HOTET MOT JAKTEN
SÅ HANTERAR DU OVÄLKOMMET BESÖK

D

e allra flesta i sam
hället har en förstå
else för behovet av
jakt, även om de inte
kanske vet så myck
et om hur jakten utförs eller
vad den betyder. Men sedan
finns de en grupp människor
som ogillar jakt så mycket att
de saboterar och hotar jägare.
Just därför är det bra om fler
jägare ser och förstår vad som
händer i mötet mellan aktivis
ter och jägare. För okunskap
om aktivisterna kan vara vår
största svaghet.
I stort sett alla jägare är
medvetna om det hårdnande
klimatet mellan aktivister och
jägare.
Men kunskapen av att hantera
och möta människor som vill
sabotera och stoppa jakter är
ofta liten.
Denna broschyr har till syfte
att skapa kännedom om hur
aktivister arbetar, vad lagen
säger och hur man som jägare
bör agera.

AKTIVISTEN

Aktivisten har ett antal mål
med sin verksamhet. Dessa
kan summeras enligt följande:
Skrämmas, sabotera och
förstöra jakten
Dokumentera människor,
namn, bilar
Provocera fram bråk, som
används för att svartmåla
jakten och jägarna
Skapa opinion mot jakt

✔
✔
✔
✔

Att möta högljudda och
provocerande människor som
försöker att starta bråk är ing
en trevlig upplevelse. Ofta är
de svartklädda, maskerade och
verkar i en grupp. Personer
na har olika roller. Några ska
provocera, medan andra filmar
och dokumenterar.
Aktivisterna dokumenterar
inte bara det som händer under
mötet med jägarna. De utnyttjar
namn och bilder från tidningar
och sociala medier för att kart
lägga människor som kan vara
tänkbara måltavlor.

Allt som kan användas nyttjar
de. Bilnummer, adresser och
anhöriga.
Detta innebär att allt vi jägare
gör publikt kan användas emot
oss. En oskyldig intervju i lo
kaltidningen om en lyckad älg
jakt kan innebära att aktivister
na riktar sina blickar mot den
som uttalar sig eller dennes
jaktlag. Attacken kan innebära
allt från söndersågade jakt
torn, människor som försöker
skrämma vilt under en jakt, till
direkta konfrontationer.
Exakt detta är ett av deras
syften. De vill skrämmas och
använda skrämseln som ett
vapen mot de som jagar. De
vill att jägarna ska känna sig
oroliga och påverka vardagen
för de som hotas eller upplever
obehag av sabotörernas när
het.
Eftersom ingen vill få sin jakt
förstörd, någon anhörig skrämd
finns det anledning att tänka
till hur jägare agerar såväl i ett
eventuellt möte med aktivister
som i vår vardag.

ETT:

AKTIVISTEN

LAGEN

Vad säger lagen? Markäga
ren har i grunden jakträtten
på sin fastighet. Denna rätt
kan markägaren förfoga
över själv eller upplåta till
en annan jakträttshavare.
Den som har jakträtt har
alltså en laglig rätt att jaga.
Äganderätten och nyttjan
derätterna till fastigheten är
starkare rättigheter än alle
mansrätten. På samma sätt
som man inte får gå genom
odlade grödor, eftersom
man då förstör skörden,
får man inte heller medve
tet förstöra för de som ska
jaga.
Dock ska jägare naturligtvis
visa stor generositet med
allmänhetens tillgång till
naturen. Det handlar om att
bägge parter ska uppvisa
god ton och omdöme då
man möts i skogen.
Däremot är det tydligt att
man inte medvetet får sa
botera jakten, vilket är syftet
från aktivisterna. De har inte

lagen med sig. Och argu
ment om allemansrätten
håller inte.

TVÅ:
L A G E N

✔ Att sabotera jakt katego

riseras som ofredande eller
egenmäktigt förfarande.
Att förstöra jakttorn,
släppa ut djur ur hägn med
mera kategoriseras som
skadegörelse och/eller
framkallande av fara för
annan.

✔

Sabotörerna använder ofta
klippta filmsekvenser för
att utmåla jägarna som de
hotfulla och provocerande.
Därför är det bra om jägarna
också filmar händelserna.
Då kan man motbevisa
innehållet i sabotörernas
film. Filmer kan också fung
era som bevismaterial i en
rättegång.

JÄGAREN

Som vanlig jägare kan man
hamna i en situation man
inte varit beredd på. Att möta
en maskerad människa som
skriker: ”mördare”, ”njuter du
när du dödar djur ditt av
skum”, ”kräk” och så vidare
är utmanande. De gör ofta
personangrepp mot både
jägare som anhöriga. Det
är ytterst svårt att förutsäga
hur man agerar när rädsla
och osäkerhet blandas med
upprördhet.
Eftersom jaktsabotörer beter
sig hotfullt och provocerande
är det ett obehagligt möte – och
en mycket svårhanterad situa
tion. Poliser tränas exempelvis
i att hantera sådana situationer.
Men som privatperson står
man ofta utan erfarenheter
eller kunskap för klara av
uppgiften.
Det enda man kan göra är
att förbereda sig – att tänka
till innan. Det görs lämpligast
genom diskussioner inom
jaktlaget.
Tro aldrig att du under en

pågående aktion kan tala
jaktsabotörer till rätta. De
kommer nästan alltid i grupp
och stödjer varandra för att
uppnå sina mål.
Här följer några tips för den
ensamma jägaren i skogen:

✔
✔

Gör patron ur. Och ha
noga uppsikt på ditt vapen.
Starta din mobilkamera
och filma vad som händer och
vad som sägs.
Kontakta jaktkamraterna
och förklara vad som sker. Så
du kan få hjälp.
Förklara för aktivisterna
att de stör och saboterar jak
ten. Be dem lämna platsen.
Vägrar de lämna platsen.
Ring polisen.
Gå därifrån.
Svara inte på tilltal. Uppge
inga personuppgifter. Låt dig
inte provoceras, utan avbryt
jakten.
Dokumentera om möjlig
aktivisterna. Hur de ser ut,
vilka bilar de kom med, hur
många mm.
Polisanmäl alltid.

✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔

TRE:
JÄGAREN

JAKTLAGET

Under en del aktioner så
konfronterar aktivisterna
hela jaktlag. De tränger sig
gärna in på gårdsplaner och
andra platser. Hur ska man
som grupp hantera aktivis
terna? De vill naturligtvis få
igång diskussioner och pro
vokationer mot flera jägare.
Överraskningsmomentet
används frekvent, vilket gör
det enklare för dem att få till
bråk.
Allt som yppas kommer att
spelas in och klippas på ett
för jägarna ofördelaktigt sätt.
Därför kan det vara bra att
man inom jaktlaget har dis
kuterat vilka som är bäst på
att hantera en hotfull situa
tion. De bör få en central roll
i mötet med sabotörerna.

Här följer några tips för
jägare i grupp:

✔ Säkerställ att alla vapen

är oladdade och ha noga
uppsikt över dem.
Avdela några personer
som filmar allt som händer
på platsen. Notera namn och
bilnummer med mera.
Ett par lugna personer tar
diskussionen med sabotö
rerna.
Förklara för aktivisterna
att de stör och saboterar
jakten. Inträffar händelsen
på privat plats. Förklara
detta också. Be dem lämna
platsen.
Vägrar de lämna plat
sen. Ring polisen och gör en
anmälan.

✔
✔

✔
✔

✔ Jaktlaget bör sedan dra

sig tillbaka (gärna till en plats
där aktivisterna inte har till
träde – exempelvis inomhus).
Där kan man bestämma om
man ska avbryta jakten eller
omgruppera till annan plats.
Obehöriga har inte rätt att
köra bil på enskilda vägar.
Det är inte alltid polisen
har möjlighet att komma.
Stöd varandra inom jakt
laget så att ingen provoceras
till våldsamheter
Spara filmerna. Ta kon
takt med Svenska Jägare
förbundet så snart händel
sen inträffat. Förbundet kan
ibland hjälpa till att skapa
kännedom om händelsen
och det verkliga händelse
förloppet.

✔
✔
✔

FYRA:
JAKTLAGET

