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Som medlem i förbunden och berörd av den jakt på jägare, som nu verkar pågå från vår nuvarande 

regering, är jag frågande till vad förbunden gör och ämnar göra åt situationen.  

Bakgrunden är att det upplevs i jägarkretsar, som att nuvarande politik och strategier inom 

förbunden inte leder till någon framgång för jägarna, tvärtom blir allt bara värre. 

Den S & MP regering, som nu i ett antal år styrt landet med stöd av C och L har successivt försämrat 

villkoren för jägarkollektivet. Följande kan jag konstatera har försämrats; 

Myndigheternas agerande mot jägarna visar på ett synsätt, där man betraktar jägarkollektivet som i 

grunden kriminellt, mot vilket det behövs särskilda åtgärder. 

Övervåld av polisen. 

Insatsstyrkor används vid hämtning till förhör av ostraffade medborgare, som aldrig visat sig 

våldsamma.  På mycket svaga grunder frihetsberövas sedan vederbörande. Behandlingen verkar ha 

sin grund i, att de är jaktintresserade och innehavare av jaktvapen. 

Indragning av vapenlicenser  

Används som bestraffningsmetod, utan relevanta skäl. Polismyndigheten har att utge tillstånd för 

innehav av vapen. Jakten är en livsstil och därmed en viktig del i jägarnas liv. Att bli berövad sina 

vapen och därmed förhindrad att jaga, är ett mycket kännbart straff. Det tillämpas av 

polismyndigheten på ett synnerligen oproportionerligt sätt. Man utdelar det straffet för rena 

struntsaker och utan egna utredningar om relevansen i tex det sekretessbelagda misstankeregistret. 

Avlyssning av telefoner utan laglig grund 

Begäran om ändring av avlyssningslagen har inlämnats av RÅ med innebörden att jägare, som 

misstänks ha jagat ett djur jämställs med terrorister, narkotikahandlare, rånare m.m. Detta med 

avsikten att åklagarna och polisen lättare skall få tillstånd från domstolarna att avlyssna jägare, utan 

någon bedömning av riktigheten, rimligheten eller överensstämmelsen med rättspraxis av åklagarens 

påståenden. Det begär RÅ, trots att det är uppenbart att polisen, åklagare och domstol tidigare inte 

har klarat av uppgiften, att skydda den personliga integriteten inom ramarna för den lagstiftning som 

finns idag. När det visat sig att myndigheterna upprepat har agerat utanför lagens ramar, sker ingen 

bestraffning. Istället begär RÅ att lagen skall ändras, så att den olagliga avlyssning som skett i relativt 

stor omfattning, skall legaliseras. Risken är uppenbar att detta öppnar för, att jägare kommer att 

avlyssnas utan annan grund, än att de är just jägare. 

Missbruk av viltvårdsavgiften (“det statliga jaktkortet”) 

En avgift skall ha ett ändamål, som är specifikt. I detta fall viltvård. Styrningen av användningen av 

medlen gör regeringen via sina myndigheter. Regeringen ansvarar för, att användningen av 

viltvårdsfondens medel stämmer med ändamålet. Det gör den inte idag!  

Eftersök, utbildning och forskning är t.ex. inte viltvård. Vissa ändamål är direkt kontraproduktiva 

d.v.s. missgynnar viltvård. Om inte viltvårdsavgiften används till det, som verkligen är viltvård tappas 



respekten för avgiften. Det får troligen till följd, att inbetalningarna till fonden minskar. Om fondens 

pengar används till det den är avsedd för, kan avgiften sänkas istället för att behöva höjas. 

Vad vill och kan förbunden? 

Jag önskar få veta förbundens åsikter, om vad man ser för möjligheter, att få regeringen och 

myndigheterna att respektera alla jägare, som de laglydiga människor de som grupp är och inte, som 

kriminella. Vad ser förbunden för möjligheter och metoder?  Tror man att dessa metoder kan ha 

någon effekt, när de så uppenbart inte har haft det hittills? Är förbunden beredda att samarbeta för 

att nå målet, en betydligt större respekt för betydelsen av jakten och jägarna? 

Tacksam för svar! 
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