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Sammanfattning 

I denna uppsats har biologisk mångfald stått i fokus. Undersökningen har tagit avstamp i de  
ekologiska aspekterna av begreppet för att sedan gå in på hur hoten mot bevarandet regleras med hjälp 
av ett rättsligt ramverk. Ett av de största hoten är införandet och spridningen av invasiva främmande 
arter varför detta hot och lösningar på problemet fått lite större utrymme. I vissa delar av världen hotar 
jakt många arters överlevnad men i denna uppsats har jakt undersökts ur ett annat perspektiv. 
Undersökningen har nämligen visat på att jakt även kan ses som en del av lösningen på problemet 
kring den minskande biologiska mångfalden. Lagstiftaren ser jakt som en del i naturvården och som 
ett sätt att stärka den svenska faunan. Jakt används även som ett medel vid bevarandet vad gäller 
utrotningen av invasiva främmande arter och för att reglera viltstammarnas storlek och spridning. En 
jämförelse mellan de nordiska ländernas lagstiftning har gjorts för att undersöka hur reglerna om 
skyddsjakt skiljer sig åt. Utredningen har visat att Norge, som med framgång kommer att nå målen om 
biologisk mångfald, eventuellt har lyckats bättre vad gäller styrmedlena för bevarandet av biologisk 
mångfald än vad Sverige gjort. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Att biologisk mångfald är en grundläggande förutsättning för att livet ska kunna fortgå 
på jorden är något som uppmärksammas på alla nivåer, både internationellt, på EU-nivå 
och nationellt. Sverige har, förutom sin egen lagstiftning, att förhålla sig till 1992 års 
konvention om biologisk mångfald och EU:s lagstiftning på området. Även det svenska 
miljömålet ”Ett rikt växt- och djurliv” ska ligga till grund för allt samhällsarbete. Trots 
alla dess mål och styrmedel fortsätter diversiteten bland växter och djur att minska och 
vi övergår alltmer till monokulturer. Att djur dör ut är en naturlig process som skulle 
ske även utan mänsklig inblandning men minskningen av den biologiska mångfalden 
har accelererat under vår tid. Utrotningen av arter uppskattas vara 100 till 1000 gånger 
mer än vad som kan betraktas som normalt och detta beror mestadels på mänsklig akti-
vitet, främst markanvändningen.1 Naturliga ekosystem ändras till följd av skogsbruk, 
jordbruk eller för att stadsområden bildas, det sker ändringar i skogsbrändernas varak-
tighet och omfattning och nya arter introduceras i land och vattenmiljöer. I och med 
klimatförändringarna sker dessutom minskningen ännu snabbare.  I artikeln ”A safe 
operating space for humanity”2 uppskattar författarna att 30 procent av alla däggdjur, 
fåglar och groddjur hotas av utrotning under detta sekel. En minskad biologisk mång-
fald kan leda till ökad sårbarhet för olika ekosystem och i slutändan kan detta bidra yt-
terligare till att ändra jordens klimatförhållanden.3 Även resursuttag i form av jakt är en 
bidragande faktor till att artdiversiteten i vår natur minskar. Till följd av hårt jakttryck 
var till exempel älgen i princip uttrotad för bara några sekel sen och likaså gäller vargen 
som nästan hade försvunnit på grund av den så kallade skallplikten som innebar att 
människan hade en skyldighet att jaga varg. Frågan som ställs i denna uppsats är dock 
om det även finns tillfällen där jakt kan hjälpa till att öka den biologiska diversiteten? 
Kan jakt ses som ett medel vid bevarandet av den biologiska mångfalden? 

1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om, och i så fall hur, jakt på vissa arter kan 
användas som ett medel vid bevarandet av den biologiska mångfalden. Undersökningen 
fokuserar på hur jaktlagstiftningen kan användas som ett styrmedel för att främja biolo-
gisk mångfald och bekämpandet av invasiva främmande arter står i förgrunden. I syfte 
att försöka utläsa om Sveriges nuvarande styrmedel är tillräckliga kommer en jämfö-
relse mellan de nordiska länderna att genomföras. Då det, som framgår av uppsatsen, 
finns vissa fall där bevarandet av den biologiska mångfalden måste bortprioriteras till 
gagn för andra intressen, t.ex. socioekonomiska sådana, har jämförelsen avgränsats till 
att endast innefatta bestämmelserna om skyddsjakt i de nordiska länderna. 

                                                 
1 Rockström, Johan, m.fl., A safe operating space for humanity, NATURE, vol 461/24, September 2009, 

s. 472. 
2 Rockström, Johan, m.fl., A safe operating space for humanity, NATURE, vol 461/24, September 2009, 

s. 472. 
3 Rockström, Johan, m.fl., A safe operating space for humanity, NATURE, vol 461/24, September 2009, 

s. 473-474.  
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1.3 Avgränsningar 
Det finns även andra områden där jakt och dess inverkan på den biologiska mångfalden 
aktualiseras, häribland handel med utrotningshotade djur, men detta behandlas inte i 
denna uppsats då det faller utanför uppsatsens syfte. Detsamma gäller för genmodifie-
rade organismer. Inte heller fiske och vissa andra uttag som utgör jakt enligt den 
svenska jaktlagstiftningen behandlas.4  

1.4 Metod 
Då det krävs annan kunskap än enbart juridisk för att kunna genomföra denna under-
sökning har information hämtats från andra doktriner vad gäller kapitel 2 och 3. I dessa 
kapitel är det främst ekologiska och samhällsvetenskapliga källor som använts.  

Den undersökning som görs i kapitel 4 och 5 baseras på den rättsdogmatiska metoden5 
där syftet är att fastställa gällande rätt. Källorna har därför värderats enligt följande: lag, 
förarbeten, praxis och doktrin. Lag, förarbeten och prejudikat ses som auktoritativa och 
bindande medan doktrin endast ses som supplerande eller fri.6 Både internationella och 
EU-rättsliga källor används då dessa på olika sätt influerat eller fortsatt influera den 
svenska lagstiftningen på området. EU:s förordning 1143/2014 om invasiva främmande 
arter7 jämställs med svensk lag och är direkt tillämplig i Sverige sedan ikraftträdandet.8 
I kapitel 6 är det dock främst bakomliggande syfte och målsättning med de svenska reg-
lerna som är intressanta varför olika förarbeten står i fokus och där  rättskälleläran såle-
des till viss del frångås. 

I 8 kap. där de nordiska ländernas lagstiftning avseende förutsättningarna för skyddsjakt 
presenteras samt jämförs används en komparativ metod.9  

1.5 Disposition 
I 2 kap. presenteras kortfattat grundläggande ekologi för att ge läsaren den grundfakta 
som är nödvändig för fortsatt läsning. I 3 kap. besvaras frågorna: Vad är biologisk 
mångfald? Varför är biologisk mångfald viktigt? Vilka hot finns? I 4 kap. presenteras 
den juridiska regleringen för bevarandet av den biologiska mångfalden, på internationell 
nivå, EU-nivå samt våra nationella regler. 5 kap tar upp den svenska jaktlagstiftningen. 
I 6 kap tas exempel upp som visar på den konflikt som finns mellan människan och be-
varandet av den biologiska mångfalden. 7 kap. presenterar olika tillfällen där jakt kan 
ses som ett medel för att bevara den biologiska mångfalden. I 8 kap. redogörs för lag-
stiftningen i de nordiska länderna och i 9 kap. analyseras det som presenterats i de tidi-
gare kapitlena. 

                                                 
4 Till jakt räknas till exempel även att göra ingrepp i viltets bo och att ta eller förstöra fåglars ägg, 2 § 

jaktlagen. 
5 Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, 7. upplagan, 2014, s. 106-111. 
6 Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, 7. Upplagan, 2014, s. 106-111. 
7 Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) nr 1143/2014 av den 22 oktober 2014 om förebyg-

gande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter. 
8 1:10 Regeringsformen, art. 288 2 st. FEUF och art. 33 förordning 1143/2014 om invasiva främmande 

arter. 
9 Zweigert, Konrad, Kötz, Hein, Introduction to camprative law, Third revised edition. Clarendon press, 

Oxford. 
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2 Grundläggande ekologi 
I detta kapitel kommer ni att kunna läsa om de grundläggande ekologiska aspekterna av 
den biologiska mångfalden, detta för att kunna förstå varför styrmedel i form av lagar 
och målsättningar utformats för att bevara den. 

2.1 Hur beskrivs ett ekosystems biologiska mångfald? 
Artrikedom eller artdiversitet är ett grundläggande begrepp när man talar om den biolo-
giska mångfalden. Det är komplexiteten i näringsväven10 som avgör hur många arter ett 
ekosystem innehåller. En tät näringsväv med flera olika näringskedjor innebär fler arter. 
Det är dock inte enbart antalet närvarande arter som avgör mångfalden utan gruppen till 
vilken arten tillhör måste även beaktas. Landekosystem innehåller till exempel avsevärt 
många fler arter än havsmiljöer men i havet är den taxonomiska variationen betydligt 
mycket större. I ett ekosystem där den taxonomiska variationen är stor innehåller syste-
met arter från olika grupper såsom insekter, fåglar, däggdjur och reptiler. Om samma 
ekosystem däremot innehöll samma antal djur men alla tillhör arten insekter är diversi-
teten således avsevärt lägre. Artrikedom är alltså ett slags mått på variation i olika sy-
stem.  

Det finns ytterligare en viktig aspekt som måste uppmärksammas vad gäller biologisk 
mångfald och den handlar om varje arts genetiska variation. Arternas genetiska variat-
ion indikerar i hög utsträckning på individernas anpassning till områdets specifika 
miljö. Detta så kallade genkapital utgör en ovärderlig tillgång i vår föränderliga värld då 
det utgör framtida byggstenar för nya arter. Det räcker således inte enbart att diskutera 
mångfald på artnivå utan att även belysa den genetiska nivån.11 

2.2 Tecken på god naturkvalitet, indikatorarter och andra natur-
vårdsarter 
Variation på ekosystem- och landskapsnivå är också något som inryms i begreppet bio-
logisk mångfald.12 Utvecklingen mot monokulturer13 blev mer uppenbar på senare hal-
van av 1990-talet och på de flesta platser har människan brukat jorden så intensivt att 
den ursprungligen höga ekosystemsdiversiteten nu har lägre diversitet på landskapsnivå. 
Från samhällets sida satsas i praktiken mest resurser på natur som innehåller de största 
biologiska värdena och för att identifiera sådan värdefull natur måste inventerarna hitta 
vissa specifika arter som avslöjar miljöns särpräglade kvalitéer.14 Sådana arter kallas in-
dikatorarter och dessa arter visar alltså på vilket tillstånd miljön är i. Vissa trollsländor 
kan till exempel visa på att strandvegetation vid en skogssjö inte utsatts för störningar 
under en längre tid. På landskapsnivå är övervintrande fåglar den bästa indikatorn på 
miljöns tillstånd i ett område. Till skillnad från vissa mossor och lavar, som också bru-
kar användas som indikatorarter, reagerar fåglar snabbt på miljöförändringar.15 

                                                 
10 De sammanknutna näringskedjorna i ett ekosystem där ett stegvist överförande av näringsämnen går 

genom olika organismer och varje led utgör föda för nästa. 
11 Hjort, Ingemar, Ekologi – för miljöns skull, 1. Uppl., Stockholm, 2003, s. 342. 
12 A.a., s. 343. 
13 Ett område, oftast odlingar, med stor ensidighet av artsammansättningen där t.ex. endast en gröda eller 

ett trädslag växer. 
14 Hjort, Ingemar, Ekologi – för miljöns skull, 1. Uppl., Stockholm, 2003, s. 344. 
15 A.a. 
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Artdatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet använder samlingstermen Natur-
vårdsarter för sådana arter som är extra skyddsvärda och som indikerar att ett område 
har höga naturvärden eller arter som är av stor betydelse för den biologiska mångfalden. 
Det finns idag sex kategorier av naturvårdsarter: juridiskt skyddade arter, typiska arter, 
rödlistade arter, ansvarsarter, signalarter och nyckelarter.16 Juridiskt skyddade arter är 
sådana arter som är skyddade enligt svensk lag i Artskyddsförordningen (2007:845). 
Arter förtecknade i bilaga 2, 4 och 5 art- och habitatdirektivet17 samt arter förtecknade i 
bilaga 1, 2 och 3 fågeldirektivet18 omfattas av artskyddsförordningens bilagor.19 Typiska 
arter används för att göra utvärderingar enligt art- och habitatdiektivet och dess före-
komst indikerar gynnsam bevarandestatus hos aktuell naturtyp. Det handlar om igen-
kännbara och lätthittade arter som pekar på vissa specifika kvalitéer i sin livsmiljö.20 
Arter som löper en risk att försvinna ur landet hamnar i kategorin rödlistade arter. En 
art som är rödlistad blir inte per automatik prioriterad i naturvårdssammanhang men då 
utrotning är en irreversibel process beaktas de ofta.21 Ansvarsarter betecknas sådana ar-
ter där en stor andel av artens totala population finns i en begränsad del av hela utbred-
ningsområdet t.ex. Sveriges andel av den totala populationen i Europa eller världen.22 
Vissa arter kan med sin närvaro indikera att ett område besitter höga naturvärden, såd-
ana arter kallas för signalarter. Signalarterna används alltså för att hitta ovanliga bioto-
per eller platser med hög artrikedom eller områden som innehåller sällsynta eller hotade 
arter.23 Växt- och djurarter som direkt eller indirekt spelar en viktig roll för andra arters 
överlevnad kallas för nyckelarter. Nyckelarterna kan delas in i tre olika typer, men ofta 
tillhör en art flera av dessa: 

Nyckelarter som bygger upp livsmiljöer, är arter som är rikligt förekommande och utgör 
en stor andel av biomassan i sin livsmiljö t.ex. blåbär, ask och ek. 

Nyckelarter som formar livsmiljöer, är arter som påverkar sin omgivning starkt och 
därmed har en stor betydelse för ekosystemen i förhållande till deras egen andel av bio-
massan t.ex. bäver, pilgrimsfalk och varg. 

Nyckelarter som bär upp en rik mångfald, är arter som har ett stort antal andra arter som 
är knutna till sig, eller beroende av den t.ex. koralldjur och olika blomväxter.24 

2.3 Ekosystemtjänster 
Begreppet ekosystemstjänster används för att beskriva mångsidiga intressen och en rad 
av de produkter, tjänster och andra nyttigheter som naturen ger oss. Ekosystemtjänster 
handlar i stort om hur människan kan tjäna på välfungerande ekosystem genom de olika 
varor som systemet erbjuder och brukar definieras som ”ekosystemens direkta och indi-
rekta bidrag till människans välbefinnande”.25 Det var ekonomer och ekologer som 
                                                 
16 Hallingbäck, T, 2013, Naturvårdsarter, ArtDatabanken SLU, Uppsala, s. 5. 
17 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter. 
18 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda 

fåglar. 
19 Hallingbäck, T, 2013, Naturvårdsarter, ArtDatabanken SLU, Uppsala, s. 6. 
20 A.a., s. 8. 
21 A.a., s. 10. 
22 A.a., s. 10. 
23 Hallingbäck, T, 2013, Naturvårdsarter, ArtDatabanken SLU, Uppsala, s. 14. 
24 A.a., s. 16. 
25 Hansen, Karin, Malmeus, Mikalen, Lindblad, Maria, Ekosystemtjänster i svenska skogar, IVL, 2014, s. 

9. 
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myntade begreppet och avsikten var att kunna beskriva värdet av de tjänster naturen ger 
oss, något som tidigare förbisågs. Det handlar alltså till viss del om ekonomiska incita-
ment för att främja ett hållbart nyttjande av naturen.26 Ekosystemtjänsterna delas in i 
fyra kategorier: försörjande, stödjande, reglerande och kulturella tjänster. Försörjande 
tjänster är de varor människan kan utvinna, t.ex. mat och material. De stödjande tjäns-
terna är nödvändiga för att övriga tjänster ska kunna levereras t.ex. pollinering och nä-
ringscykler. Reglerande tjänster är de som styr klimat och vattenflöden och ger männi-
skan luft- och vattenrening. De kulturella tjänsterna bidrar till människans hälsa och 
välbefinnande t.ex. rekreationsvärden.27 

Naturvårdsverket uttrycker i sina rapporter ”Ekosystemansatsen – en väg mot beva-
rande och hållbart nyttjande av naturresurser”28 och ”Miljömålen på ny grund”29 att 
det bland annat är ekosystemtjänster som ska användas för att utvärdera och följa upp 
miljömålen. 

  

                                                 
26 A.a., s. 6. 
27 A.a., s. 10. 
28 Naturvårdsverket, Ekosystemansatsen – en väg mot bevarande och hållbart nyttjande av naturresurser, 

rapport 5782, december 2007, s. 11. 
29 Naturvårdsverket, Miljömålen på ny grund, reviderad version av rapport 6420,  rapport 6433, maj 2011, 

s. 152. 
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3 Biologisk mångfald 
I förra kapitlet gavs en vidare presentation av olika ekologiska aspekter medans det här 
kapitlet ger en snävare redogörelse om just den biologiska mångfalden. För att kunna 
förstå hur jaktlagstiftningen eventuellt kan hjälpa till vid bevarandet av den biologiska 
mångfalden måste hoten mot den biologiska mångfalden presenteras och bekämpandet 
av invasiva främmande arter får därför ett eget delkapitel då jakten är en del av lösning-
en på problemet. 

3.1 Vad är biologisk mångfald 
I 1992 års konvention om biologisk mångfald definieras biologisk mångfald som variat-
ionsrikedom bland levande organismer i alla miljöer, inklusive landbaserade, marina 
och andra akvatiska ekosystem samt de ekologiska komplex i vilka dessa organismer 
ingår; detta innefattar mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem.30 Mångfald 
inom arter syftar på den genetiska diversiteten bland individer inom samma art. Mång-
fald av ekosystem innebär att det ska finnas ekosystemsdiversitet inom ett område. Den 
biologiska mångfalden kan åsyfta hela jorden, ett land, ett landskap eller ett specifikt 
område.  

3.2 Varför ska den biologiska mångfalden bevaras? 
En grundläggande förutsättning för att ett ekosystem ska fungera är att det finns en bio-
logisk mångfald. Yttre eller abiotiska31 faktorer såsom det geofysiska skicket32 hjälper 
till att bestämma ekosystemets gränser men innanför dessa gränser verkar de inre eller 
levande faktorerna såsom biologisk diversitet och reglerar omfattningen och variationen 
på produktion och sönderfall. Tillsammans avgör de yttre och inre faktorerna ekosyste-
mets specifika egenskaper som stabilitet, fertilitet och motståndskraft mot invasion. 
Från ekosystem kan människan dra nytta av de ekosystemtjänster som skapas, t.ex. frisk 
luft, fruktbar jord, vatten och mat. Dessa ekosystemtjänster kan dock bara erhållas om 
ekosystemet innefattar den biologiska mångfald som krävs för att garantera de funktion-
er och processer som är nödvändiga för att skapa tjänsterna. Utöver den biologiska 
mångfaldens roll vid skapandet av ekosystemtjänster för den också med sig andra ovär-
derliga värden såsom byggstenarna för framtida liv.33 Biologisk mångfald är alltså nöd-
vändigt för att säkra vår och kommande generationers välfärd. 

3.3 Hot mot den biologiska mångfalden 
I Biodiverse,34 en tidning som ges ut av Centrum för biologisk mångfald, skriver Tor-
björn Ebenhard att hoten mot den biologiska mångfalden är många och skiftande men 
att det finns tre typer av hot som brukar betraktas som de viktigaste på ett globalt plan 
och dessa är biotopförstörelse, överexploatering samt införsel av främmande arter. Bio-
topförstörelse sker bland annat genom förändrad markanvändning såsom jordbruk och 
urbanisering, fragmentering av olika landskapstyper, miljögifter och klimatförändringar. 
Överexploateringen innefattar alla former av resursuttag av djur och växter som är icke 
hållbara, och med införsel av främmande arter avses sådana arter som är främmande för 
                                                 
30 Art. 2, 1992 års konvention om biologisk mångfald. 
31 Icke-levande faktorer. 
32 T.ex. markens pH-värde eller mängden salter i jorden. 
33 Millenium Ecosystem Assesment, 2005, s. 80. 
34 Ebenhard, Torbjörn, Biodiverse, Hoten mot mångfalden, nr 4 2008, s. 14. 
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sitt nya ekosystem men som lyckas etablera sig och ödelägga miljön eller konkurrera ut 
inhemska arter. 

Det finns bakomliggande orsaker till dessa hot och för att kunna förstå och hantera pro-
blematiken med utarmningen av den biologiska mångfalden måste dessa orsakssamband 
klarläggas. Vad gäller överexploatering är det många led av socioekonomiska och poli-
tiska faktorer som gör att vi fokuserar på kortsiktig vinst och bortser från vårt ansvar att 
bevara resursen. Behovet av föda, råvaror, kläder och energi leder ofta till ett icke håll-
bart nyttjande av biotoper, arter och gener. I skogsbruk och jordbruk odlas färre arter 
och sorter med mindre genetisk variation och även om detta är lönsamt på kort sikt in-
nebär det stora risker i längden.35 

Den biologiska mångfalden är en förutsättning för människans försörjning och Eben-
hard understryker därför att det allra största hotet mot den biologiska mångfalden är 
människans vanföreställning om att vi klarar oss utan den.36 

3.3.1 Invasiva främmande arter 
Invasiva främmande arter betraktas som ett av de största hoten mot biologisk mångfald 
och relaterade ekosystemtjänster.37 Främmande arter kan ändra livsmiljöer, påverka 
predationen i ett område, ändra konkurrensen mellan arter, sprida sjukdomar, tränga ut 
inhemska arter samt påverka arter negativt genom att ändra vissa genetiska förutsätt-
ningar som krävs för överlevnad.38 Förändringarna som främmande arter för med sig är 
ofta svåra och ibland omöjliga att återställa.39 

I och med den ökande globala och regionala transporten av gods och människor samt 
bristande kunskap om riskerna med att introducera främmande arter och bristande möj-
ligheter att förhindra introduktion har både avsiktlig och oavsiktlig introduktion av 
främmande arter ökat i EU och i Sverige. Naturvårdsverket anser att lagstiftningen som 
berör invasiva främmande arter är otillräcklig då många organismgrupper inte omfattas, 
vare sig på nationell eller EU nivå.40 I Sverige saknas det även en samordnande organi-
sation för arbetet med invasiva främmande arter vilket gör ansvarsfördelningen och det 
ekonomiska ansvaret för bekämpningen oklar, vilket i sin tur medför en risk för att frå-
gan faller mellan stolarna och att åtgärder inte vidtas.41 

I Sverige har cirka 2000 främmande arter identifierats och 388 av dem har klassificerats 
som invasiva, vilket betyder att arterna hotar den biologiska mångfalden eller har nega-
tiva effekter på socioekonomiska värden eller människors hälsa. Vidare har 82 arter 
klassificerats som potentiellt invasiva, dvs. de har hittills inte påverkat den biologiska 
mångfalden negativt i Sverige, men har befunnits skadliga i andra länder med liknande 
klimat.42 

                                                 
35 Ebenhard, Torbjörn, Biodiverse, Hoten mot mångfalden, nr 4 2008, s. 14. 
36 Ebenhard, Torbjörn, Biodiverse, Hoten mot mångfalden, nr 4 2008, s. 14. 
37 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 av den 22 oktober 2014 om förebyg-

gande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter, ingress p. 2 och Mille-
nium Ecosystem Assessment, 2005, s. 97. 

38 Ingress, p. 3, Förordning 1143/2014 om invasiva arter samt millenium ecosystem assessment, 2005, s. 
97. 

39 Naturvårdsverket, Invasiva främmande arter – redovisning av ett regeringsuppdrag, 2014-12-18, s. 11. 
40 A.a., s. 10. 
41 A.a., s. 13. 
42 A.a., s. 12. 
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För den svenska strategin och handlingsplanen för invasiva främmande arter är EU:s 
lagstiftning och i synnerhet förordningen om invasiva arter (läs mer om denna nedan) 
central, men även annan lagstiftning och internationella överenskommelser har påverkat 
utformningen av det svenska regelverket. Konventionen om biologisk mångfald, EU:s 
strategi för biologisk mångfald och Bernkonventionen är några exempel.43  

                                                 
43 A.a., s. 14. 



 

 
9 

4 Det rättsliga ramverket för bevarande av biologisk mång-
falden 
I detta kapitel kommer lagstiftningen för bevarandet av den biologiska mångfalden att 
presenteras. Detta kapitel ska ge läsaren en insikt i att det finns styrmedel för bevarandet 
av den biologiska mångfalden på alla nivåer, både internationellt, på EU-nivå samt nat-
ionellt. I kapitlet presenteras även regler som ger läsaren en förståelse för att den 
svenska jaktlagstiftningen anses utgöra en del av artskyddet och ses alltså som en del i 
bevarandet. Att ha i åtanke är att det är människor som utformat skyddet för den biolo-
giska mångfalden varför bevarandet i vissa fall måste ge vika för andra intressen som 
människan anser väger tyngre. Idéen om en hållbar utveckling omfattar som ni vet både 
miljö, sociala samt ekonomiska aspekter och dessa tre intressen måste vägas mot 
varandra. 

4.1 Internationell reglering av biologisk mångfald 
De viktigaste reglerna kring biologisk mångfald på internationell nivå återfinns i 1992 
års konvention om biologisk mångfald.  

FN:s miljöprogram (UNEP) sammankallade år 1988 expertgruppen för biologisk mång-
fald för att undersöka behovet av en internationell konvention. 1989 etablerades en ar-
betsgrupp, bestående av tekniska och juridiska experter, som skulle förbereda ett inter-
nationellt rättsligt instrument för bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mång-
fald. Arbetsgruppen nådde sitt mål och vid Nairobikonferensen 1992 antogs texten till 
konventionen om biologisk mångfald. Konventionen fastställer att jordens biologiska 
resurser är avgörande för mänsklighetens utveckling och den biologiska mångfalden ska 
ses som en global tillgång som har ett värde för både nuvarande och kommande generat-
ioner. Vid FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio den 5 juni samma år öppnades 
konventionen för undertecknande och den förblev öppen fram till 4 juni 1993, då 168 
stater hade skrivit under.44 Idag har konventionen 194 parter.45 

Målet med konventionen är att bevara den biologiska mångfalden, hållbart nyttja dess 
beståndsdelar och rättvist fördela nyttan som uppstår vid utnyttjandet av genetiska re-
surser.46 Fördragsslutande parter ska, i enlighet med sina egna speciella möjligheter, ut-
veckla nationella strategier för bevarande och hållbart nyttjande av den biologiska 
mångfalden och så långt det är möjligt integrera bevarande och hållbart nyttjande av bi-
ologisk mångfald i relevanta planer, program och politik.47 Exempel på åtgärder som 
parterna så långt det är möjligt och lämpligt ska företa för att bevara den biologiska 
mångfalden är att: inrätta skyddade områden, restaurera skadade ekosystem, förhindra 
introduktion och utrota invasiva främmande arter som hotar ekosystem, samt utveckla 
nödvändig lagstiftning för att skydda hotade arter.48 

4.2 Reglering av biologisk mångfald på EU-nivå 
2012 antog Europaparlamentet resolutionen European Parliament resolution of 20 April 
2012 on our life insurance, our natural capital: an EU biodiversity strategy to 2020. Re-
                                                 
44 http://www.cbd.int/history/  
45 http://cbd.int.information/parties.shtml  
46 Art. 1, 1992 års konvention om biologisk mångfald. 
47 Art 6, 1992 års konvention om biologisk mångfald. 
48 Art. 8 p. a, f, h, k, 1992 års konvention om biologisk mångfald. 

http://www.cbd.int/history/
http://cbd.int.information/parties.shtml
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solutionen är en uppföljning till ”Vår livförsäkring, vårt naturkapital: en EU-strategi för 
biologisk mångfald 2020”. I resolutionen fastslår Europaparlamentet vikten av att 
skydda den biologiska mångfalden och att EU har som mål att integrera bevarandet av 
den biologiska mångfalden i all politik. EU:s strategi för biologisk mångfald bör enligt 
Europaparlamentet integreras fullt ut i de strategier som antas för att mildra och anpassa 
samhället och ekosystemen till klimatförändringarna. 
 
Vad gäller invasiva främmande arter trädde Europaparlamentets och Rådets Förordning 
(EU) nr 1143/2014 av den 22 oktober 2014 om förebyggande och hantering av intro-
duktion och spridning av invasiva främmande arter ikraft den första januari 2015. För-
ordningen, som bland annat syftar till att uppfylla de åligganden som EU åtagit sig som 
part till 1992 års konvention om biologisk mångfald, har som mål att förebygga, mini-
mera och mildra de negativa effekterna som avsiktlig eller oavsiktlig introduktion och 
spridning av invasiva främmande arter har på den biologiska mångfalden.49 Enligt för-
ordningen ska Kommissionen upprätta en förteckning över invasiva främmande arter av 
unionsbetydelse som måste uppfylla vissa kriterier.50 De arter som hamnar på denna 
lista får inte: 

- föras in på unionens territorium 
- hållas inom unionen, inte heller i sluten förvaring 
- födas upp inom unionen, inte heller i sluten förvaring 
- transporteras till, från eller inom unionen 
- släppas ut på marknaden 
- användas eller utbytas inom unionen 
- tillåtas reproducera sig, växa eller odlas inom unionen, inte heller i sluten förva-

ring 
- släppas ut i miljön.51 

Medlemsstaterna ska vidare vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga oavsiktlig in-
troduktion eller spridning av främmande arter. Om en medlemsstat får in uppgifter om 
att det finns en överhängande risk för introduktion av en invasiv främmande art som 
inte finns på Kommissionens förteckning men det finns indikatorer som pekar på att ar-
ten sannolikt uppfyller kriterierna får medlemsstaten vidta nödåtgärder för att hindra 
spridning.52 Ett övervakningssystem ska inrättas i varje medlemsstat för att samla in och 
registrera uppgifter om främmande arter.53 Medlemsstaterna ska även ha fungerande 
strukturer för att kunna utföra de offentliga kontroller som krävs för att förhindra avsikt-
lig introduktion.54 Medlemsstaterna ska tidigt anmäla och vidta utrotningsåtgärder om 
de upptäckt förekomsten av en invasiv främmande art.55  

För invasiva främmande arter av unionsbetydelse som redan är etablerade i ett land gäl-
ler att medlemslandet ska ta fram en hanteringsplan och vidta åtgärder för att förhindra 
spridning och minimera artens negativa effekter på biologisk mångfald och ekosystem-
tjänster.56 Medlemslandet ska även övervaka artens spridning och effekterna av utrot-
                                                 
49 Art. 1, Förordning 1143/2014 om invasiva främmande arter. 
50 Art. 4, Förordning 1143/2014 om invasiva främmande arter. 
51 Art. 7, Förordning 1143/2014 om invasiva främmande arter. 
52 Art. 10, Förordning 1143/2014 om invasiva främmande arter. 
53 Art. 14, Förordning 1143/2014 om invasiva främmande arter. 
54 Art. 15, Förordning 1143/2014 om invasiva främmande arter. 
55 Art. 16-17, Förordning 1143/2014 om invasiva främmande arter. 
56 Art. 19,  Förordning 1143/2014 om invasiva främmande arter. 
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nings- eller bekämpningsinsatserna.57 Utrotningen ska ske i ett tidigt skede av invasion-
en och metoderna ska vara effektiva.58 För de invasiva främmande arterna som har stor 
spridning ska hanteringsåtgärderna bestå av dödliga eller icke-dödliga fysiska, kemiska 
eller biologiska åtgärder för utrotning eller populationsbegränsning. Om det är lämpligt 
kan hanteringsåtgärderna bestå av insatser för att öka ekosystems motståndskraft mot 
eventuell invasion.59 Vid val av hanteringsåtgärd för utrotning ska medlemsstaten välja 
en metod som tar hänsyn till människors hälsa och miljön samt att de djur som utgör 
målart skonas från smärta och onödigt lidande.60 Även om förordningen tar upp utrot-
ning som en lösning på problemet förespråkas förebyggande åtgärder framför sådana 
som tas i efterhand.61 På grund av Sveriges och EU:s medlemskap i World Trade Orga-
nization (WTO)62 kan det dock bli svårt att vidta allt för långtgående förebyggande för-
siktighetsåtgärder då det kan anses utgöra handelshinder. Enligt WTO:s Agreement on 
the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS Agreement)63 får bara sa-
nitära och växtskyddsåtgärder företas om det finns vetenskapliga belägg för att åtgär-
derna är nödvändiga för att skydda människor, djur, växter och hälsa. 

Ansvaret för revideringen av den svenska strategin och handlingsplanen för främmande 
arter med anledning av EU:s förordning lades på Naturvårdsverket64, som i samråd med 
havs- och vattenmyndigheten samt jordbruksverket kom fram till att Sverige behöver 
utveckla system för att övervaka och riskbedöma invasiva främmande arter, ta fram och 
genomföra hanteringsåtgärder för invasiva främmande arter, utveckla rutiner för rappor-
tering till Kommissionen, samt utveckla rutiner för tillstånd för hållande av invasiva 
främmande arter av unionsbetydelse.65  

4.3 Nationell reglering av biologisk mångfald 
I miljöbalkens målparagraf66 stadgas att lagens syfte är att främja en hållbar utveckling 
som ska tillförsäkra nuvarande och kommande generationer en hälsosam och god miljö. 
Naturen som sådan har ett värde och en hållbar utveckling bygger på denna insikt vilket 
medför att människans nyttjande av naturen är förenat med ett ansvar att förvalta natu-
ren väl.67 Miljöbalken ska bland annat tillämpas så att värdefulla natur- och kulturmil-
jöer skyddas och vårdas, att den biologiska mångfalden bevaras samt att mark, vatten 
och fysisk miljö används så att en från ekologisk, social, kulturell och ekonomisk syn-
punkt långsiktig och god hushållning tryggas.68  

Enligt förarbetena till miljöbalken är en av lagens grundtankar att människan har ett an-
svar att inte leva på ett sätt som skadar miljön och utarmar naturresurserna.69 Det står 
vidare att de vitala förutsättningarna för det biologiska livet ska upprätthållas till gagn 
för framtiden. För att en hållbar utveckling ska vara möjlig räcker det således inte bara 
                                                 
57 Art. 14 och 19, Förordning 1143/2014 om invasiva främmande arter. 
58 Art. 17 Förordning 1143/2014 om invasiva främmande arter. 
59 Art 19. p. 2 Förordning 1143/2014 om invasiva främmande arter. 
60 Art 19. p. 3 Förordning 1143/2014 om invasiva främmande arter. 
61 Ingress p. 15 Förordning 1143/2014 om invasiva främmande arter. 
62 https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm 
63 Art. 2 SPS Agreement 
64 Naturvårdsverket, Invasiva främmande arter – redovisning av ett regeringsuppdrag, 2014-12-18, s. 8. 
65 A.a. s. 21 
66 1 kap. 1 § Miljöbalken. 
67 1 kap. 1 § 1 st. Miljöbalken. 
68 1 kap. 1 § 2 st. p. 2-4 Miljöbalken. 
69 Proposition 1997/98:45 del 2,  s. 7. 
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med att miljöförstöringen hejdas, en långsiktigt god hushållning av naturens resurser 
måste även säkerställas. För att nyttja resurserna på ett hållbart sätt uppmärksammar 
lagstiftaren att det i många fall krävs avvägningar mellan flera och ofta motstridiga in-
tressen där ekologiska, sociala samt ekonomiska intressen måste vägas mot varandra.70 
Det nämns även att de miljömål som riksdagen fastställt ska ge ledning för hur miljö-
balken ska tillämpas avseende bedömningen av vad en hållbar utveckling innebär.71 
Miljöbalken är dock inte, enligt lagstiftaren, ett tillräckligt medel för att uppnå de upp-
satta målen utan ska ses som ett av flera hjälpmedel för att styra utvecklingen i sam-
hället mot målen. Det är alltså av betydelse att miljöbalken tillämpas i kombination med 
andra styrmedel för att ge en optimal effekt.72 I miljöbalken nämns därför att bestäm-
melser i annan lag ska tillämpas parallellt med miljöbalken.73 Jaktlagstiftningen bör där-
för tolkas i ljuset av miljöbalkens målparagraf om hållbar utveckling och bevarandet av 
den biologiska mångfalden. 

Ett av Sveriges miljömål är ”Ett rikt växt- och djurliv”. Miljömålen redogör för de kva-
liteter som Sveriges natur- och kulturmiljö måste ha för att samhällsutvecklingen ska 
vara miljömässigt hållbar.74 Riksdagen definierar detta miljökvalitetsmål enligt föl-
jande: 

"Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande 
och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner 
och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd 
med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kul-
turmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd."75 

Miljökvalitetsmålen är dock inte juridiskt bindande utan utgör istället grunden för vår 
nationella miljöpolitik. Miljömålet ”Ett rikt växt- och djurliv” ger alltså en långsiktig 
målbild för Sveriges miljöarbete och ska fungera som en vägledning för samhällets ar-
bete, både för myndigheter, länsstyrelser, kommuners, näringslivet och andra aktörer.76  

I 2015 års uppföljning av miljömålen visar rapporten att utvecklingen är negativ för må-
let om ett rikt växt- och djurliv och att målet således inte kommer att kunna nås till år 
2020 med idag beslutade eller planerade styrmedel.77 I bedömningen av om det finns 
någon möjlighet att nå målet konstateras vidare att det finns en stor risk för att många 
naturtyper och arter kommer att försvinna. Ekosystem utarmas och främmande arter 
fortsätter att öka vilket hotar den biologiska mångfalden. Det bedöms att det krävs 
större hänsyn när resurser nyttjas, ökat skydd samt bättre skötsel av naturmiljöer. Det 
uppges även att styrmedel saknas eller ignoreras och att det inte finns tillräckliga resur-
ser för att bevara den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna på sikt.78  

                                                 
70 Prop. 1997/98:45 del 2,  s. 7. 
71 A.a., s. 8. 
72 A.a. 
73 1 kap. 3 § miljöbalken. 
74 Prop. 2007/08:108, s. 15. 
75 http://miljomal.se/sv/Miljomalen/16-Ett-rikt-vaxt--och-djurliv/  
76 http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Miljokvalitetsmalen/ (Häm-

tad: 2014-12-10) 
77 http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/Uppfoljning-utvardering/nas-miljokvalitetsmalen/  
78 http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/Uppfoljning-utvardering/nas-miljokvalitetsmalen/  



 

 
13 

I miljöbalken finns det särskilda bestämmelser om skydd för djur- och växtarter.79 Före-
skrifter om förbud mot att döda, skada eller fånga vilda djur får meddelas om det finns 
risk för att arten kan komma att försvinna. Lagstiftaren skriver i förarbetena att genom 
miljöbalkens regler om skydd för djur- och växtarter samt reglerna i jaktlagen ges den 
ytterst artrika mängden djur ett mångsidigt artskydd.80 Vissa delar av den svenska jakt-
lagstiftningen ses alltså som en del utav artskyddet och nästkommande kapitel kommer 
därför att gå närmare in på de regler som gäller kring jakten och viltvården i Sverige. 

  

                                                 
79 8 kap. 1 § miljöbalken. 
80 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 103-104. 
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5 Sveriges jaktlagstiftning 
I detta kapitel behandlas Sveriges jaktlagstiftning och läsaren kommer att förstå att hu-
vudregeln i svensk rätt är att allt vilt i grunden är fredat. Jakt är således ett undantag och 
tillåts enbart då svenska myndigheter uppskattat att viltstammen i fråga tål den beskatt-
ning som jakten kommer att innebära. Det finns dock vissa fall där bevarandet av den 
biologiska mångfalden måste ge vika för andra intressen och här kommer reglerna om 
skyddsjakt in. Det är dessa regler jag kommer att jämföra mellan de nordiska länderna i 
kapitel 7. 

5.1 Jaktlagen och jaktförordningen 
Civilrättsliga regler om jakträtt samt grundläggande offentligrättsliga regler om hur jakt 
får bedrivas och hur vilt ska vårdas finns i jaktlagen (1987:259). Detaljbestämmelserna 
kring jakten och viltvården finns i jaktförordningen (1987:905), förordningen 
(2009:1263) om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn samt naturvårdsver-
kets föreskrifter och allmänna råd om jakt och statens vilt (NFS 2002:18).  

Redan inledningsvis i jaktlagen stadgas det att andra föreskrifter ska tillämpas parallellt 
med lagen.81 De författningar som avses är bland annat miljöbalken och dess regler om 
områdesskydd82, artskyddsförordningen samt skogsvårdslagen. Utövande enligt jaktlag-
stiftningen och beslut som fattas vad gäller jakt påverkas således bland annat av miljö-
balkens princip om hållbar utveckling.83  

Huvudregeln i svensk rätt är att allt vilt i grunden är fredat och jakt är endast tillåtet om 
det följer av lag, föreskrifter eller beslut som meddelats med stöd av lag.84 Jakt är såle-
des ett undantag och får endast beviljas i de fall och i den utsträckning det framstår som 
försvarligt från olika synpunkter. En grundförutsättning för att jakt ska tillåtas är att ar-
ten i fråga bedöms tåla den beskattning som en eventuell jakt skulle innebära. Detta gäl-
ler dock inte för främmande arter som undantas från huvudregeln.85 

Idag finns det tre olika typer av jakt, allmän jakt, licensjakt samt skyddsjakt. Allmän jakt 
ger jakträttshavaren en rätt att fälla ett obegränsat antal djur av tillåtet slag under tillåten 
tid.86 Jakten ska dock alltid anpassas efter tillgången på vilt.87 Djurarter som inte faller 
under den allmänna jakten eller är fridlysta får endast jagas med ett särskilt tillstånd, så 
kallad licensjakt.Vad gäller rovdjur används licensjakt för att reglera stammarnas stor-
lek och årliga uppskattningar av rovdjursstammarnas storlek ligger till grund för hur 
många djur som får jagas.88 Förutsättningen för att licensjakt på vissa rovdjur ska tillå-
tas är att det inte finns någon annan lämplig lösning och att jakten inte försvårar upp-
rätthållandet av en gynnsam bevarandestatus.89 Licensjakt sker även efter älg och kron-
hjort efter beslut av länsstyrelserna.90 Här är syftet att förvalta och skapa en älgstam av 
hög kvalitet som är i balans med betesresurserna och tar hänsyn till allmänna intressen 
                                                 
81 1 § 3 st. jaktlagen. 
82 Förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken. 
83 Se även 1:3 miljöbalken. 
84 3 § jaktlagen. 
85 Proposition 1986/87:58 om jaktlag m.m., s. 26. 
86 Med tillåten tid menas de allmänna jakttiderna, 2 § jaktförordningen samt bilaga 1. 
87 4 § jaktlagen. 
88 http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Jakt/Jakt-pa-rovdjur/  
89 23 c § jaktförordningen. 
90 vad gäller älg se 33 § jaktlagen. 
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såsom skador på skog, jordbruk, trafiksäkerhet samt inverkan på den biologiska mång-
falden.91 Den tredje typen av jakt är skyddsjakt. Denna typ av jakt utförs om ett viltbe-
stånds storlek gör att det finns påtagliga risker för trafikolyckor eller andra allvarliga 
skador.92 Samma gäller om förekomsten av en viss viltart innebär betydande skaderis-
ker, här handlar det främst om att motverka etableringen av invasiva främmande arter.93 
Skyddsjakt används endast om det inte finns någon annan lämplig lösning på problemet 
och om det inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens 
bestånd.94 Det är naturvårdsverket eller i vissa fall länsstyrelsen som beslutar om 
skyddsjakt.95 Det finns även en särskild regel vad gäller skydd för tamdjur. Om en 
björn, varg, järv eller lo angriper tamdjur eller om det finns risk för ett sådant angrepp 
får åtgärder vidtas för att skrämma rovdjuret.96 Om det inte går att skrämma bort rov-
djuret eller på något annat sätt avvärja angreppet kan i vissa särskilda situationer rovdju-
ret få dödas.97  

Med vilt avses vilda däggdjur och fåglar som lever i frihet,98 såväl inhemska som 
främmande arter.99 Med jakt avses att fånga eller döda vilt och med sådant syfte söka, 
spåra eller förfölja viltet. För att jakt i lagens mening ska anses ha ägt rum krävs alltså 
inte att ett djur dödats eller fångats. Även ingrepp i viltets bon och att ta eller förstöra 
fåglars ägg räknas som jakt.100 Viltet ska visas hänsyn, varför friluftsverksamhet, såsom 
idrottstävlingar och liknande, ska genomföras så att viltet störs i så liten utsträckning 
som möjligt.101 Denna aktsamhetsregel är inte kopplad till sanktioner, men skadestånds-
ansvar kan komma i fråga vid överträdelser.102 Till böter kan dock den dömas som med 
uppsåt eller av grov oaktsamhet ofredar103 eller förföljer vilt annat än vid jakt.104 Mar-
kägare får dock vidta lämpliga åtgärder för att motverka skador på fastigheten som viltet 
kan förorsaka om inte sådana skador kan motverkas på annat sätt.105 Enligt fågeldirekti-
vet och art- och habitatdirektivet ska i första hand andra lösningar än jakt sökas.106  

Markägare och jakträttshavare har en skyldighet att ansvara för så kallad viltvård.107 
Syftet med viltvården är att bevara de viltarter som förekommer i vår svenska natur 
samt att, med hänsyn till allmänna och enskilda intressen, främja en lämplig utveckling 
av viltstammarna.108 Trots att det i förarbetena till jaktlagen understryks att det finns en 
stark koppling mellan jakt och viltvård finns det inte några andra tvångsmedel än beslut 
om skyddsjakt vid bristande viltvård.109 Viltvården motiveras med att den ger en artrik 

                                                 
91 http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Jakt/Jakt-pa-klovvilt/Alg-och-kronhjort/  
92 7 § jaktlagen. 
93 8 § jaktlagen och 25 § jaktförordningen. 
94 23 a § jaktförordningen. 
95 Se t.ex. 24  och 24 a §§ jaktförordningen. 
96 28 § 1 st. jaktförordningen. 
97 28 § 3 st. jaktförordningen. 
98 2 § jaktlagen. 
99 RÅ 2002 ref. 37. 
100 2 § jaktlagen. 
101 5 § 1 st. jaktlagen. 
102 Proposition 1986/87:58 om jaktlag m.m., s. 27. 
103 Då någon medvetet  stör eller oroar viltet genom ett hänsynslöst beteende. 
104 5 § 2 st. jaktlagen och 45 § 1 st. 1 p. jaktlagen. 
105 5 § 2 st. jaktlagen. 
106 Art. 9 fågeldirektivet och art. 16 art- och habitatdirektivet. 
107 4 § 2 st. jaktlagen. 
108 4 § 1 st. jaktlagen. 
109 Proposition 1986/87:58 om jaktlag m.m., s. 1. 
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fauna samtidigt som jaktmöjligheter skapas.110 Genom särskilda åtgärder ska markäga-
ren och jakträttshavaren sörja för att viltet får skydd och stöd och att jakten anpassas ef-
ter tillgången på vilt. I viltvården kan t.ex. utfodring, utplantering av vilt och iordning-
ställande av viltåkrar ingå.111 Även själva jakten ses som en del i viltvården då jakt gör 
det möjligt att reglera viltbeståndens storlek och sammansättning.112  

Angående utvecklingen av viltstammarnas storlek är det enligt förarbetena av betydelse 
att varje artbestånd innefattar ett så stort antal individer att en genetisk variation inom 
arten är säkerställd. Bevarandet av inhemska arter kräver även att åtgärder för att för-
hindra att främmande viltarter etablerar sig i landet till men för våra inhemska arter vid-
tas.113 Det uppmärksammas även i förarbetena att i grunden är bevarandet av viltarter i 
livskraftiga stammar beroende av vad som sker med den miljö som viltet har anpassat 
sig till. De viktigaste insatserna för viltvården är således att så långt det är möjligt 
skydda miljön och mildra exploaterande ingrepp i naturen.114 

Vad gäller jakt så ska den bedrivas på ett sådant sätt att viltet inte utsätts för onödigt li-
dande och så att människor och egendom inte utsätts för fara.115 Vilt som skadas under 
jakt ska snarast spåras upp och avlivas.116 Den som bryter mot dessa regler kan antingen 
dömas till böter enligt jaktlagen117 eller strängare straff enligt brottsbalken.118 

Det är viltförvaltningsdelegationen inom varje länsstyrelse som ska besluta om riktlinjer 
vad gäller bland annat viltförvaltningen, skötseln av älgstammen, samt licens och 
skyddsjakt inom länet.119 Viltförvaltningsdelegationen ska även pröva frågor om god-
kännande av förslag till miniminivåer av antalet rovdjur samt rovdjursförvaltningspla-
nen.120   

                                                 
110 Proposition 1986/87:58 om jaktlag m.m., s. 19. 
111 4 § 2 st. jaktlagen. 
112 Proposition 1986/87:58 om jaktlag m.m., s. 20. 
113 Proposition 1986/87:58 om jaktlag m.m., s. 21. 
114 Proposition 1986/87:58 om jaktlag m.m., s. 23. 
115 27 § jaktlagen. 
116 28 § jaktlagen. 
117 45 § 1 st. p. 3-4 jaktlagen. 
118 Se t.ex. 16 kap. 13 § brb om djurplågeri. 
119 3 § förordning (2009:1474) om viltförvaltningsdelegationer. 
120 4§ förordning (2009:1474) om viltförvaltningsdelegationer. Sammansättningen av en viltförvaltnings-

delegation ser ut som följer, landshövdingen är ordförande och utöver det ska fem ledamöter vara poli-
tiska företrädare. Det ska även finnas en ledamot har särskild kunskap om trafiksäkerhet och illegal jakt, 
en som representerar jakt och viltvårdsintresset, en som representerar naturvårdsintresset, en som föret-
räder friluftsintresset, en som representerar ägare och brukare av jordbruksmark, en ledamot för närings-
liv och turism samt en ledamot som representerar skogsnäringen. Se vidare 5 och 6 §§. 
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6 Bevarandet av den biologiska mångfalden vs. Människan 
Som tidigare nämnts uppstår ibland konflikter mellan intresset för att bevara den biolo-
giska mångfalden och andra intressen av olika karaktär. Detta kapitel behandlar situat-
ioner upp där lagstiftaren bedömer att jakt kan vara en lösning på vissa problem. Ka-
pitlet behandlar även situationer där människan kan ta över rollen som rovdjur för att 
reglera viltstammarna. 

6.1 Varg 
I SOU 2013:60 Åtgärder för samexistens mellan människa och varg skriver vargkom-
mittén att Sveriges nuvarande rovdjurspolitik varit lyckosam för rovdjuren vilket lett till 
att de stora rovdjuren ökat i antal de senaste decennierna och spridit sig över landet. Det 
konstateras dock att politiken och förvaltningen varit mindre lyckad vad gäller hante-
ringen av de konflikter som uppstått i samband med rovdjurens tillväxt. Många andra 
intressegrupper, främst landsbygdsnäringar såsom rennäring, fårnäring och jakt, anser 
sig ha begränsade möjligheter att påverka situationen och tycker att lagstiftningen ensi-
digt tagit ställning för rovdjuren. Utredningen bedömer därför att en långsiktigt hållbar 
rovdjurspolitik måste balansera landsbygdsnäringarnas behov och jägarnas intresse med 
åtgärderna för att bevara den biologiska mångfalden i större utsträckning än vad som 
görs idag. Det konstateras vidare att stadsbor, som inte påverkas av varg i samma grad 
som landsbygdsboende, är mer positivt inställda till djuret, och att det finns ett starkt 
stöd för att jaga varg, men inte för att flytta vargar eller sätta ut vargvalpar i naturen. Ut-
redningen handlar därför till största delen om hur rovdjurspolitiken kan förändras för att 
förbättra möjligheterna för samexistens mellan rovdjur, främst varg, och människa.121  

Kommittén är övertygad om att utvecklade målbilder, bättre fungerande och förenklad 
skyddsjakt, ett delvis nytt ersättningssystem för skador orsakade av varg, en ny förvalt-
ningsplan för varg och en delvis förnyad lagstiftning kommer att förbättra den svenska 
vargpolitiken samtidigt som kraven i EU:s art- och habitatdirektiv uppfylls.122 Rovdju-
ren bör enligt kommittéen finnas i ett så pass stort antal att de uppnår och bibehåller en 
gynnsam bevarandestatus i enlighet med art- och habitatdirektivets krav, men då vargen 
potentiellt kan ha stor påverkan på såväl andra näringar som på jakt och landsbygdsbe-
folkningen, samt med tanke på de kostnader de kan orsaka samhället bör inte varg-
stammen i Sverige tillåtas överstiga denna nivå.123  

6.2 Skarv 
I miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2011/12:MJU14 tas ett annat exempel på 
jaktens roll för den biologiska mångfalden upp. Betänkandet behandlar bland annat pro-
blematiken med skarv. Flera motioner hade lämnats in med önskemål om allmän jakt på 
skarv, alternativt möjlighet att utöka skyddsjakten på skarv då djuret ökat enormt i antal 
och orsakat skador på natur och skapat konkurrens med yrkesfisket.124 Utskottet kom 
fram till att enligt fågeldirektivet är allmän jakt på skarv otillåten, men det finns vissa 
möjligheter att medge undantag och enligt jaktförordningen gick det därför att besluta 
om skyddsjakt på skarv. Utskottet meddelade vidare att då skarven ökat så kraftigt de 
senaste åren och då den har en så pass stor negativ inverkan på natur och orsakar bety-
                                                 
121 SOU 2013:60, s. 9. 
122 SOU 2013:60, s. 10. 
123 SOU 2013:60, s. 11. 
124 2011/12:MJU14 Naturvård och biologisk mångfald, sid. 20. 
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dande skada för yrkesfisket ansåg de därför att Sverige borde verka för att allmän jakt 
på skarv införs.125  

6.3 Älg 
2012 infördes en ny älgjaktsreform som baserades på proposition 2009/10:239 Älgför-
valtning. Huvudsyftet med reformen var att skapa en lokalt förankrad, adaptiv och eko-
systembaserad älgförvaltning. Älgstammen ska hålla hög kvalitet samtidigt som den ska 
vara i balans med betesresurserna. I den nya älgförvaltningen ska även hänsyn tas till 
viktiga allmänna intressen såsom rovdjursförekomst, trafikolyckor med älg, inverkan på 
biologisk mångfald samt de skador som älg orsakar på jord- och skogsbruk.126  

Den största utmaningen fann regeringen vara att hitta en lämplig avvägning där de öns-
kade effekterna av älg, såsom älgjakt, upplevelsevärde i skogen samt som bytesdjur för 
de stora rovdjuren, och de oönskade, som t.ex. skador på skog, negativ inverkan på bio-
logisk mångfald, var förenliga.127  

I propositionen fastslås att älgens val av bete inverkar på trädslagssammansättningen 
och därmed på den biologiska mångfalden.128 Detta går till på följande sätt: Domineras 
ett landskap av barrskogsodling motarbetas lövträd på grund av deras låga ekonomiska 
värde för skogsproduktionen. Lövträden är även begärliga för klövdjur vilket gör att de 
hålls tillbaka ännu mer. Ädellövträdens föryngring påverkas även av det höga be-
testrycket och stängsel anses vara den enda åtgärden för att lyckas med den skogliga 
föryngringen av dessa träd. På grund av bete och skogsbruk är andelen gamla lövträd 
låg och det är svårt för nya lövträd att bli gamla. De stora och gamla lövträden i ett barr-
skogslandskap är viktiga för den biologiska mångfalden och många rödlistade arter är 
knutna till gamla eller döda lövträd. Det är inte bara lövträdens tillbakagång som är be-
kymmersam utan det ökande nyttjandet av gran på bekostnad av tall medför också nega-
tiva konsekvenser för den biologiska mångfalden. På grund av de stora betesskadorna 
som älg orsakar på tallskog väljer färre skogsägare att odla tall och väljer istället gran 
som är mindre begärlig för älg. Då tallen minskar i andel missgynnas de arter som på 
olika sätt är knutna till ekosystem som innehåller tall och granskog är generellt väsent-
ligt artfattigare än annan skog. Konsekvenserna av att plantera gran på mark som är 
lämplig för tall kan även, utöver den negativa effekten på biologisk mångfald, leda till 
framtida produktionsförluster och ökad risk för skador på grund av torka och vind.129 

6.4 Jägaren som rovdjur? 
I en rapport utgiven av svenska rovdjursföreningen130 anges att det ekologiska motivet 
till att uppmuntra jakt brukar vara att då rovdjuren minskat i antal har jakten till stor del 
tagit över den roll som rovdjuren tidigare spelade. Det förutsätter dock att jakten är 
funktionellt likvärdig med rovdjurens predation. Om ett ekosystems viktiga strukturella 
karaktär baseras på predation har även människan, som rovdjurens ersättare, stor rele-
vans för bevarandet av den biologiska mångfalden. Stödet för att människan skulle 

                                                 
125 2011/12:MJU14 Naturvård och biologisk mångfald, sid. 20. 
126 Proposition Älgförvaltningen 2009/10:239, s. 16. 
127 A.a. s. 17. 
128 A.a. s. 18. 
129 Proposition Älgförvaltningen 2009/10:239, s. 18-19. 
130 Ordiz, Andrés, De stora rovdjurens ekologiska roll – En kunskapssammanställning baserad på aktuell 

forskning, Svenska rovdjursföreningen, 2010. 
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kunna ersätta rovdjurens ekologiska funktion är dock inte särskilt robust enligt rappor-
ten. En grundläggande likhet mellan jakt och rovdjurspredation är minskningen av by-
tesdjur samt åtföljande förändringar av betestrycket. Jakten påverkar alltså den biolo-
giska mångfalden i en kedja av händelser där beskattningen av vissa arters populationer 
resulterar i minskad betning och därmed ökar artdiversitet. Det finns dock stora skillna-
der mellan människans jakt och rovdjurens, exempelvis vad gäller intensitet, beskatt-
ningens fördelning på kön och åldersklasser, samt beskattningen av andra arter än jakt-
bart vilt. Ett annat problem med människans jakt är att det finns en stor förkärlek till 
troféer, vilket skiljer sig från rovdjurens naturliga predation.131 År 2007 gjordes en stu-
die132 om skillnaderna mellan lodjurens och människans val av individer av rådjur som 
byte. Skillnaderna mellan ålder och könsprofil hos bytesdjuren såg ut på följande sätt: 
Lodjuren dödade 24 procent vuxna hanar, 44 procent vuxna honor, 11 procent unga ha-
nar och 21 procent unga honor medan människan dödade 44 procent vuxna hanar, 28 
procent vuxna honor, 15 procent unga hanar och 13 procent unga honor. Jägarnas be-
skattning av rådjuren var således uppenbart inte ett slumpmässigt urval av populationen.  

På grund av skillnaderna i beskattning mellan jägare och rovdjur finns en oro över de 
evolutionära konsekvenserna av människans jakt. Oönskade verkningar av bland annat 
troféjakten kan leda till nedgång av vissa egenskaper hos arter om egenskapen är 
nedärvd. Naturligt urval och naturlig predation är således en viktig selektionskraft i evo-
lutionen.133 Naturligt urval går ut på att de starkaste individerna överlever och det är de-
ras gener som sedan förs vidare för att stärka stammen, troféjakt motverkar detta då de 
starkaste djuren avlivas och svagare individer istället sparas och för sina gener vidare. 
Detta torde dock även innebära att en medveten förvaltning av viltstammarna kan leda 
till förbättrade egenskaper hos populationen. Många viktiga aspekter av troféjakt och 
kompensatorisk avskjutning är dock fortfarande outforskade och skulle behöva under-
sökas ytterligare. 

  

                                                 
131 A.a. s, 39.  
132 Andersen, R., Karlsen, J., Austmo, L.B., Odden, J., Linnell, J.D.C, Gaillard, J-M., Selectivity of Eura-

sian Lynx lynx lynx and recreational hunters for age, sex and condition in roe deer Capreolus capreo-
lus, Wildlife Biology 13, 2007, s. 467-474. 

133 Ordiz, Andrés, De stora rovdjurens ekologiska roll – En kunskapssammanställning baserad på aktuell 
forskning, Svenska rovdjursföreningen, 2010, s. 40. 
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7 Jaktlagstiftning i norden 
Sverige, Finland, Norge och Danmark är alla fördragsslutande parter till 1992 års kon-
vention om biologisk mångfald. De har således alla åtagit sig att uppfylla målen som 
konventionen ställer upp. Trots detta ser jaktlagstiftningen lite olika ut i länderna, i syn-
nerhet Norges lagstiftning skiljer sig från de andra, vilket torde bero på att Norge valt att 
inte ansluta sig till EU. Nedan presenteras lagtext gällande skyddsjakt från de olika län-
derna. Jag har valt att jämföra just reglerna om skyddsjakt därför att det är dessa som 
främst ger uttryck för människans intressen kontra bevarandet av den biologiska mång-
falden. De formuleringar och begrepp som indikerar (betydande) skillnader mellan sy-
stemen är understrukna.  

Sverige 
I den svenska jaktförordningen stadgas följande för skyddsjakt 

23 a § Om det inte finns någon annan lämplig lösning, och om det inte försvårar upp-
rätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga ut-
bredningsområde, får beslut om jakt som avses i 23 b, 24, 25 och 29 §§ meddelas  
1. av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller av andra tvingande skäl som har ett 
allt överskuggande allmänintresse, inbegripet orsaker av social eller ekonomisk karak-
tär och betydelsefulla positiva konsekvenser för miljön, 
2. av hänsyn till flygsäkerheten, 
3. för att förhindra allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten eller 
annan egendom, eller 
4. för att skydda vilda djur eller växter eller bevara livsmiljöer för sådana djur eller 
växter. 
   Ett beslut som avses i första stycket får även avse rätt att göra ingrepp i fåglars bon 
eller förstöra fåglars ägg.  

I det svenska systemet finns det flera anledningar som kan föranleda att undantag från 
grundregeln om att alla djur är fredade medges. Den svenska lagstiftningen saknar en 
explicit regel om skyddsjakt för att förebygga djursjukdomar eller förhindra smitta till 
människan. Detta torde dock kunna falla under punkt 1 om hänsyn till allmän hälsa och 
säkerhet eller punkt 4 för att skydda vilda djur. 

Finland 
I Finlands jaktlag 615/1993 finns olika stadganden beroende på vad det är för djur det 
handlar om. 

41 a § Förutsättningar för dispens i fråga om vissa viltarter 
Om det inte finns någon annan tillfredsställande lösning och beslutet inte inverkar men-
ligt på möjligheterna att upprätthålla en gynnsam skyddsnivå inom artens naturliga ut-
bredningsområde, kan dispens enligt 41 § beviljas för att fånga eller döda järv, varg, 
brunbjörn, utter, lodjur, europeisk bäver, gråsäl, knubbsäl, östersjövikare, iller, mård 
och skogshare 
1) i syfte att bevara vilda djur eller växter, 
2) i syfte att förebygga allvarlig skada på odlingar, boskapsuppfödning, skogsbruk, fis-
kerinäring, renhushållning, vattendrag eller annan egendom, 
3) på grund av tvingande skäl med hänsyn till folkhälsan, den allmänna säkerheten eller 
något annat mycket viktigt allmänt intresse, inbegripet ekonomiska och sociala skäl, 
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och om ett tillstånd till undantag medför synnerligen betydande nytta för miljön, eller 
4) i forsknings-, utbildnings-, omplacerings- och utplanteringssyfte eller för att före-
bygga djursjukdomar när det gäller arterna i fråga.  

41 b § Förutsättningar för dispens i fråga om fågelvilt och icke fredade fåglar 
Om det inte finns någon annan tillfredsställande lösning och beslutet inte inverkar men-
ligt på möjligheterna att upprätthålla en gynnsam skyddsnivå, kan dispens enligt 41 § 
beviljas för att fånga eller döda fågelvilt och icke fredade fåglar som avses i 5 § 
1) för att trygga folkhälsan och den allmänna säkerheten, 
2) för att trygga flygsäkerheten, 
3) för att förhindra allvarliga skador på odlingar, husdjur, skogar, fiskevatten och vat-
tendrag, 
4) för att skydda växter och djur, eller 
5) i forsknings- och utbildningssyfte, för att öka och återinföra stammen samt möjlig-
göra uppfödning för nämnda syften. 
 Dispens kan även beviljas under strängt övervakade förhållanden och selektivt för att 
döda, fånga eller förvara ett mindre antal vissa andra än icke fredade fåglar eller för 
annan förnuftig användning av dem.  

41 c § Förutsättningar för dispens i fråga om annat däggdjursvilt 
Om det inte finns någon annan tillfredsställande lösning kan dispens enligt 41 § beviljas 
i fråga om annat däggdjursvilt än sådant som avses i 41 a § 
1) i syfte att bevara vilda djur eller växter, 
2) i syfte att förebygga allvarlig skada på odlingar, boskapsuppfödning, skogsbruk, fis-
kerinäring, renhushållning, vilthushållning, vattendrag eller annan egendom, 
3) av tvingande skäl med hänsyn till folkhälsan, den allmänna säkerheten eller något 
annat mycket viktigt allmänt intresse, inbegripet ekonomiska och sociala skäl, och om 
ett tillstånd till undantag medför synnerligen betydande nytta för miljön, eller 
4) i forsknings-, utbildnings-, omplacerings- och utplanteringssyfte eller för att före-
bygga djursjukdomar när det gäller arterna i fråga.  

I den finska lagen krävs att det föreligger tvingande skäl eller annat mycket viktigt all-
mänt intresse för att få dispens från fredningen medan den svenska endast kräver ett 
överskuggande allmänintresse. Finland har även en regel som stadgar att jakt kan bevil-
jas för att förebygga djursjukdomar och en annan regel som säger att fåglar får fångas 
för att öka eller återinföra stammen samt möjliggöra för uppfödning för dessa syften. 

Danmark 
I danska lov nr 735 af 14/2013 om jagt og vildtforvaltning stadgas att 
 
§ 37. Miljøministeren kan fastsætte regler om regulering af vildt. Hvis der ikke findes 
tilfredsstillende alternativer til reguleringen, kan regulering foretages for at 
1) imødegå fare for mennesker eller menneskers sundhed, 
2) imødegå risiko for smitte af mennesker eller dyr, 
3) imødegå risiko for luftfartssikkerheden, 
4) beskytte flora og fauna og 
5) hindre omfattende skader på bebyggelse, afgrøder, husdyr, skove, fiskeopdræt eller 

fiskeri- og vandområder. 
Stk. 2. For de arter, der er nævnt i bilag 1, må regler efter stk. 1 ikke hindre opret-

holdelse af den pågældende bestands bevaringsstatus i dens naturlige udbredelsesom-
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råde. 
Stk. 3. Miljøministeren kan ved fastsættelse af regler efter stk. 1 fravige reglerne i kapi-
tel 2, 3, 4 og 7.  
 
Den danska lagstiftningen har likt den finska en regel som stadgar att djur får avlivas för 
att förhindra spridning av smitta mellan djur och spridning av smitta från djur till män-
niska. Att en gynnsam bevarandestatus hos arten i dess naturliga utbredningsområde ska 
upprätthållas stadgas i både den svenska, finska och dansa lagstiftningen. Denna regel 
har de tre länderna på grund av de krav som ställs upp i EU:s fågel och art- och habitat-
direktiv. 
 
Norge 
 
I den norska lov 19. Juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (natur-
mangfoldloven) finns liknande bestämmelser. 

§ 16.(høsting av vilt og lakse- og innlandsfisk) 
 Vedtak om å tillate høsting av vilt treffes med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt 
og fangst av vilt (viltloven). 
 Vedtak om å tillate høsting av lakse- og innlandsfisk treffes med hjemmel i lov 15. mai 
1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. (lakse- og innlandsfiskloven). 
 Høsting kan bare tillates når best tilgjengelig dokumentasjon tilsier at arten pro-
duserer et høstingsverdig overskudd. 
 Ved avgjørelsen om å tillate høsting og om fremgangsmåten ved høsting skal det videre 
legges vekt på artens funksjon i økosystemet og den virkning høstingen kan ha på det 
biologiske mangfold for øvrig. Det skal også legges vekt på artens betydning for næring 
eller rekreasjon, høstingstradisjon i vedkommende område og på skade som arten gjør. 
 Tredje og fjerde ledd gjelder ikke ved vedtak om høsting av fremmede organismer. (un-
derstryckning av mig) 
 
§ 17.(alminnelige regler om annet uttak av vilt og lakse- og innlandsfisk ) 
 Smågnagere, krypdyr og lakse- og innlandsfisk kan avlives dersom det er nødvendig for 
å hindre skade på person eller eiendom. 
 Vilt kan avlives når det må anses påkrevd for å fjerne en aktuell og betydelig fare for 
skade på person. Eieren, eller en som opptrer på vegne av eieren, kan avlive vilt under 
direkte angrep på bufe, tamrein, gris, hund og fjørfe. 
 Dersom bestanden av jerv, gaupe og bjørn over tid har vært klart over bestandsmålet, 
skal Kongen gi forskrift om adgang for eieren, eller en som opptrer på vegne av eieren, 
til å avlive jerv, gaupe og bjørn når avliving må anses påkrevd for å fjerne en umiddel-
bar og betydelig fare for skade på bufe, tamrein og gris. Dersom bestanden av jerv, 
gaupe og bjørn over tid har vært klart under bestandsmålet, eller ekstraordinære 
bestandsmessige forhold tilsier det, skal Kongen oppheve adgangen til avliving. 
 Avliving og forsøk på avliving etter annet og tredje ledd skal straks meldes til politiet. 
Kongen kan i forskrift fravike bestemmelsen i annet ledd annet punktum for spesielt 
truede arter eller spesielt truede bestander av enkelte arter. 
 Avliving for å hindre at et dyr lider unødig er tillatt i samsvar med lov 19. juni 2009 nr. 
97 om dyrevelferd (dyrevelferdsloven). Det samme gjelder avliving for å bekjempe 
smittsom sykdom som kan gi vesentlige samfunnsmessige konsekvenser i samsvar med 
lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven).  
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Norges lagstiftning säger att jakt endast får tillåtas då arten i fråga kan anses tåla den 
beskattning som jakt innebär, arten ska således ha ”producerat ett överskott”. Vid beslu-
tet om jakt kan tillåtas ska även vikt läggas vid artens funktion i ekosystemet och om 
jakten av arten kan ha några verkningar på den biologiska mångfalden i övrigt. Artens 
betydelse för näringar och rekreation samt jakttraditioner på arten och skador som even-
tuellt kan uppkomma ska även beaktas. Vissa djur, såsom smågnagare, kräldjur och viss 
fisk, kan avlivas utan speciella kriterier så länge det är nödvändigt för att förhindra 
skada på person eller egendom, antagligen åsyftas här skadedjur av olika slag. Annat 
vilt får avlivas om det anses nödvändigt för att förhindra en aktuell och betydande fara 
för skada på person men det finns särskilda regler för järv, lodjur och björn. Djur får 
även avlivas för att förhindra att djuren onödigt lider eller för att förhindra att smittor 
sprids. 
 
Jämförelse 
 
Som framgår av lagtexten finns det vissa skillnader mellan lagstiftningen avseende 
skyddsjakt i de olika länderna. Sverige, Finland och Danmarks lagstiftning är nästinitill 
likadan, förutom vissa skillnader i ordvalet. Detta beror på medlemskapet i EU och im-
plementeringen av fågel- och habitatdirektivet. Norges lagstiftning är därför den som 
skiljer sig mest från de andra. Norge har heller inte samlat alla regler om jakt i jaktlag-
stiftning utan har istället en speciell lag som heter naturmangfoldloven (som kan över-
sättas till lagen om biologisk mångfald). Sverige är det enda landet som inte uttrycklig-
en stadgar att djur får avlivas för att förebygga djursjukdomar, som tidigare nämnts 
torde dock detta falla under någon av de andra punkterna i paragrafen. I den finska lag-
stiftningen krävs det även att det föreligger tvingande skäl eller annat mycket viktigt 
allmänt intresse för att få dispens från fredningen. Vid en första anblick kan därför den 
finska lagstiftningen uppfattas som ”strängare” än den svenska som endast kräver ett 
överskuggande allmänintresse. Norge är det enda landet som klart och tydligt stadgar 
att djur får avlivas för att förhindra att det lider.  

Norges nationella miljömål för biologisk mångfald134, omfattar ivaratagandet av arter, 
naturtyper och ekosystem i hav, kust, älvar, insjöar, våtmarker, skogar, fjäll och kultur-
landskap. I utvärderingsrapporten för miljömålet har beståndsstatus för arter där skörd 
eller jakt är en viktig påverkansfaktor angetts, och där fastställs att jakt i skogen och i 
fjällen är reglerat på ett tillfredsställande sätt och att Norge är på god väg att nå må-
let.135 Detta kan tyda på att Norge lyckats bättre med att använda jakten som ett medel 
för bevarandet av biologisk mångfald.  

                                                 
134 https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/Prop-1-S-2014--

2015/id2005434/?docId=PRP201420150001KLDDDDEPIS&ch=1&q= och 
http://www.miljostatus.no/miljomal/     

135 http://www.miljostatus.no/miljomal/Mal-og-nokkeltall/Naturmangfald/God-tilstand-hos-
okosystema/Bestandssituasjonen-for-artar-der-hausting-er-ein-viktig-paverknadsfaktor/Hausting-av-
vilt-godt-regulert/ och http://www.miljostatus.no/miljomal/Mal-og-nokkeltall/Naturmangfald/God-
tilstand-hos-okosystema/Bestandssituasjonen-for-artar-der-hausting-er-ein-viktig-paverknadsfaktor/  

http://www.miljostatus.no/miljomal/
http://www.miljostatus.no/miljomal/Mal-og-nokkeltall/Naturmangfald/God-tilstand-hos-okosystema/Bestandssituasjonen-for-artar-der-hausting-er-ein-viktig-paverknadsfaktor/
http://www.miljostatus.no/miljomal/Mal-og-nokkeltall/Naturmangfald/God-tilstand-hos-okosystema/Bestandssituasjonen-for-artar-der-hausting-er-ein-viktig-paverknadsfaktor/
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8 Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka om, och i så fall hur, jakt på vissa arter 
kan användas som ett medel för att bevara den biologiska mångfalden. Att lagstiftaren 
anser att jakt är användbart för bevarandet framgår tydligt i undersökningen; inte minst 
genom markägarens skyldighet att utföra viltvård där bland annat jakt på rovdjur såsom 
räv ses som en del i naturvården. Det finns även andra fall där lagstiftaren har valt jakt 
som sätt att bevara biologisk mångfald och dessa presenteras kort i det följande. 

Invasiva främmande arter 

I jaktlagen finns särskilda regler som stadgar att myndighet, efter regeringens beslut, får 
besluta om jakt på invasiva främmande arter för att förebygga eller minska skaderisker-
na som dessa arter kan förorsaka.136 Det anges även i EU:s Förordning 1143/2014 om 
invasiva främmande arter att dödliga eller icke-dödliga fysiska, kemiska eller biologiska 
åtgärder för utrotning eller populationsbegränsning kan företas av ett medlemsland för 
att minska spridningen av en invasiv främmande art.137 I 1992 års konvention om biolo-
gisk mångfald stadgas att anslutande parter ska förhindra introduktionen av och kontrol-
lera eller utrota invasiva främmande arter som hotar ekosystem, livsmiljöer eller ar-
ter.138  

Jakt anses således vara en effektiv lösning som föreskrivs för att bekämpa och förhindra 
spridning av ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden: invasiva främ-
mande arter.139  

Reglering av viltstammar 

I prop. 2009/10:239 går det att utläsa att jakt på älg kan användas för att kontrollera älg-
beståndet så att älgen inte påverkar ekosystem till men för den biologiska mångfalden. 
På samma sätt får skyddsjakt användas för att hålla nere antalet skarvar som skadar vär-
defull natur. Vissa djur, i stort antal, anses alltså ha negativ inverkan på den biologiska 
mångfalden och i dessa fall är jakt ett medel som kan användas för att hålla nere stam-
men och kontrollera dessa arters negativa påverkan på miljön. Genom att avlägsna vissa 
djur lämnas plats åt andra. Det svåra i denna situation är dock att avgöra vilka djur eller 
vilken natur som är mer värdefull än en annan. 

Det finns även flera andra tänkbara scenarier där jakt kan utgöra ett medel för att bevara 
den biologiska mångfalden. Ett exempel är att förhindra att sjukdomar sprids genom att 
avliva insjuknande djur så att de inte kan sprida smittan vidare till andra individer av 
samma art eller andra arter. 

9 Analys 
Reglerad jakt  

                                                 
136 8 och 7 §§ jaktlagen. 
137 Art. 19 p. 2 Förordning 1143/2014 om invasiva främmande arter. 
138 Art. 8 p. h konventionen om biologisk mångfald 
139 Ingress p. 2, Förordning 1143/2014 om invasiva främmande arter och Millenium Ecosystem Assess-

ment, 2005, s. 97. 
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Det finns många exempel på arter som utrotats som en följd av mänskliga aktiviteter 
såsom oreglerad jakt och biotopförstöring. Detta är något som uppmärksammats på alla 
nivåer och många regler i vår nuvarande jaktlagstiftning är anpassningar som gjorts för 
att tillmötesgå de krav som bland annat ställts upp av EU-rätten, såsom t.ex. fågeldirek-
tivet och genom internationella konventioner. En alltför hårt reglerad jakt och total 
fredning kan dock även påverka den biologiska mångfalden negativt. Som exempel kan 
nämnas skarven, som lämnar hela öar ödelagda efter sin framfart. Det finns både före-
språkare och motståndare till att människan tar sig an rovdjurens roll för att med hjälp 
av jakten hjälpa till att bevara den biologiska mångfalden. Något som bör framhållas här 
är dock att sådan jakt så långt möjligt måste härma den naturliga selektionen vid valet 
av individ som fälls, då troféjakt kan leda till utarmning av vissa genetiska egenskaper 
som är nödvändiga för artens överlevnad.  

Ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden är spridningen av invasiva 
främmande arter. På uppdrag av regeringen är det naturvårdsverket som arbetar med att 
se till att Sverige kan tillmötesgå de krav som EU:s förordning 1143/2014 om invasiva 
främmande arter ställer upp. I förordningen förespråkas i första hand förebyggande åt-
gärder för att hantera problemet med invasiva arter, men om den invasiva arten redan 
har hunnit sprida sig är jakt ett effektivt sätt att utrota oönskade arter i våra ekosystem. I 
detta sammanhang kan alltså jakt ses som ett medel för att bevara den biologiska mång-
falden. I bland annat prop. 2009/10:239 går det att utläsa att även lagstiftaren anser att 
jakt är ett bra sätt att reglera vissa viltstammar, såsom älg och varg för att öka den bio-
logiska mångfalden men även för att tillmötesgå andra intressen av socioekonomiskt 
slag. En välreglerad jakt av vissa arter kan alltså ha en positiv effekt på den biologiska 
diversiteten då det lämnar plats åt andra arter. 

Definitionen av biologisk mångfald 
Något som framgår relativt tydligt i denna undersökning är att biologisk mångfald i 
grund och botten är något människan definierat och det är därför människan som beslu-
tar hur den biologiska mångfalden ska bevaras och när den får ge vika för andra intres-
sen. Det svenska miljömålet om ett rikt växt- och djurliv är till stor del utformat så att 
människan fortfarande kan utnyttja naturen på det sätt hon vill. Naturen ska både beva-
ras och nyttjas och människan ska ha tillgång till en natur med rik biologisk mångfald 
för hälsa och livskvalitet. Djurarter som inte är önskade eller orsakar skada undantas 
från grundregeln om fredning och djur som t.ex. vargen ska finnas, men bara i ett för 
människan godtagbart antal. Svaret på den fråga som ställs i uppsatsen: om jakt kan ses 
som ett medel för att bevara biologisk mångfald, beror alltså i hög grad på hur begreppet 
biologisk mångfald definieras och vad som enligt människan är värt att bevara. Lagen är 
trots allt ett styrmedel för människans mål och om målet är att människan både ska be-
vara och nyttja naturen är lagstiftningen ämnad åt att bidra till detta.  

I SOU 2013:60  gällande varg finner utredarna att bevarandet av den biologiska mång-
falden och människans intressen måste balanseras. Beslut gällande skyddsjakt på varg 
ska beslutas så nära människorna som berörs som möjligt varför det är länsstyrelsen 
som fattar sådana beslut. Det bör dock noteras att det kan finnas risker med att besluts-
fattandet vilar hos länsstyrelsen då myndigheten lätt kan utsättas för starka påtryckning-
ar från olika särintressen. Även om detta är tanken, visar det tydligt på att den biolo-
giska diversiteteten endast ska främjas i de fall det inte inkräktar på andra mänskliga in-
tressen. 
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Nuvarande styrmedel 
Vilt är en resurs och jakt är en form av resursuttag. Då miljöbalken ska tillämpas par-
rallellt med annan sektorslagstiftning ska miljöbalkens grundläggande principer om 
hållbart nyttjande och bevarande av biologisk mångfald tillämpas vid utövande enligt 
den svenska jaktlagstftningen. Det stadgas även i jaktlagen att jakten alltid ska anpassas 
efter tillgången på vilt och att jakt inte får ske om arten i fråga inte bedöms tåla den be-
skattning som en eventuell jakt skulle innebära. Det är naturvårdsverket eller länsstyrel-
sen som beslutar om jakt och då dessa myndigheter ska iakkta det svenska miljömålet 
om ett rikt växt- och djurliv ska alltid bevarandet av den biologiska mångfalden finnas 
med vid beslutsfattandet.  

Bevarandet av den biologiska mångfalden får således anses ha inkorporerats i de styr-
medel vi har vad gäller jakt på många sätt. Det verkar dock inte vara tillräckligt då mil-
jömålet inte kommer att uppnås till 2020. Även om jakt kan utgöra en bidragande faktor 
till minskningen av den biologiska mångfalden är den knappast avgörande i ett land som 
Sverige. Exploateringen av vår natur vilket leder till biotopsförstöring och ändrade 
livsmiljöer för arterna har troligen en mycket större påverkan på den biologiska mång-
falden än jakten. Troféjakt leder dock ofta till att de starka individerna, som egentligen 
borde vara kvar enligt regeln om ”survival of the fittest”, plockas bort vilket gör att vilt-
stammarna försvagas och kanske får svårare att anpassa sig till nya miljöförhållanden. 
Det är alltså en lång och snårig kedja av olika händelser som leder till att arter dör ut 
och för att uppnå bevarandemålet måste sambanden mellan alla hot mot den biologiska 
mångfalden undersökas och förstås. 

Nordens jaktlagstiftning 
De nordiska ländernas lagstiftning är relativt lika varandra och det är svårt att ta reda på 
hur det går för de olika länderna vad gäller bevarandet av den biologiska mångfalden. 
Vilket land som har bäst styrmedel och bäst reglerad jakt går inte att utreda i en uppsats 
av detta slag: effektivitet, måluppfyllelse, antal arter och minksningstakt m.m. är några 
kriterier som skulle behöva jämföras för att kunna utläsa vilket lands styrmedel som 
fungerar bäst. Uppföljningen av de nationella miljömålen tyder dock på att Norge har 
större chans att nå målen om biologisk mångfald än Sverige. Om detta beror på utform-
ningen av lagstiftningen går inte att fastställa med säkerhet men dess kraft som styrme-
del bör inte underskattas. Även om det finns många likheter mellan den svenska och den 
norska lagstiftningen finns det även olikheter. I Sverige ska jakten, likt i Norge, ta hän-
syn till viltets förmåga att klara av den beskattning som jakten innebär. Norge har dock 
ännu fler kriterier som ska vara uppfyllda för att jakt på en viss art ska godkännas, t.ex. 
artens funktion i ekosystemet och vilka verkningar jakt kan ha på den biologiska mång-
falden i övrigt. Norges regler för skyddsjakt ser också annorlunda ut än de svenska. Det 
finns inga regler om jakt för att skydda allmänna intressen av social eller ekonomisk ka-
raktär utan skyddsjakt kommer endast på tal om det finns risk för skada på person eller 
egendom, för att förhindra att djur lider och för att förebygga djursjukdomar eller smitta 
till människan. Kanske är det så att Sverige bör snegla mer på Norges jaktlagstiftning 
och se vad det är i deras styrmedel som gör att de bättre bevarar sin mångfald. Å andra 
sidan är det svårt att säga om framgångarna i Norge har något med jaktlagstiftningen att 
göra. Dessa frågor vore intressanta att undersöka vidare.  
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