
 

 

Kommittédirektiv 

Tilläggsdirektiv till Jaktlagsutredningen 

(L 2012:01) 

 
 

 

Beslut vid regeringssammanträde den 13 juni 2013 

 

 

Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget 

 

Utredaren får i uppdrag att också utreda möjligheten att införa 

ett undantag från tillståndsplikten enligt den föreslagna kamera-

övervakningslagen för övervakning av vilt. Det utvidgade upp-

draget om kameraöverakning för viltövervakning ska redovisas 

i ett delbetänkande den 30 juni 2014. 

Regeringen förlänger också tiden för redovisningen av 

utvärderingen av myndighetsansvaret till den 1 oktober 2013 

och för utredningen i övrigt till den 30 december 2015.  

 

 

Det ursprungliga uppdraget 

 

Regeringen beslutade den 19 juli 2012 kommittédirektiv om 

översyn av jaktlagstiftningen m.m. (dir.2012:77) med uppdrag 

att se över den svenska jaktlagstiftningen i syfte att få till stånd 

dels en modern lagstiftning med tydlig systematik och moderna 

bestämmelser för en långsiktigt hållbar jakt och viltvård samt 

djurskydd för de vilda djuren, dels ett förbättrat genomförande 

av Sveriges EU-rättsliga åtaganden. Myndighetsansvaret för 

jakten och viltvården ska utvärderas. En partiell översyn av 

lagen (2000:592) om viltvårdsområden ska också göras. 

Utredaren ska också överväga möjligheten att avskaffa den 

s.k. dubbla jakträtten som finns inom vissa delar av renskötsel-

området till följd av bestämmelsen i 25 § rennäringslagen 

Dir. 

2013:66 
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(1971:437) om rätt för medlemmar i samebyar att jaga på 

renbetesfjällen och i lappmarkerna.  

Utredaren ska vidare överväga hur jakten, inom ramen för 

Sveriges EU-rättsliga åtaganden, långsiktigt kan tryggas på 

renbetesfjällen i Jämtlands län och på kronomarken ovanför 

odlingsgränsen i Västerbottens och Norrbottens län.  

 

 

Det utvidgade uppdraget 

 

Regeringen beslutade den 14 mars att överlämna propositionen 

En ny kameraövervakningslag (prop. 2012/13:115) till riks-

dagen. I propositionen föreslås att en ny kameraövervaknings-

lag ska ersätta lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning 

och vissa bestämmelser i personuppgiftslagen (1998:204). 

Genom att bestämmelserna samlas i en enda lag blir reglerna 

mer överskådliga och lättillgängliga. Utgångspunkten är att det 

även fortsättningsvis ska krävas tillstånd vid övervakning av 

platser dit allmänheten har tillträde, t.ex. gator och torg. Med 

platser dit allmänheten har tillträde avses även områden i skog 

och mark där allemansrätten gäller. Tillstånd ska ges om över-

vakningsintresset väger tyngre än integritetsintresset. En nyhet 

är att det uttryckligen anges att det ska fästas vikt vid om 

ändamålet med övervakningen är att avslöja eller utreda brott 

samt om teknik som främjar skyddet av enskildas personliga 

integritet ska användas. Större utrymme skapas för 

kameraövervakning utan krav på tillstånd, bl.a. i butiker, 

tunnelbanan och parkeringshus. Integritetsskyddet förstärks 

bl.a. genom en skadeståndsbestämmelse som ger enskilda rätt 

till ersättning för skada och kränkning vid överträdelse av 

lagen. Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2013. 

Svenska Jägareförbundet och Jägarnas Riksförbund har i 

remissyttranden framfört att det bör införas undantag från till-

ståndsplikten för kameraövervakning av vilt. I remissyttrandena 

behandlades framför allt övervakningskameror som används vid 

åtlar, dvs. platser där jaktlockbete läggs ut.  

Regeringen konstaterade i propositionen att om en övervak-

ningskamera, som används för viltövervakning, är uppsatt så att 
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den kan riktas mot en plats dit allmänheten har tillträde är över-

vakningen tillståndspliktig (prop. 2012/13:115 s. 72 f.). Rege-

ringen uttalade vidare att det finns ett samhälleligt intresse av 

att kunna använda kameraövervakning för att bedriva effektiv 

jakt. Det konstaterades att det i första hand finns ett behov av att 

använda kameraövervakning vid jakt efter arter som t.ex. vild-

svin och mårdhund, vilka kan orsaka skador på jordbruket och 

den biologiska mångfalden. Det betonades att för att övervak-

ning av det aktuella slaget ska kunna godtas är det avgörande att 

kamerorna fångar ett begränsat område. Detta eftersom männi-

skor normalt inte förväntar sig att bli övervakade i skog och 

mark. Det måste därför säkerställas att t.ex. motionärer och 

andra som vistas i naturen i rekreationssyfte inte blir föremål 

för övervakning i en utsträckning som inte är acceptabel.  

Regeringen bedömde att det finns ett behov av att utreda om 

det är möjligt att göra undantag från tillståndsplikten för över-

vakning av vilt. Eftersom det inte fanns underlag att behandla 

frågan i lagstiftningsärendet om en ny kameraövervakningslag 

avsåg regeringen att återkomma till frågan i ett annat samman-

hang. 

 

Kameraövervakning behövs för en effektiv jakt  

 

Åtlar används bl.a. för att effektivisera jakten på vildsvin. Vild-

svin orsakar i dag betydande skador inom jordbruket. För den 

enskilde jordbrukaren kan en uppbökad vall eller förlorad skörd 

innebära stora kostnader. 

I en rapport från Jordbruksverket 2010 uppskattades total-

kostnaderna för vildsvinsskador i Södermanlands län till ca 

17 miljoner kronor under ett år. Tillväxten hos vildsvinspopula-

tionen har varit stark. Viltskadecenter bedömer den till 

150 000–200 000 och avskjutningen i Sverige under åren 2011 

och 2012 uppgick till ca 55 000 djur, enligt Jägareförbundet. 

Trafikolyckor ökar i takt med vildsvinsstammen och skadorna i 

trafiken överskred 4 000 stycken under år 2012 att jämföras 

med ungefär 2 500 under åren 2010 och 2011. De samhällseko-

nomiska vinsterna av att nu begränsa vildsvinsstammen får så-

ledes anses vara stora.  
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Kameraövervakning, särskilt vid åtlar för vildsvin, leder till en 

mer effektiv jakt eftersom det ger en exakt och uppdaterad kun-

skap om vilka djur som använder åteln, t.ex. ålder, antal, om det 

finns hondjur med dragna spenar, små kultingar etc. Under pe-

rioden 16 februari–15 april när vuxna vildsvin är fredade, kan 

man med åtelkamerans hjälp undvika att vaka vid åtlar som en-

dast sådana djur använder och i stället välja åtlar där skjutbara 

vildsvin uppehåller sig. Vildsvin har tämligen regelbundna va-

nor och en åtelkamera kan även ge besked om ungefär när på 

kvällen en viss vildsvinsgrupp går fram på åteln. Med hjälp av 

denna kunskap kan man hinna med besök på flera åtlar under 

samma kväll.  

Vid sidan av att effektivisera jakten kan kameraövervakning 

av vilda djur också vara ett kostnadseffektivt redskap för att få 

bättre kunskap om viltstammarnas storlek och sammansättning. 

Vildsvinsstammen uppskattas i dag till mellan 90 000–200 000 

djur vilket visar att det finns bristfällig kunskap om vildsvinens 

antal. Detsamma gäller tillväxt, täthet och utbredning. Detta är 

till nackdel för förvaltningen. Genom att skapa standardiserade 

metoder för inventering med kameraövervakning kan goda kun-

skaper om viltet erhållas till låga kostnader för det allmänna. 

Dessutom har det s.k. mårdhundsprojektet visat att automatiska 

kameror, utplacerade vid doftåtlar, är en effektiv metod att 

upptäcka ej önskvärda arter, i detta fall mårdhund.  

Kameraövervakning har således goda möjligheter att bidra 

till en mer effektiv jakt på vildsvin, bättre kunskap om föränd-

ringar av vildsvinspopulationers storlek och sammansättning 

samt en generellt bättre kunskap om vilka djurarter som finns i 

orådet.  

 

Uppdraget 

 

Utredaren ska utreda om det är möjligt att göra undantag från 

tillståndsplikten för kameraövervakning av vilt.  

Utredaren ska ha som utgångspunkt att ett undantag från till-

ståndsplikten endast ska avse övervakning där det inte är moti-

verat med en individuell prövning i varje enskilt fall (se prop. 

2012/13:115, s. 51-52). Ett undantag ska således vara avgränsat 
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till kameraövervakning där intresset av övervakning regel-

mässigt väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli 

övervakad.  

Utredaren bör vidare ha som utgångspunkt att kameraöver-

vakning som undantas från tillståndsplikten endast ska avse fall 

där kamerorna fångar ett begränsat område (se prop. 

2012/13:115 s. 72 f.)  

Om utredaren bedömer att ett undantag från tillståndsplikten 

bör införas ska det övervägas om den undantagna övervakning-

en ska omfattas av anmälningsplikt till länsstyrelsen.  

Om utredaren inte föreslår undantag från tillståndsplikten 

ska det övervägas om andra åtgärder bör föreslås för att under-

lätta övervakning av vilt. 

Utredaren ska föreslå de författningsändringar som behövs 

för att genomföra förslagen. 

Utredaren ska vid genomförandet av denna del av uppdraget 

samråda med Datainspektionen. 

Det som sägs om kostnader, regelförenkling och konse-

kvensbeskrivningar i de tidigare direktiven gäller även fortsätt-

ningsvis. 

 

 

Förlängd tid för uppdraget 

 

Det utvidgade uppdraget ska redovisas tillsammans med 

frågorna om arrendatorers jakträtt och utfordring av vilda djur 

enligt det ursprungliga direktivet (dir 2012:77) i ett del-

betänkande den 30 juni 2014. 

Regeringen förlänger också tiden för redovisning av utvärde-

ringen av myndighetsansvaret till den 1 oktober 2013 och för 

utredningen i övrigt till den 30 december 2015. 

 

 

 (Landsbygdsdepartementet) 


