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 I

Sammanfattning 
 

De senaste åren har jakten och dess utövare präglats av flera förändringar både 

beträffande vilka som jagar och den jaktlagstiftning man skall beakta. Vi har ett 

ständigt växande regelverk i vår lagstiftning som påverkar vår jaktutövning. Detta 

ställer också ökade krav på dem som har att kontrollera jakten, det vill säga främst 

polisen tillsammans med de särskilda jakttillsyningsmän som Länsstyrelsen 

förordnat. Att veta vad man får och inte får göra är en grundsten som 

tillsyningsmännen måste kunna för att göra det möjligt att utföra ett effektivt 

arbete.  

Denna skrift avser att ge en kortfattad översikt över några av de lagar och 

arbetsuppgifter jakttillsyningsmannen har att ta i beaktning. Aktuella 

brottspåföljder redovisas och statistik som visar att ca 2516 stycken brott per år är 

jakt och vapenrelaterade. Jakttillsyningsmannens arbetsmiljö diskuteras också och 

vikten av att ha ett mångsidigt kunnande i form av exempelvis artkännedom, 

lokalkännedom, hur en brottsutredning går till, vikten av att säkra bevis och så 

vidare. Eftersom merparten av brotten begås ute i det fria så belyses svårigheten 

att säkra spår samt den lilla risk man har att gripa någon på bar gärning. De olika 

tillståndsmyndigheterna Naturvårdsverket och Länsstyrelsen och deras uppgift 

belyses också. 
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1 Inledning 
 

I alla tider har vi gått ut på jakt. Sätten att jaga på är och har varit olika 

beroende på var i vårt avlånga land man jagar. Det finns också olika viltarter, 

markägare och nyttjanderättshavare. Allt detta tillsammans leder till ett 

omfattande regelverk. I och med teknikutveckling och en omvärld under 

förändring så ändras och anpassas regelverket ständigt. Att då som polis och 

polismyndighet hålla sig ajour är väldigt viktigt. Jakten och dess 

omkringeffekter märker polisen av regelbundet. I Sverige har vi ca 300 000 

jägare och då är inte de gästjägare som besöker oss varje år inräknade. 

Den legala jakten bedrivs över stora arealer året runt. Under höst och vinter är 

det mest folk ute beroende på att det är då det mesta av det matnyttiga viltet är 

lovligt. Parallellt med detta har vi den illegala jakten som också pågår året runt 

och självfallet är det omöjligt för polismyndigheten att själva kontrollera alla 

jaktutövare. Därför har Länsstyrelsen tilldelats ett förordnande av 

Rikspolisstyrelsen baserat på 53§ jaktförordningen där man ger Länsstyrelsen 

rätten att utbilda och använda sig av så kallade Jakttillsyningsmän. Dessa män 

och kvinnor är antingen heltidsanställda eller deltidsanställda. Många av dem 

har god lokalkännedom och jagar själva så de har på ett naturligt sätt ”kontroll” 

över sitt område.   

2 Bakgrund 
 

Alla djur som finns naturligt i landet, ska långsiktigt bevaras i livskraftiga 

bestånd och naturen skall nyttjas på ett hållbart sätt. Förvaltningen av de vilda 

djuren regleras i lagstiftning som grundas på internationella konventioner bland 

annat den om biologisk mångfald från 1992 (Naturvårdsverket). Miljö och 

Jordbruksdepartementet delar ansvaret för att dessa mål uppfylls. Som 

kontrollerande myndighet är polismyndigheten en viktig kugge och till sin hjälp 

har man av Länsstyrelsen utsedda jakttillsyningsmän. 
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3 Metod 
 

Denna rapport är grundad på litteraturstudier. Vidare innehåller den en intervju 

som ligger till grund för att spetsa till diskussionsdelen. 

4 Mål 
 

Målet med denna rapport är att ge en kortfattad beskrivning av de bestämmelser 

som ligger till grund för ett ingripande av en jakttillsyningsman och de 

”verktyg” han har att använda samt eventuella påföljder för gärningsmannen. 

5 Syfte 
 

Att redogöra för en bakgrund till jakten och hur den skall kontrolleras. Att visa 

på vilka möjligheter man som jakttillsyningsman  har att utföra de åligganden 

lagen redovisar. 

6 Frågeställningar 
 

• Vad skall jakttillsyningssmannen kontrollera? 

• Vilka regelverk är det som denne behöver vara insatt i? 

• Vilka tvångsmedel kan bli aktuella vid ett ingripande? 

• Hur ser arbetsmiljön ut som tillsyningsmannen skall verka inom? 
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7 Naturvårdsverket 
 
 

Naturvårdsverket har ansvar för viltförvaltningen. Viltvårdens intressen vägs 

mot allmänna och enskilda intressen, till exempel jakt och intresset att få skinn 

och kött mot fågelskådning och andra naturupplevelser. Naturvårdsverket fattar 

sina beslut beträffande jakten utifrån gällande jaktlag och jaktförordning. Även 

EU rätten spelar här in bland annat med EU´s fågeldirektiv och 

Bernkonventionen. Man författar även en kunggörelse med föreskrifter om jakt 

(jaktkunggörelsen) I deras arbete ingår att göra åtgärdsplaner för att skydda 

hotade arter , bland annat björn, järv, lo, örn och varg. Dessa ”åtgärdsplaner” 

syftar till att bevara och stärka dessa arter. Havsörn till exempel har under några 

år framgångsikt stödutfodrats ute på kobbar och skär i havet. Detta har inneburit 

att de fått fram fler lyckade föryngringar och således ökat i antal. För andra 

vanligare arter görs förvaltningsplaner, det vill säga hur man ska förhålla sig 

gentemot exempelvis skogsbruket, jordbruket och infrastruktur vad gäller 

populationsstorleken hos en art. Ett exempel på ett sådant djur är älg, där 

skogsbruket godkänner max 2 procentiga färska stamskador som indikator på 

antalet älgar i vinterstam. Detta innebär att man lägger ut ett rutnät över sitt 

skogsinnehav och inom dessa fastställer provytor där man räknar antalet färska 

skador på träden orsakade av älgarna. Överstiger dessa skador 2 procent av 

andelen friska stammar anser man sig ha en för stor andel älg på den marken.  

Vidare så ger man tillstånd till skyddsjakt, alltså sådan jakt som ligger utanför 

ordinarie jakttid. Ett exempel på det är björnjakten. 

Naturvårdsverket fördelar också ut pengar till Länsstyrelsen och dess 

verksamhet.  

För att få jaga i Sverige behöver man ett så kallat ”statligt jaktkort” och det är 

Naturvårdsverket som ansvarar för det. Det statliga jaktkortet kostar i dag 200 

kronor per år och pengarna som kommer in fördelas ut till olika 

forskningsprojekt osv. 
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8 Länsstyrelsen 

 
Länsstyrelsen är den aktör man som jägare oftast stöter på. Det är där man 

handlägger tillstånden att jaga på statens mark, bland annat den ovan 

odlingsgränsen (där träden slutar växa på fjället). Vidare handlägger man frågor 

angående viltvårdsområden, tillstånd att frakta vapen på fordon, riva en 

bäverdamm eller att jaga ett annars fridlyst djur för att förhindra skador, till 

exempel en hackspett som hackar på boningshuset.  

 

Länsstyrelsens kungörelser kan se ut på följande sätt: 

• Jakten får ej påbörjas närmare än 500 meter från parkerat terrängfordon. 

• Behöver inte tillstånd för att medföra vapen vid färd med snöskoter på 

oplogade bilvägar. Dessa vägar är att betrakta som enskilda och förbudet 

gäller bara i terräng. 

• Jakt får ej bedrivas inom 1000 meter från där renar drivs, uppsamlingsplats 

för renarna eller där de flyttas. 

• Jakt får ej ske inom 500 meter från en ansamling av 25 stycken renar. 
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9 Vem bestämmer vad i regelverket 
 

9.1 Riksdagen 
Riksdagen beslutar om jaktlagen och dess straffbestämmelser. 

9.2 Regeringen 
 Regeringen fastställer jaktförordningen och föreskrifter om förbud.  Vidare kan 

man ålägga andra myndigheter att utföra föreskrifter eller särskilda villkor 

angående djur, växter eller naturmiljö (MB 8kap). Exempel på detta är 

Naturvårdsverkets jaktkunggörelsen där det mesta av grundförutsättningarna för 

jakten är redovisade med jaktlagen som grund. Vidare ger Länsstyrelsen ut 

Länsstyrelsekunggörelser som reglerar själva jakten och jaktutövningen.  

 

 

10 Vad är jakt? 
 

Med jakt avses att fånga eller döda vilt. Om man i sådant syfte söker efter vilt, 

spårar eller förföljer vilt räknas det som jakt. Det är således inte nödvändigt att 

man skall ha skjutit eller fångat något för att man skall ha ”jagat”. Till jakt 

räknas även ingrepp mot viltets bon liksom att ta eller förstöra fågelägg.  

Som grundregel är viltet fredat. Fredningen gäller även ägg och bon. Jakt får 

endast företas i de fall som lagen anger eller med stöd av föreskrifter eller 

beslut som meddelats med stöd av lagen. Ett exempel på det är de ”allmänna 

jakttiderna” som redovisas i en bilaga till jaktförordningen. Att sätta ut en 

råttfälla i sommarstugan, är det jakt? Är det jakt att ställa ut en bunke öl åt 

sniglarna? Ja det är sådana tankeställningar man måste beta av. 
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11 Vilket ansvar har jägaren? 
 

I jaktlagen (27§) slås direkt fast att ”jakten skall bedrivas så att viltet inte utsätts 

för onödigt lidande och så att människor och egendom inte utsätts för fara” 

Onödigt lidande för viltet kan orsakas genom att till exempel skjuta på för långa 

håll, använda icke godkända fällor samt bedriva rådjursjakt med stora snabba 

hundar. Vidare skall jägaren vara påläst och kunna sina markers yttergränser, 

vilka arter som är lovliga, ha löst giltigt jaktkort och licenser samt skjutit in 

bössan med mera. Idag skall alla som tänker börja jaga genomgå en utbildning 

som kallas jägarexamen. Den berör alla inom jakten tänkbara områden, man lär 

sig aktuell lagstiftning, etiskt och moraliskt tänkande, artkännedom, 

vapenkännedom och praktiskt skytte. Kursen avslutas med teoretiskt prov samt 

praktiskt prov där skjutkunskaper och avståndsbedömning prövas. Efter 

godkänd kurs erhåller man ett bevis om godkänd jägarexamen som skall 

skickas med till polismyndigheten vid vapenlicens ansökan.  

Har man skött sig så anser polismyndigheten efter prövning att man kan erhålla 

en vapenlicens. Har man däremot, till exempel några omhändertagande av 

polisen för fylla i bagaget, kan det bli problem att få sin licens. 
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12 Vem kan bli jakttillsyningsman? 
 
 

Alla män och kvinnor mellan 20 och 65 år kan efter granskning i brottsregister 

och bedömning av lämplighet anses godkända och tilldelas ett 3 årigt 

förordnande som tillsyningsman. I ansökan som lämnas in till Länsstyrelsen 

skall uppdragsgivare anges, till exempel länsjaktvårdsföreningen på den ort 

man bor, ett skogsbolag etc. Man skall ange det område man önskar verka inom 

och har genomgått den av rikspolisstyrelsen avsedda utbildningen. 

Utbildningen arrangeras av länsstyrelsen och polisen står för den juridiska 

delen. Den brukar arrangeras på den ort där man ser en brist på 

jakttillsyningsmän och tar ca fyra dagar att genomföra 

 

Efter kontroll i misstankeregistret och belastningsregistret kan man godkännas 

och får då ut en legitimation och en funktionsbeteckning och ett emblem. Dessa 

skall tillsyningsmannen bära på sig under tjänsteutövning och emblemet och 

funktionsbeteckningen skall bäras väl synlig på bröstets vänstra sida. Sin 

legitimation skall man dessutom på begäran kunna visa upp. 
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13 Vad får jakttillsyningsmannen göra? 
 

13.1 Gripande 
 

De gripanden som kan bli aktuella är såkallade envarsgripanden. Dessa är 

reglerade i rättegångsbalken 24:7 vilket innebär att om den som har begått ett 

brott, på vilket fängelse kan följa, påträffas på bar gärning eller flyende fot får 

han gripas av envar. Efter ingripandet skall den gripne skyndsamt överlämnas 

till närmsta polisman som då har att ta ställning till om anhållningsskäl 

föreligger. Om det inte gör det skall den gripne omedelbart friges. 

13.2 Beslag 
 
 

I rättegångsbalkens allmänna bestämmelser står att var och en som påträffar 

någon som är i färd med att begå brott, på vilket kan följa fängelse, har rätt att 

gripa brottslingen och får då också beslagta påträffade föremål. Jaktlagen (47§) 

går i det avseendet längre eftersom rätten att beslagta egendom inte har gjorts 

beroende av att den skyldige samtidigt grips. En förutsättning är att 

gärningsmannen ertappas på bar gärning och att det som tas i beslag är sådant 

som senare kan förverkas enligt särskilda förverkandereglerna i jaktlagen 9 kap 

6§. Om beslag har ägt rum skall detta skyndsamt anmälas till polis eller 

åklagarmyndighet för prövning. Inom en vecka skall beslut om ett förverkande 

prövas, ogillas det skall beslaget hävas. Den som mottager anmälan har att 

pröva om de förutsättningarna för beslag föreligger samt iaktta reglerna i 27 

kap. rättegångsbalken. (underrättelseskyldighet och upprättande av protokoll). 

Om vilt tagits i beslag, kan det efter värdering säljas på lämpligt sätt. 

Jakttillsyningsmannen får också utan föregående polisiärt beslut ta hand om 

vapen och ammunition om man tror att det kommer att missbrukas eller att det 

är sannolikt att vapentillståndet kommer att återkallas och det finns särskilda 

omständigheter som kräver ett omhändertagande. 
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13.3 Förverkande 
 

Om Tillsyningsmannen ertappar någon på bar gärning då han begår ett 

jaktbrott, får viltet, jaktredskapen, fortskaffningsmedlen och andra hjälpmedel 

som har använts eller medförts 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. Se följande; 

48§ jaktlagen avser det ”jaktbyte” (även skinn, ägg och bon) som någon 

kommit över vid jaktbrott, jakthäleri eller licensförseelse, vilket kan förverkas 

om det inte är uppenbart oskäligt. Det vilt som förverkas skall normalt tillfalla 

jakträttsinnehavaren. 

49§ jaktlagen avser de ”hjälpmedel” man haft vid brottet, och avser främst 

olika jakt och fångstredskap. Vad gäller motorfordon kan det räcka med att 

fordonet använts som transportmedel till och från brottsplatsen eller för att föra 

bort jaktbytet. I stället för hjälpmedlet kan dess värde helt eller delvis förklaras 

förverkat. 

13.4  Våldsanvändning 
 

Om det kan anses försvarligt får en jakttillsyningsman bruka våld. För att våld 

skall få användas förutsätts att den som skall gripas eller annars med laga stöd 

berövas friheten försöker undkomma. Att tillsyningsmannen möts av motstånd, 

när han skall verkställa åtgärden ger också rätt att nyttja försvarligt våld. Detta 

regleras i polislagens 10§ p2 och reglerna i brottsbalken 24 kap.2§.  

Enligt tillsyningsmannens förordnande får handklovar användas vid 

ingripanden. 

Eftersom tjänsteutövningen ryms inom ramarna för förstärkt rättskydd enligt 17 

kap Brottsbalken (myndighetsutövning) så kan den som hotar, angriper eller 

tvingar tillsyningsmannen eller någon i dennes familj fällas för våld mot 

tjänsteman enligt denna balk. 
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14 Påföljder 
 

Alla jaktbrott, även de som endast drabbar enskildas intressen, hör under 

allmänt åtal. Olovlig jakt och de gånger någon olovligen tillägnar sig vilt är ett 

brott även om det sker av grov oaktsamhet eller i vissa fall bara oaktsamhet. 

Man behöver alltså inget direkt uppsåt utan det räcker med att man inte satt sig 

in i till exempel jaktmarkens yttergränser, vilka djur som är skjutbara och så 

vidare för att dömas för grov oaktsamhet. Vid brister under ”licensjakt” (jakt 

där jakträttsinnehavaren tilldelats en speciell kvot som får skjutas, till exempel 

antalet älgar och fördelningen dem emellan, exempelvis 2 stora och 3 kalvar) 

räcker det med sådan oaktsamhet, som icke räknas som grov, för att ansvar för 

jaktbrott skall gälla. Att jaga fridlysta djur, eller under otillåten tid eller utan 

licens eller annat särskilt tillstånd räknas också som jaktbrott. Användning av 

otillåten motordrivet fortskaffningsmedel eller annan motordriven användning 

räknas också som jaktbrott. Att jaga med drivande hund när sådan jakt är 

förbjuden, använda otillåtna jaktmedel och åsidosättande av föreskrifterna om 

statens vilt räknas också som jaktbrott.  

 

 

Straffet för dessa brott är böter eller fängelse i högst ett år och om det är att 

räkna som grovt; fängelse lägst 6 månader och högst 4 år. Vid bedömandet om 

brottet är att räkna som grovt, skall följande beaktas; Har brottet utförts 

vanemässigt eller i större omfattning. Har det avsett ett hotat, sällsynt eller 

annars särskilt skyddsvärt vilt. Om jakten utförts på ett särskilt plågsamt sätt 

och sist men inte minst om man använt sig av hjälp av ett motordrivet fordon 

eller någon annan motordriven anordning. 
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Till böter (dagsböter allt från en till 120 a tio till 1000kr) döms man om man 

utför ”jaktförseelser”. I jaktlagen 45§ nämns sex olika typer av sådana 

förseelser. 

 

1. Gäller ofredande av vilt. Idrottsevangemang t ex får inte inskränka på 

djurlivet. Att hundar skall hållas under kontroll för att få vara lösa. Om inte det 

går skall de kopplas och den generella hundförbudstiden (1mars-20augusti) 

respekteras. Delägares rätt att jaga på samfällighet 13§ JL. 

2. Avser underlåtenhet att fullgöra den anmälningsskyldighet som kan 

föreskrivas om vilt som fällts under jakt, statens vilt och vilt som skadas eller 

dödas vid kollusion med motorfordon. 

3. Att utsätta viltet för onödigt lidande och att säkerheten för människor och 

egendom äventyras. De är med här i en lindrigare variant pga det i Brottsbalken 

tas upp som djurplågeri, framkallande av fara för annan eller allmänfarlig 

vårdslöshet. 

4. Underlåtenhet att igångsätta eftersök av skadeskjutet vilt eller försummelse 

att underrätta jaktgrannar om att viltet gått in på deras mark. Konservatorernas 

krav på att på begäran lämna upplysningar och handlingar som kan behövas för 

tillsyn. Om konservatorn underlåter att upplysa om detta straffbelägges denne. 

5. Reglerar kravet på att eftersökshund skall finnas tillgänglig. Vidare omfattar 

punkten överträdelser av föreskrifter om förbud mot jakt med skjutvapen under 

vissa tider av dygnet och om medförande av skjutvapen vid färd med 

motordrivna fortskaffningsmedel. 

6. Behandlar förbudet att med jaktredskap ta väg över annans mark och om 

någon bryter mot föreskrifter som har meddelats om utplantering av vilt, 

hållande av vilt i hägn och handel med vilt. Vidare straffbeläggs skrämmande 

och lockande av vilt från annans jaktområde i denna paragraf om det sker 

uppsåtligen. 
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14.1 Övriga påföljder 
 

Andra påföljder som kan bli aktuella är i de fall förgiftat kött lagts ut för att 

döda tillexempel vargar. Det brott som då blir aktuellt är;  Förgöring 

(Brottsbalken 13 kap 8§). För att få lägga ut åtlar (matplatser till djuren) krävs 

idag tillstånd av Länsstyrelsen. Om man trotsar det så kan man fällas för ”brott 

mot felaktig hantering av högriskavfall” enligt jordbruksverkets regler. 

 
Trots att man inte medverkat vid ett eventuellt jaktbrott kan man dömas för 

jakthäleri. Detta straff utdöms när man tar befattning med vilt som man vet 

eller har skälig anledning anta att det dödats genom ett jaktbrott (46§). Om 

någon jagat olovligen på annans mark, eller där på annat sätt olovligen tillägnat 

sig vilt skall den som efteråt tar befattning med bytet och har vetskap eller bort 

inse om förbrottet i normalfallet dömas för häleri eller häleriförseelse enligt 

brottsbalken. Straffet för jakthäleri är böter eller fängelse i högst sex månader. I 

grova fall skall följa fängelse, högst två år. (alltså lindrigare än häleri enligt 

brottsbalken) 
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15 Utredning av brott 
 

Med tanke på de straffskalor och med det allvar man ser på jaktbrotten bör de 

utredas noga. Vad beträffar de hjälpmedel som finns är de inte så många. Att 

göra en riktig brottsutredning med spårsäkring och brottsplatsundersökning hör 

naturligtvis till grundförutsättningarna för ett lyckat utredningsarbete. Själva 

bevisfrågan är ofta den del där det brister i utredningen och brottet lämnas utan 

påföljd, i vart fall med en lägre påföljd. De senaste åren har DNA tekniken gått 

starkt framåt. Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL) har tecknat ett avtal 

med Evolutionsbiologiskt centrum (EVB) beträffande de fem rovdjursarterna 

varg, björn, järv, lo och kungsörn så att DNA utredningar beträffande dem blir 

gratis för polisen. Man använder sig av blod eller hår från de djur som skall 

undersökas. Om det gäller ”vanliga” djur t ex hare eller rådjur så är genbanken 

komplett, här har man färdiga referensprover så att de ärendena går ganska fort. 

Är det så att det är en ovanlig art så vänder man sig till djurparker där man får 

tag i referensprover. Tyvärr så är risken för kontamination ganska stor när det 

gäller djurärenden varför man bara kan jobba med ett ärende i taget.  

Handhavandet med dessa spårlämningar bör ske med samma försiktighet som 

när spår efter människor säkras. 

Vidare gäller det för jakttillsyningsmannen och polisen att kunna artbestämma 

det djur som ligger till grund för utredningen. Att känna till hur arters ägg ser ut 

och så vidare. Inom falkanerarkretsar ( sådana som använder sig av tama 

rovfåglar vid jakt ) är hybrider vanliga. Man korsar två arter och kan på så sätt 

undandra sig lagstiftningen.  

Tiden är ofta den faktor som spelar emot lagförarna och deras försöka att fälla 

en brottsling. När det gäller jaktbrotten är det väldigt viktigt att 

jakttillsyningsmännen är införstådda i hur man säkrar en brottsplats. Att snabbt 

täcka över spår och andra lämningar som kan ge viktiga ledtrådar för den 

fortsatta utredningen, att anteckna tider och väderlek. Notera vilka som är på 

platsen, anteckna detaljer och iakttaga försiktighet med mera. 
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16 Jakttillsyningsmannens arbetsmiljö. 
 
 Att övervaka jakten och dess utövning ställer stora krav på de personer som 

arbetar med ärendena. Lokalt ses det inte med blida ögon att länsman eller 

tillsyningsmannen lägger näsan i blöt. Vargens återintåg har inom de områden 

där den frekvent uppehåller sig bidragit till att § 28 jaktförordningen blivit 

väldigt omtvistad och ligger nu ute på remiss till regeringen för en översyn. 

Remisstiden gick ut i mitten på maj men ännu har ingenting sagts. Den 

nuvarande formuleringen säger att djurägaren får ingripa först sedan rovdjuret 

gjort en attack och därefter går till förnyat anfall. Detta innebär i många fall att 

hunden, fåret eller kalven då redan kan vara död. De som då skjuter en varg 

eller björn hamnar alltid i en brottsutredning. 

Björn Stenberg, polisinspektör i Dalarnas län jobbar med jaktfrågor. I Dalarna 

har framförallt vargen fört med sig mycket arbete. Idag har han 10 stycken 

”öppna” ärenden beträffande grovt jaktbrott där varg är inblandad. Björn 

Stenberg säger 

”  jakttillsyningsmännen och länsstyrelsens vargspårare som verkar inom mitt 

arbetsområde får stå ut med mycket. Det är allt från rena personangrepp till 

sönderskurna bildäck. De ses som riksdagens och regeringens förlängda arm 

och är inte populära ute i bygden.” 

Vidare har Björn Stenberg några ärenden där man hävdat nödvärn och skjutit 

björn och varg. 

 

 Andra större förändringar som är på gång är det kommande blyförbudet; 

(förbud att använda bly i ammunition även på fastland, det är redan förbud mot 

bly vid våtmarksjakt). Nu har emellertid Skogsindustrierna, Svenska 

Jägareförbundet och Lantbrukarnas riksförbund gjort en hemställan att riva upp 

detta beslut. 
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17 Antalet jaktbrott 
 

Efter att ha tagit del av BRÅ´s (Brottsförebygganderådet) statistik del, finner 

man att medelantalet anmälda brott per år mot jaktlagen och vapenlagen 1999 – 

2003 fördelar sig som följer:  

Annat brott mot vapenlagen:  1572 stycken 

Brott mot jaktlagen:  453 stycken 

Olaga innehav av jaktvapen:  369 stycken 

Brott mot naturvård och artskydd: 118 stycken 

Obehörig befattning med djur eller växter: 4 stycken 

 

 Totalt   2516 stycken 

 

Som synes är det en ansenlig mängd ärenden per år som är jaktrelaterade. De 

största felen är personers hanterande av vapen och inte felaktigheter gjorda 

under jaktutövning. Dessa siffror kan jämföras med samma kriterier för 

ekonomisk brottslighet som ger ett utfall på 6766 stycken brott per år, 

alternativt försök till mord eller dråp med 738 stycken brott per år. 
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18 Före detta jakttillsyningsmannen Mikael Dahlberg 
 

Intervju med Mikael Dahlberg snart polis och ett förflutet som 

jakttillsyningsman verksam inom Västerbottensfjällen, främst området runt 

Tärnaby på statens marker ovan odlingsgränsen. 

På frågan om han anser att han haft de verktyg som krävts för att kunna 

genomföra sitt förordnande som tillsynsman så svarar Dahlberg: 

” Det tycker jag, oftast har vi polisiär kontakt i samband med ingripanden och 

de kunskaper man får under utbildningen räcker, helt klart.” 

Vilka är de vanligaste situationerna du agerat i? 

” Det vanligaste är ju under hösten och då främst fågeljakten. Idag så beordrar 

Länsstyrelsen ut tillsynsmännen vid särskilda tidpunkter exempelvis 

rippremiären. Detta innebär att tillsynsmannen bara har betalt de dagar han är 

utbeordrad vilket leder till att man inte går ut på sin fritid. Detta leder till att det 

främst är kontroll av jaktkort (statligt och lokalt), licenser och så kallade bag 

limits ( det antal fågel man får skjuta per dag ) som utförs. Jag har också varit 

med om att rapportera personer som fraktat vapnen fel vid snöskoterfärd, hittat 

olagliga fällor osv.” 

Hur upplevde du att det var att arbeta som tillsyningsman? 

” Jag har då inte stött på några problem. Jag tror att det beror på vart i landet 

man jobbar” 

Kunde du agera ”sekundärt” och hur gjorde du då? 

” Man ringde alltid polisen när man hittat någonting. Oftast var det faktiskt så 

att det var polisen som ringde upp mig efter det att de fått in tips. Tyvärr så är 

det nästan alltid man kommer för sent, brottet är redan gjort och trots att man 

”vet” vem det är så är det väldigt svårt med bevisningen. Vad gäller fällor så 

”avgillras” de tills utredningen får bevisa om det är en olaglig fälla.” 
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Hur fungerar samarbetet med polisen? 

” Det fungerar bra. Inom det område jag verkat så har polisen haft en 

samordningsman som styrt upp vår verksamhet tillsammans med Länsstyrelsen. 

I vissa fall samåkte vi till uppdrag och ibland flög vi med polishelikopter ut i 

området.”   

 

19 Diskussion 
 

Att snabbt kunna dra slutsatser att här är ett jaktbrott på väg att begås eller har 

begåtts är svårt. Var det 25 renar eller var det bara 24 som blev rädda när 

italienaren sköt sin ripa?.  Dog älgen mitt på vägen eller i diket? Vems är  

älgen? Har grannen anlagt sin viltåker för att locka dit vilt från 

grannfastigheterna? Hur förvarar jägarens sitt vapen när han är i jaktstugan? 

Som synes är det flera lagstiftningar som man måste tänka på, både jaktlagen 

och vapenlagen är självklara, sedan kommer andra lagar in exempelvis 

jordabalken där man kan utläsa vem som är den rättmätige jaktinnehavaren. 

 

Vad gäller jakttillsyningsmannens uppgift så kan den variera från vem det är 

som är dennes uppdragsgivare. Tyvärr har det framkommit att det på grund av 

pengabrist hos Länsstyrelsen endast är vid beordrade utryckningar som 

tillsyningsmannen får betalt. Detta är i mitt tycke inte bra. Det måste ju ändå 

vara väldigt viktigt att tillsyningmannen är ute i markerna året runt för att kunna 

förebygga alla former av jaktbrott. På vårvintern när det är snöskoterförbud i 

många fjällområden på grund av renskötseln så är fjällen i princip folktomma. 

Att då stanna hemma för att det blir så liten ”utdelning” i antalet rapporter 

känns knäppt. Vidare måste det väl ändå vara så att helikopter får anses vara ett 
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av de bästa hjälpmedel övervakningspersonalen har oavsett vart i landet man 

jobbar. 

Att det inte talas mer om dessa brott under polisutbildningen är också märkligt. 

Det höga antalet brott mot djur eller natur borde ju utmynna i vart fall till någon 

enstaka föreläsningstimme, men icke! 

Det skall också bli intressant att se vilka nya lagar och förbud som kommer 

inom kort. Inträder det föreslagna blyförbudet för all ammunition så blir det inte 

lätt att få bukt med all gammal ammunition som ligger ute i hyllorna. 

Som synes så har de personer som har att övervaka jakten och dess 

omkringrörelser ett digert arbete. För det första så måste man ställa sig frågan 

vad har hänt? Vilket djur är det? Är det överhuvudtaget ett brott? Tyvärr är det 

ju så att chansen att ta någon på bar gärning är väldigt liten. Här vore det 

kanske möjligt med bevisprovokation. Något som glädjer mig är att det verkar 

som om samarbetet mellan tillsyningsmännen och polisen fungerar 

tillfredställande. Ofta kommer tips in till polisen om att något fuffens är på gång 

och då händer det att tillsyningsmännen får åka ut och ta reda på vad det är som 

är på gång och vice versa. Vad gäller tillsyningsmannens verktyg räcker de till 

det mesta. Tyvärr är de flesta jaktbrotten relaterade till bar-gärning-tidsrymden 

vilket leder till att tillsyningsmannen allt som oftast måste kontakta polisen för 

rådfrågan och beslut innan vidare åtgärd. Som tur är så har vi idag ett ganska 

väl utbyggt telefonnät och kontakt går oftast att nå. 

Vilka som utövar jakten förändras.  Jakten har återigen, främst i södra Sverige 

blivit riktigt exklusiv och ”inne”. Detta innebär att en ny typ av jägare börjar att 

jaga. Dessa har råd att betala dyra penningar för att några gånger per år jaga 

diverse vilt. Arrendepriserna är på sina håll skyhöga och gods och markägare 

har lärt sig att ta betalt. Detta leder till att en mark kanske har olika jägare år 

från år, alla med samma inställning att de vill ha betalt för jakten, i form av 

utbyten genom till exempel stor viltrikedom, fina troféer och flera skott 

tillfällen. 
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De jakttillsyningsmän som verkar inom dessa områden har en helt annan 

arbetsmiljö än kollegorna i norr. Ofta har yrkesjägaren på godset eller marken 

ett upplägg som liknar jakttillsyningsmannen men om denne inte har ett 

förordnande som tillsyningsman så grundar sig dennes beslut på önskemål från 

godsherren eller markägaren. Man kanske är rädd om gårdens goda rykte och 

skickar hem en jägare som gjort ett fel med orden ”du är inte välkommen åter” 

istället för att göra en polisanmälan. Å andra sidan är rågångar betydligt mera 

värdefulla (uppmärksammade) i våra södra landsdelar än i våra norra. Privata 

markägare upptäcker och anmäler troligtvis jaktbrott betydligt oftare än de i 

norra Sverige. Vidare kan plötsliga förbud innebära att vilt som i många jägares 

ögon är att anse som skadedjur, tillexempel korp, plötsligt blir fridlysta. I de 

flesta fall är det ett EU beslut som ligger bakom förändringen och trots att vi 

har ett kraftigt bestånd av korp här hos oss så anser EU annat.  
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