berör landsbygden av folk på myndigheter som inte 
förstår lokalbefolkningens situation. Jaktbrotten blir då inte enbart ett sätt att 
bli kvitt de förhatliga rovdjuren utan också ett sätt att protestera mot 
samhällsordningen i stort.TP

33
PT  

 

                                                 
TP

31
PT Redovisning av regerings uppdrag av Naturvårdsverket 2003-11-13 

TP

32
PT Redovisning av regerings uppdrag av Naturvårdsverket 2003-11-13 s 9 

TP

33
PT SOU 1999:146 s 256 
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4.2.1 Den olovliga jaktens omfattning 

Det är av naturliga skäl svårt att fullt kunna överblicka den olovliga jaktens 
omfattning. I rovdjursutredningen konstateras det dock ”att jaktbrott som 
innefattar dödande av rovdjur förekommer i sådan omfattning att 
situationen är utan myndigheternas kontroll”TP

34
PT  

 
Naturvårdsverket presenterade hösten 2003 nya siffror på den olovliga 
jaktens omfattning. Siffrorna är inhämtade från de olika pågående 
rovdjursprojekten och är främst baserade på vad som har hänt med de 
radiomärkta rovdjuren i projekten.TP

35
PT    

 
Varg: Projektet har i Skandinavien märkt 47 vargar sedan december 1998. 
Av dessa var minst 15 i livet hösten 2003. Av vargarna var 4 konstaterat 
olagligt skjutna medan 9 av vargarna på mycket sannolika skäl kunde antas 
vara olagligt dödade. Ytterligare två vargar saknas. För projektets 47 vargar 
kan alltså 13 antas ha dödats illegalt vilket motsvarar ca. 25 %.  
 
Björn: Projektet har totalt sändarmärkt 316 björnar. Av dessa har 6 stycken 
dödats illegalt och ytterligare 68 saknas. Av dessa 68 bedöms det att minst 
29 saknas p.g.a. olaglig jakt. Sammanlagt kan alltså minst 35 björnar antas 
ha dödats illegalt. Siffrorna indikerar att den olagliga jakten kan vara 10 %. 
Av projektets björnar hade 88 dödats legalt.    
 
Järv: Projektet har märkt 160 järvar under perioden 1993-2002. Av 
projektets järvar har 8 järvar konstaterats olagligt skjutna. Ytterligare 13 
järvar bedöms som olagligt dödade. Utöver dessa 13 saknas dessutom 30 
järvar där förklaringen till försvinnandet är oklar. Den olagliga jakten 
bedöms alltså överstiga 13 %. 
 
Lodjur: Projektet har mellan åren 1993-2002 märkt 147 lodjur. Av dessa har 
mellan 10-15 % bedömts blivit dödade illegalt.  
 
Siffrorna här ovan omfattar radiomärkta djur vilket gör att de inte 
nödvändigtvis måste vara proportionerliga för beståndet i övrigt.  
 

                                                 
TP

34
PT SOU 1999:146 s 255 

TP

35
PT Alla siffrorna är hämtade från Redovisning av regerings uppdrag av Naturvårdsverket 

2003-11-13 
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5 Reglering 

5.1 Allmänt om jaktlagen 

Den 1 januari 1988 ersattes den då 50-åriga lagen (1938:274) om rätt till 
jakt med en ny omarbetad jaktlag. Förutom en redaktionell översyn av lagen 
ville regeringen också stärka kopplingen mellan viltvård och jakt genom att 
införa ett särskilt avsnitt om viltets skydd och vård.TP

36
PT I den nya lagen 

skärptes straffmaximum för grovt jaktbrott från ett års fängelse till fängelse i 
högst två år. Straffmaximum har sedan åter dubblats och är numera fängelse 
i fyra år. Genom skärpningen av maxstraffet i jaktlagen ökades även 
preskriptionstiden för grovt jaktbrott och är efter den senaste ökningen tio 
år. 
 
Arbetet med den nya jaktlagen påbörjades 1977 genom att 
jordbruksdepartementet sammankallade en beredningsgrupp. Gruppens 
arbete utmynnade i en rad delbetänkande och slutligen också i 
slutbetänkandet SOU 1983:21 Vilt och Jakt, där en ny jaktlag föreslogs. 
Lagen fick namnet Jaktlagen (1987:259) och trädde i kraft den 1 januari 
1988 
 
I den allmänna motiveringen i propositionen för den nya jaktlagen sätter 
regeringen upp syftet med en ökad koppling mellan jakt och viltvård. 
”Målen för viltvården bör vara att bevara de arter som tillhör landets 
viltbestånd och främja en lämplig utveckling av viltstammarna med hänsyn 
tagen till allmänna och enskilda intressen.”TP

37
PT Insatserna som föreslogs för 

att målen skulle bli verklighet var bl.a. särskilt hänsynstagande till vissa 
arter vid utnyttjande av mark och vatten och räddningsåtgärder för vissa 
arter som drabbats extra hårt av miljöstörningar. Vidare vill man förhindra 
främmande arters etablering i landet, om en sådan etablering kunde vara till 
skada för inhemsk art, samt göra bekämpningen av illegal verksamhet som 
riktar sig mot hotade arter effektivare. Huvudregeln som gällt från 1967 att 
allt vilt är fredat om det inte uttryckligt undantas i jaktlagstiftningen skulle 
även behållas i nuvarande lagstiftning.  
 
I kampen mot den illegala verksamheten som drabbar hotade och sårbara 
arter föreslog regeringen inte enbart höjt straff för grova jaktbrott utan också 
att lagen 1975:85 om införande och utförande av varor skulle vidgas.  
 
 

                                                 
TP

36
PT Prop. 1986/87:58 s 1 

TP

37
PT Prop. 1986/87:58 s 21 
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5.2 Jakten och viltet 

2 § JL Med vilt avses i lagen vilda däggdjur och fåglar. Med jakt 
avses att fånga eller döda vilt och att i sådant syfte söka efter, spåra eller 
förfölja vilt. Till jakt räknas också att göra ingrepp i viltets bon och 
att ta eller förstöra fåglars ägg. 
 

I 2 § JL definieras vad som menas med jakt och vilt. Huvudregeln i 3 § JL 
är att allt vilt är fredat och får enbart jagas om det framgår av JL eller 
föreskrift som är beslutad med stöd av lag. Alla vilda djur är alltså fredade. 
Vid jakt undantas viltet från fredningen. Detta gäller inte enbart vid de 
allmänna jakttiderna utan också vid s.k. licensjakt och skyddsjakt. Vid 
beslutet om en vild art skall få jagas och vilka jakttider som skall gälla, görs 
bedömningen först utifrån om arten tål den beskattning som jakt innebär. 
Jakten bör inte få ske under djurens föryngringstid om så är praktiskt 
möjligt. Om väsentliga värden måste skyddas kan de djurskyddsaspekter 
som gör jakt olämplig vid denna tidpunkt få stå tillbaka och jakten därför 
tillåtas. Det finns även då det gäller t.ex. råttor praktiska skäl till att tillåta 
jakt även under föryngringstiden.TP

38
PT  

 
 

5.3 Viltvården 

4 § JL redogör för de mål med viltvården som satts upp i JL. De främsta 
målen är att bevara viltbeståndet av inhemska djur. Syftet är också att 
utveckla dessa bestånd till ett för allmänheten och den enskilde accepterbar 
nivå. För att kunna uppnå dessa mål måste vissa viltskydds åtgärder 
vidtagas. Ansvaret för att sådana åtgärder sker har markägaren och 
jakträttshavaren. Exempel på sådana åtgärder är utfodring vid behov och 
anläggande av viltåkrar och viltvatten. För att skydda de inhemska arterna 
kan en främmande viltarts utbredning behöva begränsas genom t.ex. 
intensiv jakt. Staten kan också behöva sätta in effektiva insatser för att 
bekämpa illegal verksamhet så som tjuvjakt och giftutsläpp, om denna 
verksamhet hotar sårbara och känsliga bestånd.  
 
Även jägaren har förstås ett stort viltvårdande ansvar. Jakten skall anpassas 
så att den går i fas med övriga åtgärder i viltvården. Det medför att 
livskraftiga och starka bestånd skall eftersträvas för våra inhemska djur. 
Samtidigt får inte en viltpopulation bli så mångfaldig att den orsakar 
omfattande skada för jord- och skogsbruk eller andra arter i vår fauna. Här 
kan lätt en konflikt uppstå mellan jordägaren och jakträttshavaren om inte 
samarbetet fungerar tillfredställande mellan dessa. För att viltvården skall 
bli både kostnadseffektiv och framgångsrik bör större grupper av jordägare 
och jakträttshavare samarbeta. Detta samarbete kan lämpligt ske i t.ex. 
jaktvårdsområden men också genom bildande av samrådsgrupper där 

                                                 
TP

38
PT Prop. 1986/87:58 s 26 
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representanter från så väl kommunen, naturvårds- och frilufsorganisationer 
som jägare och jordägare deltar och ställer upp gemensamma mål. 
 
Det finns inga sanktioner knutna till jakträttshavaren och jordägarens 
viltvårdsplikt. Länsstyrelsen kan dock enligt 7 § JL förordna om jakt på 
mark som har en allt för stor viltstam. Det finns också vissa 
skadeståndsmöjligheter för jordägare och andra berörda parter mot en 
jakträttshavare som missköter viltvården om det innebär onormalt stora 
skador för den berörda parten.TP

39
PT Även för stora avskjutningar skulle 

principiellt kunna leda till skadeståndsansvar.   
 

5.4 Bernkonventionen och EU:s art- och 
habitatdirektiv 

Genom Bernkonventionen TP

40
PT (SÖ 1983:30) har Sverige och EU förbundit sig 

att ge vissa djurarter ett extra starkt skydd. Konventionen gör skillnad på 
arter som behöver vara ”strängt skyddade” i bilaga 2 och arter som enbart 
kräver ett skydd i bilaga 3. Av de svenska rovdjuren ingår björn, järv och 
varg i den strängt skyddade gruppen medan lodjuret omfattas av det mer 
begränsade skyddet i bilaga 3. Jakt på arter som är upptagna i konventionen 
är enbart tillåten under förutsättning att jakten inte är mer omfattande än vad 
konventionen tillåter. Det är däremot tillåtet för de stater som ratificerat 
konventionen att ha en strängare skyddsreglering. Huvudregeln för den 
starkast skyddade gruppen är att allt avsiktlig dödande eller fångande är 
förbjudet.TP

41
PT Undantag från huvudregeln får göras vid vissa speciella 

situationer om dessa situationer inte kan lösas på annat sätt. Exempel på när 
undantag får göras från huvudregeln är när det är nödvändigt för att hindra 
allvarlig skada på boskap eller för att skydda allmänhetens hälsa och 
säkerhet. Det finns inga sanktioner i Bernkonventionen. 
 
Även EU:s art- och habitatdirektiv TP

42
PT ger vargen och vissa andra arter ett 

särskilt starkt skydd. Till skillnad mot konventionen finns det i EU-
dokumentets natur en sanktionsmöjlighet då Sverige är skyldigt att ha 
rättsregler som överensstämmer med EU:s direktiv.TP

43
PT    

 
I centrum för art- och habitatdirektivet står målet att säkerställa den 
biologiska mångfalden. Man skall genom de åtgärder som beslutas enligt 
direktivet arbeta för att bevara och underlätta för en biologisk mångfald. 
Liksom i Bernkonventionen tillhör varg och björn den mest skyddsvärda 
gruppen, även lo finns med i denna grupp i direktivet medan järven saknas 
bland dessa arter. Huvudregeln i direktivet är liksom i konventionen att de 

                                                 
TP

39
PT Petterson s 17 

TP

40
PT Konvention om skydd av europeiska vilda djur och växter samt deras naturliga miljö 

TP

41
PT Bernkonventionen 6 art. 

TP

42
PT 92/43/EEG 22.7.1992 s 7 

TP

43
PT SOU 1999:50 s 16 
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mest skyddsvärda arterna varken får dödas eller fångas.TP

44
PT Möjligheten till 

undantag är något större i direktivet då undantag från huvudregeln även får 
göras för att skydda andra vilda arter som hotas på grund av utbredning av 
en annan art. Undantag får även göras på grund av ”tvingande orsaker som 
har ett överskuggande allmänintresse inbegripet orsaker av social och 
ekonomisk karaktär” TP

45
PT För att få göra undantag från huvudregeln skall det 

inte vara möjligt att uppnå syftet med åtgärden på något annat sätt än genom 
jakt. För att undantag skall få ske skall inte artens långsiktiga 
överlevnadsförmåga hotas eller artens utbredningsområde minskas. Det 
finns också i direktivet en möjlighet för att göra en insamling och/eller 
förvaring av hotade arter tillåten.TP

46
PT  

 
Både regeringen och rovdjursutredningen ansåg att det var nödvändigt för 
Sverige att försöka få till stånd ett undantag från Bernkonventionen och art- 
och habitatdirektivets skyddsbestämmelser om björn respektive lodjur. 
Undantaget skulle medföra att vi i Sverige skulle få rätt att bedriva 
förvaltande jakt av lodjur och björn. TP

47
PT   

 
EU-kommissionen riktade kritik mot skyddsjakten på lodjur utanför 
renbetesområdet som Naturvårdsverket tillåtit åren 1999-2001. 
Kommissionen ansåg att jakten stred mot artiklarna 12.1 och 16.2 i EU:s 
art- och habitatdirektiv. I juli 2001 lämnade kommissionen ett s.k. motiverat 
yrkande till EU-domstolen. Detta yrkande är ett första steg mot en stämning 
i EU-domstolen. 
 
 

5.5 Jaktbrott en artbrottslighet 

Jakten har, som tidigare nämnts under den historiska delen av denna uppsats 
(se 2.2), reglerats ända sedan landskapslagarna. Lagstiftarna har genom de 
olika regleringarna försökt skydda viltet och den som för tillfället ägt rätten 
över viltet. För att detta skydd skulle få genomslag har påföljderna för brott 
mot jaktregleringen ofta varit relativt stränga. Att så är fallet även idag 
märks inte enbart på de förhållandevis långa maxstraffen utan också på att 
jaktbrott betraktas som ett artbrott, då domstolen gör sitt påföljdsval. 
 

5.5.1 Allmänt om artbrott 

Benämningen artbrott skapades vid 1988 års påföljdsbestämningsreform. 
Tidigare hade kortare fängelsestraff dömts ut av domstolarna i enlighet med 
dåvarande lydelsen i 1:7 BrB, där påföljdsvalet styrdes av 
individualpreventiva skäl och vad som var bra för den allmänna 
laglydigheten. Utgångspunkten för straffmätningen och påföljdsvalet blev 
                                                 
TP

44
PT Art 12 92/43/EEG 22.7.1992 s 7 

TP

45
PT Art 16 92/43/EEG 22.7.1992 s 7 

TP

46
PT SOU 1999:50 s 19 

TP

47
PT Prop. 2000/01:57 s 59 
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genom påföljdsbestämningsreformen istället brottets straffvärde och de 
eventuella billighetshänsyn som det finns att ta hänsyn till.TP

48
PT Tidigare hade 

dock domstolarna dömt ut kortare fängelsestraff för vissa typer av brott, 
trots att fängelse inte varit motiverat utifrån brottets straffvärde eller att 
gärningsmannens personliga situation föranledde detta. Rattfylleri, 
misshandel i gatu- eller nöjeslokalsmiljö och skattebrott är exempel på brott 
där kortare fängelsestraff dömdes ut med hänsyn till den allmänna 
laglydigheten. Fängelsestraffkommittén föreslog att denna utarbetade praxis 
skulle regleras i BrB vilket också skedde genom införandet av 30:4 BrB där 
det stadgas att brottets art är ett av de skäl som talar för att fängelse skall 
väljas som påföljd. Om brottet är att betrakta som ett artbrott råder 
presumtion för fängelse vid påföljdsbestämningen. Denna presumtion kan 
dock brytas om det finns särskilda skäl som talar för en icke 
frihetsberövande påföljd. Sådana skäl finns uppräknade i 30:9 2 st. BrB. TP

49
PT  

 
Det bör redan här nämnas att inte alla gärningar som faller in under ett 
straffbud t.ex. misshandel är att betrakta som artbrott enbart för att vissa 
misshandelsgärningar inom denna brottstyp är det. Trots denna distinktion 
har jag för enkelhetens skull valt att använda begreppet brottstyp i 
redogörelsen nedan.  
 
Vem är det då som avgör om en brottstyp skall betraktas som ett artbrott? I 
propositionen avseende påföljsbestämningsreformen framgår det att det 
först och främst är lagstiftaren som bär ansvaret att markera att en viss 
brottstyp bör betraktas som artbrott. TP

50
PT Regeringen lämnade dock en öppning 

för att domstolarna genom praxis skulle kunna besluta om att en viss typ av 
brottslighet p.g.a. allmänpreventiva skäl skall betraktas som artbrottslighet. 
Så kan ske om brottsligheten blivit mer utbredd eller tagit sig allvarligare 
former.TP

51
PT Ett tredje skäl som HD framfört för att en brottstyp skall kunna 

betraktas som artbrott är att brottstypen är svår att förebygga och 
upptäcka.TP

52
PT Om enbart denna grund skulle kunna leda till att en brottstyp 

betraktas som artbrott prövades av HD i NJA 1992 s 190. Målet gällde ett 
grovt bedrägeri riktat mot ett försäkringsbolag, där Riksåklagaren hävdade 
att allmänpreventiva skäl talade för att fängelse skulle väljas som påföljd, då 
det var frågan om en brottslighet som var svår att förebygga och upptäcka. 
HD höll med Riksåklagaren om att försäkringsbedrägeri möjligen var en 
brottstyp som var mer svårkontrollerad än andra bedrägerier men som i 
övrigt inte skiljer sig så mycket från bedrägerier i allmänhet att detta ensamt 
skulle påkalla att fängelse skulle väljas som påföljd. HD dömde 
gärningsmannen till villkorlig dom och 80 dagsböter. TP

53
PT 

 

                                                 
TP

48
PT SOU 1986:14 s 426 

TP

49
PT Prop. 1987/88:120 s 100 

TP

50
PT Prop. 1987/88:120 s 37 

TP

51
PT Prop. 1987/88:120 s 100 

TP

52
PT NJA 1992 s 190 

TP

53
PT Ett Just R var skiljaktig och ville fastställa TR dom på sex månaders fängelse.  
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Forskarstuderande Malin Thunberg delar, i en artikel i SvJT, in artbrotten i 
tre olika grupper utifrån varför brottstypen betraktas som ett artbrott.TP

54
PT Den 

första gruppen hon identifierar är brott eller ohörsamhet riktad mot staten. 
Här inunder faller t.ex. mened, våld mot tjänsteman, skattebrott och brott 
mot vapenlagstiftningen. Den andra gruppen av brott har s.k. 
”Svenssonstatus” d.v.s. att brotten kan tänkas begås av människor som i 
övrigt lever ett normalt liv. Det bästa exemplet här är grovt rattfylleri men 
också misshandel i nöjeslokalmiljö faller till viss del här inunder. Thunberg 
har vidare identifierat en tredje grupp av artbrott. I denna grupp ingår t.ex. 
olaga hot, sexuellt utnyttjande, djurplågeri och barnpornografibrott. Denna 
grupp skiljer sig till viss del från de övriga artbrotten då klassificeringen 
som artbrott snarare verkar ha skett utifrån ett straffvärdhetsperspektiv än av 
allmänpreventiva skäl.TP

55
PT  

  
Artbrottsinstitutet har kritiserats i SvJT för att det inte finns några fastslagna 
definitioner eller principer som hjälp vid användandet av institutet. Ett 
exempel är professor Andrew von Hirschs artikel ”Artbrott” där han anser 
att avsaknaden av sådana principer leder till att det blir svårt att kritisera 
domar som utdömer en frihetsberövande påföljd, då det endast sker en 
sparsam presentation av de överväganden som ledder fram till 
påföljdsvalet.TP

56
PT 

 

5.5.2 Jaktbrott som artbrott 

I specialmotiveringen till 30:4 § BrB i propositionen till 
påföljsbestämningsreformen pekas vissa jakt- och vapenbrott ut som en av 
de brottstyper som skall omfattas av artbrottsinstitutet.TP

57
PT  

Detta har också fått genomslag i domstolarna där man vid påföljdsvalet vid 
jaktbrottsdomar oftast konstaterar att brottets art talar för att fängelse bör 
väljas som påföljd.TP

58
PT 

 
Martin Borgeke presenterade 1999 i en artikel i SvJT statistik över vilken 
påföljd domstolarna valt vid artbrottslighet.TP

59
PT Han har i statistiken jämfört 

andel domar med fängelsestraff som påföljd och andel domar med 
skyddstillsyn och villkorlig dom för olika slags artbrott. I statistiken framgår 
det att domstolarna under 1995 utdömde fängelse i inte mindre än 80 % av 
jaktbrottsfallen. I genomsnitt dömdes 2,7 månaders fängelse ut.TP

60
PT I 

jämförelse med andra artbrott är det en hög andel. För t.ex. narkotikabrott 
var andelen 76 % och för grovt rattfylleri 78 %. För flera artbrott valde 
domstolarna annan påföljd än fängelse i en majoritet av fallen. Exempel på 

                                                 
TP

54
PT SvJT 1999 s 261f 

TP

55
PT Ibid. 

TP

56
PT SvJT ”Artbrott” häfte 2 1999 s 246 

TP

57
PT Prop. 1987/88:120 s 100 

TP

58
PT T.ex. RH 2000:94 och Dom B 136/00 Hov R för övre Norrland. 

TP

59
PT SvJT ”Brottets art – några tankar kring en svårgripbar företeelse” häfte 2 1999 s 222 ff 

TP

60
PT Andel jaktbrott i undersökningen var dock relativt lågt då endast 15 stycken redovisats 

1995  
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dessa brott är skattebedrägeri (32 %), sexuellt ofredande (19 %) och 
misshandel (48 %). Brott mot utlänningslagen (96 %) och mened (93 %) var 
de artbrott som oftast renderade i ett fängelsestraff.  
 
Jaktbrott ses således i praxis som ett brott med högt artvärde. Varför så är 
fallet har jag inte kunnat finna i förarbetena till vare sig jaktlagen eller 
påföljdsbestämningsreformen. Inte heller i praxis motiverar domstolarna 
varför jaktbrotten ses som ett brott med högt artvärde utan nöjer sig oftast 
med att konstatera att så är fallet.   
 

5.6 Jaktlagens straffparagrafer 

Straffregleringen för jaktbrottslighet finner man i jaktlagens 43-46 §§. I 
jaktlagen finns det även bestämmelser om förverkande vid jaktbrottslighet. 
Dessa regler finns i 47-51 §§.  
 

5.6.1 Bötesbrottet i jaktlagen 

Det lindrigaste brottet man kan begå enligt JL är ett brott mot 45 § JL. Den 
som med uppsåt eller av grov oaktsamhet bryter mot vissa i 45 § 
uppräknade stadganden döms till böter. Denna paragraf riktar in sig på 
straffbelagda gärningar som på grund av sin ringa art eller av andra 
anledningar inte bör betraktas som jaktbrott.TP

61
PT Gärningarna som räknas upp 

i 45 § är vitt skilda och sträcker sig från ofredande av vilt (45 § p 1 och 5 § 
JL) till att det är förenat med böter att olovligen färdas över annans 
jaktområde om man medför vapen 45 § p 6 och 35 § JL. Exempel på andra 
gärningar som straffbeläggs i 45 § är brott mot kopplingstvång av hund, 
krav på hund vid eftersök och vissa regler om hur vapen skall hanteras vid 
jakt. I paragrafens tredje stycke föreskrivs att ansvar inte skall utdömas om 
överträdelsen varit av ”ringa fall”. Stycket kom till på lagrådets förslag då 
de inte ansåg att bagatellförseelser mot paragrafen borde straffbeläggas.TP

62
PT  

 

5.6.2 Jaktbrott av normalgraden  

Jaktbrott av normalgraden behandlas i jaktlagens 43 §. I 1938 års jaktlag 
gjordes skillnad mellan olovlig jakt och olaga jakt. Det förstnämnda var 
brott mot någon enskilds intresse till exempel jakt på annans mark utan lov. 
Med olaga jakt avsågs brott mot bestämmelser som var för viltets intresse. 
Även brott mot annat allmänt intresse föll här under.TP

63
PT Denna uppdelning 

har man övergett i 1987 års jaktlag där alla brott mot jaktlagen eller 
föreskrifter som meddelats med stöd i lagen behandlas i samma 
straffparagrafer oavsett vems intresse brottet riktar sig mot.  
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43 § är uppdelad i tre punkter där olika slags överträdelser behandlas. Första 
punkten inriktar sig på jakt som sker på annans område eller då någon 
olovligen tillvaratar vilt på annans område. För att gärningen skall 
kvalificera sig under första punkten krävs uppsåt eller grov oaktsamhet. 
Även den som bryter mot en för jakten väsentlig föreskrift i licensen döms 
enligt första punkten. Också för denna gärning är minimikravet gällande det 
subjektiva rekvisitet grov oaktsamhet. Att det var möjligt att begå 
oaktsamhetsbrott mot jaktlagstiftningen var något som infördes i och med 
1987 års jaktlag. Denna utökning av det subjektiva rekvisitet medförde att 
det gick att undvika den svåra bevisföringen i uppsåtsfrågan som förelåg då 
en jägare, som jagat på annan mark, uppgav att detta skett på grund av 
missförstånd eller okunskap om jaktmarkens gränser. I propositionen anges 
att fall där jägaren låtit bli att skaffa sig nödvändig information om 
markgränser skall betraktas som grov oaktsamhet.TP

64
PT  

 
43 § p 2 JL reglerar brott mot fredningsprincipen i 3 § och 29 § 1st JL. 
Denna del av paragrafen straffbelägger också gärningar som skett med 
otillåtna vapen eller andra otillåtna hjälpmedel. Ett exempel på sådant 
otillåtet hjälpmedel är motorfordon enligt 30 § 1st och 31 § 1st JL. 
Minimikravet på det subjektiva rekvisitet i den andra punkten av paragrafen 
ändrades 2001 och är numera satt till normalgraden av oaktsamhet. Att 
kravet här har satts lägre än i övriga delar av paragrafen, motiverar 
regeringen med att det inte får bli ”en utveckling som innebär att misstag 
beträffande det jagade viltets art endast i undantagsfall är straffbart.”TP

65
PT. Att 

jägaren skall ha så god artkännedom att förväxling av arter inte skall vara 
acceptabelt ansåg också Naturvårdsverket och Svenska jägareförbundet som 
efterfrågade en skärpning av det subjektiva rekvisitet vid misstagsjakt. 
Önskningen om en skärpning tillkom efter flera domstolsavgöranden där 
misstag beträffande det fällda viltets art inte ansetts som grov oaktsamhet.TP

66
PT  

 
I 43 § p 3 JL bestraffas överträdelse av omhändertagande av statens vilt 
enligt 25 § JLTP

67
PT och användandet av drivande hund på jaktmarker som inte 

lämpar sig för sådan jakt enligt 32 § JL. I denna del av paragrafen bestraffas 
enbart överträdelser som skett med uppsåt eller av grov oaktsamhet. 
 

5.6.3  Grovt jaktbrott  

En gärning som betraktas som brott enligt 43 § JL kan om särskilda 
omständigheter varit för handen kvalificera sig som ett grovt jaktbrott enligt 
44 § JL. Före lagändringen 2001 skulle följande skäl beaktas vid 
klassificeringen om ett jaktbrott skulle betraktas som grovt.  
 

1. om det avsåg ett utrotningshotat, sällsynt eller värdefullt vilt, 
                                                 
TP

64
PT Prop. 1986/87:58 s 85 

TP

65
PT Prop. 2000/01:57 s 52 

TP

66
PT Prop. 2000/01:57 s 103  

TP

67
PT Med statens vilt avses bl a björn, varg, järv, lo, myskoxe och fjällräv. För en fullständig 

förteckning se 33 § JF  
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2. om det har utförts vanemässigt eller i större omfattning, 
3. om det har utförts med otillåten hjälp av motordrivet 

fortskaffningsmedel eller något annan motordriven anläggning. 
 
Den som då dömdes för grovt jaktbrott riskerade fängelse upp till två år. 
Maximistraffet på två års fängelse hade tillkommit i och med 1987 års 
jaktlag som ett led i bekämpningen av den illegala jakten och boplundringar. 
Tidigare hade straffmaximum varit 1 års fängelse.TP

68
PT Genom en omarbetning 

av 43-44 §§ JL efter rovdjursutredningens förslag ändrades både strafftider 
och klassificeringsgrunder i de båda paragraferna. (För paragrafernas nya 
lydelse se bilaga A.) 
 
I rovdjursutredningens slutbetänkande föreslogs att straffminimum för grova 
jaktbrott skulle höjas från två veckors fängelse till fängelse i sex månader. 
Utredningen motiverade önskningen av höjt minimistraff med att den 
tillsammans med större upptäcktsrisk skulle ha en preventiv verkan. TP

69
PT 

 
Regeringen godtog utredningens förslag om att höja straffminimum. 
Regeringen betonade också att ett höjt minimum innebär en markering att 
brottsligheten av detta slag skall ha ett högt straffvärde. Regeringen ansåg 
liksom remissinstanserna Riksåklagaren och Rikspolisstyrelsen att även 
straffmaximum för grovt jaktbrott borde höjas från 2 års fängelse. För att 
domstolarna skulle få nödvändigt handlingsutrymme vid straffmätningen 
ansåg regeringen att det krävdes en ökning av straffmaximum till fyra års 
fängelse.  
 
Då grovt jaktbrott i 44 § JL inte enbart omfattar den illegala jakten på 
rovdjur kommer också andra brott omfattas av straffskärpningen. För att inte 
straffskärpningen skulle få allt för stora effekter på brottslighet med mer 
ringa straffvärde föreslog regeringen att förutsättningarna för att ett jaktbrott 
skulle betraktas som grovt skulle ändras något.TP

70
PT Enligt den tidigare 

ordalydelsen i 44 § JL skulle man, vid bedömningen av om brottet skulle 
betraktas som grovt, ta hänsyn till om brottet avsåg jakt på värdefullt vilt. 
Med värdefullt vilt avsåg man före lagändringen främst vilt med ekonomiskt 
högt värde, ett typexempel på sådant vilt var älg.  
 
För att undvika att all illegal jakt på t.ex. älg, enbart utifrån den faktor att 
älgen besitter ett högt ekonomiskt värde, skulle räknas som grovt jaktbrott 
även efter straffskärpningen, föreslog regeringen att 44 § JL skulle ändras. 
Lagrådet föreslog att benämningen värdefullt vilt skulle ändras till annars 
särskilt skyddsvärt vilt. Den nya benämningen skulle omfatta arter som är 
eller tidigare har varit hotade, men även andra arter som av någon anledning 
behöver extra skydd. Benämningen kan också innefatta djurarter som staten 
har haft höga bevarandekostnader för. 
 

                                                 
TP

68
PT Prop. 1986/87:58 s 88f  

TP

69
PT SOU 1999:146 s 260 

TP

70
PT Prop. 2000/01:57 s 48f 
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På grund av ändringen skall därför inte längre 44 § JL omfatta vissa brott 
som tidigare betraktades som grova. Dessa brott kommer istället att falla in 
under jaktbrott av normalgraden i 43 § JL. För att det också i fortsättningen 
skall finnas utrymme för en ”nyanserad straffmätning” för dessa brott 
föreslog regeringen att maxstraffet även för jaktbrott av normalgraden 
skulle höjas. TP

 71
PT Maxstraffet höjdes från sex månaders fängelse till ett års 

fängelse. 
 
Regeringen föreslog också att det vid bedömningen om ett jaktbrott skall 
betraktas som grovt skall medtas, om jakten har utförts med särskilt 
plågsamma jaktmetoder. Denna fråga behandlades inte alls av 
rovdjursutredningen utan förslaget kom från regeringen som slår fast att 
”All jakt skall bedrivas på ett sätt som är så skonsamt som möjligt för 
viltet.” TP

72
PT  

 
Om en jägare använder tillåtna jaktmetoder, men genom sitt agerande ändå 
utsätter viltet för onödigt lidande kan han/hon dömas till böter enligt 27 och 
45 §§ JL. Det finns också en möjlighet att döma någon som utsätter vilt för 
onödigt lidande enligt 16:13 BrB för djurplågeri till böter eller fängelse i två 
år. För att någon skall dömas för djurplågeri, om personen i övrigt använt 
legala metoder vid jakten, kommer det i praktiken i stort sätt krävas att 
brottet varit allvarligt och uppsåtligt.  
 
Det fanns inte tidigare och kommer inte heller i fortsättningen att finnas 
något hinder att döma för både jaktbrott och djurplågeri om illegala metoder 
har används vid jakten. Men efter lagändringen kan användandet av 
plågsamma jaktmetoder i sig självt kvalificera ett jaktbrott som grovt. I 
lagen benämns det som särskilt plågsam jaktmetod i 44 § p 4 JL. Exempel 
på jaktmetoder som kan betraktas som särskilt plågsamma är otillåtna fällor, 
gift och jakt med motorfordon så att viltet utsätts för onödigt lidande. Det 
har förekommit att man jagat viltet under långa sträckor exempelvis med 
snöskoter för att sedan då viltet tröttnat köra över det. Man skall här komma 
ihåg att jakt med hjälp av otillåtet motorfordon i sig självt kan leda till att ett 
jaktbrott betraktas som grovt.   
 
Vid användningen av särskilt plågsamma jaktmetoder kommer huvudregeln 
i fortsättningen vara att man enbart dömer för grovt jaktbrott och endast i de 
lindrigare fallen för jaktbrott i kombination med djurplågeri.TP

73
PT  

 

5.6.3.1 Straffvärde och påföljdsval  
 
Både det höga straffvärdet och brottets art medför att normal påföljd för 
grova jaktbrott är fängelse.TP

74
PT Straffets hårdhet verkar vara beroende av 

vilket djur jaktbrottet riktats mot men naturligtvis också under vilka 
                                                 
TP

71
PT Prop. 2000/01:57 s 50 

TP

72
PT Ibid 

TP

73
PT Prop. 2000/01:57 s 51 

TP

74
PT se BrB 30:4 
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omständigheter brottet skett. Om jaktbrottet är till följd av s.k. misstagsjakt, 
överskjutning eller om skytten trott sig kunnat åberopa skyddsjakt enligt 28 
§ JF dömer domstolarna oftast ut ett kortare fängelsestraff eller t.o.m. en 
villkorlig dom förenad med böter. Ett exempel på det är ett fall där 
jaktledaren i ett jaktlag i Strömsunds kommun hösten 2001 blev dömd för 
grovt jaktbrott av TR till villkorlig dom och 150 dagsböter då han missat att 
skaffa sig information om att björnjakten i länet avlysts dagen innan en av 
jägarna i hans jaktlag sköt en björn.TP

75
PT TP

76
PT Ett betydligt hårdare straff fick en 

jägare i Jämtland som samma höst begick en likartad gärning. Mannen hade 
struntat i att försöka inhämta information från sin jaktledare om jakten var 
avlyst eller ej, då han på morgonen begav sig ut till sitt pass. Då han senare 
på dagen sköt ihjäl en björn begick han enligt TR ett grovt jaktbrott 
eftersom jakten avlysts kvällen innan. TR dömde mannen till 175 timmars 
samhällstjänst förenat med villkorlig dom. Om fängelse skulle ha valts som 
påföljd skulle straffet ha blivit sex månaders fängelse.TP

77
PT Också i fall där det 

för den dömde förelegat tveksamhet om gärningen skulle betraktas som 
skyddsjakt enligt 28 § JF eller ej har domstolar dömt ut villkorlig dom och 
dagsböter. I ett fall där två renskötare dödade tre björnar i vad de och TR 
betraktade som skyddsjakt enligt 28 § JF valde Hov R att döma ut villkorlig 
dom och 30 dagsböter för grovt jaktbrott.TP

78
PT Hov R motiverade den tämligen 

milda påföljden med att 28 § JF lämnade svåra rättsliga övervägande åt 
enskilda och att paragrafens utformning gör en korrekt juridisk tolkning 
svår. På grund av dessa anledningar ansåg Hov R att gärningsmännens 
handlande var till viss del ursäktat. Även att gärningsmännen själva anmält 
avlivningen ansåg Hov R skulle vara dem till godo vid påföljdsvalet. TP

79
PT  

 
Som för andra artbrott kan domstolen numera välja samhällstjänst förenat 
med villkorlig dom som påföljd istället för fängelse.TP

80
PT Ett exempel på detta 

är fallet där en jägare skjutit ett lodjur som attackerade hans jakthund, där 
TR dömde ut en månads fängelse för grovt jaktbrott .TP

81
PT Hov R fann i samma 

fall att det trots fängelsepresumtionen vid grovt jaktbrott var möjligt att 
utdöma ett icke frihetsberövande straff och ändrade TR dom till 50 timmars 
samhällstjänst förenat med villkorlig dom.TP

82
PT  

 
Vid mer utstuderade olagliga jakter mot rovdjur ökar också som sig bör 
strafftiderna avsevärt. Jag kommer här nedan redogöra för några fall där 
jaktbrottet skett avsiktligt. Att notera är att samtliga brott begicks före den 
senaste höjningen av straffmaximum.  
 
 I RH 2000:94 dömde Hov R för Nedre Norrland en renägande same till 
fängelse i ett år för att han olagligt dödat en varg. Djuret hade jagats av två 
                                                 
TP

75
PT Mål Nr B162-02 Östersunds TR  

TP

76
PT Jaktledaren friades senare i Hov R från ansvar mål Nr B 1207-02 

TP

77
PT Mål Nr B 381-01 Svegs TR 

TP

78
PT Mål Nr B 1212-99 Lycksele TR s 11 

TP

79
PT Mål NR b 136/00 Hov R för övre Norrland s10f 

TP

80
PT Prop. 1997/98:96 s 96f 

TP

81
PT Mål Nr B 2777-98 Karlskoga TR 

TP

82
PT Mål Nr B 982/99 Göta Hov R 
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snöskotrar innan det sköts till döds. Gärningsmannen kunde bindas till 
platsen p.g.a. DNA i en snusprilla. Gärningsmannen gjorde gällande att han 
vid en fällande dom skulle dömas till en lindrigare påföljd p.g.a. att han som 
renägare under lång tid besvärats av varg. Han ansåg också att samernas 
kulturella bakgrund skulle beaktas vid straffmätningen. Hov R fann att inget 
av dessa skäl hade betydelse för straffmätningen.  
 
I december 1987 dödade Lars S två järvhonor vid olika tillfällen i Kiruna 
kommun. I det ena fallet sköt han ihjäl järven medan han i det andra fallet 
dödade järven med yxa. Han blev i både TR och Hov R dömd till fängelse i 
ett år.TP

83
PT  

 
I maj 1999 dödade en jägare i Kiruna kommun olagligt en björnhona och 
hennes två ungar efter att han förföljt dem med skoter under en lång sträcka. 
Mannen dömdes av Gällivare TR till fängelse i fyra månader. Hov R för 
övre Norrland skärpte senare straffet till sex månaders fängelse.TP

84
PT  

 
En man blev i Svea Hov R dömd till två månaders fängelse för att olagligt 
ha dödat ett lodjur. Kuriosa i målet är att brottet uppdagades av en 
fotohandlare, då mannen lämnat in bilder på det dödade lodjuret för 
framkallning.TP

85
PT  

 

5.6.4 Skadestånd 

Genom NJA 1995 s 249 prövades rätten för Naturvårdsverket att kräva 
skadestånd för olagligt dödade rovdjur. I rättsfallet där två järvar olagligt 
dödats av en person krävde Naturvårdsverket ersättning för förlorat 
naturvårdsvärde. I detta värde ingår bl.a. förlusten att inte längre kunna se 
järvarna ute i naturen. TR gick på Naturvårdsverkets linje och tillerkände 
Naturvårdsverket skadestånd med 20 000 kr för var järv. Naturvårdsverkets 
krav för förlust av kött- och trofévärde underkändes dock då järven var ett 
fridlyst djur och inget sådant värde kunde anses föreligga. Hov R gick på 
TR linje och fastställde skadeståndet. HD ansåg däremot att det så kallade 
naturvårdsvärdet inte var av ekonomisk natur och skulle därför anses som 
en ideell skada. Denna typ av skador ersätts endast om det finns stöd i lag, 
vilket HD inte ansåg det finnas. Däremot ansåg HD att det var fastställt att 
staten hade stora kostnader för förvaltningen av fridlysta djur däribland 
järven. Denna kostnad hade genom dödandet av de två järvarna blivit 
onyttig då artens fortplantningsmöjligheter försämrats genom den olovliga 
jakten. HD fann därför att ersättning skulle utgå med avelsvärdet för de två 
djuren. Skadeståndets storlek fastställdes till 20 000 kr för vart djur.  
 
I och med utfallet i HD fortsatte Naturvårdsverket att kräva skadestånd för 
olagligt skjutna rovdjur. Från bl.a. jägarhåll framfördes kritik att 

                                                 
TP

83
PT NJA 1995 s 249 (Endast skadeståndsdelen i målet prövades i HD) 

TP

84
PT Mål Nr B 197/00 Hov R för övre Norrland 

TP

85
PT Mål B 8677-00 Svea Hov R 
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ersättningskraven var höga. För t.ex. en skjuten varg krävde 
Naturvårdsveket vanligtvis 100 000 kr.TP

86
PT Kritiken har också gällt att krav 

ställdes oavsett om vargen skjutits vid s.k. ”tjuvjakt”, misstagsjakt eller där 
jägaren åberopade skyddsjakt enligt 28 §. Naturvårdsverket beslutade i 
slutet av 2003 att utreda frågan om i vilka fall skadeståndskrav på olagligt 
skjutna rovdjur skall ställas. Under tiden utredningen pågår kommer 
Naturvårdsverket inte att ställa några skadeståndskrav för avelsvärdet vid 
rättegångar om grovt jaktbrott. TP

87
PT  

 

5.6.5 Förverkande 

Enligt 48 § JL skall vilt som tillskansats genom jaktbrott eller jakthäleri 
förklarats förverkade om inte det inte är uppenbarligen oskäligt. TP

88
PT Den som 

blir dömd för jaktbrott kan också drabbas av förverkande av den utrustning 
som använts vid brottet. Reglerna om detta finns i 49 § JL. För att 
hjälpmedel vid brottet skall få förklaras förverkade krävs det att 
förverkandet sker för att förebygga ytterligare brott. Förverkandet kan också 
bero på andra särskilda skäl. Förutom vapnet ger 49 § JL möjlighet att 
förverka fortskaffningsmedel eller andra hjälpmedel.   
 

5.6.6 Jakthäleri 

I jaktlagen finns det i 46 § en häleribestämmelse. Enligt paragrafens lydelse 
straffas ”Den som obehörigen tar befattning med vilt som han vet eller har 
skälig anledning anta har dödats eller åtkommits genom jaktbrott” med 
fängelse upp till ett år. Också vad gäller jakthäleri finns det ett grovt brott. 
Bedömningen om häleriet skall betraktas som grovt görs i enlighet av 44 § p 
1-2 och är således den samma som för jaktbrott. Straffet för grovt jakthäleri 
harmoniserar med straffet för grovt jaktbrott, fängelse i max fyra år. I 46 § 3 
st. JL reglerar lagkonkurrens i vissa fall med miljöbalken, balkens reglering 
ges här företräde framför jaktlagens. Det bör dock beaktas att straffskalorna 
här inte är harmoniserade då miljöbalksbrottet straffas med böter eller 
fängelse i max två år.TP

89
PT   

 
Gällivare TR fällde i oktober 2002 två män för grovt jakthäleri. 
Gärningsman A fälldes för ett fall av jakthäleri gällande ett lodjur som A i 
vart fall hade hjälpt till att transportera. TR dömde honom till fängelse i en 
månad. Gärningsman B fälldes för grovt jakthäleri vid två tillfällen, 
avseende dels det ovanstående lodjuret och dels två järvskinn som B köpt. 
Han fälldes vid samma tillfälle också för att ha handlat med en uppstoppad 
björn för brott mot den då gällande lagen (1994:1818) om åtgärder 
beträffade djur och växter som tillhör skyddade arter. Påföljden för B blev 

                                                 
TP

86
PT B 98-03 Tierps TR och RH 2000:94 

TP

87
PT Inga krav på vargskyttar 2003-11-07 ttela.se (Trollhättans tidning) 

TP

88
PT Det samma gäller skinn, ägg eller bon enligt 51§ JL  

TP

89
PT Miljöbalken 29kap 10§ 
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villkorlig dom med samhällstjänst 80 timmar. Om fängelse valts som 
påföljd skulle fängelse i tre månader ha dömts ut.TP

90
PT   

 

5.6.7 Försök och förberedelse till jaktbrott 

Riksåklagaren framkom med önskemål i sitt remissvar till 
rovdjursutredningen att försök och förberedelse till jaktbrott skulle vara 
straffbart, vilket inte är fallet idag. Detta önskemål framkom efter att fällor 
ofta använts i syfte att fånga järv och kungsörn. Om försök och förberedelse 
skulle kriminaliseras skulle befattningen med sådana fällor ensamt vara 
straffbart. Regeringen ansåg i propositionen att det fanns skäl för att även 
kriminalisera förberedelse- och försöksgärningar men då försöksbrotten 
genomgick en översyn i allmänhet ville regeringen invänta denna översyn.TP

91
PT 

Vi får inte här glömma att definitionen för jakt i 2 § JL gör att många 
försöksgärningar redan idag är att betrakta som fullbordade brott.  

                                                 
TP

90
PT MÅL B 61-02, B 71-02 Gällivare TR  

TP

91
PT Prop 2000/01:57 s 52 
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6 Skyddsjakt 
Skyddsjakten regleras allmänt i 7-8 §§ JL. Förutsättningarna för skyddsjakt 
ges i 23a § JF. Också BrB regler för nöd kan bli aktuella vid skyddsjakt. 
Däremot är reglerna i BrB om nödvärn ej aktuella då ett angrepp från ett vilt 
djur inte är ett brottsligt angrepp.  
 

6.1 Skyddsjakt på myndighetens initiativ  

Enligt 24 § JF får Naturvårdsverket ex officio besluta om skyddsjakt på de 
stora rovdjuren. Beslutet skall tas i enlighet med 7 § JL och 23a § JF. För 
övriga däggdjur är det istället länsstyrelsen som beslutar om sådan 
skyddsjakt. För att myndigheten skall få besluta om skyddsjakt på eget 
initiativ måste det finnas påtaglig risk för trafikolyckor eller andra allvarliga 
skador på grund av en arts populationstäthet. Ett skyddsjaktsbeslut enligt 7 
§ JL kan utföras utan jakträttsinnehavarens medgivande. I tillståndet för 
skyddsjakten skall framgå hur, var och när jakten skall bedrivas, vem som 
skall utföra jakten och vad som skall hända med de djur som dödas eller 
fångas.TP

92
PT För jaktåret 2003/2004 gav Naturvårdsverket tillstånd till 

skyddsjakt på 74 björnar TP

93
PT och 33 lodjur. TP

94
PT 

 
 

6.2 Skyddsjakt på enskilds initiativ 

26-29 §§ JF reglerar den skyddsjakt som sker i Sverige efter enskilds 
initiativ. 27 § JF behandlar frågan om skyddsjakt på våra stora rovdjur efter 
tillstånd av Naturvårdsverket. Ett skyddsjaktstillstånd enligt 27 § 1 st. JF får 
ges av myndighet endast om det inte finns någon annan lämplig lösning att 
uppnå syftet med jakten. Vilka syften som kan ge upphov till skyddsjakt är 
beroende av vilken art som den önskade skyddsjakten avser. För de stora 
svenska rovdjuren får tillstånd till skyddsjakt ges p.g.a. skydd av allmän 
hälsa, säkerhet eller av andra orsaker som har ett överskuggande 
allmänintresse. Med detta avses liksom i art- och habitatdirektivet syften av 
ekonomisk eller social karaktär. För att tillstånd till skyddsjakt 
överhuvudtaget skall få ges, måste arten klara av jakten och artens 
bevarandestatus får inte långsiktigt negativt påverkas. I bevarandestatus 
omfattas både utbredning och artens långsiktiga överlevnadsmöjligheter.TP

95
PT 

 
En enskild har möjlighet att ansöka om skyddsjakt på våra stora rovdjur hos 
Naturvårdsverket. Tillståndet kan ges i två olika fall enligt 27 § JF. I det 
första fallet får tillstånd ges till skyddsjakt på björn, varg, järv, lo, säl eller 
                                                 
TP

92
PT SOU 1999:50 s 22 

TP

93
PT Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt på björn 2003  

TP

94
PT Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt på lodjur vintern 2003/2004 

TP

95
PT SOU 1999:50 s 22 
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örn om det är nödvändigt med skyddsjakt för att förhindra skador. Här 
skiljer sig lydelsen mot de allmänna kraven i 23a § JF och 7 § JL där det 
krävs risk för allvarlig skada. Enligt propositionen till JL skall det enligt 7 § 
JF vara fråga om en särskild kvalificerad skaderisk och viltvårdsintressen 
skall dessutom ges stor vikt vid beslut om skyddsjakt. TP

96
PT Propositionen säger 

vidare att ”var och en anses skyldig att tåla ett visst mått av skada eller 
annan olägenhet som följd av att det finns vilda djur.”TP

97
PT Då de strängare 

kraven i 7 § JF gäller i de allmänna villkoren för skyddsjakt måste de också 
gälla för beslut om skyddsjakt enligt 27 § 1 men. JF. Således krävs alltid 
risk för allvarliga skador om skyddsjakt skall tillåtas på de stora rovdjuren.TP

98
PT  

 
Ett beslut om jakt enligt 27 § 1 men. JF är ett generellt beslut om att en viss 
mängd av en art skall få fällas inom ett visst område. Före lagändringen 
(2001:451), som kom till stånd efter rovdjursutredningens förslag, ingick 
inte varg bland de arter som Naturvårdsverket kunde ge ett sådant 
skyddsjaktstillstånd för.  
 
Naturvårdsverket kan också ge sitt tillstånd för skyddsjakt på en eller flera 
bestämda individer enligt 27 § 2 men. JF. Kraven för att få tillstånd är de 
samma som för all skyddsjakt. Det torde dock vara enklare att erhålla ett 
sådant tillstånd då jakten gäller endast bestämda individer och artens 
bevarandestatus således utsätts för en mindre negativ påverkan. Också 
denna sorts skyddsjaktstillstånd ges av Naturvårdsverket efter initiativ av 
enskild.  
 
Överklagan mot verkets beslut för båda fallen sker hos länsrätten. För att 
överklagan skall tas upp i högre instans krävs prövningstillstånd. 
 
Naturvårdsverket beslöt den 18 december 2003 om att tillåta skyddsjakt på 
ett revirmarkerande vargpar enligt 27 § 2 men. JF. Vargparets revir fanns 
delvis inom åretruntmarker för Tossåsens, Mittådalens och Handölsdalens 
samebyar.TP

99
PT 7 § JL kräver, som tidigare nämnts, att det finns en påtaglig risk 

för allvarlig skada på boskap som orsaks av vilt. Naturvårdsverket och 
länsstyrelsen ansåg att det vid en vidare etablering av vargparet i området, 
förelåg en sådan risk för skada som avses i paragrafen. Myndigheterna 
ansåg också att det inte fanns någon annan möjlighet än att genom jakt 
reducera risken för skada, vilket är kravet för att skyddsjakt skall tillåtas 
enligt 23a § JF. Paragrafen ställer också krav på att skyddsjakten inte får 
”försvåra upprätthållandet av en gynnsam bevarande status”. 
Naturvårdsverket ansåg att tillväxten av varg var så pass stor att stammen 
klarade en skyddsjakt på vargparet utan en negativ verkan på utvecklingen 
av bevarande statusen hos stammen.  
 

                                                 
TP

96
PT Proposition 1986/87:58 s 31 

TP

97
PT Prop. 1986/87:58 s 38 

TP

98
PT SOU 1999:50 s 22 

TP

99
PT Naturvårdsverkets beslut 2003-12-18 DNR 411-6215-03 Nf  
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Regeringen angav i sin proposition 2000/01:57 ”En sammanhållen 
rovdjurspolitik” att rovdjursstammens utveckling inte borde ske så att 
renskötseln försvåras eller omöjliggörs inom samebyarnas områden.  
 
Vidare konstaterade regeringen att vargen var det rovdjur som svårast gick 
att kombinera med en effektiv och modern renskötsel då vargens sätt att 
jaga kan splittra renhjordarna. Därför bör en etablering av vargrevir inom 
renskötselområdet undvikas. Regeringen ansåg vidare att före 
vargpopulationen har nått det etappmål som satts upp bör skyddsjakt tillåtas 
främst inom renbetesområdet och den bör då främst komma ifråga för 
vargar som etablerar revir.TP

100
PT Med stöd i denna proposition ansåg 

Naturvårdsveket därför att skyddsjaktstillstånd för det revirmarkerande 
vargparet skulle ges. Tillståndet gav också rätt till dem som skulle utföra 
avlivningen att använda snöskoter och belysning för att en så snabb och 
effektiv avlivning som möjligt skulle kunna ske. Skyddsjakten fick också 
ske dygnet runt. En senare begäran från berörda samebyar att få tillstånd att 
använda helikopter vid jakten avslogs.TP

101
PT Vargparet avlivades den 1 februari 

2004. 
 
 

6.3 Skyddsjakt utan föregående 
myndighetsbeslut enligt 28 § JF 

28 § Har en björn, varg, järv eller lo angripit och skadat 
eller dödat tamdjur och finns det skälig anledning att befara 
ett nytt angrepp, får tamdjurets ägare eller vårdare utan 
hinder av fredning eller bestämmelserna i 9 § döda det 
angripande djuret, om det sker i omedelbar anslutning till 
angreppet. Sådan jakt är dock inte tillåten inom nationalpark. 
 
Jakt som avses i första stycket får ske på annans jaktområde. 
Förordning (2001:451). 
 
Skyddsjakt får vid vissa omständigheter ske även utan myndighets 
godkännande. Den så kallade ”nödvärnsjakten” regleras av 28 § JF. Även 
här medförde rovdjursutredningens förslag att varg åter finns med bland de 
arter som behandlas av paragrafen. Regeringen lade dock in en brasklapp i 
prop. 2000/01:57 om att vargen åter kunde uteslutas ur 28 § JF om 
vargstammens tillväxt avtar.TP

102
PT  

 
Vad är det då för krav som ställs upp i 28 § JF för att enskild skall få besluta 
och utföra skyddsjakt på björn, järv, lo eller varg? För det första måste ett av 
djuren som räknas upp i paragrafen ha attackerat och skadat eller dödat ett 
tamdjur. Om rovdjuret skäligen kan befaras angripa ett nytt djur får 
                                                 
TP

100
PT Prop. 2000/01:57 s 42 

TP

101
PT Naturvårdsverkets beslut 2004-01-07 Dnr 411-7048-03 Nf, 411-7060-03 Nf 

TP

102
PT Prop. 2000/01:57 s 58 
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tamdjurets ägare eller skötare döda det attackerande djuret. Rätten gäller 
exklusivt för tamdjurets ägare eller skötare och endast det djur som med 
säkerhet tidigare anfallit tamdjur får dödas. Dödandet av rovdjuret får 
dessutom enbart ske i omedelbar anslutning till attacken. Ordalydelsen 
medför att man i stort sett måste bevittna angreppet och dessutom ha 
möjlighet att döda det angripande djuret direkt. Då det gäller skyddsjakten 
finns det inga restriktioner om vilken tid på dygnet jakten får ske eller på 
vems mark jakten sker. Skyddsjakt enligt 28 § JF är dock inte tillåten inom 
nationalparkerna. 
 
En granskning av lydelsen lämnar enligt min mening en rad frågor 
obesvarade. Beaktar man dessutom att paragrafen skall tolkas och användas 
av icke jurister i en snabbt uppkommen och många gånger stressad situation 
är det inte underligt att 28 § JF lämnar en del övrigt att önska. Man får 
också här beakta att en feltolkning av 28 § JF i praktiken nästan 
undantagslöst leder till ett åtal för grovt jaktbrott. En av de frågor som enligt 
min mening inte besvaras av paragrafens lydelse är, om det är en 
förutsättning att både det först skadade/dödade djuret och det djuret som 
riskerar att skadas/dödas i ett eventuellt angrepp skall ha samma 
ägare/skötare, för att paragrafen skall vara gällande. En annan fråga är om 
de båda angreppen måste ske i direkt anslutning till varandra eller om det 
kan gå flera dagar mellan angreppen? En tredje fråga som också 
domstolarna ställer sig i Gräsöfallet är till vilket angrepp ”i nära anslutning 
till” syftar.  
 
I ett fall där två renskötare avlivat en björnhona och två björnungar som 
tidigare på dagen attackerat och dödat minst två renkalvar ansåg Hov R till 
skillnad från TR att avlivningen inte skett i omedelbar anslutning till 
attacken, då björnarna dödats en timme senare och på en plats som låg en 
kilometer iväg.TP

103
PT Renskötarna fälldes i Hov R för grovt jaktbrott. Båda 

domstolarna ansåg att björnarna ånyo var i färd med att påbörja en attack. 
Till skillnad från Göta Hov R i Gräsöfallet (se nedan under 5.3.1.2) ansåg 
båda instanserna i dessa fall att 28 § JF lydelse skulle tolkas så att ”i nära 
anslutning till” skall syfta till den första attacken och inte till den attack som 
enligt domstolarna snart skulle påbörjas.   
 
Även Rovdjursutredningen ansåg att paragrafens lydelse var otydlig och 
därför borde ändras. En ny lydelse av 28 § JF borde enligt utredningen få en 
så enkel utformning ”att var och en har rimliga möjligheter att i förväg 
bedöma när han eller hon får ingripa”.TP

104
PT Rovdjursutredningen ansåg vidare 

att en ny paragraf skulle utformas så att det inte ställdes orimliga krav på 
den som skall ingripa mot ett pågående angrepp. Som exempel på ett 
orimligt krav framförde utredningen att den som skall ingripa måste invänta 
att en skada uppstår på tamdjuret som han/hon vill skydda. 
Rovdjursutredningen poängterade dock att paragrafen inte får få en lydelse 
som medför att det allt för enkelt skulle gå att åberopa 28 § vid 
                                                 
TP

103
PT Hov R för övre Norrland B136/00och Lycksele TR B 1212-99 

TP

104
PT SOU 1999:146 s 251 
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rovdjursnärvaro, så att rovdjursstammarna kunde minska drastiskt av 
skyddsjakten. Den nya paragrafen föreslogs inte innehålla något krav på 
tidigare skada hos tamdjur. För att inte lydelsen skulle få allt för 
långtgående effekter på rovdjursstammen, föreslogs att det istället för 
dagens krav om befarat angrepp skulle krävas ett direkt angrepp mot 
tamdjuret för att få ingripa mot rovdjuret. I förslaget var det liksom idag 
enbart tamdjurets ägare eller skötare som skulle kunna åberopa 28 § JF. 
Kravet på direkt angrepp i Rovdjursutredningens förslag är hämtat från de 
norska skyddsjaktsbestämmelserna.TP

105
PT För att få ingripa måste det således 

föreligga en verklig risk för tamdjurets hälsa. Vid utsiktslösa angrepp av 
rovdjuret, där tamdjuret med lätthet kan fly undan skall inte bestämmelsen 
vara tillämplig. Rätten att döda rovdjuret skall gälla tills angreppet upphört 
genom att tamdjuret dödats eller angreppet avbrutits av andra skäl.TP

106
PT  

 
Utredningen förde vidare en diskussion om en omarbetad paragraf skulle 
omfatta samtliga tamdjur eller om hundar skulle uteslutas från de djur som 
skyddas av 28 § JF. Anledningen var att man befarade att det vid rovdjurs 
attacker på jakthundar skulle bli ett flertal fall då 
skyddsjaktsbestämmelserna skulle gå att använda i praktiken och att vargen 
skulle bli särskilt utsatt då det främst är detta rovdjur som angriper 
jakthundar. Rovdjursutredningen kom fram till att en sådan inskränkning av 
skyddsjaktsbestämmelserna skulle vara svåraccepterad av allmänheten, då 
hunden många gånger är det tamdjur som både besitter störst ekonomiskt 
som emotionellt värde. Därför ansågs det att även hunden skulle omfattas av 
den föreslagna bestämmelsen.TP

107
PT Utredningen föreslog följande nya lydelse 

av 28 § JF  
 
Ägaren eller vårdaren av ett tamdjur får döda en björn, järv, lo eller varg 
som är under direkt angrepp på tamdjuret. Det angripande djuret får dödas 
trots bestämmelserna i 9 §. Sådan jakt är dock inte tillåten inom 
nationalpark. 
 
Jakt som avses i första stycket får ske på annans jaktområde. 
 
Rovdjursutredningen föreslog också att 5 § JL skulle ändras så att ett 
rovdjur som angripit tamdjur skulle få förföljas med avsikt att skrämma bort 
det från fortsatta angrepp. 
 
Rovdjursutredningens förslag om ändring i 28 § JF gillades inte av flera 
remissinstanser, som ifrågasatte förslagets förenlighet med art- och 
habitatdirektivet. Flera remissinstanser däribland RÅ och Rikspolisstyrelsen 
ansåg att förslaget skulle leda till en situation där det var svårt att bevisa om 
det var fråga om jaktbrott eller skyddsjakt.  
 

                                                 
TP

105
PT 11 § Lov om viltet 

TP

106
PT SOU 1999:146 s 252 

TP

107
PT SOU 1999:146 s 251f 
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Regeringen biföll inte förslaget om ny lydelse av 28 JF, då regeringen inte 
för närvarande ansåg förslaget lämpligt med hänsyn till t.ex. järvstammens 
fortlevnadsmöjligheter. Regeringen delade också vissa av 
remissinstansernas åsikt att ändringen kunde medföra ett svårare bevisläge 
om jaktbrott begåtts eller ej.TP

108
PT 

 
Naturvårdsverket begärde i en framställan till regeringen i mars 2004 att 28 
§ JF skulle få en ny lydelse. Verket ville i den nya lydelsen frångå kravet på 
att tamdjur skulle ha skadats eller dödats förut för att vårdare/skötare skulle 
ha rätt att vid återkommande attack skydda sina djur. Naturvårdsverkets 
förslag lyder enligt följande:TP

109
PT 

 
” Om björn, varg, järv eller lo angriper tamdjur får envar avvärja 
angreppet genom att skrämma det angripande djuret. Om sådana åtgärder 
inte kunnat avvärja angreppet får det angripande djuret dödas av 
tamdjurets ägare eller vårdare utan hinder av fredning eller 
bestämmelserna i 9 §. Jakten får endast ske i anslutning till ett påbörjat 
angrepp, och får inte ske om det angripande djuret avlägsnar sig från 
platsen för angrepp. Sådan jakt är dock inte tillåten inom nationalpark.  
 
Jakt som avses i första stycket får ske på annans jaktområde.”  
 
Det finns alltså i förslaget flera skillnader från dagens lydelse. För det första 
skall var och en få rätt att skrämma iväg ett angripande rovdjur, en rätt som 
inte funnits tidigare möjligen med undantag för markägare enligt 5 § JL. 
Exempel på sådana skrämselåtgärder är att med ljud, rörelse, vakthundar 
eller skrämselskott störa rovdjuret. För att förslaget skall stå i 
överensstämmelse med jaktlagen föreslår Naturvårdsverket också en 
ändring av 5 § JL. För det andra skall det inte enligt förslaget vara 
nödvändigt att det angripande rovdjuret gör återkommande attacker för att 
tamdjurets skötare eller ägare skall ha rätt att döda rovdjuret. Det kommer, 
om förslaget går igenom, att vara tillräckligt med att rovdjuret inte låter sig 
skrämmas iväg utan fortsätter angreppet för att djuret skall få dödas.TP

110
PT Om 

rovdjuret avbryter en attack och går undan från tamdjuren får inte 
skyddsjakten ske.  
 
Naturvårdsverket säger sig veta att också den föreslagna ändringen av 28 § 
JF kommer att innebära vissa tolkningssvårigheter när skyddsjakt är tillåten 
eller ej. Naturvårdsverket skriver att ”Den föreslagna lydelsen bör dock 
uppfattas som mer lättillgänglig, i bättre överensstämmelse med den 
allmänna rättsuppfattningen och bör kunna leda till större acceptans för 
rovdjurspolitiken.” TP

111
PT  

 

                                                 
TP

108
PT Prop. 2000/01:57 s 56 

TP

109
PT Naturvårdsverkets begäran om ändring i 23 a och 28 §§ JF samt 5 § JL sid 6 

TP

110
PT Naturvårdsverkets begäran om ändring i 23 a och 28 §§ JF samt 5 § JL sid 6f 

TP

111
PT Naturvårdsverkets begäran om ändring i 23 a och 28 §§ JF samt 5 § JL sid 7f 
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Naturvårdsveket säger sig också vara medvetna om att deras föreslagna 
lydelse av 28 § JF kan leda till bevissvårigheter om vad som egentligen hänt 
på platsen då lydelsen innebär att det inte nödvändigtvis behöver finnas 
något skadat eller dödat tamdjur på platsen. Naturvårdsverkets jurist Jens 
Abrahamsson reserverade sig också mot förslaget på grund av de 
bevissvårigheter som han anser att förslaget kommer att innebära. Han 
framför i sin avvikande mening att en åklagare kommer att få det mycket 
svårare att bevisa om skyddsjakten föregåtts av ett rovdjursangrepp eller ej, 
då avsaknad av ett skadat tamdjur inte längre kan läggas den tilltalade till 
last. Hans farhågor är att denna bevissvårighet kommer att leda till att det 
mer eller mindre blir fritt för tamdjursägare/skötare att döda rovdjur genom 
att åberopa 28 § JF. Detta kan leda till att de svenska rovdjuren inte längre 
har det skydd som habitatdirektivet har för avsikt att ge dem.TP

112
PT   

 

6.3.1 Gräsöfallet 

Jag kommer här nedan göra en omfattande genomgång av det så kallade 
Gräsöfallet där en varg som var i färd med att attackera kor och kalvar sköts 
ihjäl. I fallet ställs tolkningen av 28 § JF på sin spets. Målet är ännu 
slutligen inte avgjort då Riksåklagaren i vintras överklagade Hov R dom till 
HD. Enligt uppgifter från HD kommer målet att avgöras under hösten 2004.  
 

6.3.1.1 Tingsrätten 
 
Vid förhandlingar i april 2003 i Tierps TR yrkade åklagaren ansvar mot 
lantbrukaren HM för grovt jaktbrott enligt 43 och 44 §§ JL.TP

113
PT Enligt 

åklagaren hade HM den 25/8-03 skjutit ihjäl en varg på Gräsö. I samband 
med målet krävde Naturvårdsverket ersättning av HM med 100 000 kr 
avseende värdet på vargen.  
 
HM bestred yrkandena med hänvisning till skyddsjaktsreglerna i 28 § JF 
och i andra hand med hänvisning till BrB regler om nöd. Han bestred även 
Naturvårdsverkets skadeståndskrav. 
 
I TR framkom att HM den aktuella kvällen fått ett telefonsamtal från sin 
granne, där denne uppgivit att han fått ett får dödat av vargen samma kväll. 
Till saken hör att samma granne även dagen innan fått får rivna av vargen. 
HM beger sig efter samtalet ut för att se till sina djur. För att ha möjlighet 
att skydda sina djur från vargen tar han med sitt vapen. En stund efter det att 
han kommit ut upptäcker han vargen som är på väg in i hagen mot hans 
djur. HM tar då sikte mot vargen och med hjälp av en stolpe som stöd 
avlossar han ett skott mot vargens vänstra sida. Vargen hade strax innan 
skottögonblicket stannat upp och stod helt still då skottet föll. HM uppgav 
att det kändes som han fick en bra träff men vargen uppträdde inte som den 
blivit träffad utan rusade ut ur hagen.  
                                                 
TP

112
PT Naturvårdsverkets begäran om ändring i 23 a och 28 §§ JF samt 5 § JL sid 10 Bilaga 1 

TP

113
PT Ansökan om stämning C18-4134-02 
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Tierps TR fann det uteslutet att någon annan än HM vållat vargens död. 
Domstolen fortsätter sedan domskälen med att redogöra för de rekvisit som 
finns i 28 § JF.  
 
I målet var det ostridigt att vargen tidigare hade dödat tamdjur, då man vid 
obduktionen av djuret fann fårkött i vargens magsäck. TR ställde sig sedan 
frågan om HM hade skälig anledning att befara ett angrepp på sina djur. TR 
finner att så är fallet. Åklagaren gjorde i TR gällande att vargen var på väg 
bort från tamdjuren då den sköts men TR finner inte att åklagaren har 
lyckats bevisa detta påstående. Den slutliga frågan TR försöker besvara är 
om vargen skjutits i omedelbar anslutning till anfallet. TR ansåg inte att det 
framgår med önskvärd tydlighet i 28 § vilket anfall man avser att det 
dödande skottet skall vara i direkt anslutning till, ”det tidigare eller det som 
nu pågår” TP

114
PT. Det finns inte heller enligt Tierps TR någon vägledande praxis 

eller doktrin som besvarar frågan om hur denna, för den enskilde, 
svårtolkade paragraf skall tolkas.  
 
TR fann slutligen att den tolkning som HM gjort av paragrafen ”inte kan 
anses uppenbart felaktig eller i vart fall inte mindre rimlig än den som 
åklagaren gjort gällande”.TP

115
PT TR rätten ansåg därför att HM skjutit vargen i 

enlighet med rekvisiten i 28 § JF och åtalet för jaktbrott skall därför ogillas. 
Genom utslaget föll också Naturvårdsverkets enskilda anspråk. 
 

6.3.1.2 Hovrätten 
 
Målet överklagades av åklagaren och togs upp i Svea Hov R i december 
2003. Vid förhandlingarna i Hov R var parterna överens om det faktiska 
händelseförloppet. Hov R utgick därför från det presenterade 
händelseförloppet ovan vid sin bedömning. Förutom att Naturvårdsverket 
inte längre yrkade någon ersättning, var yrkandet och invändningarna de 
samma som i TR. Hov R konstaterar först att det krävs ”skälig anledning att 
befara ny attack” vilket gör att beviskravet för ett nytt angrepp är satt lågt. 
För att nå upp till ”skälig anledning” är det tillräckligt att det föreligger 
konkreta uppgifter och omständigheter som med viss styrka talar för att ett 
nytt angrepp är förestående.TP

116
PT Med tanke på att vargen tidigare på dagen 

rivit djur på Gräsö och att vargen togs sig in i HM:s hage ansåg Hov R att 
HM hade skälig anledning att befara angrepp.  
 
Även Hov R ansåg att det genom paragrafens utformning fanns olika 
tolkningsmöjligheter av rekvisitet ”i omedelbar anslutning till angreppet”. 
Hov R säger i sina domskäl att de finner det utrett att vargen kom direkt från 
ett avslutat angrepp på grannens tamdjur till ett nytt försök hos HM. Genom 
att se till syftet med 28 § JF, att djurägare skall ha möjlighet att skydda sina 
djur från upprepade angrepp från ett och samma rovdjur ansåg Hov R att 
                                                 
TP

114
PT Dom Tierps TR 2003-04-25 s 7 

TP

115
PT Dom Tierps TR 2003-04-25 s 8 

TP

116
PT Dom Svea Hov R 2003-12-15 s 4 
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HM:s handlande inte stod i strid med 28 § JF. Åtalet ogillades därför även i 
Hov R.  
 

6.3.1.3 Högsta domstolen 
 
Riksåklagaren beslöt den 12 januari 2004 att Gräsöfallet skulle överklagas 
till HD. TP

117
PT I överklagandet skriver RÅ att tillämpningen av 

skyddsjaktsreglerna är ett återkommande problem och att underdomstolarna 
enligt hans åsikt utvidgar den begränsade rätt till straffritt dödande av fredat 
vilt på ett sätt som inte är önskvärt ur samhällets synvinkel. I just 
Gräsömålet är det 28 § JF som getts en tillämpning som enligt RÅ strider 
mot både paragrafens lydelse och internationell jakträtt. För att få en klarhet 
i hur 28 § JF:s regler och bestämmelserna om nöd skall tillämpas anser RÅ 
att en överprövning skulle ha stor principiell och praktisk betydelse för 
tolkningen av dessa regler.  
 
Riksåklagaren accepterar det händelseförlopp som framgår av Hov R dom 
men klargör att HM sett vargen under vägen fram tills den tog sig in i 
hagen. Vidare poängterar han att HM tagit god tid på sig och sökt ett bra 
skottillfälle före det att han sköt. RÅ anser inte att det finns några 
tolkningsproblem av 28 § JF så som båda underdomstolarna gjort gällande. 
Avseende det påtalade tolkningsproblem som TR ansåg föreligga, att det 
inte framgår vilket angrepp dödandet måste ske i direkt anslutning till, ansåg 
RÅ att det framgår av paragrafens ordalydelse att dödandet av rovdjuret 
måste ske i samband med det angrepp där tamdjur dödats eller skadats. 
Eftersom det i det här fallet inte är HM:s djur som dödats eller skadats har 
HM ingen rätt enligt RÅ att döda rovdjuret. Att göra som Hov R att se de 
båda angreppen som en händelse anser RÅ felaktigt då det förflutit en viss 
tid mellan samtalet från grannen och det dödande skottet. HM har dessutom 
dödat vargen på annan plats än det första angreppet ägt rum.TP

118
PT  

 
RÅ accepterar inte heller HM:s invändning att 28 § JF har ett skyddssyfte 
som skulle förfelas om HM varit tvungen att invänta att ett av hans djur 
hade blivit skadat/dödat före han haft rätt att agera. RÅ invänder att det inte 
är säkerställt hur händelsen skulle ha fortlöpt om HM t.ex. först försökt 
skrämma iväg vargen. 
 
I en svarsskrivelse till HD motsäger sig HM, genom ombud, RÅ:s 
uppfattning att det framgår av 28 § JF att dödade/skadade djuret skall ha en 
och samma ägare som det attackerade djuret för att 28 § JF skall vara 
tillämplig.TP

119
PT HM menar att det skulle få orimliga konsekvenser om rätten 

till att använda 28 § JF skulle vara beroende av äganderätten för de tamdjur 
som i nära anslutning attackeras. Som exempel för han bland annat fram att 
det förekommer att djurägare gemensamt arrenderar mark för att släppa 
tamdjur på utan att för att den delen ha någon gemensam vårdnad om 
                                                 
TP

117
PT RÅ-2004/0021s 1 

TP

118
PT RÅ-2004/0021s 3 

TP

119
PT Svarsskivelse till HD i Gräsömålet 2004-03-12 
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djuren. I ett sådant fall skulle det vara beroende på vilken ordning djuren 
attackerades om 28 § JF skulle vara tillämplig eller ej. 
 
HM menar också att det inte framgår någonstans av 28 § JF att det skulle 
föreligga en skyldighet att försöka skrämma iväg rovdjuret först innan det 
finns en rätt att skjuta det. HM menar att ett sådant krav saknar lagstöd och 
därför strider mot legalitetsprincipen i 2:10 RF.  
 
Slutligen menar HM att det är bevisat att den varg som sköts enbart hade 
ringa genetiskt värde för den svenska vargstammen. Att också 
Naturvårdsverket anser att en enstaka varg har ett ringa värde både genetiskt 
och ekonomiskt visas enligt HM genom att verket beslutade om skyddsjakt 
på en varg enbart en månad efter det att Gräsövargen dödats. Tillståndet för 
skyddsjakten gällde dessutom i samma område som Gräsö är beläget. 
Naturvårdsverket krävde inte något skadestånd för den skjutna vargen vid 
förhandlingen i Hov R p.g.a. den utredning om skadestånd som pågår på 
Naturvårdsverket.  
 
 

6.4 Nöd 

Det finns också regler i 24 kap BrB som kan bli aktuella vid t.ex. ett 
rovdjursangrepp. 24:4 BrB behandlar nöd och i paragrafen stadgas det att en 
i nöd begången gärning utgör brott endast om den som utför gärningen 
handlar oproportionerligt i förhållande till farans beskaffenhet och 
omständigheterna i övrigt. Nöd föreligger enligt paragrafen när fara hotar 
liv, hälsa, egendom eller något annat av rättsordningen skyddat intresse. 
Nödbestämmelsen är subsidiär i förhållande till 24:1-3 BrB och den skall 
också användas restriktivt.TP

120
PT 

 
För att en prövning utifrån BrB bestämmelser om nöd skall ske skall först 
möjligheterna att använda 28 § JF om skyddsjakt vara uttömda. 
Nödbestämmelsen är mycket vidare i sin tillämpning än 28 § JF. Till 
exempel behandlar inte skyddsjaktsparagrafen alls angrepp på människor. 
Begränsningen i 24:4 BrB ligger istället i kravet på proportionaliteten och 
försvarligheten av att avliva ett djur. Nödbestämmelsen får dessutom enbart 
användas för att förhindra att en skada uppstår/förvärras. Då skadan redan är 
skedd kan inte nödrätt längre åberopas. 28 § JF kan däremot ge möjligheter 
till skyddsjakt för att förhindra nya angrepp.TP

121
PT  

Nödbestämmelsen är heller inte tillämplig om nödsituationen kunde ha 
avbrutits på något annat lämpligt sätt om detta sätt inte innefattar en 
oproportionellt stor ansträngning eller uppoffring.TP

122
PT   

 

                                                 
TP

120
PT Brottsbalken en kommentar del 2 s 605  

TP

121
PT SOU 1999:50 s 27 

TP

122
PT Jareborg s 267 
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Det måste naturligtvis också finnas proportionalitet mellan den ”hotade” 
egendomens värde och den handling som utförs i en nödsituation. Om en 
människa angrips av en varg är det naturligtvis proportionerligt att döda det 
angripande djuret.TP

123
PT Men om det istället är ett tamdjur eller en jakthund 

som blir angripet är det mycket oklart om det är proportionerligt ur 
värdesynpunkt att döda det angripande djuret.  
 
Ett rättsfall som tyder på det är NJA 1988 s 495. I detta fall var inte det 
angripande djuret något rovdjur utan en jakthund. De djur som blev 
angripna var två dvärggetter. Ägaren till djuren uppmärksammade angreppet 
och försökte på flera sätt att skrämma iväg hunden. Jakthunden tog ingen 
notis om getägarens försök utan fortsatte sitt angrepp. Getägaren gick då in i 
sitt hus och hämtade ett gevär som han senare sköt ihjäl hunden med. HD 
ansåg i detta fall att värdet på jakthunden var så mycket högre än getternas 
så att proportionalitet ej förelåg mellan getägarens handlande och följden. 
HD ansåg vidare att getternas ägare skulle ha förstått värdeskillnaden. Att 
skjuta hunden kunde därför inte anses som en nödhandling. En handling 
som inte faller in under 24:4 BrB kan ändå vara straffri om den som utfört 
gärningen svårligen kunnat besinna sig, så kallad nödexess i 24:6 BrB. I 
fallet med getägaren och jakthunden ansåg inte HD:s majoritet att gärningen 
var begången under nödexess då getternas ägare lämnat gethagen i två 
minuter för att hämta geväret. I rättsfallet nämner HD också att 
nödparagrafen skall användas restriktivt.  
 
I SOU 1999:146 uttalar sig rovdjursutredningen om att både det ekonomiska 
värdet hos tamdjuret och dess affektionsvärde skall beaktas i 
proportionalitetsbedömningen. Mot dessa värden skall det angripande 
djurets värde ställas. I detta värde skall djurets art beaktas och hur vanligt 
förekommande djuret är. Är djuret av en ovanlig art är det mindre troligt att 
det kan anses proportionerligt att döda djuret i en nödsituation.TP

124
PT  

 
En jägare dömdes av Göta Hov R år 2000 till samhällstjänst för grovt 
jaktbrott då att han skjutit ihjäl ett lodjur som tillsammans med två andra 
lodjur jagade hans jakthund. TP

125
PT Vid huvudförhandlingen åberopade jägaren 

att gärningen skett i nöd. Hov R gjorde vid sin bedömning en genomgång av 
rekvisiten i 24:4 BrB och fann då man jämförde de båda djurens värde att 
lodjurets värde väsentligen översteg värdet på jakthunden. Hov R grundade 
sin bedömning utifrån Naturvårdsverkets beräkningar där värdet på lodjuret 
fastställdes till 20 000-25 000 kr. Till detta värde kom enligt 
Naturvårdsverket ett avelsvärde på 10 x 15 000 kr, då lodjuret var en hona, 
plus en vetenskapligt ekonomisk förlust på grund av det dödade lodjuret på 
ytterligare 20 000 kr. Hov R klargör inte i domskälen vilka av de av 
Naturvårdsverket uppgivna värdena de använde vid sin bedömning av 
proportionalitetsrekvisitet. Rätten konstaterar enbart att de inte finner 
anledning att ifrågasätta Naturvårdsverkets uppfattning att lodjurets värde är 

                                                 
TP

123
PT SOU 1999:50 s 15 

TP

124
PT SOU 1999:146 s 151 

TP

125
PT Mål B 982/99 Göta Hov R 
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betydande och finner sedan att jakthundens värde väsentligen understiger 
lodjurets. TP

126
PT Hov R ansåg inte heller att omständigheterna var sådana att 

skytten svårligen kunde besinna sig. Således föll också försvarets 
invändning om nödexess.  
 
Jägareförbundets jurist Håkan Weberyd kritiserade Hov R dom i en artikel i 
Svensk Jakt 2001 där han framför åsikten att Hov R använt sig av en 
”förlegad rättspraxis” då man inte vägt in jakthundens affektionsvärde i 
värdebedömningen. TP

127
PT 

 
 

                                                 
TP

126
PT Mål B 982/99 Göta Hov R s 4 

TP

127
PT Svensk Jakt Nr 4 2001 
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7 Förslag för att minska 
jaktbrotten riktade mot rovdjur 
Rovdjursutredningen föreslog en rad åtgärder för att minska den illegala 
jakten på rovdjuren, en jakt som många gånger sker med grymma metoder. 
Regeringen har delvis vidtagit och vill i framtiden vidta en rad åtgärder för 
att förebygga, upptäcka och beivra faunakriminaliteten.  
 
 

7.1 Ökat samarbete mellan myndigheter 

Länsstyrelsen, polisen och åklagarmyndigheten skall öka sitt samarbete och 
gemensamt planera aktioner som förebygger och förhindrar jaktbrott. 
Länsstyrelsen i de län som har en fast rovdjursstam bör öka sin 
fältbevakning, speciellt under den tid på året då jaktbrott är vanligt 
förekommande. Från och med 2002 övertog Länsstyrelserna i hela landet 
ansvaret för rovdjursinventeringen.TP

128
PT De personer som skall utföra 

inventeringen måste ha en rad kunskaper och kvalitéer om de skall kunna 
fullgöra sitt uppdrag på ett adekvat sätt, då t.ex. samebyarnas 
rovdjursersättningar till stora delar bygger på inventerarens observationer. 
På regeringens uppdrag har Naturvårdsverket utrett hur det är möjligt att 
koppla arbetet med att förebygga jaktbrott till inventeringsarbetet. För att de 
skall kunna fullgöra sitt uppdrag även som ”jaktpoliser” måste de ha mycket 
goda kunskaper om de befogenheter de har om de misstänker brott. Det bör 
också klarläggas vilka personer som har så kallat tjänstemannaansvar att 
anmäla brott som de misstänker eller bevittnar. ”Jaktpolisen” måste då han 
eller hon misstänker brott agera omedelbart för att trygga bevisning. De 
måste därför ha kunskaper och utrustning så att bevissäkring görs på ett 
korrekt sätt då polisens tekniker ofta är förhindrade att utföra arbetet. DNA-
bevisning har under senare år bundit flera gärningsmän till dessa brott och 
dessa spår är en viktig del för en framgångsrik förundersökning. För att 
minska risken för felaktigheter skall checklista, digitalkamera och 
bevissäkringsutrustning medföras vid fältarbete.TP

129
PT  

 
Naturvårdsverket föreslår vidare att märkning av skotermattor bör ske så att 
man kan identifiera vilken skoter som kört i ett visst område. Då det är svårt 
att identifiera skoterförare på avstånd, skulle det vara välkommet med en 
märkning av fordon som har generella tillstånd att färdas i områden som är 
naturskyddade, t.ex. vissa renägares fordon. Vidare vill man också att 
tillsynspersonalen skall få en enhetlig klädsel och märkning av fordon. De 
arter som behöver det starkaste skyddet är järv och varg och skyddet av 
dessa arter bör därför prioriteras.  

                                                 
TP

128
PT 2001/5634/Na 

TP

129
PT 2001/5634/Na s 8 
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Rovdjursutredningen föreslog att helikopterbevakningen skulle utökas då 
det är ett effektivt sätt att bevaka stora arealer. För att bevakningen skall bli 
effektiv är det viktigt att rovdjurskunnig personal ingår i besättningen.TP

130
PT  

 
Vargar som invandrat från Finland är extra viktiga att bevara då dessa 
individer skulle kunna innebära en genetisk nyinjektion för stammen i 
Mellansverige. TP

131
PT 

 
 

7.2 Ökade utredningsresurser vid grova 
jaktbrott 

För att en minskning av jaktbrotten skall ske måste upptäcktsrisken och 
lagföringsprocenten höjas. Regeringen vill därför genomföra åtgärder som 
effektiviserar brottsutredningen av jaktbrott och avser därför att öka 
polismyndighetens resurser för att bedriva förundersökningar avseende 
grova jaktbrott.  
 
Rovdjursutredningen föreslog att åklagarmyndigheternas särskilda 
miljöåklagare skulle handlägga jaktbrott avseende rovdjur. För att detta 
skulle kunna ske var definitionen för miljöbrott tvungen att ändras så att 
även illegal jakt på rovdjur ingick bland dessa brott. TP

132
PT Ändringen av 

definitionen av miljöbrott skedde redan 1/7 2000 och handläggningen av 
brott mot de stora rovdjuren sker numera hos miljöåklagaren.TP

133
PT Det ökade 

samarbetet mellan Länsstyrelsernas fältpersonal och polisen skall enligt 
regeringens förhoppningar leda till att upptäcka begångna brott och att 
denna upptäckt dessutom sker tidigare så att viktiga spår inte hunnit 
förstöras.  
 
Statens veterinärmedicinska anstalt önskade i sitt remissvar till 
rovdjursutredningen att de skulle få utökade resurser för att kunna 
genomföra mer omfattande undersökningar på rovdjur som misstänks blivit 
utsatta för illegal jakt. Förslag godtogs ej av regeringen med motiveringen 
”Även om ändamålet är angeläget finns det emellertid för närvarande inte 
möjlighet att tillskjuta nya resurser”TP

134
PT  

 
Rovdjursutredningen ansåg att de har märkt att jaktbrott på rovdjur är 
socialt accepterat i vissa kretsar och på vissa platser. Även omfattningen av 
brottsligheten pekar på denna acceptans. Det finns därför en risk att 
lojalitetskonflikter uppstår mellan de som har till uppgift att bekämpa 
brottsligheten och människor i deras omgivning. Detta sociala tryck kan 
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leda till en oönskad minskning av uppklarandeprocenten av dessa brott. För 
att minska denna lojalitetskonflikt föreslår utredningen att särskilda poliser i 
varje län skall ansvara för utredningar om grova jaktbrott på rovdjur. Dessa 
poliser bör vara personer som har kunnande, erfarenhet och engagemang för 
rovdjursfrågor. Genom förslaget med särskilda poliser och miljöåklagare 
hoppas utredningen att lojalitetsproblematiken skall kunna undvikas. 
Utredningen betonar dock att myndighetsledningarna bör vara 
uppmärksamma på detta problem.TP

135
PT 

 
 

7.3 Ökad kommunikation mellan berörda parter  

Genom att stimulera att information, insyn och inflytande i och kring 
rovdjursfrågor ökar för berörda intressegrupper hoppas rovdjursutredningen 
att konflikterna mellan berörda parter minskar. Ökningen av kunskap och 
medbestämmande skall ske på både central och regional nivå.  
 
På centralnivå föreslog utredningen att ett rådgivande organ skulle bildas. 
Organets medlemmar skulle komma från rennäringen, den ideella 
naturvården, jakten, jordbruket och forskningen. Denna grupp skulle knytas 
till Naturvårdsverket för att bl.a. diskutera generella beslut och policyfrågor 
rörande rovdjuren. Dessutom skulle rovdjursgruppen delta i diskussionen 
om den årliga licensjakten på björn och lo och frågor rörande finansieringen 
av rovdjursforskningen. Rådets arbete skulle vara ett led i att konflikterna 
mellan olika intresseorganisationer i rovdjursfrågan minskar. 
Rovdjursutredningen föreslog att gruppen tillsvidare skulle ses som en 
tillfällig lösning på de motsättningar som uppstår i och med den stora 
rovdjursutbredningen som just nu sker. Rådets arbete skulle därför 
utvärderas om fem år. TP

136
PT  Rådet bildades 2002 och leds i dag av 

Naturvårdsverkets chef Björn Risinger. I och med Naturvårdsverkets beslut 
vintern 2003/2004 om att enbart tillåta lodjursjakt i renbetesområdet 
kritiserades Naturvårdsverkets handlande då de inte tagit upp ärendet om en 
kraftig minskning av skyddsjakten på lodjur i rådet för rovdjursfrågor. Flera 
av rådets medlemmar hotade med att hoppa av i protest mot 
Naturvårdsverkets ensidiga handlande.TP

137
PT Naturvårdsverket beklagade sitt 

handlande att inte ta upp frågan i rovdjursrådet i en skrivelse till rådets 
medlemmar i februari 2004. Verket lovar vidare att se över sina rutiner så 
att rådsmöten i liknande fall skall ske.TP

138
PT   

 
Behovet av information, insyn och inflytande finns också på regional och 
lokal nivå i intresseorganisationerna. För att detta behov skall bli 
tillfredställt föreslog Rovdjursutredningen regionala rovdjursgrupper i de 
län där de stora rovdjuren är representerade. Ansvaret för att sådana grupper 
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bildas fick Länsstyrelsen i respektive län. Sammansättningen i dessa 
grupper skulle liksom i den centrala gruppen bestå av de olika intressenter 
som finns i rovdjursfrågan och de skulle genom sitt samarbete minska 
konflikterna mellan grupperna och leda till en accepterad gemensam 
kunskapsbas om rovdjursfrågorna. Regionala rovdjursgrupper hade år 2002 
bildats i samtliga län som har en fast rovdjursstam. Även vissa län där 
rovdjur ofta är förekommande har grupper bildats. Totalt finns idag 17 
regionala rovdjursgrupper.TP

139
PT  

 
Om rovdjursgrupperna leder till att de olika intressenterna blir överens om 
den kunskapsbas som finns om rovdjuren, hoppas utredningen att man kan 
skapa förutsättningar till en sundare syn på rovdjursförekomsten och i 
förlängningen också till en minskning av den illegala jakten. 
 
Rovdjursgrupperna, som redan då Rovdjursutredningen lämnades fanns i 
skilda skepnader i olika län, skall jämte länsviltsnämnderna vara rådgivande 
till Länsstyrelserna i rovdjursfrågor av principiell betydelse. 
 

7.3.1 Konflikthantering mellan rennäringen och rovdjuren 

För att även de renskötande samerna skall acceptera en växande 
rovdjursstam ansåg Rovdjursutredningen att det måste finnas möjligheter att 
genom bl.a. skyddsjakt förebygga och begränsa skador. När skador ändå 
uppstår till följd av rovdjursangrepp måste ersättning för skadorna utbetalas. 
Bidrag skall även kunna lämnas för skyddsjakt och övriga förebyggande 
åtgärder.  
 
För att den rovdjurspolitiken som förs i renbetesområdet skall bli hållbar 
ansåg utredningen att en invertering av rovdjursförekomsten inom varje 
sameby skall fastställas och att förekomsten av rovdjur får inte bli så 
omfattande att det allvarligt försvårar bedrivandet av rennäring. Vidare 
måste förekomsten av varg hållas till ett minimum inom åretruntmarker för 
renbetet och för övriga renskötselområdet bör det inte finnas någon fast 
vargstam. Därför kommer skyddsjaktstillstånd på revirmarkerande vargpar 
att kunna ges även innan etappmålet för vargstammen är uppfyllt, vilket 
också gavs vintern 2003-04. Rennäringen kommer också i fortsättningen få 
acceptera fritt strövande enskilda vargar inom renbetesområdet.TP

140
PT 

Järvstammen måste ges tillfälle att öka sitt spridningsområde och en mer 
jämn spridning i renskötselområdet kommer att eftersträvas. Om så sker kan 
en skyddsjakt i de järvtätaste områdena i Norrbotten att bli aktuell. Slutligen 
ansåg Rovdjursutredningen att en minskning av lodjursstammen skall ske 
inom renskötselområdet.TP

141
PT  

 

7.3.2 Konflikthantering mellan tamdjursnäringen och 
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PT Naturvårdsverkets hemsida. 

TP

140
PT Prop. 2000/01:57 s 39 

TP

141
PT SOU 1999:146 s 216ff 
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rovdjuren   

Tamdjursägarna liksom renskötarna är en grupp som man måste ta särskild 
hänsyn till inom rovdjurspolitiken. Liksom för rennäringen är det viktigt att 
rovdjursskador ersätts på ett adekvat sätt. Också bidrag till förebyggande 
åtgärder är viktigt för att så långt som möjligt undvika att konflikter uppstår. 
Det finns två slags olika jordbruksformer förutom rennäringen som berörs 
av rovdjursproblematiken, fäbodbruket och vanlig djurhållning. Inom den 
vanliga djurhållningen har man kommit relativt långt med förebyggande 
åtgärder så som elstängsel etc. med relativt gott resultat. Fäbodbruket stod 
däremot vid tiden för Rovdjursutredningen utanför bidrags- och 
ersättningssystemet för förebyggande åtgärder med anledning av rovdjur, då 
djur på fritt bete var undantaget i detta system. Då fäbodbruket bedrivs på 
ett sådant sätt att skadorna kan antas öka vid en ökande rovdjursstam 
föreslog Rovdjursutredningen att även denna bruksform skulle ingå i 
bidrags- och ersättningssystemet.TP

142
PT Detta ansåg också regeringen. TP

143
PT 

 

7.3.3 Konflikthantering med jägare 

Rovdjursutredningen ansåg att rovdjurens överlevnadsmöjligheter inte får 
påverkas negativt av att jägarna och rovdjuren konkurrerar om samma 
byten, då utgångspunkten för rovdjurspolitiken är att rovdjuren skall finnas i 
livskraftiga stammar. Om däremot rovdjursstammarna har nått en sådan 
nivå att de är långsiktigt säkrade kan jaktliga hänsyn tas vid t.ex. skyddsjakt. 
För att minska att onödiga konflikter uppstår bör man dock enligt 
Rovdjursutredningens förslag försöka undvika allt för kraftiga 
koncentrationer av rovdjur. Då lodjuret numera är en livskraftig art kan 
skyddsjakten av lo, inom vissa geografiska områden med ett stort uttag av 
jaktbart vilt, fortsätta.  
 
Förutom konkurrensen med jägarna om viltet ligger de största konflikterna 
mellan rovdjur och jägare i att vissa rovdjur dödar jakthundar. Det rovdjur 
som mest utpekas för att orsaka hundars död är vargen. 
Rovdjursutredningen öppnar till skyddsjakt av varg i områden där vargen 
visat en särskild benägenhet att ta hundar om vargstammen i övriga landet 
har en positiv utveckling. Rovdjursutredningen anser också att det är hög 
prioritet på att hitta metoder som minskar rovdjursangreppen på hundar.TP

144
PT 

 
 

7.4 Enkät med Miljöåklagarna 

För att ta reda på hur miljöåklagarna förhöll sig till den särskilda 
problematik som omgärdar utredningar om jaktbrott beslöt jag mig för att 

                                                 
TP

142
PT SOU 1999:146 s 219 

TP

143
PT Prop 2000/01:57 s 71 

TP

144
PT SOU 1999:146 s 220 ff 
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genom en enkät fråga miljöåklagarna om deras utredningsarbete. För att inte 
missa någons uppfattning sände jag enkäten till alla landets miljöåklagare, 
trots att flertalet av dem inte är verksamma i län som har någon 
rovdjursstam. Svarsandelen blev därför låg och jag tänker av den orsaken 
enbart dra några korta och inte allt för långtgående slutsatser av svaren. Jag 
finner dock att svaren är så pass intressanta, för att få förståelse för de 
särskilda förhållanden som råder vid utredningar om grova jaktbrott, att jag 
här under kommer att redogöra för frågorna och en sammanfattning av 
svaren. Då jag vid utskicket av enkäten ville försäkra mig om att få öppna 
och ärliga svar lovade jag att svaren skulle redovisas anonymt. Det kommer 
därför inte framgå vem som avgivit vilket svar.  
 

1. Anser du att samarbetet mellan Länsstyrelsen, polisen och 
åklagarväsendet fungerar tillfredställande vid brottsutredningar av 
jaktbrotten? Känns det som samarbetet förbättrats allt eftersom de 
förslag som Rovdjursutredningen presenterade träder i kraft? 

 
Samarbetet mellan de olika myndigheterna verkar fungera utmärkt, då 
det inte är någon som kritiserar samarbetet överhuvudtaget. På frågan 
om de märkt av någon förbättring efter Rovdjursutredningens förslag 
svarar en att det verkar som om Länsstyrelsen i vart fall har ambitioner 
om att samarbetet skal förbättras.  
 
2. Finns det något du saknar i samarbetet med andra myndigheter? 

 
Denna fråga besvarades olika av samtliga svarande. En svarande efterlyte 
resurser som överensstämmer med målen att öka andel uppklarade brott. En 
annan vill ha en gemensam utbildning för t.ex. Länsstyrelse, polis, åklagare 
och SKL.  
 
En tredje ansåg följande:  
”Ett allmänt problem är att "andra myndigheter" såsom jordbruksverket, 
naturvårdsverket ofta har en tillsynsfunktion och skall som sådan samarbeta 
med andra berörda intressenter/allmänhet. Att bistå åklagare i 
förundersökning genom att vittna m.m. är av min erfarenhet att döma inte 
något man gärna vill göra. Förmodligen anser de att de hämmar deras 
samarbete med allmänheten. De vill helst inte förknippas med en 
myndighet/tjänsteman som hjälper åklagare att "sätta dit folk". Därför kan 
det vara svårt att få tjänstemän vid dessa myndigheter att bestämt och 
konsekvent stå för en uppfattning ända till domstol.”  
 

3. Anser du att det finns tillräckliga resurser vid brottsutredningar? Om 
inte vilken/vilka resurser skulle du vilja ha mer av? 

 
Det verkar som om det inte råder någon brist på resurser, men att det 
möjligen går att omfördela resurserna något. En av de svarande som ansåg 
att det inte var någon brist på resurser tyckte att polisen vid utredningar 
skulle tänka mord istället för jaktbrott då ”Ingen polis skulle komma på 
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tanken att presentera en mordutredning på samma sätt som man gör med en 
jaktbrottsutredning.” 
  

4. I Rovdjursutredningen nämns att jaktbrott inom vissa kretsar är 
socialt acceptabelt och därför är extra svårutrett, har du märkt av 
denna sociala acceptans? Hur? 

 
Samtliga av de svarande uppger att de på ett påtagligt sätt märkt av den 
sociala acceptansen. Det får bl.a. till följd att ingen hör av sig till polisen 
trots att det vida känt vad som har inträffat. Det är ingen som vill eller vågar 
vittna i utredningar om jaktbrott. De som svarat på enkäten ger flera 
exempel där det framgår hur stark den sociala acceptansen är i vissa 
områden. Ett exempel på det är när polisen kom hem till en misstänkt 
vargskytt så var hela gårdsplanen full med folk som hade presenter och 
blommor med sig till den misstänkte gärningsmannen för att gratulera 
honom till ett lyckat skott. Mannen ses i trakten idag mer som hjälte än som 
tilltalad för ett grovt brott. Andra exempel på stödmanifestationer står 
rennäringen för som i samband med domstolsförhandlingar ordnat 
demonstrationer och som talar om rasism och rättsövergrepp.  
 

5. Rovdjursutredningen skriver också att denna ”sociala acceptans” kan 
leda till en intressekonflikt för dem som utreder brottsligheten på 
främst lokal nivå. Har du någon gång märkt av ett sådant motstånd 
hos någon myndighetsperson? På vilket sätt har då detta motstånd 
yttrat sig? 

 
Flertalet av de på enkäten svarande hade märkt av vissa intressekonflikter i 
myndighetspersoners agerande. Lokala polismän uppges t.ex. ha trätt fram i 
massmedia och spritt ut uppfattningen om att inget brottsligt har inträffat. 
För att undvika intressekonflikter får grova jaktbrott inte utredas lokalt. 
Påtryckningar som förekommer är t.ex. gliringar och utskällningar. En av 
åklagarna uppger att det var värre förr och att man genom utbildning lyckats 
minska problemet.  
 

6. Vilken är den främsta orsaken att en förundersökning av grova 
jaktbrott läggs ner? 

 
De främsta anledningarna är att det helt saknas misstänkt och att brott inte 
gått att styrka.  
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8 Komparativ jämförelse av 
rovdjurspolitiken 
Rovdjursstammarna i Sverige och Norge har ett så stort utbytte att 
stammarna får betraktas som gemensamma. Vilken kontakt som finns 
mellan de svensk-norska stammarna och de finska rovdjursstammarna är 
däremot osäkert. Utbytet vad gäller vargstammen är i vart fall högst 
tveksam enligt forskarna. TP

145
PT  

 
För att de nordiska rovdjursstammarna skall kunna bevaras är det av största 
vikt att samarbetet utvecklas mellan länderna och att förvaltningen är 
gemensamt beslutad. Regeringen gav därför genom prop. 2000/01:57 
Naturvårdsverket i uppgift att förbättra samarbetet med Norge och Finland 
så att en gemensam förvaltningsstrategi vad gäller rovdjursfrågor kunde 
utarbetas.TP

146
PT 

 
 

8.1 Norge 

Norge har liksom Sverige björn, järv, lo, varg och kungsörn som sina stora 
rovdjur. Norge har ratificerat Bernkonventionen men är inte bunden av EU:s 
art- och habitatdirektiv då landet inte är medlem i EU. Norge har till 
skillnad mot Sverige ett omfattande jordbruk där får strövar fritt på 
skogsbete vilket leder till många rovdjursrivningar av får. Norska stortinget 
tog i Maj 2004 beslut om rovdjursförvaltningen. Jag visar här nedan en 
tabell (tabell 1) med antal föryngringar 2003 och det antal föryngringar som 
skall efterstävas enligt planen.TP

147
PT  

 
Tabell 1. Antal rovdjursföryngringar i Norge under 2003 samt uppsatta 
minimimål. 
Art  Bestånd i Norge 2003 Minimimål för Norge 
Lodjur 45 65 
Järv 47 42 
Björn  3-6 20 (14 innan 2008) 
Varg  2-3 (5-6 om 

gränsbeståndet 
medräknas) 

Någon årlig föryngring 

 
Genom beslutet minskades vargens kärnområde TP

148
PT för tredje gången på fyra 

år. Vargens kärnområde som före maj 2000 sträckte sig över stora delar av 

                                                 
TP

145
PT Prop. 2001/01:57 s 29 

TP

146
PT Ibid 

TP

147
PT Tabellen är hämtad från Miljövernedepartementets hemsida  

TP

148
PT I Norge kallat politiskt förvaltnings område. 
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södra Norge består i dag enbart av ett fåtal kommuner från Oslo i väster upp 
mot svenska gränsen. För kartor se bilaga B. 
 

8.1.1 Viltloven 

Den norska ViltlovenTP

149
PT som också reglerar jakten är från 1981. Liksom den 

svenska jaktlagen bygger Viltloven på principen att allt vilt är fredat om det 
inte finns undantag för jakt. 
 
Utgångspunkten för den norska rovdjurspolitiken är liksom i Sverige att 
rovdjuren skall få finnas i livskraftiga stammar. Rovdjuren skall dock inte få 
vara så många att de hotar möjligheten att bedriva får- eller renskötsel i 
landet. För att detta skall vara möjligt har rovdjuren i Norge olika starkt 
skydd i olika områden. Inom vissa områden skall myndigheterna vara 
generösa med att ge tillstånd till jakt på rovdjuren så att jordbruket påverkas 
minimalt av arternas närvaro. Inom andra områden skall skyddet för 
rovdjuren vara mycket starkt. Tamdjursägarna inom dessa områden får 
bidrag för att lindra de skador rovdjuren orsakar. Exempel på det olika 
starka skyddet är att man för björnen har satt upp vissa kärnområden där 
björnen i stort är fredad. Inom dessa kärnområden får endast skadegörande 
individer jagas. Utanför kärnområdena tillåts däremot licensjakt.  
 

8.1.1.1 Viltlovens straffparagrafer  
 
Vid misstänkt faunakriminalitet sköts utredningen av miljökrim, som är en 
del av den norska polisens ekobrottsgrupp. Miljökrim kan antingen stötta 
den lokala polisen i dennas utredningsarbete eller som oftast görs ta över 
hela utredningen. TP

150
PT  

 
Lagen genomgick en översyn i början av 1990-talet och 1993 ändrades 
lagen på flera punkter för att bättre skydda viltet. Bland annat höjdes 
straffmaximum för överträdelse av Viltloven till två års fängelse, om det 
finns särskilt försvårande omständigheter. Vid normala förseelser är straffet 
böter eller fängelse i ett år. Genom att fängelse i två år infördes förlängdes 
också preskriptionstiden från två till fem år, vilket den norska regeringen 
hoppades skulle leda till fler framgångsrika brottsutredningar.TP

151
PT Ökningen 

av straffmaximum riktade sig mot den organiserade faunakriminaliteten som 
brett ut sig i Norge på 1980-90-talen och för att understryka allvarligheten 
med denna typ av brottslighet. I straffstadgandet i 56 § Viltloven framgår 
det också att försök till brott mot Viltloven skall straffas som om brottet 
vore fullbordat, dessutom är också medverkan till sådana brott straffbart. 
Även en överträdelse som beror på oaktsamhet är straffbar. 
 

                                                 
TP

149
PT LOV 1981-05-29 nr38: Lov om viltet 

TP

150
PT SOU 1999:146 s 115 

TP

151
PT ot.prp.nr.54 (1992-1993). Om lov om endringer i viltloven s 6 
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Samtidigt som straffmaximum höjdes stiftade riksdagen också 48a § i 
Viltloven där man kriminaliserade innehavet av fredat vilt eller fredade ägg. 
Paragrafen kräver att innehavaren av fredat vilt eller fredade ägg kan bevisa 
att han/hon har nödvändigt tillstånd för varje enskilt exemplar att inneha 
viltet/ägget. Den omvända bevisbördan mot en vanlig häleriparagraf 
motiverades med att allt fredat vilt eller fredade ägg i normala fall skall 
tillfalla viltfonden. Genom bestämmelsen är det inte nödvändigt att knyta 
varje beslag av fredat vilt eller ägg till en speciell tidpunkt och plats, utan 
allt innehav utan tillstånd är kriminaliserat.TP

152
PT Invändningar som att viltet är 

fångat före fredningsbestämmelsen eller i utlandet är således utan betydelse.  
Paragrafen skall omfatta även handel med dessa djur och ägg. 48a § har 
ännu inte trätt i kraft trots att det är över tio år sedan den instiftades.TP

153
PT  

 

8.1.2 Skyddsjakt och annan jakt på rovdjur 

Skyddsjakt utan föregående myndighetsbeslut på rovdjur är tillåten om den 
sker för att förhindra en fara för personskada eller vid attack på tamdjur 
enligt 11 § Viltloven. Rätten att skydda tamdjur är liksom i Sverige 
begränsad till tamdjurens ägare eller dennes representant. Norska 
naturvårdsverket TP

154
PT har rätt att ge generella skyddsjaktstillstånd för jakt på 

björn, järv och varg om någon av arterna orsakar betydande skada. TP

155
PT Denna 

rätt har Naturvårdsverket i de flesta fallen överlåtit till fylkesmännen.TP

156
PT  

 
Liksom i Sverige ger den norska StrafflovenTP

157
PT rätt att döda rovdjur i en 

nödsituation enligt 47 § Straffloven om angreppet sker mot människa. Att 
bestämmelsen antagligen inte är användbar vid angrepp på tamdjur beror på 
proportionallitetskravet i nödparagrafen. Inte heller Strafflovens 
nödvärnsparagraf 48 § är direkt användbar vid en rovdjursattack mot 
tamdjur. Detta beror liksom i Sverige på avsaknaden av brottslig handling 
hos rovdjuret. I förarbetena lämnas det dock öppet om 
nödvärnsbestämmelsen kan få analog betydelse.TP

158
PT  

 
Om bestånden av björn och järv är långsiktigt livskraftiga får direktoratet 
också ge tillstånd för licensjakt för att reglera arternas numerära utbredning. 
För att licensjakt skall tillåtas krävs också att rovdjuren orsakat skador på 
husdjur eller tamren i de områden som licensen gäller. Detta krav finns för 
att uppfylla Bernkonventionen. 1998/99 gavs licens för 41 järvar. Av dessa 
fälldes enbart 12 djur. Lodjuret, som inte omfattas av Bernkonventionen, 
jagas enligt ett kvotsystem som liknar vår älgjakt.1998/99 fälldes 91 djur 

                                                 
TP

152
PT ot.prp.nr.54 (1992-1993). Om lov om endringer i viltloven s 10 

TP

153
PT LOV 1993-06-11 nr 106 

TP

154
PT Direktoratet for naturforvaltning 

TP

155
PT 3§ Foreskrift om forvaltning av björn ,jerv, ulv og gaupe. och 12 § Viltloven. 

TP

156
PT Motsvaras i Sverige av Landshövdingen 

TP

157
PT LOV 1902-05-22 nr 10: Almindelig borgerlig Straffelov  

TP

158
PT ot.prp.nr.54 (1992-1993). Om lov om endringer i viltloven s 14 
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enligt detta system.TP

159
PT Inom vissa geografiska områden och på fastställda 

jakttider råder också fri jakt på lodjur.TP

160
PT   

 
Norska staten betalar full ersättning för tamdjur som skadas eller dödas av 
rovdjuren. Ersättning betalas också för andra kostnader som uppstår till 
följd av rovdjursattacken. För 1999 avsattes totalt 81 milj. Nkr för 
ersättningsutbetalningar till tamdjursägare.  
 

8.1.3 Konflikthantering 

För att minska konflikten mellan rovdjur och människor har man i Norge 
inrättat så kallade rovdjursutvalg. Dessa grupper skall ha representanter 
både från myndigheter och berörda intresseorganisationer. Grupperna skall 
gagna informationsflödet mellan myndigheter och gruppernas medlemmar 
men grupperna har också en rådgivande uppgift. Grupperna avgör även hur 
skadeförebyggande åtgärder skall prioriteras.  
 
 

8.2 Finland 

Även Finland har samma rovdjursarter i sin fauna som Sverige och Norge. 
Finland har ratificerat Bernkonventionen men har gjort undantag från 
skyddsreglerna för björn och varg. Finland har också fått undantag från 
EU:s art- och habitatdirektiv för jakt på varg inom renskötselområdet, vilket 
det också är allmän jakttid för i dessa områden.TP

161
PT  

 

8.2.1 Jaktlagstiftningen 

Jakten regleras i den finska jaktförordningen TP

162
PT och i jaktlagenTP

163
PT från 1993. 

i jaktlagens 5 § sker en uppräkning och uppdelning av de arter som räkans 
som vilt och de arter som räknas som icke fredade. Finland har alltså inte 
valt samma lagstiftningsteknik som Sverige och Norge, att betrakta alla 
däggdjur och fåglar som vilt.TP

164
PT Definitionen av jakt återfinns i 2 § JL och 

liknar till stora delar den svenska definitionen. Också i Finland räknas det 
som jakt att t.ex. spåra och locka vilt i fångstsyfte. I övrigt tar jaktlagen upp 
bestämmelser om jakträtt, ordningsregler om jaktens genomförande etc.  
 

                                                 
TP

159
PT 4§ Foreskrift om forvaltning av björn ,jerv, ulv og gaupe. 

TP

160
PT 5§ Foreskrift om forvaltning av björn ,jerv, ulv og gaupe. 

TP

161
PT SOU 1999:146 s 115f 

TP

162
PT Jaktförordningen 12.7.1993/666 

TP

163
PT Jaktlagen 615/1993 

TP

164
PT Jmf Jaktlagen (1987:259) 2§ och Lov om viltet (1981-05-29 nr 38) 2§. 
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8.2.2 Naturresursbrott m.m.  

I Finland kan den som överträder jaktlagens bestämmelser göra sig skyldig 
till flera olika sorters brott eller förseelser. I de lindrigaste fallen döms man 
för jaktförseelse till ett bötesstraff. Jaktförseelse begås av den som 
uppsåtligen eller av oaktsamhet överträder vissa i 74 § JL uppräknade 
ordningsföreskrifter för jakt. 75 § JL gör en uppräkning av gärningar som 
betraktas som brott mot bestämmelserna i jaktlagen. Brottet skall begås 
uppsåtligen eller av oaktsamhet. Bestämmelsen gäller inte om gärningen är 
belagd med strängare straff än böter i annan lagstiftning. Paragrafen 
omfattar bl.a. om någon skadar vilt eller stör spel, häckning eller parning 
under fredningstiden. För brott mot bestämmelserna i jaktlagen döms också 
den som genom otillåten påverkan förstör fångstredskap eller på annat sätt 
stör laglig jakt.  
 
I Finland döms den som olovligen jagar vilt eller icke fredade djur på 
annans mark för olovlig fångst till böter enligt 28 kap. 10 § strafflagen.TP

165
PT  

 
I och med en totalrevidering av strafflagen runt millenniumskiftet flyttades 
samtliga brott med fängelse i straffskalan från speciallagstiftningen till 
strafflagen. Samtidigt infördes också straffbarhet för grov oaktsamhet för 
jaktbrott vilket inte tidigare varit fallet.TP

166
PT Genom införandet av 48 a kap. SL 

om naturresursbrott samlades jakt-, fiske- och skogsbrott under samma 
kapitel i SL. 48 a kap. 1 § SL behandlar jaktbrott. Paragrafen är indelad i tre 
punkter där första punkten omfattar jakt som skett med hjälp av förbjudna 
fångstredskap eller med otillåten fångstmetod. Här inunder faller också jakt 
med otillåten hjälp av motorfordon. Andra punkten omfattar jakt efter fredat 
vilt, där ibland de rovdjur som är fredade. Också jakt som sker utöver de 
kvoter, licenser eller andra tillstånd som ges för vissa arter faller här 
inunder. I tredje punkten behandlas gärningar där jakten skett så att fara 
eller skada har uppstått på hälsa eller egendom.  
 
Den som döms för jaktbrott enligt naturresursbrottskapitlet i SL riskerar 
böter eller fängelse i högst två år. Det finns ingen grov variant av jaktbrott i 
Finland. Regeringen ansåg vid införandet av 48 a kap SL att maximistraffet 
om två år gav domstolarna tillräcklig handlingsfrihet vid straffmätningen 
även vid grövre jaktbrottslighet.TP

167
PT I praxis har domstolarna i stort enbart 

dömt ut böter för jaktbrott. 1999 dömdes 28 åtalade för jaktbrott. Av dessa 
fick 27 böter och endast en fick böter i kombination med villkorlig dom. De 
genomsnittliga dagsböterna som dömdes ut var 43.TP

168
PT  

 
Även Finland har en form av jakthäleri, där kallas brottet för döljande av 
olagligt byte. Den som döms för detta brott kan dömas till böter eller 
fängelse i sex månader. För att kunna dömas för döljande av olagligt byte 

                                                 
TP

165
PT Strafflag 19.12.1889 

TP

166
PT RP 203/2001 rd s 16 

TP

167
PT RP 203/2001 rd s 16 

TP

168
PT RP 203/2001 rd s 8 
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måste gärningsmannen ha varit medveten om att bytet härstammar från ett 
jaktbrott. Om bytet erhållits från en jakt där en jaktförseelse har begåtts, är 
det inte möjligt att döma en senare besittare av bytet för döljande av olagligt 
byte.TP

169
PT I Finland, liksom i Sverige är det möjligt för domstolen att förverka 

hjälpmedel och vapen för den som döms för jaktbrott enligt 10 kap. SL. I 
Finland finns det också möjlighet för domstolen att döma ut ett förbud mot 
att deltaga i jakt för den som visat uppenbar likgiltighet för bestämmelserna 
om jakt. Jaktförbudet i 48 a kap 6 § SL döms ut i mellan 1-5 år. 1999 dömde 
finska domstolar ut 19 jaktförbud. TP
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PT  

 

8.2.3 Jakt på rovdjuren i Finland 

I Finland är utgångspunkten med rovdjurspolitiken att arterna skall finnas i 
livskraftiga bestånd. Alla de stora rovdjuren utom kungsörn betraktas som 
jaktbart vilt och jagas i den omfattning som jord- och skogsbruksministeriet 
finner lämpligt. Ministeriet beslutar för varje år hur många djur av varje art 
som får jagas inom landets 15 jaktvårdsdistrikt. Jaktåret 1998/99 tilläts jakt 
på 90 lodjur, ca 90 björnar och 13 vargar utanför renskötselområdet. Detta 
år tilläts ingen jakt på järv. TP
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PT Förutom denna tillståndsjakt som sker i 

enlighet med 28 § i den finska jaktförordningen kan ministeriet ge 
ytterligare tillstånd att avliva extra skadegörande djur. Varje person har 
dessutom rätt att skydda sin egendom eller sitt eller annans liv eller hälsa 
från rovdjursangrepp enligt 3:10 SL.  
 

8.2.4 Konflikthantering 

För att rovdjuren skall bli accepterade av befolkningen försöker man i 
Finland att få till en långsam ökning av rovdjursstammarna. Om det i vissa 
delar av landet uppstår ett starkt rovdjursmotstånd kan en högre jaktfrekvens 
tillåtas i de delarna så att ökningen av rovdjursstammen där avtar. För att 
kompensera för den minskade ökningen kan jord- och skogsbruksministeriet 
samtidigt tillåta att en ökning sker snabbare på annat håll i landet.  
 
Ersättning av skador som rovdjuren orsakar behandlas i förordningen 
9.3.200/277. Ersättning utgår inom ramen för den budget som avsatts för 
rovdjursskador. 1998 avsattes 13 miljoner kr för dessa skador. TP
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PT Ersättning 

utgår för person- eller sakskada t.ex. skada på fordon som orsakas av 
rovdjuren. Också skador på tamdjur och odlingar ersätts. Hundar ersätts 
endast om rovdjursangreppet skett på/i ägarens gård/trädgård eller om 
hunden under uppsikt utfört någon syssla så som jakt eller vallning. 
Ersättning lämnas ej om hunden skadats eller avlidit vid jakt på rovdjur. TP

173
PT   

                                                 
TP

169
PT RP 203/2001 rd s 27 

TP

170
PT RP 203/2001 rd s 8 

TP

171
PT SOU 1999:146 s 115f 

TP

172
PT SOU 1999:146 s 115 

TP

173
PT 11 § Förordningen 9.3.200/277 
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9 Analys och avslutande tankar 
Av vem, varför och vart begås de grova jaktbrotten mot rovdjur? Denna 
fråga ställde sig Naturvårdsverket i ”Redovisning av regeringens uppdrag 
2003-11-04”. Svaren på denna fråga är också till stor del svar på varför 
grova jaktbrott riktade mot rovdjur är en särskilt svårutredd brottstyp. Att 
rovdjuren till största del rör sig långt ut i skogs- eller fjällvärden gör det 
möjligt för gärningsmännen att utföra sitt brott nästan helt utan risk för 
upptäckt. Många gånger upptäcks inte ens att ett brott förövats. Andra 
gånger har tidens tand suddat ut alla möjligheter att finna brottsplatsen. 
Utredare av jaktbrott har inte enbart det geografiska läget och vädrets 
makter att tampas mot. I både artiklar och samtal med utredande personal 
har det framkommit att det finns ett starkt motstånd mot rovdjur i vissa 
områden i Sverige. Detta motstånd medför att utredningsarbetet försvåras 
och t.o.m. omöjliggörs, då människor inte berättar om det de vet eller 
motarbetar utredningar om jaktbrott. Också forskare, Naturvårdsverkets 
personal eller andra rovdjursvänliga människor har fått känna på detta agg 
mot rovdjur. Motståndet verkar inte enbart vara riktat mot rovdjuren utan 
också mot etablissemanget. Vi och dom är ett naturligt tankesätt i dessa 
områden. De känner att besluten tas över deras huvuden långt bort i 
Stockholm eller Bryssel av människor som inte vet vad det handlar om och 
som inte kommer att bli ”drabbade” av besluten. Många anser att olydnad är 
enda försvar och att SGT – skjuta gräva tiga är det enda gångbara sättet att 
få igenom sin vilja i rovdjursfrågan. Att få bukt med denna uppfattning är 
ingen enkel sak, men jag är övertygad om att det är nödvändigt för att vi 
skall kunna ha en levande rovdjursstam i Sverige och övriga Norden.  
 
Riksdag och regering har under de senaste åren försökt bekämpa den grova 
jaktbrottsligheten med höjda straff. Detta har till synes inte gett den önskade 
effekten. På grund av allmänpreventiva skäl betraktas dessutom jaktbrott 
som ett brott med ett av de högsta artvärdena. Varför så är fallet har inte 
framgått i några förarbeten eller genom uttalande i praxis. De skäl som jag 
tror ligger till grund för det höga artvärdet är att jaktbrottsligheten är svår att 
förebygga och upptäcka, detta är skäl som HD uppgivit kan leda till att ett 
brott betraktas som ett artbrott. Jaktbrott mot rovdjur ses också som ett brott 
riktat mot statens intressen. Dessutom är det oftast vanliga människor s.k. 
Svenssons som begår brotten. Även dessa skäl är sådana som i den 
vetenskapliga diskussionen nämns som skäl till att betrakta ett brott som 
artbrott.  
 

9.1 Ökad rovdjursacceptans 

Hur skall vi då få bukt med att rovdjursmotståndare begår jaktbrott i sin iver 
att få till ett rovdjursfritt närområde? Som jag ser det finns det fyra områden 
som måste ändras och förbättras för att få till en ökning av 
rovdjursacceptansen och därigenom en minskning av brotten riktade mot 
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rovdjur. Områdena är 1. Ekonomisk ersättning 2. Medbestämmande 3. 
Effektivare brottsutredningar och bevakningsverksamhet 4. Klarare 
skyddsjaktsregler. 
 

9.1.1 Ekonomisk ersättning 

Då det gäller den ekonomiska ersättningen för rovdjursskador måste målet 
vara att människor i rovdjursområdena skall få full ekonomisk ersättning för 
nödvändiga förebyggande åtgärder och för skador som vållats av rovdjur. 
Till skillnad från idag menar jag att ersättning också skall utgå för vissa 
indirekta kostnader så som arbetskostnader för förebyggande åtgärder. 
Ersättningen för förlorade och skadade djur skall generellt vara hög så att 
omkringkostnader så som transporter och tidspillan täcks vid 
rovdjursskador. Ersättningsnivån åtminstone för hundar bör vara mer 
flexibel, då en brukshund som tränats länge bisitter ett långt högre 
ekonomiskt värde än en sällskapshund.  
 
Att den reella nyttan av en lagstadgad ersättning för rovdjursskadade 
människor är liten, är de flesta enig om, men att rovdjursutredningen inte 
ens behandlade frågan om ersättning för skador på människor är för mig en 
stor gåta. Att regeringen på eget initiativ tog upp frågan i propositionen är 
positivt. Regeringen visade också genom sitt uttalande i propositionen att 
man var helt på det klara med att en avsaknad av ersättningsmöjligheter för 
dessa skador kunde leda till minskat förtroende för rovdjurspolitiken i stort. 
Det jag då främst är frågande till är varför man nöjde sig med att föreslå 
ersättning endast vid attack från björnar, varför gick man inte hela vägen 
och utlovade ersättning oavsett vilken art som orsakade skadan?  
 
En ökad ekonomisk kompensation kommer långt ifrån ensamt att vända 
oppositionen mot den beslutade rovdjurspolitiken i glesbygden, men jag tror 
ändå att det är en viktig signal till de människor som bor och verkar i de 
områden som mest frekvent drabbas av rovdjurens attacker. Det är en signal 
som säger att vi vet att ni till viss del drabbas av en ökad rovdjursstam men 
vi kommer åtminstone att hålla er ekonomiskt skadelösa så länge 
rovdjursstammen inte tål en mer omfattande jakt.  
 

9.1.2 Medbestämmande 

Rovdjursutredningens förslag att bilda ett nationellt rovdjursråd och lokala 
rovdjursgrupper genomfördes 2002. Rådet och grupperna bildades för att 
minska motsättningarna mellan intresseorganisationerna och andra 
intressenter i rovdjursfrågan. Gruppernas uppgift var bl.a. att få fram en 
gemensam accepterad kunskapsbank om rovdjuren. Bildandet av rådet och 
grupperna tror jag är ett viktigt steg för att öka rovdjursacceptansen hos 
berörda parter. För att en sådan acceptansökning skall kunna ske är det dock 
viktigt att rådet och grupperna inte enbart är något kosmetiskt, utan har en 
faktisk uppgift att fylla. Varningssignaler om att så inte var fallet kom 



 60

vintern 2003/2004 då Naturvårdsverket fattade beslut om att inte tillåta 
någon lodjursjakt förutom i renbetesområdet. Detta beslut var fattat utan att 
först behandla frågan i rovdjursrådet. Naturvårdsverket gjorde senare avbön 
och lovade att frågor av den digniteten i framtiden skall tas upp i rådet innan 
beslut fattas.  
 
För att ytterligare motarbeta uppfattningen av att glesbygden inte har något 
att säga till om i rovdjursfrågan tror jag att det är viktigt att arbetet med 
rådet och grupperna vidareutvecklas. Jag skulle gärna se att viss 
beslutandemakt i rovdjursfrågan flyttas ner från Naturvårdsveket till, i första 
hand rovdjursrådet, men också i ett senare skede till rovdjursgrupperna på 
lokal nivå. Delegeringen av beslutandemakten måste naturligtvis ske 
långsamt och kontrollerat så att inte rovdjursstammarna drabbas negativt.  
 
Arbetet med att få fram information om rovdjuren som de flesta parter 
accepterar bör intensifieras, då jag under mitt arbete märkt att förekomsten 
av rykten och rena felaktigheter i informationen kring rovdjuren är vanlig. 
Exempel på det är diskussionerna om rovdjursstammarnas 
populationsstorlek där t.ex. storleken på björnstammen har varit 
underuppskattad. 
 
 

9.1.3 Effektivare brottsutredningar och 
bevakningsverksamhet  

Det största hotet mot etableringen av livskraftiga rovdjursstammar är utan 
tvekan den olagliga jakten. Rovdjursutredningen konstaterade att den 
olagliga jakten var utan myndigheternas kontroll. Också den fåtaliga 
statistik som finns på området visar att så är fallet. Då det gäller t.ex. vargen 
tror Naturvårdsverket att så stor andel som upp till 25 % dödas genom 
olaglig jakt. Rovdjursutredningen föreslog en rad åtgärder för att 
effektivisera utredningsarbetet kring jaktbrott för att på så sätt komma till 
rätta med brottsligheten. Det viktigaste förslaget enligt min mening var att 
det skulle vara särskilda poliser och åklagare (miljöåklagarna) som 
specialiserade sig på jaktbrott, då brottstypen på grund av ovan nämnda skäl 
är mycket svårutredd. Även förslaget om förbättring av samarbetet mellan 
polisen och Lässtyrelsens fältpersonal är av stor vikt för att förbättra 
chanserna till att klara upp grova jaktbrott. Att andelen uppklarade jaktbrott 
ökar är antagligen den viktigaste faktorn för att komma till rätta med denna 
typ av brottslighet.  
 
 

9.1.4 Klarare skyddsjaktsregler 

För att öka rovdjursacceptansen hos en bred allmänhet på landsbygden är 
det enligt min mening nödvändigt att skyddsjaktsreglerna i 28 § JF 
genomgår en grundlig revidering. Paragrafens lydelse skapar idag en stor 
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osäkerhet om och när regleringen är tillämplig. Avsaknandet av klargörande 
uttalande i förarbetena gör att osäkerheten kvarstår om, när och hur 
skyddsjakt enligt 28 § JF får ske även efter en grundlig genomgång av 
motivuttalanden. Tolkningen av 28 § JF ställdes på sin spets i det s.k. 
Gräsömålet där en varg skjutits i en situation som i vart fall TR och Hov R 
anser vara skyddsjakt i enlighet med 28 § JF. Båda instanserna anser bl.a. att 
det finns olika tolkningsmöjligheter av rekvisitet ”i omedelbar anslutning 
till angreppet”. HD kommer förhoppningsvis att klargöra vissa av 
paragrafens frågetecken i sin kommande dom i Gräsömålet. Trots eventuellt 
klargörande praxis saknar paragrafen enligt mig den tydlighet och klarhet 
som är nödvändig för att lagrummet skall kunna tolkas på ett korrekt sätt vid 
en snabbt uppkommen situation. Man får heller inte här bortse från att en 
feltolkning av rekvisiten i paragrafen nästan undantagslöst innebär att 
tillämparen gör sig skyldig till grovt jaktbrott och riskerar därmed ett 
mycket kännbart straff. Det är därför frågan om 28 § JF uppfyller de krav 
om förutsägbarhet, precision och begriplighet som legalitetsprincipen ställer 
på lagstiftningen. Jag anser utifrån dessa skäl att 28 § JF bör få en ny 
utformning som bättre är anpassad till de situationer där paragrafen 
praktiska skall användas.  
 
Vad talar då mot en mer lättanvänd skyddsjaktsparagraf? Jag är precis som 
Naturvårdsverkets jurist Jens Abrahamsson orolig för en utveckling där 
bevissvårigheten för åklagaren gör att grova jaktbrott täcks under 
förevändningen att det var frågan om skyddsjakt. Att detta däremot skulle 
bli så utbrett, som Abrahamsson befarar, att det skulle bli fritt fram för 
tamdjursägare/skötare att döda rovdjur utan risk för ansvar, har jag dock 
mycket svårt att föreställa mig. I vart fall tror jag att en förbättrad 
organisation vid jaktbrottsutredningar kommer att försvåra en sådan 
oönskad utveckling. Om en ändring av 28 § JF skulle medföra att 
rovdjurstammarna hotas av en negativ utveckling p.g.a. ett allt för stort antal 
skjutna djur finns, möjligheten ändå kvar för regeringen eller beslutande 
myndighet att tillfälligt eller permanent ta bort en art från de djur som får 
dödas genom skyddsjakt. För de arter där jakt är tillåten finns det också en 
möjlighet att räkna bort djur som fällts enligt 28 § JF från ordinarie jaktkvot.  
 
Hur skall då en eventuell reviderad version av 28 § JF utformas? För att 
skyddsjaktsbestämmelsen överhuvudtaget skall få trovärdighet anser jag att 
det är nödvändigt att ta bort kravet på att rovdjuret tidigare har angripit och 
skadat eller dödat tamdjur. Om vi överhuvudtaget skall ha en 
skyddsjaktsreglering, vilket jag anser vara nödvändigt för att skapa en 
rovdjursacceptans, förstår jag inte varför en tamdjursägare skall behöva 
acceptera ett skadat eller dödat djur vid första tillfället men inte behöva göra 
det vid det andra tillfället? För att undvika att 28 § JF används i en allt för 
stor omfattning vill jag att man i en eventuell ny paragraf inskränker 
användandet av skyddsjakt till att skydda tamdjur som står under ”direkt 
angrepp” av rovdjur. Begreppet direkt angrepp föreslogs av 
Rovdjursutredningen som hade hämtat förslaget från den norska 
skyddsjaktsbestämmelsen. Definieringen av direkt angrepp är att tamdjuret 
skall vara utsatt för en verklig risk att skadas. Vid attacker från rovdjur som 
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är utsiktslösa finns inte denna risk och således inte heller någon 
skyddsjaktsrätt.  
 
Vidare vill jag, precis som Naturvårdsverket, införa ett krav på att 
tamdjursägare/skötare i första hand skall försöka skrämma iväg det 
attackerande rovdjuret. Rätten att skrämma iväg rovdjuret bör inte vara 
exklusiv för tamdjursägare/skötare utan bör gälla för alla. Däremot bör 
rätten till skyddsjakt även i fortsättningen enbart innehas av 
tamdjursägaren/skötaren. Rätten till skyddsjakt bör omgående upphöra om 
rovdjuret är på väg ifrån ett skadat eller dödat tamdjur.  
 
För att så långt som möjligt undvika de tolkningsproblem som idag 
genomsyrar skyddsjaktsrätten bör en revidering av 28 § JF föregås av en 
utredning som så klart som möjligt definierar och motiverar de olika 
begrepp och rekvisit som finns i paragrafen.  
 
Jag föreslår utifrån mitt resonemang ovan att 28 § JF bör omarbetas och få 
följande lydelse.  
 
 Om björn, varg, järv eller lo angriper tamdjur får envar avvärja angreppet 
genom att skrämma det angripande djuret. Om sådana åtgärder inte kunnat 
avvärja angreppet får det angripande djuret dödas av tamdjurets ägare 
eller vårdare utan hinder av fredning eller bestämmelserna i 9 §. Jakten får 
endast ske i anslutning till att tamdjur står under direkt angrepp, och får 
inte ske om angreppet är förutsättningslöst, misslyckas eller avbryts. Sådan 
jakt är dock inte tillåten inom nationalpark.  
 
Jakt som avses i första stycket får ske på annans jaktområde. 
 
Den av mig föreslagna lydelsen är i stora delar hämtad från 
Naturvårdsverkets förslag på ny lydelse av 28 § JF från våren 2004. För att 
undvika en allt för utbredd användning av skyddsjaktsbestämmelserna har 
jag till skillnad från Naturvårdsverket valt att skärpa kravet på när 
skyddsjakt skall vara tillåten. Jag har därför valt att i mitt förslag använda 
begreppet direkt angrepp i paragraftexten.  
 
Jag är medveten om att även mitt förslag kommer att medföra vissa 
tolkningssvårigheter i en praktisk situation t.ex. om tamdjuret är utsatt för 
ett direkt angrepp eller inte. Förslaget är i vart fall enligt min mening 
betydligt mer lättförståligt än dagens paragraf och skulle därför 
förhoppningsvis i större omfattning accepteras och förstås av de människor 
som drabbas av rovdjursattacker och i förlängningen dessutom också leda 
till en ökad allmän rovdjursacceptans.  
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9.2 Gemensam rovdjurspolitik med 
grannländerna? 

Sverige, Norge och Finland har alla som mål att kunna ha levnadskraftiga 
stammar av de stora landlevande rovdjuren. Alla tre länderna har också 
ratificerat Bernkonventionen och därigenom förbundit sig att ge utsatta arter 
ett extra starkt skydd. Trots att Sverige och Norge har det gemensamma 
målet att ha levnadskraftiga rovdjursstammar skiljer sig länderna åt 
väsentligt i uppfattningen om vilken storlek de önskar ha på 
rovdjursstammarna. Sverige eftersträvar för alla rovdjursarterna en större 
population än vad Norge önskar sig ha. Då det gäller björn, varg och lo har 
Sverige satt upp populationsmål på mellan fem och tio gånger så stora som 
Norge. Finland hyser generellt också betydligt större rovdjursstammar än 
Norge men något mindre än Sverige. Skillnaderna i populationsmålen för 
rovdjur kan antagligen till viss del förklaras med storleksskillnaden som 
finns mellan länderna. Denna förklaring ensam är dock inte tillräcklig för att 
förklara de stora skillnader som finns i uppfattningen om önskad storlek på 
rovdjursstammarna mellan Sverige och Norge. Skillnaden i 
rovdjurspolitiken mellan länderna syns också tydligt om man jämför den 
skyddsjakt som tillåts. Trots en likartad skyddsjaktsreglering, som bygger 
på Bernkonventionen, ger Norge utifrån rovdjursstammarnas storlek 
skyddsjaktstillstånd i en mycket större omfattning än Sverige. Norge har 
dessutom vid flera tillfällen under de senaste åren beslutat att minska 
kärnområdet för varg. Detta sammantaget medför enligt min mening att 
Norge genom sin rovdjurspolitik inte tar samma ansvar som Sverige för att 
bevara de gemensamma skandinaviska rovdjursstammarna. Till viss del 
försvårar man dessutom det svenska arbetet med att öka 
rovdjurspopulationerna genom att ha en mycket generös 
skyddsjaktstilldelning, då detta drabbar de rovdjur som lever i 
gränsområdet. 
 
Även Finland strävar efter att det skall finnas livskraftiga rovdjurstammar. 
Skyddsjakten i Finland är utifrån rovdjursstammarnas storlek något högre 
än i Sverige men betydligt lägre än i Norge. Till skillnad mot Sverige och 
Norge tillåter Finland generell jakt på varg i renbetesområdet. Detta har man 
också gjort undantag i Bernkonventionen för. Min uppfattning är att Finland 
i övrigt har en rovdjurspolitik som mer liknar Sveriges än Norges.  
 
Jag har inte under mitt arbete med denna uppsats funnit någon statistik över 
omfattningen av den olagliga jakten av rovdjur i Norge och Finland, utan 
nöjer mig här att konstatera att det förekommer sådan jakt i båda länderna. 
Brott mot jakt- och viltlagstiftningen kan medföra fängelsestraff i alla de tre 
länderna. Maximumstraffet för brott mot Norska viltloven är fängelse i två 
år vilket är lägre än för motsvarande brott i Sverige. I Finland straffas man 
vid olaglig jakt på rovdjur för naturresursbrott och kan få fängelse upp till 
två år. I praxis har straffen i regel stannat vid böter vilket är en stor skillnad 
mot Sverige där normalpåföljden för olaglig jakt på rovdjur är fängelse. I 
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övrigt är den straffrättsliga regleringen av olaglig jakt på rovdjur likvärdig i 
de tre länderna. 
 

9.3 Egna tankar i rovdjursfrågan och 
framtidsfunderingar 

Så var man äntligen här och skall skriva de sista raderna av detta arbete. 
Efter att ha studerat ett ämne under så pass lång tid som jag nu gjort 
framträder en del funderingar kring framtiden som inte till fullo kan utredas 
i uppsatsen. Jag tänker därför här nedan som avslutning av mitt arbete 
diskutera kring några av dessa framtidsfunderingar. Då diskussionen 
kommer att ske enbart utifrån egna tankar kommer jag först att kort 
presentera min uppfattning i rovdjursfrågan.  
 
Jag är absolut för att vi i Sverige skall ha levnadskraftiga rovdjursstammar. 
Men jag har stor förståelse för dem i glesbygden som uppfattar rovdjuren 
som ett problem för den egna vardagssituationen. Samtidigt anser jag att vi 
idag har råd att gemensamt bära de kostnader och problem som en 
rovdjursstam faktiskt för med sig. Vi har dessutom ett ansvar för framtiden 
att bevara den fauna som naturligt funnits i Sverige och övriga 
Skandinavien i tusentals år. Detta ansvar måste få kosta både pengar och 
uppoffringar. Då uppoffringarna p.g.a. rovdjurens lokalisering inte går att 
fördela mellan landsbygd och stad skall i vart fall de människor som bor i 
tätbefolkade delar av landet vara de som står för de största ekonomiska 
kostnaderna för rovdjuren.  
 
Det kommer med största säkerhet alltid finnas olaglig jakt på rovdjur men 
jag tror att problemet kommer att minska med tiden då människor åter 
vänjer sig vid rovdjurens närvaro. Om rovdjuren dessutom kommer att bli så 
pass många att en mer omfattande jakt kan ske efter dem kommer 
åtminstone den jagande delen av befolkningen få ett mervärde av dessa djur. 
I och med ökande population av rovdjur kan den selektiva avskjutningen 
öka och problemdjur kan snabbare och enklare skjutas bort mot vad som är 
fallet idag. Ett mervärde för landsbygden kan också skapas genom att t.ex. 
turistnäringen utnyttjar rovdjurens närvaro.  
 
Att öka rovdjursacceptansen hos människor på landsbygden är en 
förutsättning för att jaktbrotten skall minska. Detta kommer att ta lång tid 
men genom information, medbestämmande och ekonomisk kompensation 
hoppas och tror jag att en sådan acceptansökning kan komma till stånd.   
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Bilaga A 

Jaktlagen (1987:259) 
 
43 § För jaktbrott döms till böter eller fängelse i högst ett 
år den som 
 
1. med uppsåt eller av grov oaktsamhet olovligen jagar på 
annans jaktområde eller där tillägnar sig vilt eller vid jakt 
som sker med stöd av licens bryter mot en för jakten 
väsentlig 
bestämmelse i licensen, 
 
2. med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot 3 § eller 31 § 
första stycket eller mot en föreskrift som har meddelats med 
stöd av 29 § 1 eller 30 § första stycket eller 
 
3. med uppsåt eller av grov oaktsamhet bryter mot 32 § eller 
mot en föreskrift som meddelats med stöd av 25 eller 29 a §. 
Lag (2001:163). 
 
44 § Om ett jaktbrott är att anse som grovt, döms till 
fängelse, lägst sex månader och högst fyra år. 
 
Vid bedömandet av om brottet är grovt skall särskilt beaktas 
 
1. om det avsåg ett hotat, sällsynt eller annars särskilt 
skyddsvärt vilt, 
 
2. om det har utförts vanemässigt eller i större omfattning, 
 
3. om det utförts med otillåten hjälp av ett motordrivet 
fortskaffningsmedel eller någon annan motordriven anordning, 
 
4. om det utförts med en särskilt plågsam jaktmetod. 
Lag (2001:163). 
 
45 § Till böter döms den som med uppsåt eller av grov 
oaktsamhet 
 
1. bryter mot 5 § andra stycket, 6 § första stycket eller 13 
§, 
 
2. underlåter att fullgöra anmälningsskyldighet som har 
föreskrivits 
med stöd av 26 §, om ansvar för gärningen inte kan ådömas 
enligt 
lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, 
 
3. bryter mot 27 §, om ansvar för gärningen inte kan ådömas 
enligt 
brottsbalken, 
 
4. underlåter att fullgöra skyldighet enligt 28 §, 
 
5. bryter mot en föreskrift som har meddelats med stöd av 6 § 
andra stycket, 29 § 4, 30 § tredje stycket eller 31 § tredje 
stycket 
eller 
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6. bryter mot 35 § eller mot en föreskrift som har meddelats 
med 
stöd av 36 §, 40 § första stycket eller 41 § första stycket. 
 
Den som med uppsåt bryter mot 34 § döms till böter. 
 
I ringa fall skall inte dömas till ansvar enligt denna 
paragraf. 
Lag (1994:1819). 
 
46 § Den som obehörigen tar befattning med vilt som han vet 
eller har skälig anledning anta har dödats eller åtkommits 
genom jaktbrott, döms för jakthäleri till böter eller 
fängelse 
i högst ett år. 
 
Om brottet är att anse som grovt, döms till fängelse, lägst 
sex 
månader och högst fyra år. Vid bedömandet av om brottet är 
grovt skall särskilt beaktas sådana omständigheter som anges 
i 
44 § andra stycket 1 och 2. 
 
Till ansvar enligt denna paragraf döms inte om gärningen är 
belagd med straff i miljöbalken. Lag (2001:163). 
 
47 § Ertappas någon på bar gärning då han begår jaktbrott, 
får vilt och 
sådan egendom som enligt 49 § kan antas bli förverkad eller 
som kan 
antas ha betydelse för utredning om brottet tas i beslag av 
jakträttshavaren eller av någon som företräder honom. Samma 
befogenhet 
tillkommer därtill förordnade jakttillsynsmän samt därtill 
behöriga 
tjänstemän vid kustbevakningen och tullverkets 
gränsbevakning. 
 
Har egendom tagits i beslag, skall anmälan om detta skyndsamt 
göras till 
polis- eller åklagarmyndigheten. Den som tar emot anmälan 
skall förfara 
som om han själv gjort beslaget. 
 
För att undvika att vilt som har tagits i beslag förstörs, 
får djuret 
efter värdering säljas på lämpligt sätt. Lag (1988:435). 
 
48 § Om någon har begått jaktbrott eller jakthäleri, skall 
vilt som 
han kommit över genom brottet förklaras förverkat, om det 
inte är 
uppenbart oskäligt. I stället för viltet kan dess värde helt 
eller 
delvis förklaras förverkat. 
 
Det som förverkats tillfaller jakträttshavaren i de fall som 
föreskrivs av regeringen. Lag (1994:1424). 
 
49 § Jaktredskap, fortskaffningsmedel och andra hjälpmedel 
som har 
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använts eller medförts vid jaktbrott får förklaras 
förverkade, om det 
behövs för att förebygga brott eller om det annars finns 
särskilda skäl. 
 
I stället för hjälpmedlet kan dess värde helt eller delvis 
förklaras 
förverkat. 
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Bilaga B 

Utvecklingen av det politiska 
förvaltningsområdet för varg i Norge 
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Offentliga handlingar 
 
Brev från Naturvårdsverket Ang Rådet för 2004-02-13  
rovdjursfrågor Dnr 427-929-04 Nf 
 
 
Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt på lodjur Konsoliderat beslut  
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Internet 
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Rapport från viltskadecenter  Varg i Skandinavien 
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2004-03-15 www rovdjur.se  statusrapport 
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Artiklar 
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Johansson 
  

 
Svensk Jakt Nr 4 2001  Räddade livet på sin hund - ett 
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Thunberg 
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en svårbegriplig företeelse, Martin 
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