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HOVRIiTTENS DOMSLUT (sAvittavserTage Johansson)

Med iindring av tingsriittensdom dcimerhovriittenTage Johanssonftir jaktbrott
enligt 43 $ 2jaktlagen(1987:259)till dagsbdtersextio(60) a sjuttio(70) kr.
Tage JohanssonilZiggsatt beralaen avgift pa femhundra(500) kr enligt lagen
(l 994 :4| 9) om brottsofferfond.

Med iindring av vad tingsrtittenforordnatom riiftegAngskostnader
fcirpliktar
hovrtittenTage Johanssonatt av ftirsvararkostnaden
vid tingsriittenbetalatillbaka
ettusen(l 000) kr till staten.

Leif Anderssontillerkdnnsftir fcirsvaretav Tage Johanssoni hovriittenerstittnine
av allmdnnamedel med tiotusenittiofem(10 085) kr, varav 7 500 kr f6r arbete,
1 725 kr fcir tidsspillanoch 860 kr lor utliigg. Dennakostnadskall stannap&
staten.
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HOVRTiTTENS DOMSLUT (sAvittavserHenry Ludvigsson)

Med iindring av tingsriittensdom domer hovriittentlenry Ludvigssonfor jaktbrott
enligt 43 $ 2 jaktlagen (1987:259)till dagsbdtersextio (60) a tvAhundrafemtio

(2s0)k.
Henry Ludvigssoniliiggs att betalaen avgift p6 femhundra(500) kr enligt lagen
(l 994 :419) om brottsofferfond.

Med Sndringav vad tingsrdttenfcjrordnatom rdttegingskostnaderfcirpliktar
hovriittenHenry Ludvigssonatt av fiirsvararkostnaden
vid tingsriittenbetala
tillbaka femtusen(5 000) kr till staten.

Leif Anderssontillerkiinnsfcir fcirsvaretav Henry Ludvigssoni hovriitten
ersiittningav allmiinnamedelmed tiotusenAttiofem(10 085) kr, vara\, 7 500kr for
arbete,1 725 kr ftr tidsspillanoch 860 kr fcir utliigg. Dennakostnadskall stanna
pA staten.
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YRKANDENM.M. I HOVR]iTTEN
Aklagarenhar yrkat att hovriittendtimer Tage Johanssonoch Henry Ludvigsson
till ansvarftir jaktbrott. Han har hiirvid - med hiinvisningtill att en felskrivning
florekommitbetriiffandedatum fcir giirningeni italspunkt 2 och till att det i 43 g 2
jaktlagen (1987:259)inte talasom oaktsamhetsom iir grov - justerat giirningspAstiendenapi si siitt att de kommit att lyda enligt fctljande.

Johansson
har den 5 september
2001 i sin fastighetRdnnbiick1:4,
Storumanskommun, uppsatligeneller av oaktsamhetpiskjutit och
d6daten iilgtjur, for vilken han ej haft nigon licens,trots att jakt pi
vuxnadjur endastvarit tilliten med licens.

Ludvigssonhar den 13 september
2001 A sin fastighetLaisholm 1:13,
Storumanskornmun,uppsitligen eller av oaktsamhetpiskjutit och
dcjdaten iilgkalv, for vilken han ej haft nigon licens och vilken han ej
haft riitt att jagaefter den 7 september2001.

Tage Johanssonoch Henry Ludvigssonhar bestritt iindring.

HOVRIiTTENS DOMSIAiL

I hovriittenhar fcirnyadeftirh6r hillits med rage Johanssonoch Henry
Ludvigsson.De har diirvid liimnat uppgifter som i allt viisentligtdverensstiimmer
med vad som ftir derasdel antecknatsi tingsriittensdom. De uppgifter som LarsAnders Agren och Mats oleg omma liimnadeunder milsiigandeftjrhorvid
tingsriittenhar fcirebringatssAsomde nedtecknatsi tingsriittensdom. Parternahar
iberopat viss skriftlig bevisning.

Av utredningenframgir att TageJohanssonoch Henry Ludvigssonvid de aktuella
tillftillena har piskjutit och dddaten iilgtjur - en s.k. fioling - respektiveen
iilgkalv. Det iir ocksi utrett att TageJohanssonskjutit iilgtjuren pA den honom
tillhcirigafastighetenR<innbiickl:4 och att Henry Ludvigssonskjutit iilgkalven pi

HOVRATTENFOROVRENORRLAND

DOM
2004-04-15

M6lnr

Sida

B 739-02

6

sin fastighet Laisholm I : l3 samt att derasjakt fatt ske endastefter licens av
liinsstyrelsen.

Tage Johanssonoch Henry Ludvigsson har till sitt fredandeanftirt samma
omstiindighetersom vid tingsriitten. De har tillfogat att n6got krav pi s.k.
dubbelregistreringav licensomrideninte framg6rav jaktlagen eller
jaktfiirordningen(1987:905)och att det diirftir skulle
strida mot legalitetsprincipen att i fdrevarandefall utdrima straffriittslist ansvar.
Enligt 2 g jaktlagenavsesi lagenmed vilt bl.a. vilda deggdjur.I 3 g ft)rsta
meningenjaktlagen ftireskrivs att viltet fir jagas endastom detta ftiljer av denna
lag eller av fiireskriftereller beslutsom meddelatsmed st<idav lagen.Enligt 33 g
jaktlagen fEr - med vissa undantag- jakt efter iilg ske endast
efter licens av
IEinsstyrelsen
och inom ett ornride som ltinsstyrelsenhar registrerat (licensomride). Siviil sakskalsom bestiimmelsensordalydelsetalar ftir att det kriivs en
licens som giiller ftir den somjagar och att denne siledes inte kan st6dja sig p6 en
licens som har meddelatsnigon annansom inte ftretriitt honom. I ftirarbetenatill
jaktlagen finns, med hiinsyn till samernasjaktraft, uttalanden
om ett ftirutsatt
systemmed dubbelregistreringav licensomriden. Det ftirhillandet att detta
system inte kommit till siirskilt uttryck i jaktlagen eller i nigon fiirordning utan
endasti regler av liigre valtir kan, enligt hovriittens mening, inte tas till intitkt ftir
att den som ?igermark som ingir i en samebyslicensomride men inte sjiilv iir
medlem i samebynskulle ha rtitt att jagapi sin egen mark med strid av den licens
som utfiirdats ftir samebvn.

Som tingsriitten konstateratgiiller de licenser som iberopats i m6let Vapstens och
umbyns samebyaroch dessmedlemmar.varken Tage Johanssoneller Henry
Ludvigsson iir medlem i nigon av dessasamebyar.Ingen av dem har av vad som
tidigare intrtiffat kunnat dra slutsatsenan det har varit tillitet att jaga p6
samebyarnaslicenser.Bide Tage Johanssonoch Henry Ludvigsson framst&r som
viil insatta i forhillanden som giiller jakt. Av frrhriren med dem framgir att
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derashandlandei ftirevarandefall nArmastskett i syfte att fii till stind en riittslig
prcivning av regler vilka de betraktarsom orimliga. Tage Johanssonoch Henry
Ludvigsson har siledes uppsitligen handlat pA sdtt som iklagaren pastin. De skall
diirftir d<imastill ansvar ftir jaktbrott.

Enligt 43 $ jaktlagen, i paragrafenslydelse efter iindringar som triidde i kraft den
I juli 2001, striicker sig straffskalanftr jaktbrott, som inte iir grovt, frin b<itertill
ftingelsei hdgst ett ir. I bl.a. en del av de fall di brottet avsett en dlg, som iir ett
viirdefullt vilt, kan ett kort ftingelsestraffvara aktuellt. Tage Johanssonoch Henry
Ludvigssonsbrott har visserligen bestin i att de piskjutit och d6dat rlg, dock
endasten s.k. foling respektiveen kalv, men omstlindigheternagrir att det finns
skiil att se mindre allvarligt pi derasbrott. Ett systemrned dubbelregistrering av
licensomr6deninrymmer betydandeproblem och iir iignat att skapamotsiithringar.
D9t k4n oqkli,S'alf$ti F.omutmanandeftir en enskild markaearemed liten areal
att dennei avsaknadav s.k. A-licens inte fir iaga 6le pA sin eqenmark trots att
han miste accepteraatt en samebysmedlemmarjagar ?ilgdiir pi grund av att
marken ingir i:amebyns licsLso+rads under ftireliggande ftirhillanden bor
piftiljden ftir siviil Tage Johanssonsom Henry Ludvigsson stannavid ett mittligt
bdtesstraff.I sammanhangetkan niimnasatt hith<irandefriga tir ftiremil ftir
riversyn i Jakt- och fisker?ittsutredningen
(Dir 2003:45).

Eftersom fiingelse ingir i straffskalanftir jaktbrott ftiranleder den fiillande domen
mot Tage Johanssonoch Henry Ludvigsson att dessaskall iliiggas au betala avgift
enligt lagen(1994:419)om brottsofferfond.

Siviil Tage Johanssonsom Heruy Ludvigsson skall ocksi ftirpliktas att till staten
betala tillbaka en del av statenskostnaderftir offentlig ftirsvarare.Med hiinsyn till
bl.a. ftreliggande uppgifter om ekonomiskafttrhillanden finns skiil att begriinsa
iterbetalningsskyldighetentill, ftir Tage JohanssonI 000 kr och ftir Henry
Ludvigsson 5 000 kr, i bida fall avseendekostnadervid tingsriitten.
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HUR MAN OVERKLAGAR, sebilagaB
den l3 maj 2004.
senasttorsdagen
Overklagande
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Kjell Persson,
I hovriittensavgorandehar deltagithovriittslagmannen
JonasBrodin (referent)samt
hovriittsr&detIngrid Olssonoch tf. hovriittsassessorn
niimndemiinnenNils-GustafRasmussonoch Kerstin Sjdlund.Enhalligt.

