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Sammanfattning 
 

I Sverige pågår en livlig debatt som rör skydd av egendom från rovdjursattacker. 

Tamdjursägare upplever att de inte kan skydda sin boskap från angrepp av rovdjur 

med nuvarande lagstiftning och jägare upplever att de inte kan skydda sina 

jakthundar från angrepp från främst vargar. 
 

I rapporten redogörs för nuvarande gällande lydelse av 28 § jaktförordningen och 

den föreslagna nya lydelsen. 

 

Meningen med rapporten är att belysa de problem som finns runt skyddsjakt och 

då med anledning av 28 § jaktförordning. Rapporten ska även svara på vad polisen 

har för uppgifter när misstanke om jaktbrott uppstår. 
 

Som källor till rapporten har vi använt oss av internet, rapporter framtagna inom 

området samt intervju med en miljöbrottsutredare från Östersund. 
 

Polisen har en viktig roll i rovdjurspolitiken då det är viktigt att polisen i ett tidigt 

skede gör adekvata åtgärder. Spårsäkring är ofta avgörande i dessa brott och då 

främst teknisk bevisning. En ordningspolis uppgift blir att snabbt spärra av platsen. 

Jaktbrotten har ett samband med legaljakt då man sett en ökning av försvunna 

rovdjur i samband med att höstjakten inletts. Många av brotten har skett när 

lantbrukare med djurhållning försökt freda sina djur.  
 

Det svåraste med lagstiftningen är att hitta en balans där alla berörda parter blir 

nöjda. I dagsläget står de ganska långt ifrån varandra. Vissa menar att den 

föreslagna lydelsen skulle ge till följd att rovdjuren åter skulle bli fredlösa medan 

andra menar att så inte alls skulle bli fallet. 
 

För polisen är det viktigt att ha ett nära samarbete med naturvårdsbevakare som 

har större möjlighet att vara ute i naturen och då kunna upptäcka brotten i ett tidigt 

skede. 
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1 Inledning 

 

I Sverige är det Naturvårdsverket som har det huvudsakliga ansvaret för 

jakten som bedrivs. Jakten regleras på tre olika sätt. Det är allmän jakt som 

sker under viss tid och på viss ort. Vidare finns det licensjakt som gäller för 

en specifik art där det fastställs hur många djur som får skjutas och slutligen 

kommer vi till skyddsjakt vilket vi har valt att fördjupa oss i1. Vi är alla tre 

jaktintresserade och då låg detta ämne nära till hands.  

 

 

1.1 Bakgrund 

 

Vi har valt detta ämne då det förekommer en livlig debatt om just skyddsjakt 

och då särskilt 28 § jaktförordningen (2001:451) som har följande lydelse:  

 
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.  

 

Svenska regeringen har beslutat att det ska finnas ett visst antal varg, björn, 

lodjur och järv i Sverige2, i och med det så har konflikter uppstått mellan 

boskapsägare och rovdjur. Boskapsägare upplever att de inte kan skydda sin 

boskap mot angrepp från rovdjur, eftersom man enligt nuvarande lagstiftning 

måste vänta tills angreppet är fullbordat och att man kan förvänta sig nya 

angrepp.  

                                                
1 BRÅ Illegal jakt på rovdjur sidan 12. 
2 BRÅ Illegal jakt på rovdjur sidan 5. 
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När boskapsägare uppger att de utnyttjat sin rätt till skyddsjakt och dödat ett 

rovdjur, är det ofta mycket svårt för polisen att utröna vad som faktiskt hänt. 

Det finns oftast inga vittnen och det är även svårt att säkra några bevis. 

 

 

1.2 Syfte 

 

Rapportens huvudsyfte är att belysa vilka problem som finns runt skyddsjakt 

vilket regleras i 28 § jaktförordningen. Tidigare har speciellt en dom som rör 

just skydd av egendom 28 § diskuterats livligt och det har varit svårt att tolka 

lagen och det är svårt att veta vilka rättigheter man har för att skydda sin 

egendom från rovdjursattacker3.  

 

Vi har även som mål att ta reda på polisens åtgärder vid jaktbrott och vad 

som är viktigt att göra som förstahandsåtgärder. 

 

 

1.3 Frågeställningar 

 
 Vad är polisens uppgift vid misstanke om brott mot 28 § jaktförordningen?  

 
 Vad har polisen för problem vid utredningar av dessa brott när det gäller 

nuvarande lagstiftning och vad skulle det innebära utredningsmässigt med 
den föreslagna ändringen av 28 §. 

 
 Varför kräver man en ändring av 28 § jaktförordningen och vilka problem 

finns runt tolkningen av dagens lydelse?  
 

 Hur vill man att den ska ändras? 

                                                
3 HD dom mål nummer B 432-04. 



 
Skyddsjakt   2006-01-12 
Erik Norlander 
Martin Gustafsson 
Pär-Anders Larsson 
 

 3 

 

1.4 Tillvägagångssätt 

 

För att få fram information och material till vår rapport har vi tagit kontakt 

med polismyndigheten i Jämtland. För att ta reda på olika intresseföreningars 

inställning så har vi tagit del av Jägarförbundets, Naturvårdsverkets, 

Nordulvs och World Wide Fund for nature (WWF):s hemsidor på internet. 

Vi har också studerat förarbeten och propositionen till lagen och en tidigare 

dom. 

 

 

2 Resultat 

 

 

2.1 Rovdjuren 

 

De fyra stora rovdjursarterna är björn, varg, järv och lo. Alla dessa arter ingår som 

en naturlig del i den svenska faunan. Målet med dagens rovdjurspolitik är att dessa 

rovdjur skall fortsätta vara en naturlig del av vår fauna. Vargen är särskilt utsatt 

och känslig för hårt jakttryck då den är mest utrotningshotad. Vargen är även det 

djur som orsakar flest angrepp mot tamdjursägare. Antalet vargar i Sverige är 

beräknat till ett antal av ca 97-112 st. Målet är att det ska ske en föryngring med 20 

valpkullar per år, det motsvarar ca 200 vargar per år4.  

 

ArtDatabanken har en så kallad röd lista över de mest utrotningshotade djurarterna 

i Sverige. De har bedömt vargen som akut hotad, järven som starkt hotad och 

björnen och lodjuret som sårbara. Kungsörnen är i listan bara missgynnad. 

                                                
4 http://www.naturvardsverket.se/ Miniminivå och etappmål.  
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Dessa stora rovdjur har ökat intresset för den svenska naturen och lockar allt fler 

turister ut i skogarna, det anses av många att det är en natur i balans, medan vissa 

blir lidande av denna balans och förlorar sin frihet5. 

 

 

2.2 Polisens uppgift vid grova jaktbrott 

 

Uppgiften för polisen vid misstanke om brott mot 28 § jaktförordningen är dels att 

styrka att brott har begåtts samt att knyta gärningsman till brottet. Ibland är djuret 

försvunnet och då kan det bli svårt att först och främst styrka brott samt att binda 

eventuell gärningsman till brottet. 

  

Det finns några saker som är viktiga för polisen att tänka på när det gäller 

misstanke om grova jaktbrott. Om någon kan misstänkas för jaktbrott så ska polis 

på platsen ta den misstänktes vapen i beslag.  

 

När polis är på platsen där brottet har begåtts så är det viktigt att säkra bevisning, 

annars är det stor risk att de förstörs av väder och vind. Patronhylsor är viktigt att 

leta efter då de kan användas för att binda dem till vapnet. Sedan kan 

gärningsmannen undanröja bevisning, han kan till exempel tvätta kläder, gömma 

kadavret m.m. Den tekniska bevisningen är ofta avgörande vid dessa typer av brott 

då det sällan finns vittnen6.  

 

Utredningar av grova jaktbrott ska ske skyndsamt och tvångsmedel som 

husrannsakan, beslag och gripande m.m. ska ske snabbt. Om detta sker skyndsamt 

är det större chans att hitta och säkra avgörande bevisning. Man kan till exempel 

hitta djurdelar hemma hos förövaren, blodiga knivar m.m. 

Om gärningsmannen är skäligen misstänkt kan han gripas av poliserna på platsen 

eller så kan de ta kontakt med åklagare som kan fatta beslut om ett anhållande. I 

                                                
5 http://www.artdata.slu.se/ 
6 Andrew Sörensson. 
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brott som rör grova jaktbrott mot rovdjur så är det miljöåklagare som leder dem. 

Detta infördes under år 2000 då man ville ha specialistkompetens då det gäller 

dessa brott7. Straffet för grovt jaktbrott är fängelse lägst 6 månader och högst 4 år 

enligt Jaktlagen 43 § 2 p och 44 §. 

 

Djuret ska skickas till Statens Kriminaltekniska Laboratorium (SKL). 

Handläggningen där kan ta lång tid men om man har någon frihetsberövad 

misstänkt för grovt jaktbrott så prioriteras det fallet. Det har ofta varit DNA-spår 

som varit den avgörande bevisningen i dessa mål. DNA kan finnas i snus och 

cigarettfimpar som ligger på marken vid brottsplatsen8.  

 

BRÅ har studerat 25 domar och det har då visat sig hur brotten kommit till 

polisens kännedom: 

 

Egen anmälan      16 

Naturbevakare       4 

Vittnesmål             4 

Angivelse               19 

 

Enligt föreskrifter och allmänna råd för polisväsendet får den som kan misstänkas 

för jaktbrott införas i allmänna spaningsregistret (ASP).10 

 

 

 

 

 

 

                                                
7 SOU 1999:146. 
8 http://www.polisen.se/inter/nodeid=21431&pageversion=1.html&articleid=5441 
9 BRÅ Illegal jakt på rovdjur sidan 40.  
10 FAP 448-1. 
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2.3 När sker jaktbrotten? 

 

Det finns ett tydligt samband mellan illegal jakt på rovdjur och vanlig legal jakt. 

När höstjakten inleds kan man se att även antalet försvunna rovdjur ökar. Det är 

svårt att påvisa om den illegala jakten är planerad eller om den sker när tillfälle 

ges, till exempel när ett rovdjur plötsligt dyker upp under älgjakt. Men man kan 

anta att båda formerna förekommer. 

 

När en björn angriper människor är det de enda tillfällen som nöd kan åberopas 

som grund för ansvarsfrihet. Med nuvarande lagstiftning och rättspraxis är det inte 

tillåtet att skydda en jakthund från rovdjursangrepp. Det måste vara fråga om ett 

förnyat angrepp för att det skall räknas som skyddsjakt. 

 

Många åtal angående vargjakt har handlat om lantbrukare med djurhållning på sin 

gård som har försökt freda sina djur. Dessa händelser har ofta inträffat tidigt på 

morgonen under sommarhalvåret och i närheten av det egna hemmet. Gärnings-

mannen har varit ensam. I dessa fall har det varit frågan om otillåten skyddsjakt 

eftersom bedömningen har handlat om ifall 28 § jaktförordningen varit tillämplig. 

Denna bestämmelse kan även vara tillämplig för renskötare som fredar renar vid 

rovdjursangrepp. 

 

Rovdjur har även skjutits av misstag, då har det bedömts som oaktsamt och även 

lett till fällande dom. Vid björnjakt har det även förekommit att den tilldelade 

kvoten har överskridits. Då har det handlat om att bedöma om det har varit fråga 

om ett oaktsamhetsbrott för att inte jägarna har inhämtat information om att kvoten 

varit fylld11. 

 

 

 

                                                
11 BRÅ Illegal jakt på rovdjur sidan 44-45. 
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Omfattningen av illegal jakt på rovdjur 

 
Art Antal sändarförsedda djur Illegalt dödade Misstänkt illegalt dödade Tidsperiod 

Björn 110 6 24 84-99 

Järv 160 8 13 93-02 

Lodjur 147 7 29 96-02 

Varg12 47 4 9 99-05 
13 

 

 

2.4 Varför kräver man en ändring av 28 § i jaktförordningen? Vilka är 

det som vill ha en ändring? 

 
De som kräver en ändring är framförallt tamdjursägare och jägare. 

 

I den nu gällande lagstiftningen, 28 § 1 st. jaktförordningen, står följande:  

 
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. 

 

Som lagen just nu är skriven är det nästintill omöjligt att försvara sina husdjur utan 

att göra sig skyldig till jaktbrott. Det är framförallt människor som är bosatta i 

glesbygden och har tamboskap och jägare som trycker på för att få en ändring i 

lagstiftningen.  

 

Ett nytt förslag på ändring ligger just nu hos jordbruksminister Ann-Christin 

Nykvist. Hon har ett stort ansvar om hur framtiden kommer att se ut för bönder 

                                                
12 Omfattar både Sverige och Norge. 
13 BRÅ Illegal jakt på rovdjur sidan 16. 
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och jägare i glesbygden. Men att få alla personer som är inblandade och som 

berörs av denna paragraf nöjda, är en uppgift som är väldigt svår och kommer att 

ta lång tid. 

 

Det nya förslaget på ändring av denna paragraf av miljöminister Lena Sommestad 

har följande lydelse: 
Om något av rovdjuren björn, varg, järv eller lo angriper tamdjur eller om det finns skälig 

anledning att befara ett sådant angrepp, får åtgärder vidtas för att skrämma rovdjuret. Rovdjur 

som avses i första stycket får dödas för att skydda ett tamdjur 1. av tamdjurets ägare eller 

vårdare, om det finns skälig anledning att befara ett angrepp på tamdjuret i omedelbar 

anslutning till att rovdjuret har angripit och skadat eller dödat tamdjur och det inte går att 

avvärja det befarade angreppet genom skrämselåtgärder eller på annat lämpligt sätt, 2. av var 

och en om rovdjuret befinner sig inom inhägnat område avsett för skötsel av tamdjuret, om det 

är sannolikt att rovdjuret där kommer att angripa tamdjuret och det inte går att avvärja 

angreppet genom skrämselåtgärder eller på annat lämpligt sätt.  

 
Åtgärder enligt första och andra styckena får vidtas på annans jaktområde och trots 

bestämmelserna i 9 §. Jakt är dock inte tillåten inom nationalpark. 

Naturvårdsverket skall fortlöpande bedöma om möjligheten att döda rovdjur med stöd av andra 

stycket försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess 

naturliga utbredningsområde. Om Naturvårdsverket bedömer att så är fallet skall verket genast 

anmäla detta till regeringen. 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
14 http://www.jagareforbundet.se/news/rovdjursangripna_hun.asp 



 
Skyddsjakt   2006-01-12 
Erik Norlander 
Martin Gustafsson 
Pär-Anders Larsson 
 

 9 

2.5 Pressmeddelande Nordulv  

 
Nordulv är en förening som har till syfte att samla de personer som är villiga att 

bidra till att hitta tjuvjägare och att de ska straffas för sina brott.  

 

Hösten 2005 var det ett stort möte i Järvsö angående våra rovdjur. Där var 

förhoppningen att arbeta fram en lösning om den nuvarande rovdjurspolitiken och 

hur 28 § skulle kunna förbättras. Föreningen Nordulv har skrivit ett press-

meddelande om detta möte på sin hemsida: 
 

Pressmeddelande den 7 september 2005 angående ändringar av § 28 Jaktförordningen. 

 

Nordulvs styrelse och medlemmar såg fram emot att representanter för olika myndigheter och 

organisationer skulle träffas i Järvsö för att ta hårda tag mot tjuvjakt på våra rovdjur. Alla är 

överens om att samarbete på alla nivåer är en nödvändighet för att stoppa den illegala jakten. 

 
Samtidigt lämnar Jordbruksdepartementet ett förslag om ändringar av § 28 Jaktförordningen till 

regeringen. Istället för de förväntade goda nyheterna fick vi nöja oss med i praktiken en 

legalisering av tjuvjakt. Djurägaren ska enligt förslaget ha rätt att skjuta varg, björn eller lodjur 

om den befinner sig inom inhägnat område, även om den inte attackerat tamdjur. 

 

Med föreslagna ändringar blir det närmast omöjligt för en åklagare att fälla någon för jaktbrott. 

Rovdjursmotståndarna jublar och en del av jägarkåren fick ännu en gång bekräftat att deras 

hotfulla metoder och gnäll lönar sig. Men långt ifrån alla är nöjda - några vill att även varg som 

attackerar jakthund ska kunna skjutas. Förra året dödades 30 jakthundar av varg - räcker det till 

för att ändra på en lag? För jämförelsens skull bör nämnas att ett tiotal människor dör varje år i 

älgolyckor. Tio människor måste väl vara mer värda än 30 hundar, men det var ingen som 

krävde att älgar ska utrotas.  

Vari ligger logiken i att stoppa tjuvjakt genom att underlätta den? 

 
Detta förslag skyddar inte tamdjur utan tjuvjägare. Det enda de behöver göra nu är att byta 

jaktmetod. Tidigare lockade de vargar med levande byte och kadaver, nu får de använda sig av 

de löjliga stängslen, två- eller tretrådiga stängsel med 40 cm mellan trådarna. 
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Motivering till ändring av § 28 är att tamdjursägare måste ha rätt att skydda sina djur. En rätt 

och dessutom skyldighet som de redan har. 

 

Man skyddar sina djur med hjälp av rovdjurssäkra stängsel som man får bidrag till från 

länsstyrelsen och frivillig hjälp med uppsättning från Rovdjursföreningen. Är man så girig eller 

lat att man vägrar investera tid och material i att skydda sina djur, då ska man inte ha några. 

Det räcker med att man åker igenom Värmland och Dalarna och tittar på de stängsel som är 

uppsatta där. Där får man en tydlig bild av hur intresserade tamdjursägarna är av att skydda 

sina djur i ett av de områden i Sverige där varg funnits längst. 
 

Vi har sett hur två vargar dödats i påstått nödvärn på bara några veckor. Detta med dagens 

lydelse av paragraf 28. Vi har mycket svårt att se hur situationen för vargen ska kunna bli bättre 

med de ändringar som föreslås. 

 

§ 28 är bra som den är och en ändring i den form som föreslås kommer att betyda katastrof för 

vargstammen. 

Det enda som behöver hända med den omstridda paragrafen är att den börjar användas i 

praktiken.15 

 

 

2.6 Problembeskrivning WWF 

 

WWF är en obunden och opolitisk organisation som har som syfte att bedriva 

naturvårdsarbete där akuta eller långsiktiga åtgärder är nödvändiga för att bevara 

hotade djurarter. De vill ha en enklare och modernare lagstiftning eftersom 

rovdjursstammen har ökat kraftigt de senare åren. De anser även att en ändrad 

lagstiftning skulle innebära mindre tjuvjakt och öka förståelsen för rovdjur och 

varför dessa ska finnas kvar16.  

 
Dagens formulering av 28 § i jaktförordningen ger inte möjlighet att skjuta ett rovdjur som är på 

väg att anfalla tamdjur eller hund. Detta skapar frustration och ilska hos tamdjursägare som 

upplever att de inte får försvara sin egendom i form av tamdjur och hundar på ett för dem 

acceptabelt sätt. 

                                                
15 http://www.nordulv.se/ 
16 http://www.wwf.se/ 
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Antalet rovdjursangrepp på tamdjur och hundar per år är relativt lågt, liksom antalet situationer 

där 28 § skulle kunna utnyttjas. Men paragrafen som den är formulerad idag upprör och 

används dessutom som ett verktyg av rovdjursmotståndare till att skapa hat mot rovdjuren. Den 

får därigenom negativa konsekvenser för dessa. Paragrafen är dessutom skriven på ett sätt som 

gör många djurägare osäkra på vilka regler som gäller.17 

 

 

2.7 Intervju med Andrew Sörensson 

 

Andrew Sörensson är kriminalinspektör vid Jämtlands polismyndighet där han är 

verksam som miljöutredare. 

 

Förstahandsåtgärder vid misstanke om jaktbrott 

 

På fråga om vad man ska göra som förstahandsåtgärd svarar Andrew Sörensson att 

man ska betrakta platsen som vilken brottsplats som helst. Det första man gör på 

plats är att spärra av den. Nästa steg är att säkra och skydda de spår som finns på 

platsen, spår kan snabbt försvinna av väder och vind. För att kunna göra det på bästa 

sätt har polismyndigheten i Jämtland tagit fram ett speciellt kit som används för att 

skydda och säkra spår. Detta kit har lanserats över hela Sverige och används nu av 

myndigheterna. Kittet består av: burkar, tuber, tops (för att säkra blodspår), sterila 

handskar, större plastpåsar för att säkra större spår och en måttstock. I kittet finns 

även en lathund som förklarar hur man ska använda kittet.  

 

På fråga om vad som är de största problemen/svårigheterna vid platsundersökningar 

svarar Sörensson att det är att man många gånger får reda på brottet lite för sent. 

Spår kan då vara förstörda och djuret kan ha ruttnat. Djurkropparna skickas till 

Statens Veterinärmedicinska Avdelning (SVA) i Uppsala. De röntgar kroppen och 

letar efter kulor, hagel med mera. Ett annat stort problem är att dessa brott ofta 

                                                
17 http://www.wwf.se/source.php/1005632/wwf-1078298-1.pdf 
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begås ute på landsbygden vilket ger till följd att det är väldigt svårt att få 

vittnesuppgifter från människor som kan ha sett brottet. Han ger exempel på att 

människor som bor i samma by inte vittnar mot varandra. Detta kan vara känsligt i 

byar där man känner varandra bra. Om det är ett rovdjur som dödats så är det mer 

accepterat än om det vore till exempel en älg som tjuvskjutits. Älgen påverkar alla i 

byn då den kanske skjuts på någon annans mark.  

 

Ett annat problem är att polisen inte har tid att vara ute i fält så mycket som behövs 

för att upptäcka och arbeta brottsförebyggande.  

 

En fördel är att polisen har ett bra samarbete med andra myndigheter som 

länsstyrelsen, naturvårdsbevakare med mera. Polisen har även tillgång till helikopter 

och snöskotrar som de ofta använder sig av. Naturvårdsbevakare har fått större 

ansvar då de kan vara ute mer i fält och på så sätt upptäcka brott.  

 

Sörensson säger att det är enklare om jaktbrotten sker i låglandet då 

ortsbefolkningen där har stor koll på vilka som rör sig på deras marker.  

 

På frågan om vad Sörensson tycker om det nya förslaget på 28 § jaktförordningen så 

svarar han att i första stycket i föreslagen lydelse anges rovdjuren varg, järv, björn 

och lodjur men Sörensson anser att det även bör innefatta kungsörn. Motiveringen är 

att skyddsjakt ska kunna genomföras legalt på skadegörande individer i till exempel 

rennäringen. Även fåruppfödare drabbas när lammen är särskilt utsatta under 

betningstiden. Jägarna ska även kunna skydda sin hund om den angripits och 

skadats och skrämselåtgärder inte räcker till. Med nuvarande lagstiftning så innebär 

det jaktbrott om man skyddar sin hund mot angrepp från kungsörn.  

 

I föreslagen lydelse under punkt ett så bör det enligt Sörensson övervägas om 

skrämselåtgärder ska ske där angreppet skett. Risken är att man med till exempel 

snöskoter utför skrämselåtgärder som leder till förföljelse av djuret. Detta kan leda 

till att djuret dör om man förföljer det hårt. Skrämselåtgärder ska vara av den art att 

det inte på något sätt skadar rovdjuret och därmed jämställas med djurplågeri.  
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Under punkten två bör det övervägas om texten inhägnat område bör kompletteras 

med texten ägnat att hålla tamdjuren inom ett begränsat område.  

 

Sörensson har även tyckt till om jaktlagstiftningen angående grovt jaktbrott där han 

menar på att det bör införlivas att otillåten skyddsjakt på varg, björn järv, lodjur och 

även kungsörn, skall innebära grovt jaktbrott. 

 

Sörensson anser att regeringen eller den myndighet som regeringen beslutar ska 

kunna besluta om att avbryta möjligheten till skyddsjakt med stöd av 28 § 

jaktförordningen om en arts överlevnad hotas eller att skyddsjakt på enskilds 

initiativ missbrukas mot någon art. Avsikten är att Sverige som nation ska uppfylla 

krav och direktiv inom Europeiska Unionen (EU) och de andra konventioner som 

Sverige förbundit sig till.  

 

På fråga angående om han tror det blir svårare eller lättare för polisen att utreda 

misstankar rörande jaktbrott, om man jämför den nya kontra den gamla lydelsen i 

28 § jaktförordningen, svarar Sörensson att det är svårt att säga innan den nya 

lydelsen börjat tillämpas. Men i vissa avseenden borde det bli lättare, till exempel att 

det skall ha skett inom ett inhägnat område. Är området inhägnat? Är rovdjuret 

skjutet i inhägnaden? 

 

Han tror även att det inte kommer att bli något problem med att man försöker 

fingera att ett rovdjur blivit skjutet inom ett hägn. Exempelvis att ett rovdjur skjuts 

illegalt och sedan placeras inom ett hägn och man försöker hänvisa att det rör sig om 

legal skyddsjakt. Det finns bra möjligheter att göra tillförlitliga skottplatsunder-

sökningar och säkerställa att det verkligen är rätt skottplats så det bör inte leda till 

några större problem utredningsmässigt.  
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2.8 Gräsömålet - en HD-dom 

 

Gräsömålet behandlar ett ärende där en man som skjutit en varg friades i tings-

rätten (TR) och hovrätten (HR) men dömdes i Högsta domstolen (HD). En granne 

till mannen ringde och berättade att en varg rivit hans tackor. Mannen tog då med 

sig sitt gevär och sköt ihjäl vargen då denne gick emot hans kor och kalvar. 

Mannen förnekade brott och menade på att han agerat enligt 28 § jaktförordningen, 

alternativt att han handlat i nöd enligt brottsbalkens (BrB) 24 kap 4 § eller att han 

svårligen kunnat besinna sig enligt BrB 24 kap 6 §, dvs nödexcess.  

 

HD fann inte att han dödat vargen i omedelbar anslutning till angreppet då det 

förflutit 10 minuter sedan vargen rivit får hos grannen, vargen hade även förflyttat 

sig ca 500 meter, således kunde han inte gå fri från ansvar enligt 28 § jaktför-

ordningen. 

  

Vad gäller mannens rätt att döda vargen med stöd av nöd så pekade han på att han 

är skyldig att skydda sina djur från onödigt lidande, annars kan han göra sig 

skyldig till djurplågeri. För att gå fri enligt nöd så är det tvunget att vara ett akut 

hot och man kan då inte skjuta vargen för att man befarar ett framtida angrepp. 

Han yrkade även att han svårligen kunde besinna sig, men då det förflutit 10 

minuter sedan angreppet på grannens djur och att vargen kom till hans hägn så kan 

det inte anses att han svårligen kunnat besinna sig. 

 

Bestämmelsen om skyddsjakt i 28 § jaktförordningen har på olika håll uppfattats 

som svårtolkad, ett tecken på detta är att TR och HR friar mannen.  

 

Mannen trodde att man fick skjuta en varg som upprepade gånger angripit och 

attackerat boskap, men den tron kan inte göra att han går fri från ansvar enligt BrB 

24 kap 9 §. Mannen dömdes för grovt jaktbrott enligt 43 § 2 p. och 44 § jaktlagen. 
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HD fann dock att det förelåg förmildrande omständigheter vilket gjorde att han 

dömdes till villkorlig dom med samhällstjänst 120 timmar18.  

 

 

3 Resultatsammanfattning 

 
Polisen har en viktig roll när det gäller att förebygga och bekämpa otillåten 

skyddsjakt. Det kan vara svårt att binda gärningsmannen till brottet och det gäller 

för polisen att vara noggranna vid platsundersökningen och agera snabbt för att 

inte spår ska förstöras och att gärningsmannen inte ska kunna dölja spår efter sig. 

Ett viktigt steg i polisarbetet är att ha ett bra samarbete med andra myndigheter 

som naturvårdsbevakare.  

 
De slutsatser vi kan dra av våra resultat är att det råder olika meningar om hur den 

framtida rovdjurspolitiken ska bedrivas. Miljöministern har lagt fram ett nytt 

förslag på ändring av 28 § jaktförordningen som bemöts på många olika sätt. 

Fortfarande upplevs den som svårtolkad och inte komplett eftersom alla berörda 

parter har invändningar mot den.  

 

Jägarna ser sig inte betrodda med anledning av att de inte har rätt att försvara sina 

jakthundar. Jakttrycket ökar varje år i Sverige och det blir mer och mer vanligt 

med jakt med löshund, så risken finns att skyddsjakt med hjälp av 28 § kommer att 

bli en mer vanlig företeelse.  

 

Vissa föreningar som till exempel Nordulv menar att nuvarande lydelse inte 

behöver ändras, de menar på att med föreslagen lydelse så skulle skyddet för 

rovdjuren försvinna. Vid intervju med Andrew Sörensson så anser han att så inte 

blir fallet. 

 

                                                
18 HD dom Mål B 432-04 
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4 Diskussion 

 
Syftet med detta arbete var att försöka belysa problemen som finns vid skyddsjakt 

med stöd av 28 §. Ett annat syfte var hur det polisiära arbetet går till och vilka 

svårigheter som uppstår vid en utredning. Vi ville också få fram hur olika 

rättsinstanser tolkar innehållet i 28 § i jaktförordningen.  

 

Vi tre som skrivit arbetet är samtliga jägare vilket kan spegla sig i diskussionen. 

 

De frågeställningar vi ställde oss var: 

 

 Vad är polisens uppgift vid misstanke om brott mot 28 § jaktförordningen? 

 Vad har polisen för problem vid utredningar av dessa brott när det gäller 

nuvarande lagstiftning, och vad skulle det innebära utredningsmässigt med den 

föreslagna ändringen av 28 § jaktförordningen. 

 Varför krävs det en ändring av 28 § jaktförordningen? Vilka problem finns runt 

tolkningen av dagens lydelse? 

 Hur vill man att den ska ändras? 

 

Resultatet vi kommit fram till är att den nuvarande lydelsen av 28 § är väldigt svår 

att tolka, och att den inte uppfyller sitt syfte. Syftet är att för en tamdjursägare 

kunna skydda sina djur ifrån rovdjursattacker. I den nuvarande lydelsen uppstår 

väldigt många problem eftersom en tamdjursägare måste vänta tills en andra attack 

uppkommer för att denne ska få avliva det attackerande rovdjuret.  

 

Det behövs en ändring av 28 § jaktförordningen och det finns ett förslag framlagt 

av miljöministern. Det är många som berörs och det är svårt att hitta en lösning 

som alla parter är överens om. Det blir en konflikt mellan bevarandet av 

rovdjursstammen och människan rätt att skydda sin egendom. Samtidigt upprörs 

rovdjursförespråkare att rovdjuren får sämre skydd om man ändrar den nuvarande 
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lagstiftningen. Man menar att rovdjurstammen blir starkt hotad och speciellt 

vargen eftersom den är väldigt utsatt då den ofta förekommer i situationer vid 

skyddsjakt med stöd av 28 §.  

 

Polisens roll är att utreda om det skett ett brott eller inte. Det är viktigt att få 

kännedom om händelsen så fort som möjligt för att göra platsundersökning. Vid 

platsunderökningen är första åtgärd att säkra eventuella spår som har uppkommit 

vid händelsen. Det gäller att så noga som möjligt utreda att det verkligen rör sig 

om rätt skottplats och vilka övriga omständigheter som förelåg vid själva 

skottögonblicket. Det är även viktigt att beslagta vapen och patronhylsor och att 

skicka djurkroppen för analys.  

Förslaget som lämnats av miljöministern Lena Sommestads är ett steg i rätt 

riktning för boskapsägare, men jägarna är inte helt nöjda med förslaget. Som det 

framgår i texten gäller skyddet inte jägarens hund, blir hunden angripen av något 

av dessa rovdjur får jägaren inte skydda sin hund med stöd av detta förslag. Här 

finns ett stort problem som måste lösas på något sätt. Vissa personer anser att om 

jägarna får rätt att skydda sin hund så är vargens tillväxt i fara. Det skulle i teorin 

bli väldigt lätt att skjuta ett skyddat rovdjur och hävda att det var skyddsjakt och 

det skulle bli väldigt svårt för polisen att bevisa hur det verkligen gått till. 

Jakten betyder väldigt mycket för Sveriges jägare. Jakt med löshund är den mest 

populära jaktformen i Sverige och bedrivs över hela landet och det är just den 

jakten som omfattas mest i 28 §. För de flesta jägare är det här inte bara en hobby 

utan en livsstil som man inte vill ändra. På grund av den nuvarande lagstiftningen 

samt förslaget till ändring tvingas folk att sluta jaga och att ha sin frihet, som de är 

vana att ha. Jordbruksministerns uppgift är att försöka hitta ett förslag som ser till 

alla parters intressen. Folk i glesbygden måste känna att man ser till och värnar om 

deras intressen. Samspelet är oerhört viktigt om man ska få det här att fungera och 

hitta en lösning på problemet. För ett stort problem är det och kommer inte att 

lösas genom det nya förslaget som miljöministern lagt fram. 
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