
 
 
Jägarna har blivit anklagade för att vara lika kriminella som mc-gängen!  
 
Vill här ge en bild av vad detta påstående kommer ifrån. För er som blir kontaktade av media 
eller vill skriva insändare kan följande vara bra att veta. 
 
Vid det årliga vargsymposiet i veckan i Vålådalen talade bland annat Mikael Pyka från BRÅ, 
Brottsförebyggande rådet. Han refererade till en förstudie som han skrivit; Tjuvjakt på rovdjur 
genom kriminologens ögon, som handlar om hur man kan minska brottsligheten på jaktens 
område. I ett uttalande hade Mikael Pyka nämnt att ”det är lika svårt att få jägare att tala om 
illegal jakt som att få mc-gängen att tala om sina kriminella handlingar”. Svenska 
Jägareförbundet reagerar kraftigt på att man från en myndighet jämför den samlade jägarkåren 
med de kriminella mc-gängen! Konsekvensen blir att det blir svårt att räkna med någon 
respekt från jägarhåll för den forskning som bedrivs inom BRÅ. 
 
Tyvärr hade TT valt att vinkla Mikael Pykas uttalande så att media på ett olyckligt sätt 
fokuserat på jägarkårens jämförelse med mc-gängen. Svenska Jägareförbundet har sökt 
Mikael Pyka för att få en förklaring till det inträffade. 
 
Vad gäller själva sakfrågan, den att det bedrivs tjuvjakt på rovdjur, så tar Jägareförbundet 
kraftigt avstånd från all form av kriminell handling. Men den otillåtna skyddsjakten – när 
bönder försvarar sina tamdjur eller där jägare försvarar sin hund mot rovdjursangrepp – ses 
som ett underbetyg till den nuvarande rovdjurspolitiken. Svenska Jägareförbundet har med 
kraft arbetat för att få en bättre rovdjurspolitik, bland annat med ändring av § 28 så att man får 
försvara sina tamdjur mot rovdjursangrepp även utanför hägn.  
 
När människor upplever rovdjurspolitiken som synnerligen orättvis ökar risken för 
lagöverträdelser. Lyckas vi inte legitimera rovdjurspolitiken och lagstiftningen hos dem som 
ska leva med rovdjuren kommer det att bli mycket svårt att komma tillrätta med den illegala 
jakten.  
 
 
 
 
 


