SVENSKA ROVDJURSFÖRENINGEN OM BRÅ:s RAPPORT ”ILLEGAL JAKT PÅ STORA ROVDJUR – KONFLIKT I LAGLÖST LAND?”
SRF är tacksamma för att denna rapport tagits fram! Här får alla en bild över situationen för våra stora rovdjur och de attityder till illegal jakt som förekommer inom vissa grupper, vilket kan ge större möjligheter att
komma åt den illegala jakten.
Rapporten slår fast att den illegala jakten på de stora rovdjuren är omfattande och att den har stor påverkan
på rovdjursstammarna. Den pekar också på svårigheter med att upptäcka, anmäla men också att klara upp
fall av jaktbrott. Risken att bli upptäckt och fälld är mycket liten vilket bl.a. enligt rapporten beror på trakasserier och hot mot myndighetspersoner och polis. Ett förslag skulle enligt oss kunna vara att tillsätta en nationell insatsstyrka som utreder jaktbrott för att minska trycket på lokala myndighetspersoner och lokalpolis,
vilket inte föreslagits i rapporten.
Att illegal jakt kan ses som ett uttryck för ”vi och dom” är ett demokratiproblem som våra politiker måste ta
tag i genom att själva stå bakom den rovdjurspolitik som är beslutat, till den dagen man beslutar något annat.
Men även massmedierna måste ta sitt ansvar då de enligt rapporten oftast visar en negativ bild av rovdjuren
och gärna underblåser konﬂikten mellan beslutsfattare/myndigheter och lokalbefolkning.
Rapporten borde tydligare ha framhållit att intervjuunderlaget, som i sig visar en bristande folklig förankring
av rovdjurspolitiken, grundar sig på intervjuer som genomförts med människor som i första hand har jaktligt
intresse eller är tamdjursägare. Dessa grupper av människor utgör tillsammans bara en bråkdel av landets
befolkning, vilket också förklarar den stora skillnaden i attityder i förhållande till exempelvis resultatet av
FjällMistras stora attitydundersökning, som riktade sig till ett representativt tvärsnitt av befolkningen.
Det är inte Rovdjursföreningens uppfattning att alla i glesbygden stödjer illegal jakt och är emot rovdjur,
som några medier gick ut med efter BRÅ:s presskonferens. Enligt vår uppfattning, är det snarare så att en
undersökning som bygger på uttryckta åsikter från snäva intressegrupper ger möjlighet till vantolkningar av
medier som företräder dessa grupper, medvetet eller omedvetet. Vantolkningar som lätt kan användas i syfte
att påverka opinionen i en riktning som gynnar de egna intressena.
Det är viktigt att alla får en bild av den omfattande illegala jakten, vilken proﬁl gärningspersonerna har och
att den utgör en stor del av dödligheten för rovdjuren, vilket påtagligt påverkar arternas möjlighet att överleva i Sverige. Förslaget att ha olika straffsatser för illegal jakt och ”otillåten skyddsjakt” kan diskuteras. Man
måste då se över den förändring som gjordes av skyddsjaktsparagrafen i Jaktförordningen i maj, som reglerar skyddsjakt på enskilds initiativ och som utformats så att den möjliggör godtycklig tillämpning, vilket
innebär svårigheter att fälla någon för ett eventuellt missbruk av paragrafen i brottsligt uppsåt.
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