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Nytt uppdrag till Brottsförebyggande rådet (Brå) om illegal jakt
Bakgrund
Brå gjorde i en rapport 2007 en viktig och bra belysning av illegal jakt på rovdjur i Sverige
(rapport 2007:22). Forskarsamhället uppskattar tämligen enigt att drygt halva totala
dödligheten (mortaliteten) av varg utgörs av illegal jakt inklusive förgiftning. Detta är en
hittills inte tillräckligt uppmärksammad realitet och förutsättning när det gäller
förvaltningen av rovdjursbestånden.
Via media har nyligen framkommit att polisen har stora problem i att utreda och lagföra
misstänkta brott inom detta område. Bilden som ges är att situationen är utanför
myndigheternas kontroll. SVT har nyligen sänt ett reportage om detta problem, där bl.a.
miljöåklagare Christer Jarlås t.ex. tog upp de svårigheter som polis och åklagare har.
Polisens nationella operativa enhet (NOA) har också bekräftat att den illegala jakten i
Sverige är en del av den globala artkriminaliteten som omsätter stora ekonomiska belopp.
Naturskyddsföreningen menar att tiden är hög att staten skaffar sig bättre kunskap och
överblick över den illegala jakten på rovdjur. Omfattning, huruvida den är organiserad, var
och när den sker osv. En sådan kunskap är nödvändig som underlag för att berörda
myndigheter - Åklagarmyndigheten, Rikspolisstyrelsen, Naturvårdsverket, länsstyrelser –
bättre ska kunna bekämpa denna företeelse. I nästa steg bör regeringen låta ta fram en
konkret handlingsplan som ska syfta till att stävja detta problem.
Våra yrkanden
Mot denna bakgrund yrkar vi att regeringen:
-

Naturskyddsföreningen
Swedish Society for
Nature Conservation

Uppdrar att Brå att kartlägga omfattning m.m. av den illegala jakten på de fyra
stora rovdjuren; varg, järv, lodjur och björn, samt kungsörn.
På basis av det underlag som Brå tar fram; uppdrar åt berörda myndigheter att
tillsammans ta fram en aktionsplan som ska syfta till att minimera illegal jakt på
dessa fem arter.
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