INTERPELLATION TILL STATSRÅD
Från Riksdagsförvaltningen
2017-04-13
Besvaras senast
2017-05-02
Till statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

2016/17:453 Illegal jakt på rovdjur
Rovdjuren, som står högst upp i näringskedjan, spelar en viktig roll för våra
ekosystem. För att våra ekosystem även i framtiden ska vara hållbara med en
rik biologisk mångfald bör de stora rovdjuren tillåtas att nå långsiktigt
livskraftiga nivåer. Därutöver har Sverige som land en skyldighet att bromsa
utarmningen av biologisk mångfald.
För de svenska stammarna av våra stora rovdjur är den illegala jakten en av de
faktorer som begränsar storleken. Forskaren Håkan Sand vid Sveriges
lantbruksuniversitet (SLU) bedömer att den illegala jakten på kort sikt är den
enskilt största dödsorsaken bland vargar och att den därmed är begränsande för
tillväxten av stammen.
Obduktioner av varg på Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) ger tydliga
belägg för att illegal jakt på varg sker. Detta genom att vargarna haft hagel i
kroppen och hageljakt inte är tillåten vid licensjakt. Etablerad forskning visar
dock att de vargar som dödas illegalt och som upptäcks genom obduktioner på
SVA bara är toppen på ett isberg. Enligt Håkan Sand kan uppemot 50 vargar
dödas illegalt årligen.
En iakttagelse man kan göra är att illegal jakt på varg inte har upphört trots att
licensjakt genomförts ett antal år.
Även för kungsörnen är situationen allvarlig när det gäller illegal jakt där
omkring 10 procent av örnarna har hagelskador enligt organisationen Kungsörn
Sverige. Även för våra övriga stora rovdjur finns problematiken med illegal
jakt. I norra Sverige pågår för närvarande en omfattande utredning gällande
illegal jakt på järv och björn.
Trots det till synes allvarliga läget lyckas inte det svenska rättsväsendet
fastställa mer än knappt en fällande dom för grovt jaktbrott per år i Sverige.
Enligt miljöåklagare Christer Jarlås är det här en brottslighet man kan ägna sig
åt utan någon större upptäcktsrisk.
Vänsterpartiet anser att omfattningen av den illegala jakten på våra stora
rovdjur är ytterst allvarlig. Den försvårar uppfyllandet av våra nationella och
internationella förpliktelser och målsättningar om att bevara våra hotade arter
och deras funktion för våra ekosystem. Därutöver förorsakar den i många fall
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stort lidande för djuren.
Vår bedömning är att det krävs ytterligare åtgärder för att motverka den illegala
jakten. Självfallet ligger ett stort ansvar på rättsväsendet att hantera brottslighet.
Men för att stärka arbetet mot illegal rovdjursjakt krävs även en fungerande
länk med naturbevakare, jakttillsynsmän och jägare för att brott ska kunna
beivras genom ett fungerande rättssystem.
Med anledning av det ovan nämnda vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att stärka arbetet mot illegal
rovdjursjakt?

………………………………………
Jens Holm (V)

Överlämnas enligt uppdrag
Lisa Gunnfors
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