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Sammanfattning 
  

Anledningen till att vi skrev denna rapport var att vi ville fördjupas oss i ämnet 

samt att vi tycker att det är ett samhällsproblem. Generellt sett har antalet jägare 

i dagens samhälle ökat och därmed också jakttrycket, till följd av detta ökar 

även antalet brottstillfällen. Vi ville undersöka möjligheterna att uppdaga och 

förebygga jakt- fiskebrott i Västerbottens inland, samt undersöka möjligheterna 

till ett utökat samarbete mellan olika parter. Vi har därmed kommit fram till att 

de polisiära problemen går att lösa med mer utbildning om jakt fiskebrott till 

utredarna och ett mer utvidgat samarbete mellan de parter som berörs. 

 

För att få så mycket information som möjligt om dagens syn på jakten och 

fisket i Västerbottens inland, har vi intervjuat berörda personer inom 

Länsstyrelsen, Jakt- fiskebevakare och poliser som idag jobbar med jakt- 

fiskebrotts utredningar och även funnit några statliga utredningar inom detta 

ämne. Det vi funnit intressant är att meningsskiljaktigheter råder inom själva 

myndigheten om vem eller vilken myndighet som skall ansvara för 

bevakningen och tillsynen av jakten och fisket på statens mark ovan 

odlingsgränsen. 



Bevakning av illegal jakt & fiske i Västerbottens inland. 
Håkan Isaksson och Conny Billman. 

 2 

Innehållsförteckning 

SAMMANFATTNING .....................................................................................................1 

1. INLEDNING .............................................................................................................3 

1.1  BAKGRUND..........................................................................................................3 
1.2 SYFTE..................................................................................................................3 
1.3 FRÅGESTÄLLNINGAR............................................................................................3 
1.4 AVGRÄNSNINGAR ................................................................................................4 
1.5 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT..........................................................................................4 

2 RESULTAT...............................................................................................................4 

2.1 JAKTBROTT..........................................................................................................4 
2.2 SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET, JÄGARNAS RIKSFÖRBUND OCH 

NATURVÅRDSVERKETS ROVDJURSPOLICY.........................................................................8 
2.3 VARFÖR BEGÅS GROVA JAKTBROTT PÅ ROVDJUR? .................................................9 
2.3.1 JAKTPOLIS......................................................................................................10 
2.3.2 SVÅRT ATT IDENTIFIERA PERSONER.................................................................11 
2.3.3 VILKA ÄR GÄRNINGSMÄNNEN? .......................................................................12 
2.4 OMFATTNINGEN AV GROVA JAKTBROTT ..............................................................13 
2.4.1 KUNGSÖRN ....................................................................................................13 
2.4.2 VARG.............................................................................................................14 
2.4.3   BJÖRN............................................................................................................14 
2.4.4   JÄRV..............................................................................................................14 
2.4.5   LODJUR..........................................................................................................15 
2.5   HÖJDA STRAFF FÖR JAKTBROTT ..........................................................................15 
2.6 SÄRSKILDA MEDEL FÖR ATT ÖVERVAKA JAKTBROTT ...........................................18 
2.7 NÄRPOLISOMRÅDE I SAMVERKAN MED LÄNSSTYRELSEN......................................18 
2.8   LÄNSSTYRELSEN VÄSTERBOTTEN.......................................................................20 
2.8.1 INTERVJU MED BIRGER ISAKSSON, JAKT- FISKETILLSYNINGSMAN  OCH 

”MILJÖVÅRDARE”. .........................................................................................................22 
2.9   INTERVJU MED ANDREW SÖRENSON – MILJÖPOLIS  ÖSTERSUND..........................24 
2.9.1 PEJLING AV VARG? .........................................................................................25 

3. RESULTATSAMMANFATTNING.......................................................................25 

4  DISKUSSION..........................................................................................................26 

REFERENSER ...............................................................................................................28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bevakning av illegal jakt & fiske i Västerbottens inland. 
Håkan Isaksson och Conny Billman. 

 3 

1. Inledning 

Jägarfolket har funnits under en mycket lång tid, jakt engagerar många idag. 

Intresset för jakt, fiske och olika rekreationsmöjligheter ökar och värderas 

högre av de flesta. Detta innebär också att jakttrycket ökar, framför allt på jakt 

efter småvilt. 1992/93 släpptes småviltsjakten på statens mark ovan 

odlingsgränsen då var totala antalet jaktdygn i Västerbottens län ca 6000. 

Säsongen 2004/05 var antalet jaktdygn uppe i 22100. Detta ställer högre krav 

på dom som skall sköta kontroller så att jakten bedrivs på ett lagligt och humant 

sätt.  

  

1.1 Bakgrund 

Generellt sett har antalet jägare i dagens samhälle ökat och därmed också 

jakttrycket på vissa områden, detta är ett problem för samhället, framför allt på 

statens mark ovan odlingsgränsen där antalet jaktdygn ökat och därmed även 

antalet brottstillfällen. Detta sedan den fria småviltsjakten infördes. Jämtlands 

Län har i dag miljöpolis, kanske något som också behövas i Västerbottens län. 

Lagstiftningen berörande jakt förändras och detta påverkar jaktutövarna, det 

ställer också högre krav på dom som skall kontrollera att jägarna följer gällande 

lagstiftning och regelverk. 

 

1.2 Syfte 

- Undersöka möjligheter som finns för att genomföra kontroller, uppdaga och 

förebygga brott i Västerbottens fjäll och inland. 

- Undersöka möjligheter till ett utökat samarbete med olika parter. 

 

1.3 Frågeställningar 

- Vilka samarbetspartners används vid ett jaktbrott? 

- Kan detta samarbete förbättras? 



Bevakning av illegal jakt & fiske i Västerbottens inland. 
Håkan Isaksson och Conny Billman. 

 4 

1.4  Avgränsningar 

Vi har valt att begränsa oss till två av Västerbottens fjällkommuner (Vilhelmina 

och Dorotea), och därefter undersöka behovet av miljöpoliser i dessa områden 

där   jakt, fiske och andra rekreationsmöjligheter utövas flitigt.  

 

1.5       Tillvägagångssätt 

Vi tänker intervjua berörda personer vid olika myndigheter, Länsstyrelsen, 

Naturvårdsverket, Jaktbevakare, Naturbevakare och Polismyndigheten samt 

även försöka hitta om det finns några utredningar som är gjorda inom detta 

ämne. Vi vill också visa ett ”platsundersökningskit” som polismyndigheten i 

Jämtlands Län har tagit fram. 

 

2   Resultat 

I propositionen Sammanhållen rovdjurspolitik (prop. 2000/01:57), vilken 

antogs av riksdagen i mars 2001, presenterar regeringen en sammanhållen 

rovdjurspolitik som syftar till att säkerställa att de fem rovdjursarterna varg, 

björn, järv, lo och kungsörn långsiktigt finns kvar i den svenska faunan. 

 

2.1  Jaktbrott 
 

Jaktbrott som innefattar dödande av rovdjur förekommer i stor omfattning och 

de utförs ofta med grymma metoder. För vissa av arterna kan den olagliga 

jakten få allvarliga konsekvenser. Vargstammen är fortfarande så liten att 

stammens positiva utveckling kan brytas. Beträffande järven kan brottsligheten 

vara en av huvudorsakerna till att stammen inte ökat trots att arten länge varit 

skyddad. 

 

 

2.1.1 Gällande regler om jaktbrott 
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Jaktbrott kan utgöras av en rad olika handlingar (43 § jaktlagen ). För att straff 

skall komma ifråga krävs det att handlingen utförts med uppsåt eller av 

oaktsamhet. Det är ett jaktbrott att jaga vilt som inte får jagas, dvs. fredat vilt. 

Med jakt avses inte bara att fånga och döda vilt utan också att i sådant syfte 

söka efter, spåra eller förfölja vilt samt att göra ingrepp i viltets bo och att ta 

eller förstöra fåglars ägg (2 § jaktlagen). Jaktbrott kan också bl.a. bestå i jakt på 

annans jaktområde, otillåten användning av motordrivna fortskaffningsmedel, 

vissa fall av användning av drivande hund på sådant sätt att drevet 

huvudsakligen går över annans jaktområde, användning av otillåtna vapen och 

jaktmedel samt brott mot reglerna om statens vilt (43 § andra punkten 

jaktlagen). 

 

Straffskalan innefattar böter och upp till ett års fängelse. Om 

brottet är att anse som grovt är straffet lägst fängelse i sex månader upp till fyra 

år (44 §jaktlagen). Vissa omständigheter skall särskilt beaktas vid bedömningen 

av om ett brott är grovt. Detta gäller bl.a. om brottet avsåg hotat, sällsynt eller 

särskilt skyddsvärt vilt, om det har utförts vanemässigt eller i större omfattning 

eller om det utförts med otillåten hjälp av motordrivet fortskaffningsmedel eller 

annan motordriven anordning. Eller om det utförts med en särskilt plågsam 

jaktmetod. Försök och förberedelse till jaktbrott är för närvarande inte 

straffbart. 

 

2.1.2 Jaktmetoden skall beaktas vid bedömningen av om brottet är 

grovt 

När det gäller jaktbrott avseende björn, järv, lo, varg och kungsörn finns många 

exempel på att mycket plågsamma metoder kommit till användning. Av 

utredningen framgår bland annat att otillåtna fällor som orsakar viltet svåra 

lidanden används. Ett annat exempel från utredningen är användning av gift, 

vilket kan medföra att viltet utsätts för ett långdraget lidande. Utredningen 

redogör också för uppgifter om att rovdjur spåras och jagas långa sträckor med 

snöskoter innan de skjuts, körs över eller dödas på annat sätt. Här kan det alltså 

vara fråga om jaktbrott i kombination med djurplågeri. 
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Jaktbrott beträffande björn, järv, lo, varg och kungsörn, som i den senaste så 

kallade rödlistan från ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet klassats 

som hotade eller missgynnade arter, är normalt att anse som grovt brott oavsett 

hur det utförts. I sådana fall krävs alltså inte att brottet har utförts med en 

särskilt plågsam metod för att det skall anses som grovt. 

 

Sammanfattningsvis innebär den föreslagna ordningen att användning av 

särskilt plågsamma jaktmetoder skall vara en grund för att kvalificera ett 

jaktbrott som grovt. I något mindre allvarliga fall skall, liksom för närvarande, 

kunna dömas för jaktbrott i kombination med djurplågeri. Om någon utsätter 

vilt för otillbörligt lidande, utan att det är fråga om ett jaktbrott, kan straff för 

djurplågeri komma i fråga. 

 

2.1.3 Rovdjuren 
 
De fyra stora rovdjursarterna dvs. björn, järv ,lo och varg även kungsörn. 

Samtliga arter ingår som en naturlig del i den svenska faunan. De stora 

rovdjuren och kungsörnen har varit utsatta för omfattande jakt och förföljelse 

under långa tider. Periodvis har det funnits så få individer att det funnits risk för 

att vissa av arterna helt skulle försvinna ur den svenska faunan.  

 

ArtDatabanken har i sin senaste lista över hotade arter i Sverige, den sk 

rödlistan, bedömt vargen som akut hotad, järven som starkt hotad och björnen 

och lodjuret som sårbara. Kungsörnen har klassificerats som missgynnad.  

Intresset för stora djur i naturen lockar allt större skaror av turister och ses av 

många som en natur i balans. 

 

2.1.4 Åtgärder mot jaktbrott (behovet av åtgärder) 
 

Utredningen har presenterat ett material som visar att jaktbrott som innefattar 

dödande av björn, järv, lo, varg och kungsörn förekommer i stor omfattning. Av 

utredningen framgår också att grymma metoder ofta används vid den olagliga 

jakten. En omfattande olaglig jakt försvårar, eller rent av omöjliggör, en 

långsiktig och konsekvent förvaltning av arterna i fråga. För stammarna av järv 
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och varg, som är de mest fåtaliga av de aktuella arterna, kan jaktbrotten få 

särskilt allvarliga konsekvenser. När det gäller björn och lo redovisas uppgifter 

som tyder på att den olagliga jakten åtminstone i vissa områden kan vara större 

än den lagliga skyddsjakten. Den stora omfattningen av den olagliga jakten 

visar enligt regeringens mening med tydlighet att det finns starka skäl att vidta 

åtgärder mot brottsligheten. Även de grymma metoder som förekommer är i sig 

ett skäl att vidta åtgärder. Liksom utredningen och flertalet remissinstanser 

anser regeringen därför att åtgärder måste vidtas både för att förebygga 

jaktbrotten och för att öka möjligheterna att upptäcka och beivra brottsligheten. 

 

2.1.5 Förundersökningar 
 

Länsstyrelsen i Norrbottens län anser att det är nödvändigt att inom poliskåren 

etablera särskilda specialutbildade enheter för utredning av illegal rovdjursjakt. 

För att jaktbrotten avseende björn, järv, lo, varg och kungsörn skall kunna 

bekämpas är det alltså viktigt att ytterligare förbättra polis och 

åklagarmyndigheternas förmåga att utreda brotten. De åtgärder som regeringen 

avser att vidta för att förebygga brottsligheten innebär också ökade möjligheter 

att upptäcka redan begångna brott. Åtgärderna kan även leda till att brott 

upptäcks tidigare än vad som annars varit fallet, vilket ger ett bättre utgångsläge 

för  

 

förundersökningarna. I kombination med ännu effektivare förundersökningar 

kan alltså dessa åtgärder innebära förbättrade möjligheter att lagföra misstänkta 

gärningsmän. 

 

Utredningen har även föreslagit att det i varje polisdistrikt skall finnas särskilda 

utredare som ansvarar för utredningarna av jaktbrott avseende björn, järv, lo, 

varg och kungsörn. Genom att koncentrera utredningsarbetet till vissa polismän 

kan man, liksom beträffande åklagarna, tillförsäkra att utredarna får ökad 

erfarenhet. Det bör emellertid vara en uppgift för polismyndigheterna att avgöra 

hur verksamheten bör organiseras för att den skall bli så effektiv som möjligt. 

Tidigare har framhållits att utredningar av grova jaktbrott avseende björn, järv, 
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lo, varg och kungsörn ofta är komplicerade. Regeringen avser därför att öka 

polisväsendets ekonomiska resurser för detta ändamål. 

 

2.1.6 Jaktbrott 
 

Genom samarbete mellan berörda myndigheter kan arbetet mot den 

jaktbrottslighet som avser rovdjur effektiviseras. Länsstyrelser samt polis- och 

åklagarmyndigheter bör tillsammans planera för gemensamma insatser i syfte 

att förebygga sådana brott. Myndigheterna bör också gemensamt följa upp vad 

som händer med polisanmälningar, förundersökningar, åtal och domar avseende 

olaglig jakt på rovdjur. Bevakningen av områden där jaktbrott avseende rovdjur 

kan förekomma bör förbättras genom utökat samarbete mellan polisen och 

länsstyrelsernas fältpersonal. Länsstyrelserna bör även få särskilda medel för att 

göra punktinsatser med ökad bevakning. Förundersökningar om jaktbrott 

avseende rovdjur bör regelmässigt ledas av särskilt utbildade miljöåklagare och 

i varje polisdistrikt bör finnas särskilda utredare som ansvarar för 

utredningarna. Polisen bör etablera ett samarbete med länsstyrelsernas 

fältpersonal också när det gäller brottsutredningarna. 

 

2.2 Svenska Jägareförbundet, Jägarnas Riksförbund och 
Naturvårdsverkets rovdjurspolicy. 
 

Naturvårdsverket och Världsnaturfonden inbjöd den 5 december 2002 till ett 

gemensamt seminarium om faunakriminalitet med ett 50-tal deltagare från 

åklagare, polis, länsstyrelsens fältpersonal m fl. Naturvårdsverkets Råd för 

rovdjursfrågor har vid de två mötena 2003 diskuterat illegal jakt och vad de 

ingående organisationerna kan göra för att förebygga detta. Naturvårdsverket 

efterfrågade i en skrivelse daterad den 4 september 2004 till representanterna i 

Rådet vilka insatser organisationerna gjort och vilka resultat som uppnåtts. 

 

Av Svenska Jägareförbundet rovdjurspolicy framgår att de på alla nivåer 

inom organisationen arbetar för att illegal avlivning motverkas. Därtill har 

böcker producerats som tar upp faunakriminalitet och jaktetik. Särskilda 

utbildningar riktar sig till jaktledarna. Förbundet menar att det finns tecken på 
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att den illegala jakten på såväl björn som lodjur minskat, medan det motsatta 

konstaterats beträffande varg. Förbundet anser att den legala jakten som tillåtits 

för björn och lodjur kan ha bidragit till detta. Däremot hävdar förbundet att 

målen för vargpolitiken måste tydliggöras. Avslutningsvis sägs att arbetet med 

att på bred front arbeta med opinionsbildning i syfte att minska 

faunakriminaliteten måste fortsätta. 

 

Jägarnas Riksförbund hänvisar till att de på olika sätt arbetat med budskapet 

att den illegala jakten, förutom att den är olaglig, även skadar möjligheterna till 

en framtida förvaltning av de olika rovdjursstammarna. Förbundet uttrycker 

också oro för att den illegala jakten inte bara skadar rovdjursstammarna, utan 

även jägarnas rykte och roll i samhället. Förbundet menar att jägare i gemen 

inte ställer sig bakom illegal jakt i någon form och att jägarorganisationerna 

ibland avkrävs oberättigat ansvar för dessa handlingar som begås av personer 

som står utanför jägarkollektivet. 

 

Naturskyddsföreningen har inte gjort några stora insatser pga resursbrist. 

Föreningen har aktualiserat frågan i en artikel i Sveriges Natur och deltagit i 

vargsymposiet i Vålådalen, arbete med rovdjurscentrat i Järvsö och de 5 Stora 

och medverkat i debatter, föredragsaftnar, studiecirklar m.m. 

 

Rovdjursföreningen har påtalat riskerna med privatpejling av sändarvargar i 

brottsligt syfte och verkat för byte till annan teknik. Föreningen har också 

genom en medlemsinsamling bidragit med medel för att påskynda detta arbete. 

Föreningen har vidare deltagit i uppvaktningar, debatter och möten och många 

medlemmar har också varit aktiva spårare i fält, vilket är brottsförebyggande. 

 

2.3 Varför begås grova jaktbrott på rovdjur? 
 
Följande huvudalternativ kan ses: 

1. Rovdjuren är hatobjekt 

- Rovdjuren gör skada på tamdjur eller vilt och upplevs som konkurrenter och 

skall 
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bort. Djuren dumpas (Uttrycket skjut, gräv och tig – SGT - är vida känt i dessa 

kretsar). 

2. Rovdjuren representerar ekonomiska värden 

- Försäljning av främst skinn, men även uppstoppade djur och delar av djur som 

kranier, tänder, kött etc. kan ge ekonomisk vinning. 

 

Därutöver så kan helt andra skäl anges. Sedan 1970-talet har envisa rykten gjort 

gällande att vargarna utplanterats i vårt land. Även att björnar har släppts har 

framförts. Sådana påståenden kan ha sin grund i helt andra saker och spegla den 

motsättning som finns mellan landsbygd och stad. Vissa människor känner 

också frustration över att de inte kan påverka sin vardag när beslut fattas över 

deras huvuden i Falun, Stockholm eller Bryssel. Andra känner också oro och 

rädsla, särskilt för björn, men även för varg och lodjur. Det är inte helt ovanligt 

att enstaka rovdjur ibland uppträder i närheten av bebyggelse eller uppträder 

oskyggt invid skogsmaskiner. 

 

2.3.1 Jaktpolis 
 
Vilken kunskap och vilka särskilda egenskaper bör de personer ha som arbetar i 

fält? Utöver de som anges för inventerare bör de dessutom ha annan 

specialkompetens. De personer som arbetar i fält och misstänker eller upptäcker 

grova jaktbrott på rovdjur måste ha mycket god kunskap om vilka befogenheter 

de har. I många fall känner de inte till dessa. Det är också oklart vilka personer, 

som utövar tillsyn, som är skyldiga att anmäla brott som de misstänker eller 

bevittnar (tjänstemannaansvar). Han eller hon måste dock agera omedelbart för 

att inte en eventuell förövare eller spår skall försvinna. Arbetet måste ofta 

genomföras i kamp mot klockan. Snöfall och vind ”förstör” ofta befintliga spår 

på kort tid. Under vintern är mörker också en försvårande omständighet. 

 

De bör också så fort som möjligt anmäla händelsen till polis eller 

miljöåklagaren. Det är inte känt för alla att grova jaktbrott på rovdjur snarast 

skall komma till miljöåklagarens kännedom. De måste också ha kunskap om 

hur bevis säkras och kunna arbeta systematiskt närmast som kriminalpoliser 
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och –tekniker. I många fall ges inte polis möjlighet att senare komma till 

platsen. Väder och vind gör ofta att senare besök inte blir meningsfulla. 

Bevissäkring måste dock göras med omdöme, så att inte bevis förstörs, i de fall 

polisens tekniker senare kommer till brottsplatsen. I flera fall som lett till åtal 

och fällande domar under senare år så har gärningsmannen bundits till brottet 

tack vare DNA-bevisning. Såväl brottslingens som ibland djurets identitet kan 

avslöjas utifrån en DNA-analys av hårstrån, blod, snusprilla etc. Eftersom grova 

jaktbrott inte uppdagas så ofta bör de vara utrustade med check-lista, 

digitalkamera och ”kit” (särskilt iordningsställd utrustning för förvaring), så att 

korrekt dokumentation görs och bevis säkras på plats. Därmed kan undvikas att 

det senare uppdagas att onödiga fel begåtts till följd av bristande erfarenhet i en 

för de flesta stressad och ovan situation. Eventuella djur eller djurdelar måste 

även säkras och sändas till SVA för ”rättsmedicinsk” obduktion. De bör också 

utbildas i rollen hur man ställer frågor till en misstänkt gärningsman eller vittne 

i fält och förberedas hur de själva kan bli ifrågasatta eller uppträda som vittne i 

en domstol. Personalen måste även ges möjlighet att vara i fält på ”obekväma” 

tider på dygnet och dagar under året. Rutiner i uppträdande skall inte vara 

förutsägbart. Långhelger får inte vara ett hinder för fältarbete.  

 

2.3.2 Svårt att identifiera personer 
 
Ibland är det svårt att identifiera personer som har laglig rätt att vistas i 

exempelvis nationalparker utan att hejda dem. Det gäller exempelvis 

renskötande samer. Det bör övervägas om personer som har generella undantag, 

exempelvis rätt att färdas med snöskoter i naturskyddade områden, bör ha 

särskild märkning av fordonen. Skoterförarna själva är likaså i många fall svåra 

att identifiera, då de bär overall och ibland hjälm med mörkt visir. I vilket fall 

som helst går de inte att identifiera från exempelvis en helikopter. En fråga som 

till och från aktualiserats är märkning av skotermattor. Den har tidigare avvisats 

av olika skäl. Idag då alla kommersiella varor är märkta med streckkoder borde 

märkningkunna ske på ett tekniskt enklare sätt, så att i vart fall fordonet går att 

identifiera utifrån ett kört spår. I tillsynsarbete måste personalen vara tydligt 

igenkännbar genom klädsel och märkning. Det borde vara en självklarhet att 
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även fordon som snöskotrar är tydligt märkta, inte minst då de körs i 

nationalparker eller andra förbudsområden. Idag varierar såväl klädsel som 

märkning såväl inom länen som mellan länen. En enhetlig klädsel och märkning 

är därför önskvärd. En igenkännbar och tydlig klädsel kommer sannolikt även 

att lyfta ”statusen” på denna typ av arbete. 

 

2.3.3 Vilka är gärningsmännen? 
 
I likhet med annan kriminell verksamhet är det svårt att dokumentera de grova 

jaktbrotten på stora rovdjur. Det finns relativt få fällande domar, vilket 

sannolikt inte speglar omfattningen av de grova jaktbrotten, utan mer visar att 

de är ytterst svåra brott att utreda. De sker ofta långt från bebyggda trakter och 

utan vittnen. I många fall försvårar därutöver väder och vind att en noggrann 

brottsplatsundersökning kan göras. 

  

2.3.4 I norra Sverige 
 
Brotten genomförs med hjälp av vapen eller snöskoter och ofta av utövare med 

god lokalkännedom. Förbjudna fällor eller andra grymma fångstredskap har 

även konstaterats. Förövarna bör som regel kunna ”ringas in” i en relativt snäv 

krets av befolkningen. 

 

2.3.5 I södra och mellersta Sverige 
 
Även här utförs de flesta brott av personer med tillgång till jaktvapen. Otillåtna 

fällor och användning av gift har även uppdagats. Det gör att 

brottsmisstankarna ofta riktas mot en person som innehar jaktvapen. 

 

2.3.6 Var sker de grova jaktbrotten 
  

Denna typ av jaktbrott utförs ofta av en ensam person eller en väl 

sammansvetsad mindre grupp av personer. De utförs ofta i avlägsna skogs- eller 

fjällområden. Som regel saknas utomstående vittnen. I många fall är inte brottet 

planerat utan det utförs då tillfälle ges. Ibland vid tider på dygnet (ljusa morgnar 
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i april-maj) eller tider på året (höstvintern) då risken att bli ertappad är liten. 

Förövaren är ofta väl medveten om hur avslöjande spår skall döljas och agerar 

därefter. Detta sammantaget gör att denna typ av brott tillhör de kanske svåraste 

brotten att utreda för att få fram en förövare. Rovdjur dödas i det tysta! Det 

som gör det möjligt att i vissa fall binda en förövare vid denna typ av brottslig 

gärning är att grovt jakthäleri jämställs med grovt jaktbrott, vilket innebär att en 

person, som befattar sig med det olagligt fällda djuret, eller delar av det 

exempelvis kött eller skinn, också begår en brottslig handling. 

 

Utredaren Sören Ekström föreslog olika åtgärder, varav några redan genomförts 

som exempelvis straffskärpning, medan andra kräver ett mer långsiktigt och 

oförtrutet arbete inriktat på att försöka förändra attityderna till rovdjuren. Han 

pekade även på behovet av att olika myndigheter samverkar kring problemet. 

Samhällets bristande kontroll över den olagliga jakten på stora rovdjur har 

också uppmärksammats av EU-kommissionen i samband med det motiverande 

yttrande som överlämnats med anledning av den skyddsjakt som tillåtits på 

lodjur under senare år. Rovdjursutredningen inhämtade uppgifter från 

rovdjursprojekten som då redovisade sina resultat fram till 1999. Vargprojektet 

hade just startat, varför inga resultat då fanns tillgängliga från det projektet. 

 

2.4 Omfattningen av grova jaktbrott 
  

I Rovdjursutredningen (SOU 1999:146) på sidan 255 i utredningen konstateras: 

”att jaktbrott som innefattar dödande av rovdjur förekommer i sådan omfattning 

att situationen är utanför myndigheternas kontroll.” 

 

2.4.1   Kungsörn 

  
Martin Tjenberg redovisade resultat från en sexårig studie i Norrlands 

skogsland där minst 12 procent av häckningarna spolierades genom sabotage 

eller annan förföljelse. Fynd som funna skjutna örnar, nedsågade boträd, ett 

uppeldat boträd, klätterspår och hagelpatroner under boträd var synbarliga bevis 

på denna verksamhet. 
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2.4.2   Varg 

  
Vargprojektet har sedan starten i december 1998 fram till augusti 2003 hanterat 

52 vargar i Skandinavien, varav 47 märkts med sändare. Av dessa 47 vargar 

finns minst 15 vargar i livet. Resterande djur uppvisar en rad olika dödsorsaker. 

10 vargar har dött i sjukdom (främst skabb), trafik eller andra olyckshändelser. 

7 är konstaterat skjutna, varav tre efter myndighetstillstånd (Norge). 17 djur 

saknas men för 6 av dessa finns det kända förklaringar. 9 av de resterande 11 

saknade vargarna har levt inom etablerade revir och merparten var också 

könsmogna vid försvinnandet. Det är mycket sannolikt att dessa vargar dödats 

olagligt. Omständigheterna kring försvinnandena talar i många fall också för att 

så är fallet. Av 47 märkta vargar kan så många som 13 vargar ha dödats 

olagligt, dvs ca 25 procent. 

 

2.4.3    Björn 

 
Björnprojektet har pågått sedan mitten av 1980-talet. Projektet har märkt 425 

björnar, varav 316 försetts med sändare. 88 björnar har skjutits legalt. 45 

björnar har dödats av andra björnar eller av andra orsaker. Därutöver har 6 

björnar konstaterats olagligt fällda och 68 saknas, dvs projektet har mist kontakt 

med dem. För 29 av dessa bedöms olaglig jakt föreligga. Den olagliga jakten 

kan således uppskattas till åtminstone 35 björnar, vilket tyder på att den 

olagliga jakten kan ligga på över 10 procent. Andelen saknade björnar är större 

i det nordliga studieområdet jämfört med det södra. 

 

2.4.4   Järv 

 
Järvprojektet har pågått sedan 1993 och t o m 2002 har 160 järvar märkts. 8 

järvar har skjutits olagligt och ytterligare 33 järvar har påträffats döda av andra 

orsaker. Därutöver saknas 43 järvar, varav minst 13 bedömts som olagligt 

skjutna pga omständigheterna vid försvinnandet. 
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2.4.5   Lodjur 

Lodjursprojektet menar att den illegala jakten inte har förändrats över tid i 

Norrbotten, men att den däremot verkar ha sjunkit i Bergslagen. Över hela 

studieperioden som sträcker sig från 1993-2002 ligger den illegala jakten på 

mellan 10 och 15 % av de märkta djuren. Studien omfattar 147 märkta lodjur. 

Tack vare rovdjursprojektens arbete med individmärkta rovdjur har det således 

gått att, i vart fall grovt, kvantifiera omfattningen av den olagliga jakten efter 

stora rovdjur. Av redovisningen framgår att den fortfarande är omfattande och 

utgör ett av de allvarligaste hoten mot såväl bevarandet som en långsiktig och 

ansvarsfull förvaltning av dessa arter i landet. 

 

2.4.6 Hur uppfattas dessa brott? 
 
Hos vissa människor upplevs jaktbrott inte som särskilt allvarlig. Naturbevakare 

eller andra personer som arbetar för att bekämpa denna brottslighet möts i 

ibland av misstro och hånfull högdragenhet. Det är också väldigt svårt för 

polisen att nå resultat i förundersökningarna, eftersom inga vittnen träder fram 

och man håller varandra om ryggen. Här krävs en attitydförändring. De höjda 

påföljderna för jaktbrott som gäller fr.o.m. 1 juli 2001 är en tydlig markering 

från samhällets sida att dessa brott är allvarliga och skall prioriteras i 

utredningssammanhang. Det är därför viktigt att de också prioriteras i handling 

och inte bara i ord av enskilda tjänstemän och myndigheter som kommer i 

kontakt med eller hanterar denna brottslighet. 

 

2.5   Höjda straff för jaktbrott 
 
Straffen för grova jaktbrott och jakthäleri har alltså skärpts. Det var ett direkt 

resultat av Rovdjursutredningens slutbetänkande (SOU 1999:146) och 

regeringens proposition (prop.2000/01:57). Minimistraffet för såväl grovt 

jaktbrott som jakthäleri är sex månader och maxstraffet är 4 års fängelse (44 

och 46 §§, jaktlagen 1987:259). Om jakten utförts med en särskild plågsam 

jaktmetod har tillförts som en ny punkt för att klassificera brottet som grovt. I 

rovdjurspropositionen framhåller regeringen också att det finns övervägande 
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skäl som talar för att även kriminalisera försök och förberedelse till jaktbrott 

och avser att återkomma till riksdagen i frågan. 

 

2.5.1 Straffskärpning av jaktbrott 
 

Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse  

                                

                                                    43§ 

 

För jaktbrott döms till böter För jaktbrott döms till böter 

eller fängelse i högst sex månader eller fängelse i högst ett år den 

den som   som 

1. med uppsåt eller av grov 1. med uppsåt eller av grov 

oaktsamhet olovligen jagar på  oaktsamhet olovligen jagar på   

annans jaktområde eller där till- annans jaktområde eller där till- 

ägnar sig vilt eller vid jakt som ägnar sig vilt eller vid jakt som 

sker med stöd av licens bryter mot sker med stöd av licens bryter mot 

en för jakten väsentlig bestäm- en för jakten väsentlig bestäm- 

melse i licensen          melse i licensen,  

 

          eller 

 

2. med uppsåt eller av grov  2. med uppsåt eller av oaktsamhet 

oaktsamhet bryter mot 3§, 31§ bryter mot 3§ eller 31§ första stycket 

första stycket, 32§ eller mot en eller mot en föreskrift som meddelats  

föreskrift som meddelats med  med stöd av 29§ 1 eller 30§  första  

stöd av 25§, 29§ 1, 29a§ eller  stycket 

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  
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   29a§. 

 

 44§ 

 

Om ett jaktbrott är att anse som  Om ett jaktbrott är att anse som  

grovt, döms till fängelse i högst  grovt, döms till fängelse i lägst 

två år.  sex månader och högst fyra år. 

 

         Vid bedömandet om brottet är grovt skall särskilt beaktas 

 

1. om det avsåg ett hotat, säll-  1. om det avsåg ett hotat, säll- 

synt eller värdefullt vilt,  synt eller annars särskilt skydds- 

  värt vilt, 

 

2. om det har utförts vanemässigt 2. om det har utförts vanemässigt 

eller i större omfattning,   eller i större omfattning,  

 

3. om det har utförts med otillåten 3. om det har utförts med otillåten  

hjälp av ett motordrivet fortskaff- hjälp av ett motordrivet fortskaff- 

ningsmedel eller någon annan  ningsmedel eller någon annan 

motordriven anordning.  motordriven anordning,  

 

  4. om det utförts med en särskilt  

  plågsam jaktmetod.  

 

 46§ 

 

Den som otillbörligen tar befatt- Den som otillbörligen tar befatt- 

ning med vilt som han vet eller   ning med vilt som han vet eller  

har skälig anledning anta har   har skälig anledning anta har 

dödats eller åtkommits genom   dödats eller åtkommits genom 

jaktbrott döms för jakthäleri till  jaktbrott döms för jakthäleri till 

böter eller fängelse i högst   böter eller fängelse i högst  

sex månader.   ett år. 
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Om brottet är att anse som grovt, Om brottet är att anse som grovt, 

Döms till fängelse i högst två år. döms till fängelse, lägst sex månader 

Vid bedömandet av om brottet är och högst fyra år. Vid bedömandet  av 

grovt skall särskilt beaktas sådana om brottet är grovt skall särskilt beaktas 

omständigheter som anges i 44§  sådana omständigheter som anges i 44§   

andra stycket 1 och 2.  andra stycket 1 och 2. 

 

Till ansvar enligt denna paragraf döms inte om gärningen är belagd med straff i 

miljöbalken. 

 

2.6 Särskilda medel för att övervaka jaktbrott 
 

Som ett resultat av rovdjurspropositionen har Naturvårdsverket för åren 2002 

och 2003 fått 1miljon kronor att fördela till länsstyrelserna för att förebygga 

jaktbrott. Medel har även anvisats till Rikspolisstyrelsen. I budgetpropositionen 

anvisas oförändrat belopp för 2004. 

 

2.7 Närpolisområde i samverkan med länsstyrelsen 
 

I budgetpropositionen (prop. 2001/02:1) anvisades 1000 000 kronor för 

ändamålet. De begränsade medlen skulle framförallt riktas mot län med 

förekomst av varg och järv. Västerbottens län tilldelades i denna fördelning 175 

000 kronor. Motsvarande summa tilldelades polis och åklagarväsendet i 

västerbotten, med förbehållet att medlen skulle användas för fältverksamhet  

med inriktning på samverkan mellan polis och länsstyrelsens naturbevakare. En 

omfattande samverkan mellan polisen i Vilhelmina och länsstyrelsens 

naturbevakarebedrevs under våren. Erfarenheterna av detta blev mycket 

positiva och skapade oro hos den del av befolkningen som inte stödjer tanken 

på att behålla en långsiktig och livskraftig stam av våra rovdjur. 

 

Vid kontakt med Robert Franzén på Naturvårdsverket framgår att 

erfarenheterna från 2002 var klart positiva och att motsvarande satsning har 

gjorts även 2003. Detta år är satsningen i pengar på 150 000 kronor till 
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länsstyrelsen och motsvarande summa till polis och åklagarväsendet. 

Prioriteringen från stadsmakterna på denna samverkan kvarstår och är en 

satsning på längre sikt med målsättningen att stödja samverkan i 

fältverksamheten mellan polis och Länsstyrelse i syfte att förebygga jaktbrott på 

våra hotade rovdjur. 

 

Vid ett möte på Vilhelmina polisstation mellan Länsstyrelsens naturbevakare 

Lars Danielsson, Sonja Almroth, Ulf Selin samt representanter från Vilhelmina 

Närpolisområde framkom att naturbevakarna var oroade inför vårsäsongen 

speciellt vad avsåg olaga jakt på järv i Vilhelmina fjällen. Man önskade med 

anledning av detta, samverkan mellan Vilhelmina Närpolisområde för riktade 

insatser på fältet under 2003.  

 

Naturbevakarna uppgav att man sedan 1996 anträffat minst 5st trebenta järvar i 

området, vilket kunde vara ett tecken på ständigt återkommande fälljakt på järv. 

Indikationer finns även på illegal jakt på björn under vårvintersäsongerna. 

Erfarenheter av att utreda redan begångna jaktbrott i fjällområdet är mycket 

nedslående då det alltid saknas vittnen och bevisläget blir mycket svårt. Det 

bästa sättet att komma till ett godtagbart resultat torde vara att förebygga brott 

genom närvara i speciellt känsliga områden. Naturbevakarna känner här en stor 

tillfredsställelse i att sampatrullera med polispersonal, speciellt med tanke på 

eventuellt uppdykande pågående jaktbrott och andra ingripanden.   

 

Under denna samverkan har skoterpatruller och flygbesättning oftast mixats 

polis/naturbevakare. Detta har varit värdefullt för båda parter. Stor vikt lades på 

att delge varandra kunskaper och erfarenheter. Länsstyrelsen sätter ett speciellt 

värde på helikopter medverkan. Man har därigenom kunnat lokalisera 

förekomst av björn, järv, lo och örn. Naturbevakarna har även känt trygghet i 

polisnärvaro under deras arbete.  
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2.8   Länsstyrelsen Västerbotten 
 

Intervju med representanter från länsstyrelsen: Rolf Troeng, Percy Gustavsson 

och Björn Jonsson. 

 

Länsstyrelsen har två stycken fast anställda naturbevakare i Vilhelmina området 

samt tjugo stycken jakt och fiskebevakare som länsstyrelsen köper timmar av. 

Det blir i genomsnitt ca tjugo timmar per år och jaktbevakare. Länsstyrelsen har 

även två stycken jakt och fiskebevakare som är anställd under en lite längre 

period under året. Dessa två arbetar ca fyra månader per år. 

 

Länsstyrelsen gör olika insatser för jaktbevakningen av småviltsjakten. 

Dessförinnan så kollar dom upp med jaktkortsförsäljarna vars det har sålts flest 

kort och därmed finns där med sannolikhet det största jakttrycket. Dessa 
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insatser är mera i förebyggande syfte. När det däremot gäller bevakning av 

rovdjur så vill dom helst kunna ta på bar gärning.  

 

Vid jaktbevakning samarbetar länsstyrelsen med Tullen, Polisen, Jakt och 

fiskebevakare, Miljöåklagare och i vissa fall även kustbevakningen detta 

tillsammans med länsstyrelsens egna Naturbevakare. Dom för även en 

diskussion med Rovdjursrådet angående förvaltningen av rovdjuren och den 

illegala jakten. 

 

Länsstyrelsen upplever att det är med entusiasm och stort engagemang från alla 

inblandade samarbetsparter när dessa kontroller genomförs. Länsstyrelsen kör 

samordnad jaktbevakning/skoterbevakning (körning på förbudsområden) ca en 

helg per säsong. Detta samordnas med naturbevakare, polis och tull. Denna 

bevakning mot illegal jakt sker på sen vårvinter då snöskoter förbudet har inträtt 

(maj förbudet). Under denna tid har björnarna lämnat idet och det finns 

fortfarande snö kvar vilket innebär att det är lätt att spåra och förfölja djur som t 

ex björn och järv. Under denna tid vistas det lite folk i fjällen vilket innebär att 

de personer som är ute för att jaga illegalt kan jobba relativt ostört. 

Länsstyrelsen har även planer på att köra en sådan bevakningshelg även i 

november, den också riktad mot bevakning av stora rovdjur. Dessa insatser 

riktas mot t ex lyor och iden. Länsstyrelsens naturbevakare har en bra koll på 

vars dessa lyor och iden finns på grund av att dom vistas mycket ute i fält. 

 

Länsstyrelsen har även Cites- övervakning. Cites- konventionen behandlar all 

handel med hotade arter av vilda djur och växter. Genom reglering av handeln 

och privat in och utförsel, ska cites-konventionen skydda hotade växter och djur 

mot illegal handel. För att få handla med djur och växter mellan länder fordras 

såväl import- som exporttillstånd. Länsstyrelsens Cites- övervakning innefattar 

bland annat tillsyn av konservatorer och zoo- affärer. Där samarbetar 

Länsstyrelsens veterinär med polisen. En uppstoppad falk betingar ett värde på 

ca 40 000 kronor. 

 

Länsstyrelsen tycker att polisen har resursbrist vad det gäller bevakning av 

rovdjuren. Naturvårdsverket avsätter pengar till länsstyrelsen för bevakning av 
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rovdjur, länsstyrelsen vill även att polisen får mera resurser avsatt för denna 

bevakning. Engagemanget och viljan menar dom på finns redan hos 

lokalpolisen, det är pengarna det sitter i. Länsstyrelsen tycker att bevakningen 

av rovdjuren är mera en polissak och att polisen därmed borde få mera resurser 

avsatt till detta område. 

 

När det gäller bevakningen av småviltsjakten, går intäkterna från 

jaktkortsförsäljningen till bevakning. Intäkterna fördelas till 1/3 till samebyn, 

1/3 till samefonden och 1/3 till länsstyrelsen. 

 

2.8.1 Intervju med Birger Isaksson, jakt- fisketillsyningsman och 
”miljövårdare”. 

 

Vi har intervjuat en erfaren och med god lokalkännedom, jakt- 

fisketillsyningsman, i södra lappmarken inom Västerbottens Län. Birger 

Isaksson bor i Borgafjäll, en liten by i västra Västerbotten, Birgers arbetsplats är 

ganska stor till ytan, han har förordnande att bevaka hela västerbottens län ovan 

odlingsgräns men verkar oftast inom Dorotea kommun ovan odlingsgränsen. 

Detta område är stort nog menar Birger, och helst idag år 2005 när 

tillsyningstimmarna har begränsats till ca 52-tillsyningstimmar per år, detta att 

jämföra med för fem år sedan när bevakningstimmarna var ca 140 per år. Birger 

är timanställd av Länsstyrelsen Västerbotten, hans fördelning av timmar är 

enligt följande: Jaktbevakning 24 timmar per år, fiskebevakning 24 timmar per 

år och städning (miljövård) runt sjöar och rastplatser ca 4 timmar per år. Detta 

tycker Birger är ”löjligt lite”, med tanke på att jakttrycket ökar med åren men 

bevakningstimmarna minskar. Idag är jakttrycket följande 22100 jaktdygn, 

medan år 2000 ca 13600 jaktdygn. 

 

-”I det stora hela är jägarna väldigt duktiga på papperet. 

-Man tar oftast vapnen i beslag, och detta är oftast de brott som åkommer, och 

blir sällan dömda för annat.  

-Detta kan bero på bristande kunskap hos polis och åklagare (eller lee), tycker 

Birger. 
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-Har rätt att ta beslag, som har med brottet att göra”. 

 

De brister Birger tycker är att de aldrig får någon uppföljning och vi vet aldrig 

vad vi gjort för fel som tillsyningsmän eftersom det väldigt sällan blir en 

fällande dom. 

 

 

 

Statistik över antalet jaktdygn i Västerbotten på statens mark ovan odlingsgräns 
  1992/93 – 2004/05 
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2.9   Intervju med Andrew Sörenson – Miljöpolis  Östersund. 
 

Jämtlandspolisen har arbetat fram ett speciellt kit som kan användas för 

platsundersökningar vid misstanke om jaktbrott. Andrew Sörensson är polis i 

Östersund och en av dem som tagit fram utrustning och instruktionsmanual för 

platsundersökningar.  

 

-Det är tämligen nytt men uppskattat och vi har fått beställningar från andra län. 

Det handlar om att förbättra metodiken men även att utbilda naturbevakare, 

jakttillsyningsmän och andra. Han är en erfaren jaktbrottsutredare. Född och 

uppvuxen i Jämtland har han själv alltid jagat och fiskat. Och han tycker att det 

är en fördel som miljöpolis som kan jakt och som jagar själv, Andrew är även 

jaktledare. På 1980-talet övervakade han rovfågelbon mot plundring och när 

björnen steg ur idet på våren var han ute på skoter. 

Statistik över antalet fiskedygn i Västerbotten på statens mark ovan odlingsgräns 
  Åren 1998 - 2004 
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-Vi hade ett bevakningsområde och vissa år var vi ute hela veckor, varje dag, 

det var folk överallt. Vi hade även en helikopter och det är överlägset i 

kombination med skoterpatruller. ”Vi la som en död hand över området”. Nu är 

det tuffare för polisen, det är svårare med arbetstrycket från annat håll. Han 

menar att övervakning i förebyggande syfte är synnerligen effektivt om det kan 

ske när som helst, var som helst och oberoende av tid på dygnet. 

 

-Andrew tycker att fler poliser  borde vara ute i fält, om vi inte uppdagar brott 

dagligen så är vitsen om annat att synas och därmed förebygga brott. Har 

hävdar att polisen idag har bra verktyg när något uppdagas, och 

gärningsmännen därmed kan lagföras. Andrew uppskattar att mörkertalet för 

olaga jakt på tex. Björn och Lo lär vara att det skjuts lika många legalt som 

illegalt. 

 

Västerbotten har stora ytor som är glest befolkade och den naturliga 

uppdagningen av brott från allmänheten är minre än län med tätare 

befolkningstal, så därför är det viktigt med förebyggande åtgärder när polisen 

har så stora ytor att täcka upp. 

 

2.9.1 Pejling av varg? 
 

Varg telefonen- var tidigare en tjänst som allmänheten tidigare kunde bruka, 

men som sedermera tagits bort på grund av missbruk dvs, människor ringde 

detta nummer för att därmed få veta var vargen upplåter sig och därmed komma 

åt den. Illegala hemmabyggen dvs hemgjorda sändare byggdes och detta har 

medfört att man tagit bort dessa möjligheter. Även radiomärkta björnar har 

försvunnit, framförallt uppe i Sarek. Idag används istället GPS 

(Satellitnavigatorer). 

  

3. Resultatsammanfattning 
  

Resultatet vi har kommit fram till är att, jakttrycket har en stadigt stigande 

kurva. Detta framförallt vad det gäller småviltsjakten på statens mark ovan 
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odlingsgräns. Antalet fiskedygn har också en stadigt stigande kurva, dock inte 

lika starkt uppåtgående kurva som jakttrycket. När det gäller jakten så har vi 

tittat på tiden 1992/93 till och med 2004/05. Detta på grund av att det var 

1992/93 som den fria småviltsjakten infördes. Då var antalet jaktdygn ca 6 000. 

2004/05 var antalet jaktdygn uppe i 22 100 detta medför en ökning med 

368.33%.  När det gäller fisket så har vi tittat på tiden 1994 och framåt detta på 

grund av att flera vatten släpptes för sportfiske på statens vatten ovan 

odlingsgräns. 1994 steg antalet fiskedygn med ca 14 000 för att följande fem år 

dala tillbaka till samma nivå som före släppet. Därefter har fisketrycket återigen 

ökat för varje år.   

 

De personer och instanser vi har intervjuat tycker att det samarbete som finns i 

dag mellan alla berörda parter fungerar bra och att engagemanget finns hos de 

flesta. En del kan tycka att det är mera en polisiär sak att sköta arbetet med 

illegal jakt, framförallt på de stora rovdjuren. När det gäller rovdjur så har vi 

tittat på de fyra stora och kungsörn. Det vi kommit fram till är att grova 

jaktbrott är mycket svåra att utreda. Många menar att det mest effektivaste 

sättet är övervakning i förebyggande syfte är synnerligen effektivt om detta kan 

ske när som helst, var som helst och oberoende av tid på dygnet. 

4  Diskussion 
  

Syftet med våran studie var att fördjupa oss i ämnet illegal jakt. Samt 

därigenom studera möjligheterna till att kontrollera, förebygga och uppdaga 

olika jaktbrott i Västerbottens fjäll och inland.  

 

De frågeställningar vi ställde oss var:  

Vilka samarbetspartners finns att tillgå för att förebygga jaktbrott? 

Kan detta samarbete förbättras? 

 

Resultatet vi har kommit fram till är att, jakttrycket har en stadigt stigande 

kurva. Detta framförallt vad det gäller småviltsjakten på statens mark ovan 
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odlingsgräns. Antalet fiskedygn har också en stadigt stigande kurva, dock inte 

lika starkt uppåtgående kurva som jakttrycket. När det gäller jakten så har vi 

tittat på tiden 1992/93 till och med 2004/05. Detta på grund av att det var 

1992/93 som den fria småviltsjakten infördes. Då var antalet jaktdygn ca 6 000. 

2004/05 var antalet jaktdygn uppe i 22 100 detta medför en ökning med 

368.33%.  När det gäller fisket så har vi tittat på tiden 1994 och framåt detta på 

grund av att flera vatten släpptes för sportfiske på statens vatten ovan 

odlingsgräns. Där ser det ut som det är lite av nyhetens behag när fler vatten 

släpptes. 1994 steg antalet fiskedygn med ca 14 000 för att följande fem år dala 

tillbaka till samma nivå som före släppet. Därefter har fisketrycket återigen ökat 

för varje år.   

 

De personer och instanser vi har intervjuat tycker att det samarbete som finns i 

dag mellan alla berörda parter fungerar bra och att engagemanget finns hos de 

flesta. En del kan tycka att det är mera en polisiär sak att sköta arbetet med 

illegal jakt, framförallt på de stora rovdjuren. När det gäller rovdjur så har vi 

tittat på de fyra stora och kungsörn. Det vi kommit fram till är att grova 

jaktbrott är mycket svåra att utreda. Många menar att det mest effektivaste 

sättet är övervakning i förebyggande syfte är synnerligen effektivt om detta kan 

ske när som helst, var som helst och oberoende av tid på dygnet. 

 

I samband med att man åker ut för att göra en kontroll av jägare eller fiskare 

finns det så mycket annat som man också har möjlighet att kontrollera. Det kan 

vara t ex. nykterhet, körning på förbudsområden, förarbevis, fiskekort, jaktkort, 

vapenlicenser, förföljelse/jaktbrott av rovdjur m.m. Bara att finnas ute och att 

allmänheten ser oss är i sig ett stort brottsförebyggande arbete. Kan vi sedan 

dyka upp på olika ställen vid olika tidpunkter så känner nog de som är ute i 

syfte att utföra dessa brott sig ganska osäker. Genom att jakttrycket bara ökar så 

ökar tillfällena att stöta på t ex rovdjur och därmed också chansen att utföra 

dessa brott. Därför tror vi även att behovet av att bevakningen fortsätter också 

är ökande, vad det gäller illegal jakt på rovdjuren. 
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