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”Inget land i västvärlden har så svag jakttillsyn som Sverige”
Den illegala jakten på rovdjur är omfattande samtidigt som jakttillsynen är bristfällig och högst varierande
mellan varglänen. Rovdjursföreningens Robert Franzén har gjort en rundfrågning bland länsstyrelserna.

B

rottsförebyggande rådet konstaterade
redan 2007 då det gällde grova jaktbrott på rovdjur att vi lever i ett laglöst
land. Ska det få fortgå?
Efter 2010 har länsstyrelserna fått ett
betydande ansvar för rovdjursförvaltningen. Som en omedelbar åtgärd bör regeringen därför ge länsstyrelserna ett uttalat
tillsynsansvar för jakten i hela länet för att
tydligare arbeta förebyggande och därmed
förhindra grova jaktbrott.
Regeringen bör även snegla på Norge.
Där inrättades redan 1996 Statens naturoppsyn (SNO) som är en central myndighet med 50 lokalkontor, som bl.a. arbetar
med tillsyn för att förebygga fauna- och
annan miljökriminalitet. Det ultimata
vore att inrätta kunniga naturpoliser även
i vårt land. I flera länder har tillsynspersonal polisbefogenhet, gedigen utbildning i
jakt-, fiske- och andra artbrott.
Vem ansvarar för jakttillsynen i Sverige?
Den regleras i jaktlagens 42 §. Där står att,
för tillsyn över efterlevnaden av denna lag
och föreskrifter, får regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer
utse jakttillsynsmän. Av jaktförordningens 53 § framgår att det är länsstyrelserna
som förordnar dessa. Jägarorganisationer
och markägare kan föreslå jakttillsynsmän.
Länsstyrelserna kan också utse egna tjänstemän som jakttillsynsmän.
idag med jakttillsynen? Jag
ställde frågan till samtliga länsstyrelser i
november 2016. Alla länsstyrelser svarade
snabbt, vilket de ska ha all heder av. För
många länsstyrelser krävde det ingen störHur är det
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re arbetsinsats. Av tabellen intill framgår
att åtta av de 21 länsstyrelserna inte har
några jakttillsynsmän. Bara fem länsstyrelser har fler än tio och flest har länsstyrelsen
i Norrbotten med 52 jakttillsynsmän.
Jag frågade också hur många som var
egna tjänstemän. Av de 52 var fem egna och
övriga 47 föreslagna av jägare/markägare
som frivilliga tillsynsmän. Övriga fjällän
har förhållandevis många jakttillsynsmän.
I ”varglänen” är det stora och obegripliga
skillnader. Dalarnas län har 34 jakttillsynsmän medan Värmlands län har noll.
Risken att bli ertappad vid illegal jakt är obefintlig. Inget
land i västvärlden har så svag jakttillsyn
som Sverige, där merparten av tillsynen
också sker på frivillig väg. Ingen kan hävda
att Sverige har en ansvarsfull rovdjursförvaltning, då samstämmiga studier visar
att den olagliga jakten på rovdjuren är
omfattande inte bara i renskötselområdet
och i varglänen utan även i södra Sverige.
Två års fängelse är minimistraff vid
grovt jaktbrott och jakthäleri. Trots det
prioriterar polisen sällan dessa brott.
Sverige har en lagstiftning som tydligt definierar grova jaktbrott och vi har också
stränga straff, men däremellan ett svart
hål. När jaktbrott misstänks eller upptäcks
– vem tar då initiativet? Alltför ofta hänvisar myndigheterna till varandra och inget
händer. Grova jaktbrott är ”färskvara” och
om man ska nå framgång måste bevis säkras och andra åtgärder vidtas omedelbart.
Här måste krafttag tas!
Siffrorna talar för sig!

Robert Franzén

Län

Totalt
Lst
Jägare/
antal tjänste- markförordmän
ägare
nade

Södermanlands

0

Östergötlands

1

Jönköpings

0

Kronobergs

0

Kalmar

0

Gotlands

0

Blekinge

0

Skåne

5

Hallands

0

Södra RFO

1

3

2

6

4

2

Stockholms

40

3

37

Uppsala

3

2

1

V. Götalands

2

2

Värmlands

0

Örebro

2

2

Västmanlands

8

7

1

Dalarnas

34

5

29

Gävleborgs

8

5

3

Mellersta RFO

97

26

71

Västernorrlands

7

0

7

Jämtlands

44

30

14

Västerbottens

24

22

2

Norrbottens

52

5

47

127

57

70

230

87

143

Norra RFO
Totalt

Siffrorna anger antalet jakttillsynsmän förordnade av länsstyrelserna. Lst=länsstyrelsen,
RFO=rovdjursförvaltningsområde.
Källa: Länsstyrelserna v. 46 - 2016
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