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Abstract 

För att den svenska vargstammens överlevnad skall kunna säkras så måste 500 individer 

finnas inom rikets gränser. Vargen har gått från att ha varit nästintill utrotad till att den 

förekommer i allt större utsträckning. Detta har medfört att den illegala jakten efter varg har 

ökat. Jag kommer därför att i detta arbete försöka förstå hur detta brott kan förebyggas genom 

att utgå från rutinaktivitetsteorin och sedan beskriva de tre faktorerna i brottet (polis, varg och 

jägare). Detta leder slutligen ut i konkreta förslag på hur brottet kan förebyggas. 
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1 Inledning 

1966 fridlystes vargen i Sverige, detta på grund av att den jagats hårt i de nordiska 

länderna och endast tio individer fanns kvar i Skandinavien. Det dröjde fram till 

1983 till nästa vargkull föddes i Sverige, detta skedde i Värmland. År 2005/2006 

fanns det i Sverige cirka 120 vargar. För att säkerställa att vargen kommer att finnas 

kvar i Sverige så måste en population om 200 individer finnas, dock måste en 

invandring ske ifrån Finland - Ryssland för att inte inavel skall uppstå. För att den 

svenska stammen skall klara sig utan införsel av utomskandinaviska vargar så måste 

populationen bestå av minst 500 individer.1 

Vargen har idag endast en naturlig fiende i ekosystemet, homo sapiens (människan). 

Självfallet finns det andra fenomen som bidrar till att minska vargstammen såsom 

olyckor och sjukdomar. Men främst sker dödandet av varg av människan och detta 

genom jakt, både lovlig och olovlig.  

I och med att vargens population stadigt ökat i Sverige de senaste decennierna, så 

har det även medfört en ökning av den illegala jakten. Brotten sker oftast i det tysta 

och i avsaknad av vittnen. Detta medför att brotten oftast inte leder till åtal och 

fällande domar.  

Jag kommer att belysa jaktbrottet som regleras i Jaktlagen 43 & 44 § § utifrån 

rutinaktivitetsteorin. Detta genom att behandla jaktbrottet utifrån den motiverade 

gärningsmannen, attraktiva objektet (vargen) samt den bristande kontrollen (polis 

och jakttillsynsmän). 

1.1 Syfte 

Syftet med rapporten är att ge förslag till hur jaktbrott kan förebyggas utifrån 

rutinaktivitetsteorin.   

 

 

                                                
1 Crafoord Martinsson, Julia, Grova jaktbrott riktade mot rovdjur, Lunds Universitet 2005 
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1.2 Frågeställningar 

Jag har valt att utgå från tre frågor för att se om det går att förebygga jaktbrott. 

• Hur kan jaktbrott förebyggas genom att minska motivation hos 

gärningsmannen? 

• Hur minskas tillfällen för jaktbrott? 

• Hur kan upptäcktsrisken öka för jaktbrott? 

1.3 Avgränsningar 

Jag har valt att avgränsa mig till att belysa tjuvjakten på varg, eftersom att det är den 

sortens jaktbrott som är mest aktuell i samhällsdebatten. 

1.4 Tillvägagångssätt 

Jag har använt mig av Internet, relevant litteratur, studier, lagar, rättspraxis samt 

förundersökningsprotokoll i mitt sökande efter svar. Jag har först beskrivit de tre 

beståndsdelarna i jaktbrott utifrån rutinaktivitetsteorin för att sedan ställa dem mot 

verkligheten genom FU-protokoll samt rättspraxis. 
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2  Teori 

Den röda tråden i arbetet är att belysa jaktbrottet i 43 & 44 § § jaktlagen utifrån 

rutinaktivitetsteorin. Jag kommer i detta avsnitt att berätta mer ingående om dessa 

delar. 

2.1 Jaktlagen 43 & 44 § § 

”43 § För jaktbrott döms till böter eller fängelse i högst 1 år den som 

1. med uppsåt eller av grov oaktsamhet olovligen jagar på annans jaktområde 

eller där tillägnar sig vilt eller vid jakt som sker med stöd av licens bryter mot 

en för jakten väsentlig bestämmelse i licensen, 

2. med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot 3 § eller 31 § första stycket eller mot 

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

3. med uppsåt eller av grov oaktsamhet bryter mot 32 § eller mot en föreskrift som 

meddelats med stöd av 25 eller 29 a §. Lag 2001:163.”2 

Punkt 1 syfte är att beivra jakt på annans mark utan lov samt den som jagar djur som 

inte får fällas på grund av meddelad licens, exempelvis att ett jaktlag skjuter tio 

älgar när licensen medger nio eller att en vuxen älg fälls när licensen begränsas till 

endast kalvar.3 

Punkten 2 tar fasta mot jakt på djur som inte får jagas på grund av att arten är 

fridlyst, jakt utanför jaktsäsongen, jakt utan licens samt även användandet av 

otillåtna hjälpmedel såsom motordrivna fordon.4 

Punkten 3 reglerar jakt med hund som kan förutses överträda jaktmarks gränserna.5 

I mitt arbete är det punkten 2 som kommer att auktaliseras. Detta på grund av att 43 

§ 2 punkten som hänvisar till 3 § och den i sin tur förbjuder jakt efter fredade vilt 

om inte beslut eller annan föreskrift har meddelats utifrån jaktlagens paragrafer. 

                                                
2 Sveriges Lagar - Nionde Upplagan, Jaktlagen (1987:259) Thomson Fakta AB 2005 
3 Pettersson, Hans, Jaktlagen – en kommentar med rättsfall, Svenska Jägarförbundet 1990 
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”44 § Om ett jaktbrott är att anse som grovt, döms till fängelse, lägst sex månader 

och högst 4 år. 

Vid bedömandet av om brottet är grovt skall särskilt beaktas 

1. om det avsåg ett hotat, sällsynt eller annars särkilt skyddsvärt vilt, 

2. om det har utförts vanemässigt eller i större omfattning, 

3. om det utförts med otillåten hjälp av ett motordrivet fortskaffningsmedel eller 

någon annan motordriven anordning, 

4. om det utförts med en särskilt plågsam jaktmetod. Lag 2001:163.”6 

Culpösa överträdelser (det vill säga oaktsamma handlingar) mot 44 § går även under 

denna paragraf men borde bli svårt att beivra i praktiken. Detta eftersom att det är 

svårt att begå jaktbrott vanemässigt eller med plågsam jaktmetod på ett oaktsamt 

vis. Dock kan brottet bli grovt även om det är oaktsamt om det sker från fordon eller 

av ett fredat vilt.7 

I den gamla jaktlagstiftningen var jaktbrottet ett angivelse brott, detta är numera 

borttaget och jaktbrott hör idag under allmänt åtal.8 

Alla punkter kan komma ifråga efter illegal jakt på varg, men det är framförallt 

punkten 1 som tar fasta på jakt efter vargen eftersom den är fredad. 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
4 Pettersson, Hans, Jaktlagen – en kommentar med rättsfall, Svenska Jägarförbundet 1990 
5 Sveriges Lagar - Nionde Upplagan, Jaktlagen (1987:259) Thomson Fakta AB 2005 
6 Sveriges Lagar - Nionde Upplagan, Jaktlagen (1987:259) Thomson Fakta AB 2005 
7 Pettersson, Hans, Jaktlagen – en kommentar med rättsfall, Svenska Jägarförbundet 1990 
8 Pettersson, Hans, Jaktlagen – en kommentar med rättsfall, Svenska Jägarförbundet 1990 
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2.2 Rutinaktivitetsteorin 

För att det skall kunna brinna krävs det syre, värme samt brännbart material, om det 

inte finns syre kan det inte heller brinna. På samma viss fungerar det med 

rutinaktivitetsteorin, för att ett brott skall begås krävs det en gärningsman, objekt 

samt en bristande kontroll, se figur 1 nedan. Finns det ingen gärningsman så blir det 

inget brott likaså om det saknas syre så kan det inte brinna.9 

 

 

 

 

  

 

Rutinaktivitetsteorin kan ses som en triangel mellan de tre faktorerna jägare, varg 

och polis/jakttillsynsman. 

2.2.1 Det attraktiva objektet10 

Det attraktiva objektet kan vara både sak och person, exempelvis guldsmycke för en 

tjuv, en flicka för en våldtäktsman eller en varg för en tjuvjägare. Den avgörande 

betydelsen av objektet är hur stor frestelsen blir för den tilltänkta gärningsmannen, 

hur värdefull den är för just gärningsmannen. Det behöver ej vara att varan är värd 

mycket pengar utan att den ger person något den vill ha men har svårt att få på 

laglig väg. 

2.2.2 Den bristande kontrollen11 

Den bristande kontrollen kan vara både formell (polis, väktare, butikskontrollant, 

larm och videoövervakning) och informell (straff, inte kan ta körkort och 

                                                
9 Dahl, Gunnar, Problemorienterat polisarbete, Polismyndigheten Värmland 2003 
10 Dahl, Gunnar, Problemorienterat polisarbete, Polismyndigheten Värmland 2003 
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allmänheten övervakar). Kontrollens syfte är att avskräcka potentiella gärningsmän 

att begå brott.  

Ett exempel på formell kontroll är jakttillsyningsmannen som har till uppgift att 

övervaka reglerna som anges i jaktlagen. Om det stod en jakttillsyningsman vid 

varje träd så skulle kontrollen vara fullständig och ingen skulle våga begå ett 

jaktbrott för att risken för att bli upptäckt är för stor.  

Ett exempel på informell kontroll kan vara att cykeln som gärningsmannen vill ha 

står mitt inne i stan där folk hela tiden passerar, risken för att bli upptäckt är därför 

påtaglig. Eller omgivningen som anger om de ser eller anar att någon olovligen har 

skjutit ett vilt som är fridlyst. 

Skillnaden är att polisen har till uppgift att upptäcka och beivra brott medan 

allmänheten inte har det men ändå fungerar som en stark kontrollfaktor genom att 

de kan anmäla brottet och även peka ut gärningsmannen (signalement eller 

personuppgifter). 

2.2.3 Den motiverade gärningsmannen12 

Den motiverade gärningsmannen behöver inte vara en så kallad vanekriminell utan 

kan vara vem som helst. Alla människor är potentiella gärningsmän, det som skiljer 

oss åt är hur brottsbenägna vi är. En vanekriminell är oftast mer motiverad att begå 

brott än en ”vanlig Svensson”, men Svensson kan även begå brott bara han blir 

tillräckligt motiverad. Exempelvis genom att han hamnar i ekonomisk kris och är i 

akutbehov av pengar för att klara sin ekonomi eller i extrema fall för att får mat, då 

kan även han begå brott genom att stjäla, arbeta svart med mera. Ett annat exempel 

kan vara att en jägare som fått sin hund eller tamboskap dödat/angripet av en varg 

kan bli så pass motiverad att han olovligen börjar jaga vargen. 

                                                                                                                                               
11 Dahl, Gunnar, Problemorienterat polisarbete, Polismyndigheten Värmland 2003 
12 Dahl, Gunnar, Problemorienterat polisarbete, Polismyndigheten Värmland 2003 
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2.2.4 Sammanfattning13 

För att brottet skall kunna äga rum krävs det att dessa tre faktorer (objektet, 

gärningsmannen och kontrollen) sammanfaller på samma tidpunkt. Det blir således 

inget brott om det finns en jägare som vill skjuta en varg men vargen saknas.   

Det som också är avgörande är att faktorerna måste övervinnas av gärningsmannen. 

Även om det attraktiva objektet finns samt den bristande kontrollen så måste 

motivationen hos personen ifråga övervinna risken att bli upptäckt, detta beroende 

på hur stor upptäcktsrisken är samt hur pass attraktivt objektet är. 

Exempel 1: Person 1 stjäl en väska som han vet innehåller 1000 kronor, medan 

person 2 inte gör det. Det avgörande är att person 1 tycker att 1000 kronor är 

mycket pengar medan person 2 inte tycker det. Hade det däremot varit 1 miljon så 

hade kanske även person 2 stulit väskan. Attraktionen blir för stor. 

Exempel 2: Person 1 stjäl en väska som han vet innehåller 1000 kronor, medan 

person 2 aldrig skulle stjäla för 1000 kronor eller 1 miljon. Attraktionen för person 2 

har ingen betydelse för att denna är mångmiljonär. Skulle däremot person 2 bli fattig 

så kanske även han skulle stjäla en väska innehållandes 1000 kronor. Motivationen 

blir för stor. 

Exempel 3: Person 1 stjäl en väska han vet innehåller 1000 kronor, medan person 2 

inte gör det för att väskan är inlåst i ett bankvalv och blir då för svår åtkomlig. 

Skulle däremot väskan ligga mitt i skogen och risken för att bli upptäckt är minimal 

så skulle kanske även person 2 stjäla den. Kontrollen blir för stor. 

De tre faktorerna ställs mot varandra och deras inbördes och sammanlagda värde 

avgör om brottet sker. 

 

 

                                                
13 Dahl, Gunnar, Problemorienterat polisarbete, Polismyndigheten Värmland 2003 
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3 De 3 aktörerna 

Jag kommer i detta kapitel att beskriva de tre beståndsdelarna i rutinaktivitetsteorin 

(objektet vargen, kontroll genom polis och jakttillsynsmän samt gärningsmannen 

som i mitt fall är jägaren) närmare för att kunna få en förståelse för fenomenet 

jaktbrott. 

3.1 Vargen 

Canis lupus som vargen heter på latin är ett rovdjur och faller in under familjen 

hunddjur och är Europas största. Till utseendet liknar den hundrasen schäfer fast lite 

kraftigare och har färgen grågul med inslag av lite rödbrunt. Som föda äter vargen 

bland annat smågnagare, harar, fåglar, råddjur, älg och även tamboskap såsom hund, 

kalv och får.14 En vuxen varg äter upp emot 10 kilo kött per dygn, väger 35-55 kilo 

och mäter cirka 90 cm över havsytan.15 

Vargen är ett djur som väcker debatt när den nämns, antingen tycker man om den 

eller inte. Vargen kan symbolisera allt från frihet till livsfara, hotad livskvalitet, 

förtryck, byråkrati och centralstyrning samt även ädelmod, frihet, vildmark, styrka, 

kraft, jaktduglighet och andra positiva värden. De negativa symbolerna kan härledas 

långt bak i vår historia genom uttryck som till exempel ”kasta åt vargarna”, 

”vargavinter”, ”ulv i fårakläder” eller ”glupsk som en varg”.16 Det finns även 

historier från vår uppväxt som kan härledas till en negativ uppfattning om vargen 

såsom sagan om ”Rödluvan och vargen” eller varför inte historien om ”De tre små 

grisarna”. 

Antalen angrepp på hund av varg har stadigt ökat från 1997 fram till 2006. År 2006 

var det totala antalet angrepp 41 stycken från samtliga rovdjur då utgjorde vargen 25 

stycken det vill säga 61 % av alla angrepp. Antalet angrepp på tamboskap av varg 

uppgick 2006 till 151 angrepp, 244 av lodjur, 27 av kungsörn och 57 av björn det 

                                                
14 Jägarförbundet, Jägarskolan, Probrius 1999 
15 http://www.de5stora.com/omrovdjuren/varg/fakta/index.asp, 2007-03-20, 10:30 
16 http://www.de5stora.com/omrovdjuren/varg/inledning/index.asp, 2007-03-20, 10:30 
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vill säga att vargen var ansvarig för 31 % av alla tamdjurs angrepp och lodjuret 50 

%. Av tamboskap är det nästan uteslutande får som angripits.17 

3.2 Gärningsmannen 

Dödandet av vargen utanför lagstiftningen är stor och utförs ibland med icke 

humana och plågsamma metoder.18 För att på laglig väg skjuta varg så måste ett 

tillstånd från länsstyrelsen finnas om så kallad skyddsjakt, detta tillstånd kan fås på 

myndighetens initiativ eller efter ansökan från enskild. Idag kan även en ägare till 

tamdjur skydda sitt djur genom att använda sig av skyddsjakt utan länsstyrelsens 

tillstånd under förutsättning att det är ett pågående angrepp (så kallad nöd). Det är 

således inte tillåtet att förfölja och sedan döda vargen som en hämndaktion eller jaga 

iväg den i förebyggande syfte. 19 

Ett försök att dela in gärningsmännen i olika grupper har gjorts av Erold Coleman, 

specialist på faunakriminalitet vid Uppsalapolisen. 

”Den första gruppen består av frustrerade glesbygdsbor som tycker att för mycket 

bestäms i Stockholm, och att myndigheter fattar orealistiska beslut högt över deras 

huvuden. Det kan gälla allt från glesbygdspolitik till skyddsjakt på orädda björnar, 

eller rätten att försvara sina tamdjur mot rovdjursangrepp. I ilskan över att inte 

kunna påverka besluten tar man lagen i egna händer. 

Den andra gruppen består av allmänt småkriminella personer som varken betraktar 

rattfylleri eller hembränning som ett särskilt allvarligt brott. Hos en del av dem blir 

brottslighet rent av en livsstil. Sannolikt har de tjuvjagat både älg och annat vilt, 

innan de tar sig an lodjur eller björnar. 

Den tredje gruppen är en liten men välorganiserad krets av strikt affärsmässiga 

tjuvjägare, där alla känner alla. De gör rena beställningsjobb, och har dessutom 

lager av skinn och djurkroppar i frysar, i väntan på penningstarka köpare.”20 

                                                
17 http://www.viltskadecenter.com/ovriga_pdf/statistik/viltskadestatistik_2006.pdf, 2007-03-20, 10:30 
18 SOU 1999:146 
19 Crafoord Martinsson, Julia, Grova jaktbrott riktade mot rovdjur, Lunds Universitet 2005 
20 Crafoord Martinsson, Julia, Grova jaktbrott riktade mot rovdjur, Lunds Universitet 2005, s 24 
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3.3 Polisen/Jakttillsynsmännen 

Jaktbrott lyder under allmänt åtal, i och med detta så får polisen i uppgift att utreda 

brotten som sker i naturen. Det finns även speciellt utsedda personer som har till 

uppgift att övervaka efterlevnaden av jaktlagen och där även att upptäcka jaktbrott, 

den så kallade förordnade jakttillsynsmannen. Förordnandet fås av länsstyrelsen där 

personen är folkbokförd.21 

Den befogenhet en jakttillsynsman har är att denna får ta egendom i beslag till 

exempel om denne ertappar någon på bar gärning så får jaktredskap (exempelvis 

vapen och fällor), fortskaffningsmedel och andra hjälpmedel tas i beslag22. Andra 

befogenheter kan vara att kräva uppvisande av jaktkort (bevis på att viltvårdavgiften 

är betald)23, omhänderta vapen och ammunition om det finns risk för missbruk eller 

om licens inte finns eller ej kan uppvisas.24   

Jakttillsynsmannen skall bära emblem och funktionsbeteckning, medföra 

förordnande och legitimationshandling (som skall uppvisas på begäran av envar) 

och denna får även vara utrustad med handfängsel.25 

3.4 Sammanfattning 

Människor tycker antingen om varg eller inte, det uttryckta vargmotståndet kan ha 

en bakgrund i vår historia. Det som står klart är att vargen står för en del av angrepp 

på tamboskap men inte den största, dock står vargen för mest angrepp på hund av 

alla rovdjur. Det totala antalet rovdjursangrepp har ökat de senaste åren. 

De som begår jaktbrott kan delas in i olika kategorier, antingen den irriterade 

lokalbefolkningen som tvingats leva med vargen på grund av att politiker i 

Stockholm har beslutat det, eller småkriminella personer som sysslat med jaktbrott 

på andra arter förut eller den sista kategorin som består av rent vanekriminella inom 

jakten och som systematiska begår brotten för att göra en ekonomisk vinning. 

                                                
21 Sveriges Lagar - Nionde Upplagan, Jaktförordningen (1987:905) Thomson Fakta AB 2005 
22 Sveriges Lagar - Nionde Upplagan, Jaktlagen (1987:259) Thomson Fakta AB 2005 
23 Sveriges Lagar - Nionde Upplagan, Jaktförordningen (1987:905) Thomson Fakta AB 2005 
24 Sveriges Lagar - Nionde Upplagan, Vapen lagen(1996:67) Thomson Fakta AB 2005 
25 RPS, Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utbildning m.m. av jakttillsynsman, 2000 
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De övervakare som finns för att uppdaga jaktbrott är jakttillsynsmännen, men på 

grund av att jaktbrott hör under allmänt åtal så blir det polisen som har det 

övergripande ansvaret för att brottet utreds och sedan går vidare i rättskedjan. Dock 

har jakttillsynsmännen en rad olika befogenheter för att förhindra och ingripa vid 

misstanke om brott mot jaktlagen. 
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4 Resultat 

I detta kapitel kommer material från ett avgörande från HD, ett avgörande från 

hovrätten samt en nerlagd förundersökning att presenteras. Detta för att få en inblick 

i hur det ser ut i verkligheten, jag har med avsikt valt material med olika slags 

modus (tillvägagångssätt). 

4.1 Pessinki vargen 

En naturbevakare i fjällvärlden har mött en skoterförare som har ett jaktgevär på 

skotern, vapnets slutstycke tas i beslag. Dagen efter, efter spårning av vargspår så 

hittas en ”skottplats samt en plats där vargen avlivats. Förhör hålls med 

skoterföraren som fick sitt slutstycke beslagtagit samt andra aktörer i omgivningen. 

Mannen blir skäligen misstänkt och vapnet beslagtagit. Under förundersökningen 

framkommer det att vargen har förföljts cirka 5 mil över fjällen av två skotrar där 

den ena har täckt över vargspåren och den andra haft till uppgift att genskjuta djuret. 

Vargen har vid dödandet varit mycket trött efter flykten i snön. Dock hittas aldrig 

vargkroppen och brottet går inte till åtal.26 

4.2 En person som dödat en varg för att skydda tamboskap. 

Flertalet angrepp mot tamdjur hade gjorts i samhället. En dag fick gärningsmannen 

ett telefonsamtal om att en varg hade rivit får. Mannen tog då med sig sitt gevär för 

att vakta sin boskap (nötkreatur). Efter en stund så kommer vargen. Den går in i 

hagen i riktning mot korna. Vargen skjuts då med ett skott och avlider en bit där 

ifrån. Mannen har själv medgivit att han skjutit vargen men nekar till brott, med 

hänvisning till skyddsjakt vid angrepp mot tamboskap eller ansvarsfrihet på grund 

av nöd och om gärningen skulle ses oförsvarlig så hävdar han nödexcess. 

Mannen friades i tingsrätten och hovrätten med hänvisning till 

skyddsjaktparagrafen. I HD dömdes mannen för grovt jaktbrott till straff 

motsvarande fyra månaders fängelse. 

                                                
26 Förundersökningsprotokoll 2500-K3139-05, Polismyndigheten Norbotten, NÅPO Pajala 
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HD förklarade att skyddsjakt utan tillstånd endast kunde komma ifråga om vargen 

hade angripit djuren för att sedan vända och påbörja ett nytt angrepp. Djuren var 

tvungna att först bli skadade/dödade och sedan måste vargen angripa på nytt för att 

envar skall kunna skjuta den. 

Frågan om nöd avvärjdes också av HD. Ansvarsfrihetsreglerna skall användas 

restrektivt och i detta var det inte aktuellt med en akut nödsituation eftersom skottet 

avlossades när vargen var 50 meter från djuren. Den åtalade stod även och väntade 

på vargen detta medför att nödexcess inte heller kan föreligga. HD tyckte även att 

mannen kunde ha avlossat ett varningsskott. 

Mannen försökte även hävda straffrättsvillfarelse, för att han trodde att han fick 

skjuta. Detta ogillades också för att HD inte ansåg att det var uppenbart oskäligt att 

mannen trodde att han fick skjuta.27 

4.3 Två personer som har förföljt och dödat en varg 

Två vittnen har under en skidtur påträffat vargspår, en stund senare hörs upprepade 

skott från ett kulvapen. Skidåkarna ser då två skoterförare som krafsar i snön samt 

lastar något på en skoterkälke och lämnar sedan platsen. Genom en kikare så 

observeras att den ena skoterföraren har ett gevär på ryggen. 

En person döms sedan i hovrätten till grovt jaktbrott till ett års fängelse samt 

skadestånd på 40 000 kronor. Bevisningen mot honom var en snusprilla som fanns 

på platsen där vargen troligen avled och spåren upphörde. Det har sedan tagits 

blodprover från en spade (tillhörande skoterföraren), en hårtuss (från brännplatsen), 

blod i en bil (tillhörande skoterföraren). Den andra skoterföraren kunde aldrig 

dömas på grund av bristande bevisning.28 

4.4 Kritisk granskning av resultatet 

Materialet är inhämtat från rättsbanken samt från polismyndigheten i Norrbotten och 

bygger på utredningar, bedömningar och slutsatser gjorda av oberoende och 

objektiva yrkespersoner och pålitligheten är därför mycket stor i materialet. 
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5 Diskussion, slutsatser och förslag 

I det första fallet (Pessinki) är det en faktor som brustit i rutinaktivitetsteorin, det är 

kontrollen. Som Dahl tidigare sagt så kan kontroll bestå av antingen formell och 

informell kontroll. I det här fallet så är avsaknaden av båda kontrollformerna tydlig, 

eftersom brottsplatsen ligger i ett naturreservat i fjällvärlden där varken folk, polis 

eller jakttillsyningsmän finns i någon större utsträckning. Det kan självfallet även 

vara ett attraktivt objekt eller en motiverad gärningsman som gör att brottet begås. 

Dock så som Dahl tidigare skrivit så är det en av dessa faktorer som blir för stor. 

Vargen är här attraktiv för gärningsmannen samt att han är motiverad, men han 

begår inte brottet överallt (tätbebyggelse eller på platser där folk vistas i stor 

utsträckning), detta för att han inte är till räckligt motiverad eller att vargen är 

tillräkligt attraktiv. Dock vid det här tillfället så försvinner kontrollen på grund av 

miljön som de tre faktorerna sammanstrålar i. Kontrollen blir näst intill obefintlig i 

den tomma och ensliga fjällvärlden.    

Slutsats 1: Illegal jakt på varg är lättare att bedriva i fjällvärlden gentemot 

tätbebyggda samhällen på grund av att den informella och formella kontrollen inte 

finns i samma utsträckning fjällen. 

Förslag 1: Det är svårt att öka den informella kontrollen i fjällvärlden men det går 

dock att öka den formella. Detta skulle leda till att kontrollen blev större än 

motivationen och således att brotten torde minska i omfattning. 

I det andra fallet (skydd av tamboskap) så blir motivationen hos förövaren för stor. 

Motivationen övervinner både den informella kontrollen som finns i det tätbebyggda 

området samt den formella kontrollen. Gärningsmannen är inte attraherad av vargen 

som objekt utan har en stark motivation att skydda sin egen boskap eftersom den är 

av stor ekonomisk betydelse och kan även vara av emotionell betydelse. Detta gör 

att gärningsmannen vill skydda sin boskap för att inte förlora pengar, han skyddar 

även sin boskap som en slags familjemedlem. 

                                                                                                                                               
27 NJA 2004:786 
28 RH 2000:94 



Rapport nr. 398 

 15 

2007-02-08 

I mer tätbebyggda samhällen är den informella kontrollen mycket högre genom att 

folk bor närmare varandra. Även den formella kontrollen är större än i fjällvärlden 

eftersom närhet till polis är mer påtaglig. Detta ger då att motivationen måste vara 

högre hos gärningsmannen, detta sker genom skador på egendom som är av 

ekonomisk och emotionell betydelse. Personens borde inte ha begått brottet på 

grund av att kontrollen är för stor. Dock är han attraherad av vargen som objekt 

eftersom den förstör hans egendom. Gärningsmannen är här inte tillräkligt 

motiverad att skjuta vargen förrän han försätts i knippan att skydda sin boskap. 

Detta kan jämföras med vad Dahl tidigare sagt med att en person som är miljonär 

inte är motiverad att stjäla 1000: - för han behöver inte pengarna, men när han sedan 

blir urfattig så blir han motiverad att stjäla. Likaså är det i det här fallet, han är inte 

motiverad att skjuta vargen förrän hans motivation tillfälligt ökar när det tre 

faktorerna möts. 

Slutsats 2: Personer som har tamboskap, känner ett ansvar för att skydda denna. 

Detta leder till att när den hotas så övervinner motivationen kontrollen och det 

spelar ingen roll hur stor kontrollen är, brottet kommer att begås ändå. 

Förslag 2: Ändra lagstiftningen så att personer som har tamboskap får skydda sin 

egendom mot angrepp utan att det har föregått av ett tidigare angrepp. 

I det tredje fallet så är det attraktionen som blivit för stor, genom att det finns både 

formell och informell kontroll (brottet begås i närhet av tätbebyggelse). Även här 

finns det en motivation men det är just vargen som är det attraktiva, eftersom 

förövaren har sökt upp vargen och dödat den. Det är även av betydelse att beslut om 

att vargen inte skall få jagas tas av politiker som saknar insyn i den lokala 

situationen som de bebodda på platsen upplever. Detta gör att de tar lagen i egna 

händer som Erold Coleman tidigare sagt. Motivationen finns hos gärningsmannen 

att jaga varg, dock så finns inget tillfälle att jaga vargen enligt jaktlagstiftningen. 

Personen upplever en frustration att inte få jaga vargen och när då vargen dyker upp 

så blir frestelsen för stor för gärningsmannen och attraktionen övervinner den 

kontroll som finns. Självfallet så är han motiverad att begå brottet men han kan inte 

göra det eftersom objektet inte finns, när då tillfället uppstår så sker brottet. Det kan 

jämföras med att om en ren passerat så hade troligtvis inte mannen begått brottet 
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eftersom den inte är lika attraktiv, precis som en person som inte stjäl 1000: - medan 

han stjäl 1 miljon, avgörandet är att attraktionen ökar.    

Slutsats 3 : Illegal jakt på varg förekommer till stor del för att det inte finns något 

tillfälle för envar att på lagligt vis jaga vargen. 

Förslag 3: Ta bort fridlysningen av varg, detta medför att vargen får jagas. Då 

kommer lagliga tillfällen att ges för dem som vill jaga varg och tillfällen att jaga 

varg illegalt kommer fortfarande att finnas men inte utnyttjas i samma utsträckning. 

Detta kommer även att sänka motivationen att jaga varg illegalt. Fridlysningen av 

vargen måste tas bort då stammens överlevnad är säkrad. Dock kan ett fåtal vargar 

tillåtas jagas genom tillfällig skyddsjakt. 

5.1 Sammanfattning 

För att brottet skall ske så måste alla tre delarna falla samman och den ena faktorn 

måste övervinna den andra. Detta genom att motivationen hos gärningsmannen blir 

för stor (fall 2) eller genom att kontrollen inte finns (fall 1) eller att attraktionen till 

vargen blir för stor (fall 3). Den ena delen blir för stor och då sker brottet, finns 

ingen varg så blir det inget brott, likaså om det inte finns en motiverad gärningsman 

så kommer han inte att begå brott. 
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