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Ang. Jo2009/385 - Remiss 2009-02-03 angående Naturvårdsverkets utvärdering av 

förordningen (2007:127) om särskilda bestämmelser om skyddsåtgärder vid 

rovdjursangrepp 

Svenska Jägareförbundet (”Förbundet”) får efter att ha tagit del av rubricerad remiss anföra 

följande. 

Förbundet delar Naturvårdsverkets uppfattning att förordningen och dess tillämpning inte påverkat 

rovdjursstammarna, inklusive vargstammen, negativt. Den uppfattning som framförs av såväl 

Naturvårdsverket, Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten att förordningen skulle sätta 

fredningen av rovdjuren ur spel anser Förbundet vara såväl felaktig som osaklig. Regeringen har 

beslutat förordningen just för att de förfaranden som omfattas av densamma skall vara straffria. 

Den inställning som framförs är således obegriplig och närmast synes den innebära ett 

underkännande av hela rättsväsendet, inklusive de själva (polisen och åklagarna) samt inte minst 

domstolarnas bevisbedömningar. Det förtjänar dessutom att noteras att såvitt vi känner till har 

skytten själv anmält händelsen i samtliga fall som angivits i utvärderingen - det gör inte 

brottslingar. 

Även om den tid under vilken förordningen tillämpats varit förhållandelsevis kort, så har utfallet 

blivit det förväntade. I snitt har ca. 5 rovdjur per år dödats lagligt med stöd av förordningen. Denna 

beräkning byggde på tidigare kända data så den verkliga tidsperioden man tagit hänsyn till är 

således väsentligt längre. Således finns det enligt Förbundets mening ingen anledning att förlänga 

tidsperioden under vilken en utvärdering skall ske. §28 i jaktförordningen bör således redan nu 

ändras i enlighet med vad förordningen föreskriver, så att det även efter den 30 april är möjligt att 

döda ett rovdjur som angriper tamdjur utom inhägnat område, innan ett angrepp faktiskt har skett. 

Förbundet anser dock att frågan om vad som anses som ett tamdjurs ”vårdare” är oklart när man 

för ett resonemang framförallt om jakthundar. Förbundet föreslår därför att det skall vara tamdjurs 

”ägare och den som företräder denne” som har rätt att döda rovdjur med stöd av §28 i 

jaktförordningen. 
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