VÄRNA DINA TAMDJUR!
Så här tolkar du § 28

Dagens jägare och tamdjursägare är omgärdade av
ett omfattande och ständigt växande regelverk som
till exempel:
Eu-direktiv, miljöbalk, jordabalk, jaktlag, jaktförordning,
Naturvårdsverkets föreskrifter och anvisningar, vapenlag,
vapenförordning, RPS-föreskrifter och anvisningar, BrB,
brottsbalk, djurskyddslag med förordning, jordbruksverkets
föreskrifter, terrängkörningslag med mera.
Envar är i princip skyldig att känna till våra rättsregler.

Sammanfattning av skyddsjakt enligt jaktförordningen
28§, 1 st., 2 st. p. 1–3, och 4 st. 28 a, 28 b, 28 d.

SKYDDSJAKT
Jaktförordningen, 2 §, (1987:905)
(Förordning 2009:310, 2014-1232)
28 § 1:a stycket. SKRÄMMA bort. Ej dödande.
Med stöd av första stycket får åtgärder vidtas för att “skrämma
bort” följande rovdjur:
Björn, varg, järv och lodjur. Om något av dem angriper tamdjur
eller det finns skälig anledning att befara sådant
angrepp, får åtgärder vidtas för att skrämma bort rovdjuret.
Anm. 5 § JL 2 st. Vilt får inte ofredas och inte heller förföljas
annat än vid jakt. Markägare får vidta åtgärder för att motverka
skada.
Får även vidtas på annans
jaktområde (28 § b).

Jaktförordningen 28 § 2.st. (P1–3)
Björn, varg, järv och lodjur får dödas av ett tamdjurs ägare eller
vårdare för att skydda tamdjuret:

P.1.
När rovdjuret angriper och skadar tamdjuret eller att
det är uppenbart att ett sådant angrepp är omedelbar
förestående,
Det får även vidtas av annan som handlar på uppdrag av
ägaren eller vårdaren. Detsamma gäller när uppdrag saknas men
den som vidtar åtgärden har skälig anledning att anta att ett sådant
medgivande skulle ha lämnats om det funnits
möjlighet därtill.(28 § a, 1 – 2 st)
Rovdjuret får bara dödas när det inte går att skrämma bort
(varningsskott) rovdjuret eller på annat lämpligt sätt avbryta
eller avvärja angreppet. ( 28 §, p.3, 2 st)
Anmälan snarast till länsstyrelsen, djuret får inte flyttas utan
länsstyrelsens medgivande. Vid misstanke om brott skall
länsstyrelsen anmäla till närmaste polismyndighet. ( 28 § d)
Får även vidtas på annans jaktområde. (28 § b).

P.2.
Om det finns skälig anledning befara ett angrepp på tamdjuret och dödandet (av rovdjuret) sker i omedelbar anslutning
till att rovdjuret har angripit och skadat eller dödat tamdjur.
Det får även vidtas av annan som handlar på uppdrag av ägaren
eller vårdaren. Detsamma gäller när uppdraget saknas men den
som vidtar åtgärden har skälig anledning att anta att ett sådant
(uppdrag) skulle lämnas om det funnits möjlighet.
Rovdjuret får bara dödas när
det inte går att skrämma bort
rovdjuret eller på något annat
lämpligt sätt avbryta eller avvärja
angreppet. (28 §, p. 3, 2 st )
Anmälan snarast till länsstyrelsen.
Djuret får inte flyttas utan länsstyrelsens medgivande. ( 28 § d).
Får även vidtas på annans jaktområde. (28 § b).

P.3.
Om rovdjuret befinner sig inom inhägnat område avsett för
skötsel av tamdjuret och det finns skälig anledning att befara ett
angrepp där,eller (28 § a,1 st) vilt som hålls i vilthägn eller liknande anläggning.
( 28 § a,1 st) (Ej krav på skadat eller dödat tamdjur/vilt)
Det får även vidtas av annan som handlar på uppdrag av ägaren
eller vårdaren. Detsamma gäller när uppdrag saknas men den
som vidtar åtgärden har skälig anledning att anta att ett sådant
(uppdrag) skulle ha lämnats om det funnits möjlighet därtill
(28 § a,1-2 .st).
Rovdjuret får bara dödas när det inte går att skrämma bort
rovdjuret eller på något annat lämpligt sätt avbryta eller avvärja
angreppet (28 §, p.3, 2 st).
Anmälan snarast till länsstyrelsen. Rovdjuret får inte flyttas utan
medgivande av länsstyrelsen (28 § d).

Sammanfattning av skyddsjakt och krav för att tilllämpa § 28 a: (Skydd av jakthund= tamdjur).
28 §, 2 st, Björn, varg, järv eller lo får dödas av tamdjurets
ägare eller vårdare för att skydda tamdjuret, enligt följande
krav:
28 §, p.1, när rovdjuret angriper och skadar tamdjuret eller det
är uppenbart att ett sådant angrepp är omedelbart förestående.
28 §, p.2, om det finns skälig anledning att befara ett angrepp
på tamdjur och dödandet sker i omedelbar anslutning till att
rovdjuret har angripit och skadat eller dödat tamdjuret.
28 § a. åtgärder enligt ovan får även
vidtas av annan som handlar på uppdrag av ägaren eller vårdaren för att
skydda jakthund som används i jaktlaget. (ex.vis. jaktdeltagare).
Detsamma gäller när uppdrag saknas men den som vidtar
åtgärden har skälig anledning att anta att ett sådant skulle ha
lämnats om det funnits möjlighet till det (28 § a, 2 st).
Rovdjuret får bara dödas när det inte går att skrämma bort
rovdjuret eller på något annat lämpligt sätt avbryta eller avvärja
angreppet.
Får även företas på annans jaktområde. ( 28 § b).

Källor:
Jaktlag (1987-259) jaktförordning, föreskrifter, förarbeten. Uppdat. 2016-06-21/CB.

Utan varg

Med varg

Bli medlem genom att betala in 150 kr/person,
50 kr ungdom upp till 25 år eller familjemedlem till: Bankgiro 109-1123 eller plusgiro
444 20 75-0.
Glöm inte kontaktuppgifter helst med e-post.
dalarna@folkaktionen.com
www.folkaktionen.com
Folkaktionen Ny Rovdjurspolitik

