
 

  

DRIS-BREVET 2/2021 - 4 juli 2021 

 

  

 
  
 

  

 

Ledare juli 2021 

En ny rovdjursallians behövs i Sverige 
 

Vi är många små föreningar som kämpar för djurens bästa med olika profiler. En hel del 

djurvänner är medlemmar i många föreningar och därigenom delar vi med oss kunskaper, 

erfarenheter försöker bli starkare genom samarbete. Men samverkan utan resurser, pengar och 

tid är svårt. 

Nu har även EU förstått att balansen i den svenska rovdjursdebatten och -arbete är väldigt skev. 

Alla de statliga medlen som ska till rovdjursskyddet enligt habitatdirektivet pumpas ut till 

jaktsidan och den "objektiva informationsplikten" som de ska uppfylla med tiotals miljoner kronor 

varje år har stöttat kommersiella jakttidningar som är partiska och helt osakliga med tanke på hur 

man ignorerar den gällande EU-rätten. (Läs bl a här hur Sverige bryter mot EU-rätten hela tiden.) 

Det är tufft här på bevararsidan att kämpa med ideella krafter och på sin fritid. Vi är dock många 

som har förstått behovet och förhoppningsvis kan vi organisera oss i en samverkan framöver. 

Men då behövs även de stora föreningarna, särskilt WWF som lämnat vargdiskussionen helt i 

Sverige under de senaste åren. Med en fungerande samverkan kan vi sedan skapa projekt 

såsom WolfAlps i Italien och Österrike, där man med EU:s finansiering och med forskare från 

universitet jobbar framgångsrikt med att återställa vargen till Alperna. - DRIS - 

 
  
 

    

https://userdata.paloma.se/Pictures/24744/Archive/(default)/FINALVraRovdjur3-2020.pdf
https://www.lifewolfalps.eu/en/conference/


DRIS grundare och 

första ordförande har 

gått bort 
 

 

 

 

 

Tack, Bibi Noris, för att 

du gav djuren en röst! 

Bibi Liisa Noris har gått bort efter en längre tids 

sjukdom. Hon har gjort ett enormt avtryck i 

djurvänner i hela landet gnome sitt engagemang i 

olika djurskyddsföreningar samt som grundande 

medlem av Djurens parti och DRIS. Hennes 

fantastiska djurbilder lämnar ingen kall och hennes 

förmåga att stilisera djur grafiskt har skapat många 

fina publikatiioner och logotypes. Bland annat vår 

kloka uggla ovan. Vi sörjer och saknar Bibi och våra 

tankar går till hennes man, son och barnbarnen 

samt alla djuren runt om henne. Tack Bibi för att du 

gav djuren en röst, vi ska förvalta det så väl vi kan! 

Johanna Parikka Altenstedt, ordförande 

 
  

 

  

 

  

 

 

 

EU orolig för vargkonflikten 

EU-kommissionen har anlitat en förmedlare för 

att skapa en dialog mellan olika intressen kring 

vargen i Sverige. 

 

Naturvårdsverket och ett antal länsstyrelser har 

också varit med i dialogen och DRIS bjöds in intitialt 

men utan en vettig förklaring uteslöts vi och 

Jaktkritikerna av Naturvårdsverket i denna process 

av Naturvårdsverket. Enligt initierade källor beror 

det på en stor ilska över att vi lyft aktivt brott mot 

rättsregler som sker i samband med 

rovdjursförvaltningen, myndighetsutövningen och 

jaktbesluten - samt att rättsvårdande myndigheter i 

Sverige verkställer inte EU:s lagar och regler som 

ett medlemsland ska göra. 

 

Vi väntar dock med spänning på rapporten som EU 

ska skriva om situationen snart. Vi vet även att EU 

har börjat intressera sig igen för vargens ställning i 

Sverige, men statens svar på frågorna hålls noga 

borta från såväl offentligheten som media. Men 

källorna i Bryssel berättar att de är rätt förskräckta 

av hur saker sköts i Sverige. Se nedan i detta 

nyhetsbrev hur Rovdjursföreningen fick chansen att 

berätta om läget till EU:s miljökomissionär. 

 
  

 

  

 

https://sverigesradio.se/artikel/nationell-vargmedlare-ska-dampa-konflikten


Skyddsjaktsbeslut på helgerna: 

150 vargar skjutna sedan 2016 

  

 

 

 

 

Foto: I am Susi / FB 

Trots att vargen är absolut skyddad 

enligt habitatdirektivet så har det skjutits 

151 vargar sedan 2016 med 

länsstyrelsernas goda min. 

Myndigheterna jobbar på högtryck på 

helgerna med att sprida jaktbeslut 

effektivt innan någon hinner överklaga. 

Sammanlagt är det 60 av 151 

skyddsjaktsbeslut på varg som tagits 

under fredag och helgen, det vill säga 40 %. 

Bilden blir ännu allvarligare när man ser till 

enskilda länsstyrelser. De län med många 

bifall till skyddsjakt har också många beslut 

fredag-söndag såsom Jämtland (44 procent) 

och Dalarna (52 procent). Värst är dock 

några länsstyrelser med betydligt färre 

skyddsjaktsbeslut, som Norrbotten (75 

procent) och några länsstyrelser med 

enstaka beslut som når hela 100 procent. 

Intressant nog skiljer sig bilden en hel del, 

vilket är en indikation på att man inte 

behöver ta beslut under helgen.Trots att 

DRIS och andra föreningar överklagat det 

Länsstyrelserna jobbar på helgerna 

för att undgå överklagan. 
 

  

 

Jämtland (27 av 61) är en av de värsta, 44 

procent av besluten på fredag-söndag. 

Dalarna (12 av 23) är dock värre och fattar 

52 procent av besluten på fredag-söndag. 

Jönköping respektive Västra Götaland har 

bara ett beslut vardera, men det togs på en 

fredag (100 procent helgbeslut...). 

Norrbotten har tagit hela (6 av 8 beslut) 75 

procent av besluten på fredag - söndag. 

Skåne (1 av 2) har alltså hälften av besluten 

på helgen. 

Stockholm (3 av 7) uppvisar 43 procent 

beslut fredag-söndag (alltså lika illa som 

Jämtland). 

Värmland är oväntat bra med (3 av 12) 25 

procent helgbeslut. 

Västerbotten också bra (1 av 6) med 16 

procent av besluten tagna på en fredag. 

Västernorrland ännu bättre (1 av 7) med 14 

procent av besluten tagna på en fredag. 

Västmanland har tagit (2/2) det vill säga alla 

av sina (få) skyddsjaktsbeslut på fredagar. 

.Källa: Naturskyddsföreningen 



processuella att ta beslut så att 

Århuskonventionens och Habitatdirektivets 

innehåll ska beaktas fortsätter 

länsstyrelserna med otyget att ta beslut som 

i praktiken går inte att överklaga även om 

det kan göras enligt förvaltnignsrättslig teori. 
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EU-parlamentet kraftsamlar 

för biologisk mångfald 

 

 

EU-parlamentet antog i början av juni en 

resolution för biologisk mångfald med 

konkreta höga krav på medlemsstater. 

Bland nej-rösterna 

hittas samtliga svenska politiker från C, 

M, KD och SD. 

30 procent av EU:s land och hav måste bli 

skyddade områden i framtiden inom 

gemenskapen. Minst en tredjedel av dessa 

områden, inklusive alla återstående primär- 

 
  

 

  

 

 

 

 

  

Aktuellt hos våra vänner 

  
 

Bevararföreningen Revolution Rovdjur har 

samlat alla aktuella skyddsjaktsbesluten här. 

Det är enormt antal djur som skjutits. 

* * * 

 

Svenska Rovdjursföreningen som har 

aktivt arbetat för att skydda vargen under 

många år deltog i juni på ett möte med EU:s 

miljökommissionär Virginijus Sinkevičius om 

vargens situation i Europa. Kommissionären 

är bekymrad över hur situationen ser ut för 

vargen i Sverige. 

* * * 

Naturskyddsföreningen som funnits i mer än 

100 år har lång erfarenhet av vargen. Här 

har de samlat mycket matnyttig information 

om denna mäktiga och kloka rovdjur. 

* * * 

Jaktkritikerna är på de jagade djurens sida 

och har lyft bland annat forskning om hur 

mycket bly jakten lämnar i skogen och i 

djuren. 

 
  

 

  

 

https://revolutionrov.com/
https://revolutionrov.com/dokument-o-pdf/
https://www.rovdjur.se/
https://www.rovdjur.se/press/aktuellt/mote-med-eu-kommissionaren-virginijus-sinkevicius_7745
https://www.naturskyddsforeningen.se/
https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/faq-vanliga-fragor-om-varg/
https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/faq-vanliga-fragor-om-varg/
https://jaktkritikerna.se/
https://jaktkritikerna.se/blychocken-i-vara-svenska-bjornar/


 

och gammelskogar i EU, måste skyddas 

ännu bättre. Bindande mål för biologisk 

mångfald i städer ska sättas (t. ex. gröna tak 

på nybyggen). En EU-författning om 

biologisk mångfald liknande EU:s klimatlag 

ska stiftas. Snabba insatser för att hejda 

nedgången i populationerna av bin och 

andra pollinatörer införs och 20 miljarder 

euro årligen ska beviljas till insatser för 

biologisk mångfald. För rovdjuren är det 

även väsentligt att den gynnsamma 

bevarandestatusen för alla skyddade arter 

och livsmiljöer enligt habitatdirektivet får inte 

försämras fram till 2030. 

  

 
  

 

   

  

 

Bibi Noris var fenomenal på att fotografera djur. Fler 

bilder på FB-sidan Liisa Noris. 

 
  

 

  

 

Lyssna på våra 

vargjuridikpoddar här!  

 
  

 

   

 

Om talerätt - bollen 

hos HFD 

DRIS har funnits som Facebook-grupp med över 

2000 medlemmar sedan 2013 och i september 

2017 angtogs stadgan. Den 7 november har DRIS 

haft organsiationsnummer i tre år, och därtill är vi 

över 100 medlemmar - och har nu full rätt att 

överklaga jaktbeslut och andra miljörättsliga beslut. 

Nu har vi bett Notarius Publicus att styrka våra 

medlemslistor eftersom vi vill inte lämna era namn 

och kontaktuppgifter till domstolar - som ännu 

ifrågasätter detta. Här finns reglerna för talerätt för 

miljöorganisationer - Århuskonventionen, och EU-

domstolen har fastställt reglerna i sin praxis många 

gånger. Ändå har förvaltningsdomstolar påstått att 

vi saknar talerätt. Nu har vi begärt prövningstillstånd 

i Högsta Förvaltningsdomstol med hänvisning till att 

man kan starta ett parti i Sverige och enligt vallagen 

bevisa antalet medlemmar genom Notarius 

  

Ny vargavhandling i Finland 

I Finland forskas det en hel del om vargen 

ute i olika vetenskapliga discilpliner. Här är 

den senaste disputationen från Jyväskylä 

universitet - på svenska - Aku 

Ahlholms "Vargens röst Rovdjursdiskursen i 

finsk, finlandssvensk och svensk press från 

1990-talet till 2010-talet". 

  

 
  

 

  

 

Regeringen visste redan 2007 

Skyddsjaktsparagrafen 28 

§ i jaktförordningen 

https://soundcloud.com/johanna-parikka-altensted/wolf-justice-del-1-sverige-bryter-systematiskt-mot-artikel-12-och-16-av-habitatdirektivet
https://soundcloud.com/johanna-parikka-altensted/wolf-justice-del-1-sverige-bryter-systematiskt-mot-artikel-12-och-16-av-habitatdirektivet
https://userdata.paloma.se/Pictures/24744/Archive/(default)/AARHUSKONVENTION_CELEX_22005A051701_SV_TXT.pdf
https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/73683/978-951-39-8513-4_vaitos05022021.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/73683/978-951-39-8513-4_vaitos05022021.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/73683/978-951-39-8513-4_vaitos05022021.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Publicus. Partier är ideella föreningar. Då bör enligt 

allmänna rättsprinciper även andra ideella 

föreningar analogt kunna bevisa antalet medlemmar 

på samma sätt särskilt när vi inte vill lämna ut 

medlemslistorna som kan bli offentliga handlingar. 

  

 
  

 

  

 

Myndighetsutövning mot varg: 

Allt mer delegeras av 

Naturvårdsverket till de 

okunniga länsstyrelserna 

Från och med förra året tillfaller 

kyddsjagade vargar, lodjur, björnar och 

järvar jakträttshavaren enligt 

Naturvårdsverkets delegeringsbeslut NV-

00303-20. Och nu har 

Naturvårdsverket delegerat 

licensjaktsbesluten i sig till de åtta 

"varglänsstyrelserna" trots att det är 

uppenbart att de varken har kunskaperna 

eller intresset av att följa EU-rättens 

skydd för rovdjuren och trots att 

miljöskyddsföreningarnas möjligheter att 

överklaga kringås kraftigt hela tiden med 

överklagningsförbud och administrativa 

piruetter. 

I Naturvårdsverkets delegeringsbeslut om 

överlåtelse av skyddsjaktsbesluten av stora 

rovdjur till länsstyrelserna som togs den 21 

april 2020 (d:nr NV-00303-20) framgår det 

på sidan 5 under rubriken Övrigt - se bifogad 

fil, att jägare får behålla det fällda djuret 

inklusive pälsen vide skyddsjakt. Det 

framgår dock inte av de nya föreskrifterna 

(NFS 2019:5), som nämns i texten och inte 

(1987:905) strider mot 

habitatdirektivet 

  

Skyddsjaktsbestämmelsen 28 § som 

tillåter skyddsjakt som motiveras som 

förebyggande åtgärd för att skydda 

tamdjur mot angrepp saknar stöd i art- 

och habitatdirektivets 

undantagsbestämmelser, vilket framgår 

särskilt i den andra rovdjursutredningen 

från 2007. 

I regeringens tre rovdjurspropositioner 

nämns detta dock aldrig. Regeringen har 

helt enkelt dolt habitatdirektivet från 

lagstiftningen och uppenbarligen är landets 

riksdagsledamöter och media så okunniga 

att det är möjligt. 

Därmed är det ytterst viktigt att domstolarna 

kan konventionsrätten och EU-rätten bakom 

eftersom det saknas i den nationella rätten. 

Enligt EU:s grundläggande rättsprinciper får 

inte en medlemsstat fuska bort EU-rätten på 

ett sätt som gör att den tolkas helt tvärtom i 

den nationella rätten – såsom har skett med 

denna bestämmelse. 

Robert Franzén från DRIS har följt denna 

utveckling och ger här en bakgrund som 

visar att regeringen har känt till att § 28 

strider mot konventionsrätten men valt att 

ändå gå vidare med den. 

Liten historik 

Vid den nuvarande jaktlagstiftningens 

tillkomst 1987 var varg, järv och lodjur 

totalfredade i landet och begränsad allmän 

jakt var tillåten på lodjur i renskötselområdet 

och licensjakt på björn. 28 § användes 

https://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Mojligheten-att-fatta-beslut-om-licensjakt-pa-varg-overlats-till-lansstyrelserna/?fbclid=IwAR0-
https://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Mojligheten-att-fatta-beslut-om-licensjakt-pa-varg-overlats-till-lansstyrelserna/?fbclid=IwAR0-


heller i Motiv och konsekvensutredning som 

verket gjorde dessförinnan. 

Skyddsjakt är en dispens från 

habitatdirektivets 12 artikel (EU) enligt artikel 

16.1 och myndighetsutövning. Hantering av 

skinn och pälsar av strikt skyddade djur 

enligt direktivet, samt enligt praxis från EU-

domstolen med stöd i EU:s övriga 

miljödirektiv och CITES- samt BERN -

avtalen är absolut förbjudet på ett sätt att det 

kan bli kommersiellt värde. 

Eftersom länsstyrelserna inte har kontroll 

över vilka som deltar i jakterna egentligen, 

och dessutom numera börjat initiera jakteran 

själv som myndighet - är det helt oförenligt 

med rättssäkerhet att myndighetens ansvar 

på detta sätt luckrar upp internationella 

konventioner till förmån av ett särintresse i 

Sverige dvs vissa jägare. Troféer är en stor 

drivkraft idag i kommersiell jakt av stora 

rovdjur såväl i Afrika som här hos oss, och 

bör på alla sätt bekämpas. Vi känner till att 

man idag bl a låter utländska jägare delta 

och det förekommer t ex helikopterjakt, som 

de gärna betalar stora summor förr. Det är 

fullständigt bisarrt att Naturvårdsverket - 

som enligt artikel 12.4. bör finnas på de 

skyddade djurens sida bidrar till att 

möjliggöra en bransch av rovdjursjakt. 

Det är därmed knappast förenligt med EU:s 

akter utifrån en teleologisk tolkning av 

konventionen, att jägare ska behålla skinnet 

efter fälld djur när det är skyddsjakt samt när 

det är fråga om strikt skyddade djur enligt 

habitatdirektivets bilaga 4, och i vargens fall, 

dessutom sedan juni 2020 ett djur av 

gemenskapsintresse, dvs skyddat på 

samma sätt i hela EU. 

mycket sällan. Rätten att skjuta varg med 

stöd av 28 § upphörde 1990, men vargen 

infördes i paragrafen igen efter 

millenniumskiftet. Observera att det fram till 

1 juli 2021 inte var det inte tillåtet att 

använda 28 § i nationalparker. Men nu har 

man öppnat upp paragrafen även där med 

motiveringen av att man skyddar renar – 

något som inte kan anses ha stöd i 

habitatdirektivet. 

Tre nya paragrafer infördes 2009 efter 

regeringsbeslut – 28 a; 28 b; och 28 c §§. 

Samtidigt gjordes betydande ändringar även 

i 28 §. En ny paragraf infördes 2014 – 28 d 

§. Naturvårdsverket ska enligt 28 c § 

fortlöpande ha koll på hur många rovdjur 

som fälls med stöd av 28 §. Vi har inte funnit 

några samlade uppgifter från 

Naturvårdsverket på hur paragrafen har 

använts sedan 2009. 

Här återges en del avsnitt i utredningen, 

närmast för att visa hur situationen beskrevs 

för drygt 20 år sedan främst gällande varg i 

landet. Vi hade då varit medlemmar i EU i 

fyra år! 

  

Rovdjuren och deras förvaltning (SOU 

2007:89) 

Direktiven till den andra rovdjursutredningen 

kom 2006 och utredningen blev klar i 

december 2007. 

Denna rovdjursutredningen med dess 686 

sidor stora betänkande följdes av 

propositionen: En ny rovdjursförvaltning, 

prop 2008/09:210. 

28 § berörs endast med beskrivande text i 

propositionen trots att ändringar och nya 

https://www.regeringen.se/49bbb4/contentassets/648b97fe34ea4cdaa3592b0efe9db1cb/betankandet


 

Det vore bra om EU-kommissionen satt ned 

foten och granskade hur Naturvårdsverket 

sköter sitt uppdrag som den myndighet som 

ansvarar för tillämpningen av 

habitatdirektivet i Sverige, samt om inte 

delegationen till länsstyrelserna fungerar 

grovt bristfälligt. Man har t ex inte till dagens 

datum fått till systemet med information om 

alla jaktbesluten för att EU-medborgare - vi 

allmänheten - ska ha en chans att se vilka 

beslut som tagits av de olika länsstyrelserna. 

Inte heller rapporteringen enligt 12.4 nedan 

fungerar. 

I kombination med § 59 i jaktförordningens 

överklagninsförbud gör det ju helt omöjligt i 

praktiken för någon att hinna med överklaga 

eller begära inhibition av jaktbesluten som 

strider mot lagen, innan djuret är fällt. Det är 

helt osakligt, orimligt och oproportionerligt. 

 

I en rättsstat kan man inte ha en myndighet 

som tolkar reglerna, verkställer reglerna och 

själv utvärderar hur de gjort detta, utan att 

någon annan har insyn och möjlighet att 

påverka detta. 

Det är annmärkningsvärt hur tyst det är från 

juristernas håll och hur lite den svenska 

rättsvetenskapen behandlar dessa frågor t 

ex inom förvaltningsrätten. Det är hög tid attt 

landets juridicums börjar sätta sig in i frågan. 

 
  

 

   

paragrafer tillkommit (28 b; 28 c §§) utan att 

de behandlats i tidigare utredningar. Läs här 

nedan utdrag från den andra utredningen 

som faktiskt analyserade de EU-rättsliga och 

konventionsrättsliga förpliktelserna som 

Sverige har gentemot strikt skyddade arter, 

även vargen. 

  

 

  

 

Foto: I am Susi / FB. Läs nedan mer om den 

andra utredningen. 
 

 

  
 

  

 

SOU 2007:89 



Hör följer några relevanta utdrag ur SOU 2007:89 som visar att i den s k andra 

rovdjursutredningen togs problemet med att svensk rätt inte följer EU-rätten upp, men det 

försvann senare från propotionen och lagen. Understryckningarna är Robert Franzéns. 

1.9 Bernkonventionen, EU:s Art- och habitatdirektiv och Fågeldirektiv samt nationell 

lagstiftning (s. 44) 

1.9.1 Allmänt 

Art- och habitatdirektivet och Fågeldirektivet har införlivats i jaktförordningen på ett i viss 

mån ofullständigt sätt. Jaktförordningen är förenlig med EU:s direktiv i den meningen att 

bestämmelserna inte går längre än vad som är tillåtet enligt artikel 16 1. respektive artikel 9 

1. Utredningen anser att det är lämpligt att den svenska jaktlagstiftningen medger undantag 

från artskyddet just i den utsträckning som Bernkonventionen och EU:s direktiv medger 

undantag från artskyddet för de aktuella arterna. Förutsättningarna för undantag enligt 

artikel 16 1. i Art- och habitatdirektivet och artikel 9 1. i Fågeldirektivet ska därför 

implementeras fullständigt i jaktlagstiftningen. 

1.9.4 Enskild skyddsjakt (s. 45) 

Med hänsyn till att enskild skyddsjakt enligt 28 § jaktförordningen (1987:905) förekommer i 

mycket liten utsträckning och att rätten att skydda tamdjur har en lång tradition och ett starkt 

stöd i den allmänna opinionen föreslår utredningen inte någon förändring i lagstiftningen. 

Frågan om enskild skyddsjakt för att skydda tamdjur kan förenas med Art- och 

habitatdirektivet ska bedömas mot bakgrund av Sveriges samlade åtgärder för att 

genomföra direktivet och arti-kel 2 i Art- och habitatdirektivet som medger att 

medlemsstaternas åtgärder får beakta landets ekonomiska, sociala och kulturella behov 

och nationella särdrag. 

 

13.6.3 Direktivets primära mål (s. 350) 

Det strikta skydd för arterna som medlemsstaterna måste genom-föra enligt artikel 12, ska 

tolkas mot bakgrund av direktivets övergripande syften enligt artikel 2. Därvid gäller att 

artikel 2 p 3, "Åtgärder som vidtas i enlighet med detta direktiv ska ta hänsyn till 

ekonomiska, sociala och kulturella behov och till regionala och lokala särdrag", inte utgör en 

självständig avvikelse från direktivets allmänna krav. 

 

13.14 Skyddsjakt utan särskilt tillstånd av myndighet (s. 367) nedan sista stycke under 

rubriken: 



... 28 § JF motsvaras närmast av undantagsbestämmelsen i artikel 16 1. b i Art- och 

habitatdirektivet som medger undantag från art-skyddet bl.a. för att undvika allvarlig skada 

särskilt på boskap och andra typer av egendom. Art- och habitatdirektivet har inte införlivats 

i 28 § JF och den implementering av direktivet som skett i 23 a § JF gäller enligt sin lydelse 

inte enskild skyddsjakt med stöd av 28 § JF. 

 

13.17.1 Direktivens införlivande i jaktlagstiftningen (s. 372) nedan sista stycke under 

rubriken: 

... Utredningen anser att jaktlagstiftningen är förenlig med direktivet i den meningen att 

bestämmelserna, med en viss reservation för den enskilda skyddsjakten enligt § 28 JF och 

enligt den tidsbegränsade förordningen (2007:127) med särskilda bestämmelser om 

skyddsåtgärder vid rovdjursangrepp, inte går längre än vad som sägs i artikel 16 1. och 9 1. 

Utredningen anser att det är lämpligt att den svenska jaktlagstiftningen medger undantag 

från artskyddet just i den utsträckning som direktivet medger. Det är därför naturligt och 

förenklande om införandet är fullständigt. Utredningen utvecklar i avsnitt 13.17.6 sin syn på 

hur den enskilda skyddsjakten kan förenas med Art- och habitatdirektivet. 

13.17.6 Enskild skyddsjakt enligt 28 § JF (s. 378) 

Utredningens förslag: Sveriges samlade åtgärder för att genom-föra Art- och 

habitatdirektivet, där ekonomiska, sociala och kulturella behov i landet och nationella 

särdrag beaktas, ska vara utgångspunkten i Sverige för om enskild skyddsjakt kan förenas 

med Art- och habitatdirektivet. 

Enligt artikel 12 i Art- och habitatdirektivet måste Sverige förbjuda alla former av avsiktligt 

fångande eller dödande i naturen av de strikt skyddade arterna. Bestämmelsen i 28 § JF, 

som inte knutits till 23 a § JF vari artikel 16 1. i direktivet införts, får anses utgöra ett avsteg 

från artikel 12. 

JF är långtgående i och med att bestämmelsen i 28 § medger att rovdjur dödas vid angrepp 

även på mindre värdefulla tamdjur och i regioner där rovdjursstammarna är svaga. 28 § JF 

specificerar inte de tamdjur som ger rätt till skyddsjakt. Även angripna fjäderfän ger för 

närvarande rätt att omedelbart skjuta t.ex. en varg, oavsett om det rör sig om ett alfadjur 

eller det enda djuret i regionen. 

Det kan ifrågasättas om möjligheten till enskild skyddsjakt kan förenas med Art- och 

habitatdirektivet och den i EU tillämpade proportionalitetsprincipen. Utredningen anser att 

det vore lämpligt att begränsa möjligheten till enskild skyddsjakt på stora rovdjur enligt 28 § 

JF till att endast omfatta skyddet av mer värdefulla tam-djur, t.ex. ren, nötkreatur, häst, get, 

får och hund. 

 



 

 

 

Jakten eskalerar 

 

Från och med 1 juli 2021 har regeringen öppnat upp för att landägare får skjuta bort fredade 

fåglar, såsom svanar utan tillstånd från myndigheterna. Även koltrasten, vår nationalfågel, 

får jagas från och med nu. Läs mer här hos Jaktkritikerna om detta. Även räv- och 

grävnlingungar får skjutas nu till skillnad från tidigare. Foto: Bibi Noris. 

 
  
 

  

 

Ny styrelsemedlem 

  

DRIS valde som ny styrelse på sitt årsmöte iden 8 november 2020. Därtill 

justerades stadgan för att bli mer robust. Årsmötesprotokollen finns här & här. Följande 

ordinarie förtroendevalda valdes för perioden från mötet till och med 2021. På 

styrelsemötena per den 4 och 6 juni 2021 valdes Marianne Lindblom in som ny 

styrelsemedlem för att förstärka styrelsearbetet framöver. Välkommen! 

• Ordförande Johanna Parikka Altenstedt, 

• Sekreterare Ewa Danielsson, 

• Styrelsemedlem Robert Franzen, 

• Styrelsemedlem Marianne Lindblom 

• Kassör Micael Noris. 

• Grundare Bibi Noris kommer alltid finnas i våra hjärtan. Här en av hennes härliga bilder. 
 

 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/05/regeringen-beslutar-om-nya-jakttider/
http://jaktkritikerna.se/nya-jakttider-medfor-jakt-pa-sveriges-nationalfagel-koltrasten/
https://userdata.paloma.se/Pictures/24744/Archive/(default)/DRISstadga2020.pdf
https://userdata.paloma.se/Pictures/24744/Archive/(default)/M1.pdf
https://userdata.paloma.se/Pictures/24744/Archive/(default)/M2.pdf


 

 

 
  
 

  

 

     

 

Du hittar oss på 

FB: www.facebook.com/groups/Djurensrost 
  
 

   

DRIS - Djurens röst Sverige. 

Organisationsnummer 802512-3624 
  
 

     

 
  
 

  

 



 

DRIS Webbsidan finnns här. 

Kontakt: drisforening@gmail.com 

©2020 IceCream Consulting AB 

 

Klicka här för att avregistrera din adress  
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