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1 Inledning

1.1 Problembakgrund

Med vilthägn avses hägn för djur vilka anses vara vilda.1 Syftet med denna djurhållning

kan till exempel vara att någon vill tillgodogöra sig köttet, sälja avkomman, hundträning

eller att bedriva jakt inom hägnet.2 Vilt befinner sig i ett vilthägn när en person har

upprättat själva vilthägnet och sedan köpt djur som därefter placerats inom hägnet.

Beträffande vilt i vilthägn finns bestämmelser i miljöbalken om tillståndsgivningen för

upprättandet av själva hägnet, men ytterligare ett tillstånd krävs för att djur ska få släppas

in i hägnet. Det senare tillståndet ges med grund i jaktlagstiftningen. I jaktlagstiftningen

finns regler om hur hägnet skall vara beskaffat, på vilket sätt jakten får bedrivas och så

vidare. Djurskyddslagstiftningen reglerar hur vilt i hägnet skall vårdas. Att regler för vilt i

vilthägn går in under miljöbalkens -, jaktlagstiftningens-, och djurskyddslagstiftningens

bestämmelser innebär att regleringen för vilt i vilthägn är relativt svåröverskådlig. Nämnda

lagar lappar till viss del över varandra och frågor som regleras i lagarna angående vilt i

vilthägn är få.

Eftersom vilt i vilthägn ägs av någon, innebär det att någon har både rättigheter till och

skyldigheter för djuret. Äganderätt bestäms negativt, det vill säga huvudregeln är att

äganderätt innebär full förfoganderätt, men genom lagar och förordningar kan denna

förfoganderätt komma att inskränkas. Vad som sedan återstår, efter det att inskränkningar

enligt gällande rätt har tagits i beaktande, utgör själva äganderätten.3 Om någon äger till

exempel ett djur, innebär det att rättigheten att fritt förfoga över djuret kommer att

inskränkas genom bestämmelser, som ägaren har att rätta sig efter.

Vilthägnen har ökat i antal de senaste decennierna, och det har visat sig omöjligt att

garantera att djur inte rymmer från vilthägnen. Vad som händer med ägarens äganderätt när

viltet rymmer är osäkert. Själva ansvarsfrågan när vilt från vilthägn rymmer har endast en

gång kommit upp till rättslig prövning, och det osäkra rättsläget har heller inte utretts i

                                                          
1 Prop. 1981/82:220 s 28
2 Telefonintervju, Länsstyrelsen Kronobergs län, A Andersson 2003-04-10
3 Millqvist, Sakrättens grunder s 22
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doktrinen. Ägarens ansvar och rättigheter i fråga om förrymda djur är därför i högsta grad

aktuell att reda ut.

Eftersom den allmänna jakträtten gäller vilt, blir det av central betydelse att reda ut om,

och i så fall när, vilt som rymt ur vilthägn betraktas som jaktbart vilt. Anses de förrymda

djuren vara jaktbart vilt, har förre ägarens rättighet till djuret fallit.

1.2 Problemformulering

I vilken utsträckning behåller ägaren äganderätten till vilt som rymt ur vilthägn?

Vilka konsekvenser kommer denna gränsdragning att medföra för ägarens ansvar för och

rättigheter till djuret?

- Har ägaren efter det att djuret rymt från hägnet några rättigheter till djuret? Hur länge

består i så fall rättigheterna?

- I vilka fall bör ägaren till det förrymda djuret bli ersatt, och i så fall av vem?

- Har ägaren efter det att viltet rymt från hägnet något ansvar för djuret? Hur länge består

i så fall ansvaret?

- I vilka fall bör ägaren till det förrymda djuret bli ersättningsskyldig?

1.3 Syfte

Det primära syftet med uppsatsen är att utreda ägarens rättigheter till och ansvar för vilt

som rymt från vilthägn.

Ett indirekt syfte med uppsatsen har blivit att presentera den röriga lagstiftningen

beträffande vilt i vilthägn. Ur denna lagstiftning har även centrala begrepp, vilka är

nödvändiga att behärska för att få förståelse för problematiken i uppsatsen, lyfts fram och

definierats.
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1.4 Metod

För att få en uppfattning om omfattningen på problemet med vilt som rymt från vilthägn,

har jag ringt runt till några av Sveriges länsstyrelser. Hos varje länsstyrelse förs register

över hur många vilthägn det finns i länet samt vilka djurarter som hålls däri. Resultatet av

dessa telefonintervjuer presenteras i kapitel 2.

I presentationen av gällande rätt och föreskrifter, har jag använt mig av så kallad praktisk

juridisk metod. Jag har studerat aktuell lagtext, förordningar, föreskrifter och allmänna råd.

För att på ett ändamålsenligt sätt kunna arbeta med dessa rättskällor har jag tolkat dem

genom förarbeten, offentliga utredningar och doktrin. Jag har även studerat rättspraxis.

Eftersom det ej finns lagstiftning som reglerar rättigheter och ansvar då vilt har rymt från

vilthägn, har jag i denna del av uppsatsarbetet använt mig av ändamålstolkning.

1.5 Målgrupp

Framställningen skall kunna läsas med behållning av en allmänpraktiserande jurist utan

specialkunskaper på aktuellt område.

1.6 Förkortningar

DsL – djurskyddslagen

JF – jaktförordningen

JL – jaktlagen

MB – miljöbalken

NvL – naturvårdslagen

NFS 2002:20 – naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd om vilthägn och

inhägnader för handelsträdgårdar m.m. för att förebygga skador av hare

1.7 Disposition

För att ge läsaren en bild av problemets omfattning, ges i kapitel två kort information om

hur många vilthägn det finns i Sverige, samt vilka djurarter som hålls i vilthägnen.
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Informationen om hur många vilthägn det finns är förvisso ej fullständig, men den ger

ändock en uppskattning av hur stort problemet kan tänkas vara. I kapitel tre presenteras

gällande lag och föreskrifter för vilt när de befinner sig i vilthägn, detta kapitel är tänkt att

ligga till grund för att reda ut ägarens ansvar för och rättigheter till djuren i hägnet. Själva

äganderättsbegreppet utreds i kapitel fyra och häri förs även en diskussion om äganderätten

till vilt i vilthägn. Detta utmynnar i kapitel fem i en analys av äganderättens innehåll och

gräns för vilt som rymt ur vilthägn. Resultatet av analysen, det vill säga de slutsatser som

dragits löpande under framställningen, summeras i uppsatsens sjätte kapitel.
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2 Om vilt i vilthägn

2.1 Inledning

Till att börja med ges kort information om vilt i vilthägn; förekomsten av vilthägn i

Sverige och vilken viltart som hålls i dessa.

2.2 Vilt i vilthägn

Det finns inget landsomfattande register över vilthägnen i Sverige, däremot ligger det på

länsstyrelsens bord att upprätta egna register över de vilthägn i länet där tillstånd erfordras.

Registren skall exempelvis innehålla uppgifter om vilken djurart som hålls i hägnet. Härav

följer att det finns separata listor hos varje länsstyrelse över sådana vilthägn.4 För att få

uppföra hägn och hålla vilt däri, krävs således ett speciellt tillstånd som utfärdas av

länsstyrelsen, kravet för tillståndet behandlas ingående längre fram i uppsatsen. Efter en

rundringning till några av landets länsstyrelser, visade det sig att kronhjort och dovhjort är

de vanligaste viltarterna som hålls i hägn. Det finns cirka 500-600 hägn i Sverige som har

tillstånd för att hålla dov- och kronhjort5, dessa hägn kan ibland vara uppblandade med

mufflonfår och vildsvin.

I Jämtlands län har 38 hägn registrerats, i dessa hålls antingen dovhjort, kronhjort, vildsvin

eller ren.6

I Kronobergs län finns ett register med 60 hägn, men om alla dessa är i bruk är ovisst. I

vilthägnen i Kronobergs län finns dovhjort, kronhjort, vildsvin, mufflonfår, älg eller struts.7

                                                          
4 NFS 2002:20 7 §
5 Telefonintervju, Svenska djurhälsovården, S Eriksson 2003-04-11. Denna myndighet har till uppgift att
administrera ett kontrollprogram som har till syfte att få bukt med tuberkulossmitta som har härjat bland dov-
och kronhjort i vilthägn. För att få sälja djur (att förflytta levande djur från hägnet) av dessa arter, krävs sk.
tb-friförklaring, vilket bland annat innebär att alla hjortar i hägnet tb-testats tre gånger med negativt resultat
och att alla djur över ett års ålder hålls ID-märkta. Därför finns det ett komplett register över alla vilthägn
med dov- och kronhjort.
6 Telefonintervju, Länsstyrelsen Jämtlands län, M Kristoffersson 2003-05-14
7 Telefonintervju, Länsstyrelsen Kronobergs län, A Andersson 2003-04-10
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I Norrbottens län finns fem, eventuellt sex, aktiva hägn registrerade. I dessa hägn hålls

dovhjort eller kronhjort.8

Stockholms län inrymmer 14 vilthägn, i dessa strövar dovhjort, kronhjort eller vildsvin.9

Hos länsstyrelsen i Uppsala län har 30-talet hägn registrerats, i dessa finns framförallt

dovhjort och kronhjort, men även mufflonfår och vildsvin.10

I Värmlands län finns 13 aktiva hägn, i elva av dessa finns dovhjort och  kronhjort, där

dovhjort är vanligast. I två av hägnen finns vildsvin.11

I Västerbottens län har 12 hägn registrerats, där finns dovhjort, kronhjort, mufflonfår, ren,

älg och vildsvin.12

                                                          
8 Telefonintervju, Länsstyrelsen Norrbottens län, G Wilhelmsson 2003-04-10
9 Telefonintervju, Länsstyrelsen Stockholms län, U Bergmark 2003-04-10
10 Telefonintervju, Länsstyrelsen Uppsala län, M Forslund 2003-04-10
11 Telefonintervju, Länsstyrelsen Värmlands län, D Magnsbo 2003-05-14
12 Telefonintervju, Länsstyrelsen Västerbottens län, M Nilsson 2003-05-15
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3 Gällande lag och föreskrifter för vilt i vilthägn

3.1 Inledning

Detta kapitel är en deskriptiv del, i vilket gällande rätt och föreskrifter för vilt i vilthägn

presenteras. Den läsare som är väl insatt i regleringen kan med fördel gå till avsnitt 3.8 för

en kort sammanfattning av huvuddragen i kapitel 3.

Det finns flera lagar som reglerar frågor beträffande vilt i vilthägn, dessa lagar går in i

varandra och reglerar relativt få och ofta liknande frågeställningar på området. Detta

medföljer att första inblicken på området kan vara tämligen förvirrande. I detta kapitel ges

varje lag en kort presentation och därefter presenteras aktuella lagrum som berör vilt i

vilthägn. Centrala begrepp som är nödvändiga att behärska för den fortsatta

framställningen kommer att definieras och förklaras.

Aktuell lagstiftning på området är miljöbalken, jaktlagen (1987:259) och djurskyddslagen

(1988:534). Till jaktlagen hör även jaktförordningen (1987:905), vilken innehåller flera

centrala regleringar om vilthägn. Naturvårdsverket har även utfärdat föreskrifter och

allmänna råd i NFS 2002:20 rörande vilthägn.

Jag har valt att presentera bestämmelserna i miljöbalken först, eftersom det är utifrån dessa

regler som det avgörs om tillstånd kan ges för att ett vilthägn skall få uppföras eller ej.

3.2 Miljöbalken

3.2.1 Inledning

I miljöbalken (MB) finns således bestämmelser om tillståndsgivningen för upprättandet av

vilthägn. Eftersom vilthägn ofta tar upp ansenlig areal, vilket i sig leder till att en

inskränkning kommer att göras på människors frihet att röra sig i den svenska naturen, så

står uppförandet av vilthägn till viss del i konflikt med allemansrätten. Med anledning av

detta måste hänsyn tas till allemansrätten när tillståndsgivningen prövas för uppförandet av

hägnet. MB:s regler berör således endast tillståndskravet ur en allemansrättslig synvinkel,
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medan jaktlagstiftningen innehåller regler och tekniska krav på hur stängslet skall vara

upprättat.

3.2.2 Tillståndskrav

Tillståndskravet för upprättandet av vilthägn återfinns i MB 12:11 första stycket första

meningen:

Vilthägn får inte uppföras utan tillstånd av länsstyrelsen på områden där allmänheten får

färdas fritt. (Egen kursivering)

Av lagrummet utläses att tillståndskravet inte gäller annat än hägn som skall uppföras. Av

detta följer att redan befintliga hägn inte behöver tillstånd, men däremot krävs tillstånd

enligt jaktförordningen 41 a § även för befintliga hägn, om hägninnehavaren ämnar hålla

vilt däri.

MB 12:11 fanns ursprungligen i Naturvårdslagen (1964:822) 24 a §. 1999 upphävdes

Naturvårdslagen (NvL) och implementerades i MB. Även om själva stadgandet har ”ändrat

lagrum” så är de ursprungliga kommentarerna till lagstiftningen i NvL fortfarande aktuella.

MB 12:11 första stycket stämmer i huvudsak överens med NvL 24 a §. I motivet till en av

ändringarna av lagrummet NvL 24 a § framhålls att det innebär viss olägenhet13 för

allmänheten att vilthägn uppförs, varför starkare kontroll över hägnen anses erforderlig.14  I

och med detta infördes således ett allmänt tillståndstvång för vilthägn. I nämnda motiv

framhålls även det faktum att hägnen börjat ökat i antal, samt att djur rymt därifrån.

Vad som ytterligare är intressant med detta förarbete, är att det däri ges en definition av

vilthägn. Det anges att vilthägn är hägn för djur som anses vilda. Hjortdjur, vildsvin och

andra vilda djur som hålls inhägnade är att anse som vilda, även om de har fötts upp i

fångenskap. Eftersom renar betraktas som tamdjur, omfattas renskötselanläggningar inte av

bestämmelsen. Stängsel som är avsedda att utestänga djur från vissa områden, är inte att

anse som vilthägn enligt denna paragraf.15

                                                          
13 Olägenheten innebär att rörelsefriheten i naturen minskar
14 Prop. 1981/82:220 s 24 ff
15 Prop. 1981/82:220 s 28
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3.2.3 Nya villkor/återkalla tillståndet

I MB 24:12 stadgas en möjlighet för länsstyrelsen att utfärda nya villkor eller dra tillbaka

tillståndet för vilthägnet. Lagrummet informerar om att tillståndet kan återkallas, om det

uppkommer en olägenhet som inte kunde förutses när tillståndet gavs. Om olägenheten är

betydande, och om den inte kan avhjälpas, får tillståndet återkallas.

Detta lagrum innebär att länsstyrelsen har möjlighet att dra tillbaka redan utfärdade

tillstånd i de fall som hägninnehavaren till exempel inte sköter hägnet på rätt sätt, eller om

denne har satt upp hägnet på annan mark än den som tillståndet var ämnat för.

3.2.4 Skydd för djur- och växtarter

MB 8 kap. behandlar frågor som rör särskilda bestämmelser om skydd för djur- och

växtarter. Att en myndighet får meddela föreskrifter om förbud eller särskilda villkor för

att sätta ut exemplar av djur- eller växtarter i naturmiljön för att skydda vilt levande djur-

eller växtarter, framgår av MB 8:3. För att skydda dessa arter får även en myndighet

meddela föreskrifter om förbud mot eller krav på tillstånd eller andra särskilda villkor

angående till exempel förvaring av djur och växter. Detta framgår av MB 8:4.

Till MB 8 kap. hör artskyddsförordningen (1998:179), vilken enligt förordningens 1 §

bland annat innehåller bestämmelser om fångst, dödande, handel och andra åtgärder med

exemplar av djur- och växtarter som behöver skydd eller kan utgöra hot mot levande

exemplar av sådana arter.

Tillämpningen av MB 8 kap. är till för att bemyndiga en myndighet, vilken skall få

möjlighet att förhindra utplantering och förvaring av vissa växter och djur. I

artskyddsförordningen finns kompletterande bestämmelser till denna.

3.2.5 Sanktionsmöjligheter

I MB 26 kap. finns bestämmelser om tillsynen över miljöbalkens område. Enligt MB 26:9

första stycket kan en tillsynsmyndighet meddela föreläggande och förbud som behövs i ett
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enskilt fall för att balkens föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd

av MB skall efterlevas.

Bestämmelserna i MB 26 kap. blir slagkraftiga i och med att det finns möjligheter att

förena förelägganden och förbud med vite.16

I MB 29 kap. finns bestämmelser om straff och förverkande.17 Vidare finns i MB 29:9 p 9

ett stadgande som innebär att den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot nya eller

ändrade villkor för vilthägn enligt 24:12 kan dömas till böter eller fängelse i högst sex

månader.

Sammantaget är sanktionsmöjligheterna i MB tillfredsställande, vilket främst beror på att

det finns möjlighet att förena föreläggande och förbud med vite.

3.3 Jaktlagen

3.3.1 Inledning

Jaktlagen (JL) ersatte den 1 januari 1988 den gamla lagen från 1938 om rätt till jakt. Flera

bestämmelser i den gamla lagen står kvar oförändrade i JL, vilket leder till att

kommentarerna till den äldre lagstiftningen fortfarande har aktualitet.18

Jaktlagstiftningen består även av bland annat jaktförordningen, i vilken det finns

detaljregleringar om jakten.

Tillståndsgivningen för att hålla vilt i hägn har sin grund i jaktlagstiftningen, främst i

jaktförordningen. Eftersom jaktförordningens regler har sin grund i JL kommer reglerna i

JL att presenteras först, då det är i JL som man finner huvuddragen för bestämmelserna om

jakt.

                                                          
16 MB 26:14
17 MB 29:8 stadgar att den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot MB 8:3 eller 8:4 kan dömas till
böter eller fängelse i högst två år.
18 Pettersson, Jaktlagen – en kommentar s 7
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3.3.2 Viltvården och rätt till jakt

JL reglerar den civilrättsliga delen kring jakten, som till exempel hur jakten får bedrivas

och hur viltet skall vårdas. Den övergripande regleringen stadgas i 1 § första meningen:

Denna lag gäller viltvården, rätten till jakt och jaktens bedrivande inom svenskt

territorium samt frågor som har samband därmed. (Egen kursivering)

JL reglerar således inte bara frågor som rör själva jakten, utan även frågor som gäller

viltvården och liknande. Målet för viltvården är att bevara de arter som tillhör landets

viltbestånd, samt att främja en utveckling av viltstammarna med hänsyn till allmänna och

enskilda intressen. Den här målbeskrivningen har till syfte att ligga till grund för all

tolkning av JL:s bestämmelser.19 Dessa mål kräver dock åtgärder som går långt utöver vad

som kan regleras i jaktlagstiftningen, varför viltvårdsbestämmelser regleras i ett flertal

andra lagar.20 Man måste dock hålla i minnet att regleringen endast kan tillämpas på vilda

djur, vare sig det handlar om jakt eller viltvård.

3.3.3 Vilka djur omfattas?

I JL 2 § första meningen finns portalstadgandet för vilka djur som omfattas av lagen; JL

omfattar alla djur som är vilda och med vilda djur avses vilda däggdjur och fåglar. Ur

paragrafen utläses att tillämpningen av JL:s bestämmelser endast kan ske på vilt. Meningen

med lagen är att reglera jakt och viltvård, varför föremålet för tillämpningen

slutledningsvis måste bli vilda djur. Man förutsätter att alla andra djur ägs av någon, vilket

innebär att jakt endast får bedrivas på vilt.21 Vilka djur som härmed undantags från

tillämpningen blir således alla tama djur, även om dessa har kommit utom sin ägares

kontroll. Även tämda djur av vild art som hålls i fångenskap, faller utanför

jaktlagstiftningens tillämpningsområde.

                                                          
19 Prop. 1986/87:58 s 21
20 Pettersson, Jaktlagen – en kommentar s 9
21 Nordell/Weinberg, Jakten, jägaren och lagen s 42
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Det gäller åtminstone de djur som självmant skulle återvända till fångenskap om de

släpptes lösa.22

I förarbetet till JL framhålls att vilt är synonymt med villebråd samt att dessa inte ägs av

någon, de lever i frihet.23 Synsättet att de vilda djuren är res nullius24 framhålls även i äldre

doktrin där jaktlagstiftningen kommenteras.25 Det faktum att ingen äganderätt är för

handen, får till följd att jakträttsinnehavaren endast har vissa rättigheter till viltet. Till

exempel har jakträttsinnehavaren rätt, i enlighet med de bestämmelser som finns om jakt i

JL, att fälla vilt och tillvarata det, vilket leder till att äganderätt uppstår. Detta innebär att

äganderätt ej är för handen innan viltet så att säga fälls av jakträttsinnehavaren.26

Djurarter som tillhör den svenska viltfaunan, men som hålls i hägn, betraktas också som

vilt.27

Härav följer att viltet kan indelas i två kategorier; en kategori som lever fritt och inte ägs

av någon, samt en andra kategori som ägs av någon. Den senare kategorin lever i

fångenskap i ett hägn samt tillhör den svenska faunan. Båda dessa kategorier går således in

under jaktlagstiftningen.

3.3.3.1 Strutsfallet

I ett avgörande från regeringsrätten nyanserades synsättet att vilt endast kunde utgöras av

arter från den svenska faunan.28 I fallet prövades frågan om S behövde ansöka om tillstånd

hos länsstyrelsen för att uppföra ett hägn för strutsar. För att ett tillståndskrav skulle bli

aktuellt, krävdes att vilt skulle hållas i hägnet. Frågan blev således om en struts kunde

anses som vilt. De olika instansernas domslut skiljer sig från varandra, varför jag finner det

intressant att kort redogöra för varje domslut och motivering.

                                                          
22 Bouveng, Jakträtt och viltvård s 13 f
23 Prop. 1986/87:58 s 67
24 res nullius innebär att ingen äganderätt är för handen
25 von Seth, Svensk jakträtt s 19
26 detta resonemang utvecklas i avsnitt 4.2.3
27 Prop. 1986/87:58 s 67
28 RÅ 2002 ref 37
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Länsrätten ansåg att tillstånd ej kunde meddelas på grund av att hägnet i alltför stor grad

hade en begränsande inverkan på allmänhetens möjlighet till rörligt friluftsliv. Länsrätten

prövade dock inte frågan huruvida struts var vilt eller ej.

S överklagade länsrättens dom till kammarrätten och åberopade bland annat att strutsen

skulle betraktas som ett husdjur. Kammarrätten upphävde länsrättens dom och anförde

bland annat att det i NvL 24 a § angavs att vilthägn inte får uppföras utan tillstånd på

områden där allmänheten får färdas fritt. Kammarrätten ansåg att syftet med JL 36 §29 var

att länsstyrelsen skulle få möjlighet att meddela föreskrift om att vissa djurarter inte fick

hållas i hägn, och att det enligt jaktförordningen 41 a § stadgades att tillstånd att hålla vilt

ges av länsstyrelsen. Kammarrättens slutsats blev att begreppet vilt måste ges samma

innebörd i såväl NvL som i JL, vilket innebar att vilt endast omfattade sådana djur som

levde fritt i den svenska naturen.

Domslutet överklagades till regeringsrätten. Regeringsrätten kunde för det första konstatera

att begreppet vilt inte fanns definierat i NvL, och ansåg i likhet med kammarrätten att det

var erforderligt att med hjälp av JL:s regler tolka begreppen i NvL. Regeringsrätten

påpekade att avsikten bakom JL 36 § var att ge länsstyrelsen rätt att förhindra att

främmande viltarter oreglerat skulle få hållas i hägn. Regeringsrättens bedömning blev, att

eftersom motiven bakom NvL 24 a § var att även vilda djur som hålls inhägnade skulle

betraktas som vilda trots att de fötts upp i fångenskap, måste struts enligt  NvL betraktas

som vilt. Regeringsrätten menade också att JL:s bestämmelser omfattade såväl inhemska

som främmande viltarter enligt den enda rimliga tolkning som kunde göras utifrån dess

motivuttalanden. Således skulle bestämmelserna i NvL ges samma innebörd som i JL.

Regeringsrätten upphävde kammarrättens beslut.

Genom detta avgörande utvidgas definitionen vilt i jaktlagstiftningen till att inte bara

innefatta djurslag som finns naturligt i Sverige, utan även främmande viltarter kan tillhöra

gruppen vilt. Slutsatsen blir att det inte spelar någon roll att djuren inte finns i vilt tillstånd

i Sverige; en viltlevande art från en annan del av världen kan ändå gå in under kategorin

vilt.

                                                          
29 JL 36 § presenteras i avsnitt 3.3.4
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Av rättsfallet följer således att viltkategori nummer två, det vill säga vilt som ägs av någon

och lever i fångenskap, även kan utgöras av främmande vilt.

Naturvårdsverket vill att även arter som är främmande för den svenska faunan skall

betraktas som vilt, eftersom det då är tillståndstvång för att upprätta hägn, och på så vis får

naturvårdsverket viss kontroll över vilthägnen i Sverige.

Av JL 4 § utläses att viltet skall vårdas i syfte att bevara det svenska viltbeståndet, men

efter avgörandet i Strutsfallet må denna paragraf läsas i ljuset av att vilt även kan utgöras

av främmande art, men ändå gå in under jaktlagstiftningen.

3.3.4 Utsättning av vilt

36 § Regeringen får meddela föreskrifter om att vissa slag av vilt inte får sättas ut i frihet

eller hållas i hägn utan särskilt tillstånd eller att andra särskilda föreskrifter eller villkor

skall gälla för sådan verksamhet. (Egen kursivering)

Denna paragraf lades till vid upprättandet av JL. I den gamla lagen från 1938 om rätt till

jakt fanns ingen sådan reglering. I motiven bakom 36 § framhålls en restriktiv hållning till

att få in främmande arter till Sverige, varför det infördes ett bemyndigande för att få

kontroll på detta. Bemyndigandet gör det möjligt för en myndighet att föreskriva förbud

mot att främmande viltarter skall få hållas i hägn. Syftet med paragrafen är således att

bevara den svenska faunan oberörd. Man anser att det nu är nödvändigt med en

lagreglering för att vinna kontroll över eventuell utplantering av djur, och man vill

förhindra att främmande arter etablerar sig i frilevande stammar. Vid tiden före 36 §

tillkomst hade också förekomsten av hägn börjat öka i antal och rymningar från dessa hade

förekommit.30

I förarbetet uttrycks en tydlig markering mot att främmande viltarter skall få hållas i hägn.

Det kan ställas emot regeringsrättens uttalande i Strutsfallet, som tolkade uttalandet att 36

§ skall ”öppna för en reglering av införandet av främmande viltarter”.

                                                          
30 Prop. 1986/87:58 s 28 ff
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Paragrafen kan tolkas på olika sätt, men tydligt är att regeringsrättens uttalande leder till en

möjlighet för länsstyrelsen att i vissa fall förbjuda, och i andra fall tillåta, att främmande

vilt hålls i vilthägn, under förutsättning att länsstyrelsen bevakar införandet. Att ”öppna för

en reglering” är ett allmänt uttalande vilket kan leda till en godtycklig bedömning av vilka

arter som skall tillåtas och inte tillåtas. Detta innebär att det saknas riktlinjer för

länsstyrelsens bedömning.

3.3.5 Sanktionsmöjligheter

Det kommer av följande avsnitt framgå, att det i jaktförordningen finns tekniska krav på

vilthägn. Däremot finns det inga sanktionsmöjligheter för att komma tillrätta med en

person som inte följer dessa regler. Sanktionsmöjligheterna i jaktlagstiftningen är överlag

inte särskilt omfattande, och en brist i sanktionskatalogen för detta rättsområde utgörs

framförallt av att det saknas möjlighet att utdöma vite. Några ansvarsbestämmelser som

direkt träffar reglerna för vilt i vilthägn, finns inte. Däremot stadgas det i 45 § ett visst

ansvar för den som bryter mot JL 36 §; den som med uppsåt eller av grov oaktsamhet

bryter mot föreskrift som har meddelats med stöd av 36 § kan dömas till böter.

Regleringen om ansvar i jaktlagstiftningen tar främst sikte på jaktbrott och jakthäleri.

3.4 Jaktförordningen

3.4.1 Inledning

Jaktförordningen (JF) ger mer detaljerade anvisningar om hur JL skall tillämpas, vidare

framgår det av JF 1 § att de beteckningar som anges i förordningen har samma betydelse

som i JL, vilket bland annat innebär att samma definition av vilt gäller även här. I JF hittar

man också flera centrala regleringar för just vilt i vilthägn.

3.4.2 Tillståndskrav

I JF 41 a § stadgas att vilt endast får hållas i vilthägn efter tillstånd från länsstyrelsen,

vilket innebär att lagrummet tillsammans med MB 12:11 ligger till grund för

tillståndsgivningen från länsstyrelsen. Härav följer att två tillstånd ligger till grund för
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vilthägnet; det första tillståndet ges utifrån bestämmelserna i MB 12:11 för uppförandet av

själva hägnet, tillstånd nummer två gäller tillstånd för att få hålla vilt i hägnet.

Enligt JF 41 a § får tillståndet återkallas om viltet eller hägnet inte sköts på rätt sätt, eller

om det ger upphov till allvarliga hälsorisker. I lagrummet stadgas även att länsstyrelsen får

besluta om närmare villkor för tillståndet. I paragrafens sista mening utläses att vilt i

vilthägn skall hållas betryggande instängt i enlighet med föreskrifter som meddelas av

naturvårdsverket. Sådana föreskrifter finns, varför de kommer att presenteras i avsnitt 3.5.

3.4.3 Utsättning av vilt

Det finns en regel i JF 41 § som förstärker förbudet mot utsättning i JL 36 §. JF 41 §

stadgar att vilt inte får sättas ut i frihet, med undantag av sådana tillfällen då frilevande vilt

har fångats i naturen. I dessa fall måste viltet antingen avlivas eller sättas ut i frihet igen.

Om ett vilt djur i vilthägn fångas finns det inget krav på att det skall släppas ut i frihet;

tvärtom skall dessa djur hållas betryggande instängda enligt JF 41 a §.

Att förbudet mot utsättning har förstärkts genom JF 41 §, ger en tydlig vink om att

lagstiftaren i möjligaste mån vill förhindra att den svenska viltfaunan blandas med

främmande vilt.

3.4.4 Jakt i vilthägn

Det stadgas i JF 8 § att jakt får bedrivas inom vilthägn på den viltart som hägnet är avsett

för, så länge som vilthägnet uppfyller de krav som naturvårdsverket har föreskrivit. Detta

innebär att det således ej är tillåtet att jaga vilt i ett vilthägn om inget tillstånd har utfärdats

för hägnet. Regel om jakt i hägnet är ett undantag från huvudregeln i JL om fredning.

3.4.4.1 Fredning

Huvudregeln om fredning finns i JL 3 §, vilken stadgar att allt vilt är fredat. Denna

huvudregel innebär att jakt endast får bedrivas under vissa förutsättningar, vilka anges i

jaktlagstiftningen. För att reglera avskjutningen har vissa jakttider stadgats i lag för sådana

djurarter som inte tål att skjutas av i för stor utsträckning, medan andra djurarter, vilka har
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en kraftigt växande stam, får jagas utan begränsning. Utöver den vanliga jakten kan ibland

jakt utföras i syfte att motverka skador av vilt, eller för att förhindra att främmande arter

etablerar sig i landet.31

Enligt JF 8 § gäller således inte bestämmelsen i JL om fredning för jakt på vilt i vilthägn.

Detta innebär att hägninnehavaren har viss dispositionsrätt över de djur som han har i sitt

hägn, eftersom dessa djur får jagas i vilken omfattning som helst och när som helst.

Däremot finns det bestämmelser i JF som anger hur ägaren får jaga vilt i hägnet, vilka till

viss del inskränker ägarens rätt att jaga i hägnet. Till exempel måste ägaren rätta sig efter

reglerna i JF 16 § om hur hundar får användas i jakten, eftersom denna regel även skall

tillämpas på jakt i vilthägn. Ytterligare en bestämmelse om hur jakten får bedrivas inom

hägnet finns i JF 20 §, vilken stadgar att jakt inom vilthägn får bedrivas med motorfordon

på art som vilthägnet är ämnat för. Denna reglering är ett undantag från JL 31 §, där det

finns ett förbud mot att jaga med ”motordrivna fortskaffningsmedel”. Stadgandet att det är

tillåtet att jaga med motorfordon i hägn, kan ses som en utvidgning av jägarens rätt att jaga

i hägnet, eftersom jakt med motorfordon ej är tillåtet vid jakt på frilevande vilt.

3.4.5 Föreskrifter om vilthägn

Enligt JF 42 § får naturvårdsverket efter samråd med jordbruksverket meddela föreskrifter

om bland annat hur vilthägnen skall vara beskaffade för olika djurarter samt vilka arter

som får hållas i hägn.

JF 42 § stadgar även att föreskriften får innehålla bestämmelser om att vilthägnen skall

registreras och att ägaren av hägnet måste meddela hur många djur han genomsnittligt

håller i hägnet.

Naturvårdsverket har meddelat en föreskrift med grund i bland annat JF 42 §, denna

föreskrift presenteras i följande avsnitt.

                                                          
31 Karnov 2002/03, Jaktlag (1987:259) 3 § not 8 s 2616
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3.5 NFS 2002:20

3.5.1 Inledning

Med stöd av bland annat JF 41 a § och JF 42 §, har naturvårdsverket bemyndigats att

meddela föreskrifter om vilthägn. Föreskrifterna är bindande och generellt gällande,

samma sak gäller allmänna råd, vilka är avsedda att främja en enhetlig tillämpning av

föreskrifterna. Härav följer att föreskrifter och allmänna råd är bindande på precis samma

sätt som lagen. Naturvårdsverket har utfärdat en föreskift som heter Naturvårdsverkets

föreskrifter och Allmänna32 råd om vilthägn och inhägnader för handelsträdgårdar m. m.

för att förebygga skador av hare (NFS 2002:20). Även om namnet på föreskriften är

egendomligt, gäller föreskriften för vilt i vilthägn. Tillstånd att upprätta själva hägnet har

redan givits av länsstyrelsen med utgångspunkt i MB 12:11, vilket inte har med

föreskriften att göra, eftersom föreskriften har sin grund i jaktlagstiftningen och inte i MB.

Föreskriften behandlar bland annat de tekniska kraven för hur vilthägnet skall upprättas

samt vilket vilt som får hållas i vilthägnet. Detta innebär att länsstyrelsen använder sig av

föreskriften i sitt arbete med att utfärda tillstånd för hägnet.

Första paragrafen i NFS 2002:20 informerar om att begreppen som används har samma

betydelse som i JL och JF, om inget annat anges. Härav följer att samma

begreppsdefinitioner som används i JL även används i denna föreskrift. Eftersom NFS

2002:20 i sin helhet gäller för vilt i vilthägn, är hela innehållet i föreskriften relevant för

framställningen. Här återges av utrymmesskäl endast de mest centrala delarna.

3.5.2 Definition av vilthägn

2 § Med vilthägn avses i denna författning ett markområde som med hjälp av stängsel eller

på annat sätt avgränsas i syfte att innestänga vilt under mer än 48 timmar. Med vilt avses

inte anläggning för offentlig förevisning av djur. (Egen kursivering)

Den första frågan länsstyrelsen måtte ställa sig vid tillståndsgivningen, borde vara om det

verkligen är ett vilthägn det är frågan om. Naturvårdsverket tycker inte att det är

nödvändigt att söka tillstånd för att hålla djur under kortare tid än två dygn. Att någon

                                                          
32 ”Allmänna” stavas i föreskiften med stort A.
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omhändertar vilt under så kort tid, kan till exempel vara för vård eller rehabilitering.

Storleken på hägnet saknar betydelse för tillståndskravet, av sista meningen i lagrummet

undantas kravet för djurparker.

3.5.3 Djur som får hållas i hägn

3 § stadgar att hjortdjur som genom naturlig utbredning tillhör den svenska faunan, samt

vildsvin, hare, fasan, rapphöna och gräsand, får hållas i hägn efter tillstånd av

länsstyrelsen. Här bör observeras att de arter för vilka det krävs tillstånd kan vara av annan

art, än de som nämns i paragrafen. Enligt 13 § kan naturvårdsverket i enskilda fall meddela

undantag från föreskrifterna, så att även andra djur kan hållas i hägn. Detta gäller till

exempel struts.33

3.5.4 Länsstyrelsen för register

7 § stadgar att länsstyrelsen skall föra register över de vilthägn i länet där tillstånd

erfordras för att hålla vilt enligt 3 §. Enligt 7 § p 6 skall registret innehålla uppgift om

vilken viltart som finns i hägnet, samt enligt p 7 även hur många djur av respektive viltart

som genomsnittligt hålls i hägnet.

Härav följer att det inte finns något landsomfattande register för vilthägnen; det är upp till

varje länsstyrelse att upprätta egna register. Genom att naturvårdsverket på detta sätt har

infört tillståndstvång, kommer verket vinna viss kontroll över vilthägnens omfattning och

vilka djur som hålls i hägnen, eftersom den informationen måste uppges för att

länsstyrelsen skall utfärda tillstånd.

3.5.5 Märkning

8 § stadgar att däggdjur (förutom djur som omhändertagits för vård och rehabilitering) som

flyttas mellan vilthägn, skall vara märkta med besättnings- och individnummer.

Besättningsnumret är ett nummer som delas ut av länsstyrelsen i samband med

tillståndsgivningen. Märkningen skall vara beständig.

                                                          
33 Se Strutsfallet avsnitt 3.3.3.1
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Slutsatsen av 8 § är att kravet på märkning bara gäller sådana djur som föds upp för

försäljning, således sådana djur som kommer att förflyttas mellan olika hägn. Märkningen

kommer att innebära att dessa djur blir lättare att identifiera än andra djur. För djur som

inte är ämnade att lämna vilthägnet, finns ingen bestämmelse om märkning.

3.5.6 Anmälningsplikt när djur rymmer

Den kanske mest intressanta bestämmelsen för denna framställning torde finnas i 5 §,

vilken reglerar rymning från vilthägn:

Har hägnade vilda däggdjur och korsningar mellan tam- och vildsvin rymt ur vilthägn,

eller om det finns sannolika skäl att tro detta, skall händelsen snarast anmälas till

länsstyrelsen. (Egen kursivering)

Länsstyrelsen får genom denna bestämmelse viss kontroll på vilka djur som rymmer, och

kan vidta säkerhetsåtgärder om det skulle bli nödvändigt.

3.5.7 Återföring av förrymda djur

Föreskriftens 10 § stadgar bland annat att återfångstanordning får uppföras i anslutning till

stängslet och att endast ”förrymda, märkta djur från eget hägn får återföras till hägnet”.

(Egen kursivering)

Enligt denna paragraf kan således endast märkta förrymda djur hämtas tillbaka. Finns inget

krav på märkning av djuret, då ligger det i hägninnehavarens intresse att märka sina djur,

eftersom denne enligt 10 § ej får hämta tillbaka omärkta djur. Vill hägninnehavaren skydda

sina intressen, gör han klokt i att märka djuren.

Efterföljande allmänna råd föreskriver bland annat att de förrymda djuren skall fångas in

utan onödigt dröjsmål.
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3.6 Djurskyddslagen

3.6.1 Inledning

Djurskyddslagen (DsL) fungerar som ett skyddsnät för i första hand husdjur, men även

andra slags djur som hålls i fångenskap faller in under lagens bestämmelser.

DsL ersatte den förutvarande lagen (1944:219) om djurskydd. Den nya lagen omfattar

samma djurslag som den tidigare lagen, förändringarna i den nya lagen består främst i att

skyddet för djuren har förstärkts. Djuren skall till exempel inte bara skyddas mot lidande,

utan även mot sjukdom, vilket innebär att djurhållningen skall inriktas mot att djuren skall

hållas friska.34

I ovanstående avsnitt presenterades jaktlagstiftningen, vilket ledde till att en utredning

företogs om vilka djur som i Sverige räknas som vilt, och därmed går in under

jaktlagstiftningen. Förevarande avsnitt däremot behandlar ett annat rättsområde, vilket med

en övergripande term ingår i djurskyddslagstiftningen. Detta rättsområde inriktar sig i

första hand på husdjur, således djur som anses som tama. Men det är inte bara den snäva

definitionen tamdjur som går in under djurskyddslagstiftningen, utan även andra djur som

hålls i fångenskap går in här. I följande avsnitt utreds således vilka djur som omfattas av

DsL.

 3.6.2 Vilka djur omfattas?

1 § Lagen avser vård och behandling av husdjur. Den avser också andra djur om de hålls i

fångenskap eller används för ändamål som avses i 19 §35. (Egen kursivering)

Huvudregeln i DsL är således att lagen avser vård och behandling av husdjur. Ett husdjur

är ett begrepp som inte är klart definierat, men det framhålls i förarbetet till DsL att ett

husdjur är ett djur som ständigt lever under människans vård och som av människan

används för bestämt ändamål. Djur som nämns är hund och katt, men även djur i

                                                          
34 Prop. 1987/88:93 s 1
35 DsL 19 § handlar om försöksdjur
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jordbruket som används för bland annat produktion av kött och mjölk, räknas till husdjur.

Även ren omnämns som husdjur.36

Slutsatsen av detta blir att det är ett stort antal djur av varierande slag som skall skyddas

enligt djurskyddslagstiftningen, några exempel är sällskapsdjur, vilt i vilthägn,

lantbruksdjur, renar, djurparksdjur, pälsdjursuppfödningsdjur och försöksdjur.37

3.6.2.1 Fångenskap?

Även andra djur än husdjur går in under lagen, under förutsättning att de hålls i

fångenskap. Lagen blir alltså aktuell på alla djur som människan har i sin vård på ett eller

annat sätt.38 Härav följer att under bestämmelserna i DsL faller vilda djur, under

förutsättning att de hålls i fångenskap.39 Vad innebär då att djuret är i fångenskap? Ett

avgörande från regeringsrätten40 är av intresse. Målet gällde en fastighetsägare som hade

ett stort inhägnat område på sin mark, inom hägnet fanns både älgar och rådjur. Frågan

gällde om tillämpning av lagen om djurskydd på djuren i hägnet; ansågs älgarna och

rådjuren vara i fångenskap? Regeringsrätten ansåg att djuren levde i fångenskap genom att

deras behov av skogsmark, i relation till inhägnadens storlek, gjorde att de måste anses

hållas i fångenskap. Eftersom det konstaterades att djuren hölls i fångenskap, ledde det till

att reglerna i DsL var tillämpbara. I förarbetet41 till DsL kommenteras fallet, och det

fastslås där att om djur inhägnas på ett sätt som påverkar deras livsbetingelser, innebär det

också ett ansvar för de inhägnade djuren. Det framhålls även i nämnda kommentar att vilt i

mycket stora vilthägn även går in under lagens bestämmelser.

Till stöd för uppfattningen att även vilt i vilthägn faller in under bestämmelserna i DsL

hänvisas till förarbetet42 till NvL, samt en utredning43, vilken ligger till grund för en

förbättring av djurskyddstillsynen. Husdjur går alltid in under lagen, trots att de inte hålls i

fångenskap.44

                                                          
36 Prop. 1987/88:93 s 49
37 SOU 2000:108 s 29
38 Ds 1997:11 s 30
39 SOU 1996:13 s 31
40 RÅ 1977 ref 110
41 Prop. 1987/88:93 s 50
42 Prop. 1981/82:220 s 28
43 SOU 1996:13 s 31
44 Prop. 1987/88:93 s 49, Ds 1997:11 s 30
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3.6.2.2 Hönsfallet

Vilka djur som kan utgöra sällskapsdjur diskuterades i ett avgörande från regeringsrätten.45

I målet var frågan om fastighetsägares fem höns på fastigheten skulle anses vara fjäderfä

eller sällskapsdjur. Att ha fjäderfä på sin villafastighet kan nämligen utgöra sanitär

olägenhet, och därmed måste ansökan om tillstånd att ha höns på sin fastighet göras hos

länsstyrelsen.46 Regeringsrätten konstaterade att någon definition av sällskapsdjur inte gavs

i hälsoskyddsförordningen, däremot hänvisades till ett uttalande från

hälsovårdsstadgeutredningen, där det uttalas att pälsdjur och fjäderfä är sådana djur som

innehas för andra ändamål än sällskapsdjur, såsom till exempel avpälsning, ägg eller

köttproduktion. Regeringsrätten ansåg därmed att sällskapsdjur (i detta sammanhang

gällande höns), var sådana djur som hålls i ägarens omedelbara närhet och under hans

direkta tillsyn. Slutsatsen av detta blev att hönsen räknades som fjäderfä (trots att de

befann sig i inhägnad på villafastighet) och därmed krävdes tillstånd att få hålla de fem

hönsen på fastigheten.

Av Hönsfallet drar jag slutsatsen att det ställs relativt stora krav på vilka djur som

traditionellt sätt kan ses som sällskapsdjur. Hur skall man kunna bedöma om

fastighetsägaren hade hönsen som sällskap eller för att de lade ägg? I detta fall innehades

hönsen, som fastighetsägaren själv anförde, på grund av att det var trevligt med höns och

att de gav ägg. Ett sällskapsdjur måste tydligen innehas enbart för sällskapsändamål samt

hållas i ägarens omedelbara närhet.

3.6.2.3 Kattfallet

DsL kan inte tillämpas på frilevande djur.47 Dessa anses sköta sig själva och behöver

således ingen tillsyn av människan, varför frilevande vilt faller in under jaktlagstiftningens

bestämmelser. I ett avgörande från HovR48 (Kattfallet), var frågan om en man som anlitats

för att avliva vildkatter kunde fällas för djurplågeri, eller om reglerna om avlivning i DsL

skulle tillämpas. Kärnfrågan var om katterna kunde anses som vilt eller som husdjur.

Mannen hade anlitats som skyddsjägare och försökte en blåsig dag skjuta katterna på 30

                                                          
45 RÅ 1988 ref 110
46 Hälsoskyddsförordningen (1983:616) 10 §
47 Prop. 1987/88:93 s 49
48 HovR avg. dat 2002-04-19
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meters håll. Jägaren lyckades endast skadeskjuta katterna, vilka hann ta sig utom synhåll.

Jägaren lyckades inte återfinna dem.

Kvinnan som anlitat jägaren, hittade de skadeskjutna katterna efter ett par dagar, och tog

dem till veterinär för avlivning. Klagande part var jordbruksverket, vilket anförde att DsL

var tillämplig eftersom katterna föll in under lagens reglering. I andra hand yrkade verket

att jägaren skulle fällas för djurplågeri, eftersom denne inte vidtog de åtgärder som var

nödvändiga efter det att katterna skadeskjutits. Både TR och HovR kom fram till att

eftersom katterna inte ägdes av någon ansågs de tillhöra kategorin vilt, varför DsL:s

bestämmelser ej kunde tillämpas. Skyddsjägaren fälldes således för djurplågeri.

Slutsatsen av Kattfallet är att katter anses tillhöra kategorin vilt om de lever fritt som

vildkatter, trots att katt egentligen är av en djurart som traditionellt sett anses som husdjur.

 3.6.3 Djurskyddet

2 § första meningen: Djur skall behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och

sjukdom. (Egen kursivering)

Innebörden av paragrafen är att djuren inte bara skall skyddas mot fysiskt lidande, utan

även mot ångest och smärta.49

I övrigt innehåller DsL regler om hur djuren skall skötas, att de skall ha tillgång till mat

och vatten, att de skall hållas i en god djurmiljö, att de inte får överansträngas och så

vidare.

3.6.4 Sanktionsmöjligheter

Det är jordbruksverket som utövar den centrala tillsynen över att DsL efterlevs.50 Enligt

DsL 26 § får en tillsynsmyndighet meddela föreskrifter och förbud som behövs för att DsL

eller andra föreskrifter, som har meddelats med stöd av lagen, efterlevs. Enligt samma

paragraf får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite, dock inte gällande

                                                          
49 Prop. 1987/88:93 s 50
50 DsL 24 §
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förbud som innebär att länsstyrelsen meddelar att någon ej får ta hand om djur enligt DsL

29 §. Länsstyrelsen får således meddela förbud om att ta hand om djur. I de följande

paragraferna51 finns bestämmelser om när djur får omhändertagas, till exempel om det är

svårt skadat eller om djuret utsatts för otillbörligt lidande.

I DsL 26 § tredje stycket stadgas, att om någon inte rättar sig efter DsL eller andra

föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, eller inte följer ett föreläggande från

tillsynsmyndighet, får myndigheten besluta om rättelse på dennes bekostnad. I brådskande

fall får sådant beslut meddelas utan föregående föreläggande.

Ansvarsbestämmelser finns i 36-39 §§. I 26 § finns bestämmelser om när någon som med

uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot vissa paragrafer i DsL kan dömas till böter eller

fängelse i högst två år.

Genom bestämmelserna i DsL kan förelägganden förenas med vite, på samma sätt som det

är möjligt med stöd i MB 26:14. Vissa ansvarsbestämmelser finns också, vilka borde verka

avskräckande.

3.7 Berörda myndigheter samt kommunerna

3.7.1 Inledning

Det är flera myndigheter som är inblandade i frågor kring vilt i vilthägn, därför presenteras

i följande avsnitt både vilka myndigheter som berörs och vilka uppgifter som de har

tilldelats på området.

3.7.2 Jordbruksverket

Ett av jordbruksverkets mål är att det inom bland annat jordbrukets område skall verka

aktivt för en konkurrenskraftig miljö- och djurskyddsanpassad livsmedelsproduktion,

vilken skall vara till nytta för konsumenterna.52 Vidare skall jordbruksverket även bland

                                                          
51 DsL 30-35 §§
52 Förordning (1998:415) 1 § första meningen
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annat vidta åtgärder i syfte att säkerställa gott hälsotillstånd hos husdjuren samt genomföra

skärpta djurskyddskrav.53

Jordbruksverket är den myndighet som har den centrala tillsynen över att

djurskyddslagstiftningen efterlevs.54 I det centrala tillsynsansvaret ingår att jordbruksverket

skall utfärda föreskrifter och allmänna råd på djurskyddsområdet, att samordna andra

myndigheters tillsynsarbete samt arbeta för att en enhetlig praxis utvecklas vid

tillämpningen av tillståndsbestämmelserna.55

3.7.3 Länsstyrelsen

Länsstyrelserna ansvarar för den regionala tillsynen av efterlevnaden av

djurskyddslagstiftningen.56 Länsstyrelsen har behörighet att meddela de förelägganden och

förbud som behövs för att lagen eller föreskriften som meddelats med stöd av lagen

efterlevs.57 Det är kommunerna som har hand om den lokala tillsynen över

djurskyddslagstiftningen, så länge inte regeringen har föreskrivit att tillsyn skall ske på

annat sätt.58 Länsstyrelsen får även meddela förbud att ha hand om djur och besluta att djur

skall omhändertas.59

Länsstyrelsen har en viktig roll beträffande tillståndsgivningen för vilt i vilthägn. Enligt

MB 12:11 är det länsstyrelsen som bestämmer om tillstånd att uppföra vilthägn skall

beviljas eller ej. Eftersom varje hägn medför en inskränkning av allemansrätten, har

tillståndstvång ansetts nödvändigt. Detta tillstånd reglerar dock endast själva upprättandet

av hägnet, men det åligger även länsstyrelsen att avgöra om det är lämpligt att vilt släpps in

i hägnet. Den senare bedömningen görs i enligt med bestämmelsen i JF 41 a §. Det är

länsveterinärerna som har att bedöma om hägnet är uppsatt på ett sådant sätt att

hägninnehavaren kan tillåtas att släppa in vilt däri. En kommunal nämnd tillsammans med

länsveterinärerna har även till uppgift att fortlöpande kontrollera att hägnet sköts på ett

sådant sätt att djuren däri ej kan komma till skada, samt att djuren sköts på ett

                                                          
53 Förordning (1998:415) 1 § tredje stycket
54 DsL 26 §
55 Prop. 1987/88:93 s 42
56 Djurskyddsförordningen 56 §
57 DsL 26 §
58 SOU 1996:13 s 31
59 DsL 29 §, 31 §
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tillfredsställande sätt.60 Det finns inga regler om hur ofta dessa kontroller skall ske, vilket

innebär att den kommunala nämnden tillsammans med veterinären själva får bedöma om

en besiktning är nödvändig. Eftersom sanktionsmöjligheterna i jaktlagstiftningen är så

bristfälliga, kan det vara svårt att komma tillrätta med felaktigheter på hägnet. Om det kan

konstateras att djuren inte sköts på rätt sätt, kan ett föreläggande enligt reglerna i DsL

utfärdas, vilket i sin tur kan förenas med vite.

3.7.4 Naturvårdsverket

Naturvårdsverket är regeringens centrala miljömyndighet, vilket innebär att verket skall

vara pådrivande och samlande i arbetet för ett stärkt och breddat miljöansvar i samhället.61

Naturvårdsverket har också ett övergripande ansvar för miljömålsfrågor och

naturmiljöfrågor.62 En av naturvårdsverkets viktigaste uppgift är att vara central

tillsynsmyndighet för jaktlagstiftningen, varför verket har utfärdat föreskrifter och

allmänna råd om bland annat vilthägn. Naturvårdsverket svarar också för artskydd av vissa

djur.63

3.7.5 Kommunerna

Den lokala tillsynen över djurskyddslagen utövas inom kommunerna, om regeringen inte

har föreskrivit att tillsynen skall utövas på något annat sätt.64 Härav följer att det är

jordbruksverket, länsstyrelsen och kommunerna tillsammans som har ansvaret för att

djurskyddslagstiftningen efterlevs.

3.7.6 Djurskyddsmyndigheten

Från och med juli 2004 kommer en ny myndighet att inrättas; djurskyddsmyndigheten.

Denna nya myndighet skall verka för ett bättre djurskydd i Sverige.65 Vid inrättandet av

denna kan det tänkas att administrationen mellan myndigheterna kommer att förändras.

                                                          
60 DsL 24 §
61 Förordning (2001:1096) 1 §
62 Förordning (2001:1096) 2 § första meningen
63 SOU 2000:108 s 26
64 DsL 16 §, 24 §
65 Prop. 2001/2002:189
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3.8 Sammanfattning

I MB 12:11 stadgas ett tillståndskrav för att ett vilthägn skall få sättas upp, detta tillstånd

utfärdas av länsstyrelsen. Om hägnet inte sköts på tillfredsställande sätt, eller om det har

satts upp i strid med villkoren i tillståndet, får länsstyrelsen återkalla tillståndet.

Sanktionsmöjligheterna i MB är användbara i och med att förelägganden och förbud kan

förenas med vite.

JL reglerar den civilrättsliga delen kring jakt och viltvård, varför en central fråga för denna

lag är vilka djur som räknas till vilt, eftersom det är just vilt som går in under

jaktlagstiftningen. Det finns flera kategorier vilt, varav den första kategorin är vilt som

lever i frihet och som inte ägs av någon. Den andra kategorin är vilt i vilthägn, vilka lever i

fångenskap och ägs av någon. Den senare kategorin kan utgöras av både inhemskt och

främmande vilt och båda kategorierna vilt går in under jaktlagstiftningen. I JL stadgas även

ett förbud mot att släppa ut vilt i frihet, vilket har förbjudits i lag eftersom man vill

förhindra att den svenska faunan blandas med främmande arter.

Sanktionsmöjligheterna i JL brister i sin tillämpning i och med att det inte finns någon

möjlighet att utdöma vare sig föreläggande eller vite.

JF innehåller detaljerade bestämmelser om hur JL skall tillämpas, bland annat finns regler

om tillståndskrav för att vilt skall få släppas in i vilthägn. Ägaren till vilt i vilthägn har,

trots den allmänna regeln i JL om fredning, rätt att när som helst skjuta ut vilt i hägnet.

Ägaren har dock ej en oinskränkt rätt att jaga, utan han har att rätta sig efter vissa regler

om hur jakten får bedrivas.

NFS 2002:20 är en föreskrift som utfärdats av naturvårdsverket. Föreskriften består av

precisa regleringar om bland annat de tekniska kraven för vilthägn, vilka viltarter som får

hållas i hägn, i vilka fall viltet måste märkas och så vidare. Här finns även ett krav på

hägninnehavaren att denne skall anmäla till länsstyrelsen om vilt rymmer från vilthägn.

Bestämmelserna i DsL tillämpas som huvudregel på husdjur, men även andra slags djur

som hålls i fångenskap omfattas av lagen. Härav följer att vilt i vilthägn omfattas av DsL,

vilket innebär att ägaren till dessa skall se till att djuren bland annat behandlas väl och att
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de ska ha tillgång till mat och vatten. Sanktionsmöjligheterna i DsL är slagkraftiga i och

med att det finns möjlighet att förena föreläggande med vite.

Av kapitel 3 framgår att lagstiftningen kring vilt i vilthägn reglerar både ansvar och

rättigheter. Men hur ser äganderätten ut till vilt i vilthägn? Den frågan behandlas i följande

kapitel.
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4 Äganderätt

4.1 Inledning

I detta kapitel utreds först själva äganderättsbegreppet, sedan utreds äganderätten till vilt i

vilthägn, vilket kommer utmynna i en analys av hur äganderätten förändras när vilt rymmer

ur vilthägn.

4.2 Äganderättsbegreppet

4.2.1 Inledning

I svensk rätt finns ingen definition av begreppet äganderätt. Begreppet är förvisso stadgat i

grundlagen (RF 2:18), men där finns ingen exakt definition av begreppet. Innebörden blir

sålunda beroende av vilket sammanhang och egendomsslag det gäller, varför det

avgörande blir vilka rättsregler som är tillämpbara på aktuell egendom. Av detta följer att

äganderätten inte är en oinskränkt oföränderlig rätt, utan dess innehåll kan komma att

ändras genom ny lagstiftning. Äganderätten kan således endast beskrivas negativt, vilket

innebär att äganderätten består av den rest som blir kvar, efter det att gällande

inskränkningar på området dragits ifrån.66 Ett annat kännetecken för äganderätt är att det är

en rättighet som står för sig själv, det vill säga att inget bakomliggande avtal behöver

föreligga; en person kan äga en sak utan att någon annan har rätt till saken.67 Att

äganderätten så att säga står för sig själv, kan även uttryckas så att det är en självständig

rättighet, vilken som huvudregel är oberoende av annan part än just ägaren till egendomen.

Äganderätten är en förmögenhetsrättighet och det karakteristiska för sådana rättigheter är

att de medför ett rättsligt skydd mot tredje man. Detta skydd garanteras i sista hand genom

domstolar och exekutionsväsendet. Rättsordningen bygger på principen att ägaren har rätt

till sin egendom på så sätt att utomstående skall lämna denna i fred, så länge innehavaren

inte ger någon annan rätt att disponera över egendomen. Rättigheter av detta slag kallas

sakrätter.68 Exempel på andra sakrätter är panträtt, retentionsrätt och nyttjanderätt.

Gemensamt för alla sakrätter är att de behandlar konflikter mellan parter som var och en

                                                          
66 Millqvist, Sakrättens grunder s 22 ff
67 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom s 26
68 Bernitz, Norstedts juridiska handbok s 60
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har ett obligationsrättsligt giltigt anspråk, där de olika anspråken är omöjliga att tillgodoses

fullt ut. Sakrättens uppgift är att tillhandahålla regler som skapar trygghet, vilket skall leda

till att var och en vet om spelets regler.69

Tredjemanskonflikter till sakrättigheter brukar kallas för den dynamiska sakrätten.

Motsatsen till den dynamiska sakrätten är den statiska sakrätten. Den statiska sakrätten

utgörs av de regler som beskriver rättsläget när sakrätten är i viloläge, sådana frågor kan

till exempel vara vad en ägare får göra med saken han äger; hur skyddas dennes

äganderätt?70

Eftersom äganderätten som huvudregel innebär en allmän förfoganderätt över egendomen,

är äganderätten den förnämsta bland sakrätter. Man måste dock hålla i minnet att

äganderätten inte på något sätt är en absolut rättighet.71

4.2.2 Fast och lös egendom

Egendom i juridisk mening kan vara av mycket skiftande slag. En persons

förmögenhetstillgångar består av allt denne äger, inte bara saker eller äganderätt till saker,

utan här åsyftas alla rättigheter av ekonomisk natur. All egendom delas upp i fast och lös

egendom. Vad som utgör fast egendom stadgas i JB kap. 1 och 2 och egendom som faller

utanför dessa stadganden utgör således lös egendom. Detta innebär att begreppet lös

egendom preciseras negativt. Eftersom lös egendom kan bestå av nästan vad som helst, är

det omöjligt att göra en fullständig uppräkning av all egendom som hör dit.72

I framställning brukar dock lös egendom presenteras genom en indelning i flera

huvudgrupper, såsom lösöre, andelsrätter, fordringsrätter, immateriella förmögenhetsrätter

och så vidare. Härav inser man att den lösa egendomen utgörs av en mycket olikartad

massa, rättigheter av många olika slag ingår i dessa. Bara för att de olika rättigheterna har

det gemensamt att de ingår i den större gruppen lös egendom, innebär detta ej att enhetliga

regler för de olika slagen av lös egendom är för handen.

                                                          
69 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom s 17
70 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom s 17
71 Bernitz, Norstedts juridiska handbok s 60
72 Håstad, Norstedts juridiska handbok s 89
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Det förhåller sig snarare ofta så, att vitt skilda regler tillämpas i olika fall. Å andra sidan är

det för vissa fall så att enhetliga regler gäller.73 Med anledning härav har man att noga ta

reda på vilka regler som gäller för just den aktuella rättigheten.

Den mest intressanta huvudgruppen för denna framställning torde vara lösöre. Lösöre är

inte detsamma som lös egendom. Lösöre är en mindre grupp egendom inom kategorin lös

egendom. Med lösöre menas lösa flyttbara saker, och allt lösöre utgör lös egendom, så

länge den inte enligt bestämmelserna i JB utgör tillbehör till fastighet. I sådana fall tillhör

egendomen i den fasta egendomen.74

Egendom kan vara antingen generiskt eller individuellt bestämd. Med generiskt bestämd

egendom menas till exempel en fordran på en viss summa pengar eller ett visst antal kilo

färg av en särskild kulör. Individuellt bestämd egendom handlar om ett anspråk på viss

individuellt bestämd egendom, till exempel en viss bil.75

4.2.3 Laga fång

Ovan har beskrivits hur det är att inneha en äganderätt, en viktig följdfråga blir på vilket

sätt äganderätt kan förvärvas. Äganderätt kan förvärvas på tre sätt, vilka med en gemensam

term kallas laga fång.

Ett originärt fång är ett ursprungligt äganderättsförvärv, vilket kan uppstå främst genom

fynd från naturen av herrelös egendom.76 Ett ursprungligt äganderättsförvärv kan således

endast uppstå till egendom som inte ägs av någon; det skall vara ursprungligt. Den som tar

hand om egendomen blir dess ägare och detta kallas för ockupation. Ockupation uppstår

bland annat då vilt jagas, så länge inte jakten är olovlig. Eftersom jaktbart vilt inte ingår i

någons egendom, och därmed inte heller kan tillhöra markägaren, kan vilt jagas, och

ockupation uppstår då hos den person som skjutit viltet.77

                                                          
73 Håstad, Norstedts juridiska handbok s 92
74 Håstad, Norstedts juridiska handbok s 89
75 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom s 24
76 Millqvist, Sakrättens grunder s 23
77 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom s 43
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Ett derivativt fång uppstår om förvärvarens äganderätt härleds ur det faktum att egendomen

har förvärvats från den tidigare ägaren. Till denna grupp hör byte och gåva, men det

vanligaste derivativa fånget är köp. Den andra undergruppen till derivativt fång utgörs av

förvärv genom giftorättsgods, arv och testamente.78

Den tredje förvärvsgruppen är exstinktivt fång, vilket innebär att äganderätt uppstår

oberoende av hur det förhåller sig med de tidigare ägarförhållandena.79 Den nye ägaren

förvärvar sin rätt i strid med den förre ägarens och den förre ägarens rätt släcks i och med

det nya fånget. Det vanligast exstinktiva fånget är godtrosförvärv.80

4.2.4 Besittning

Att en person har besittning till en sak presumeras när saken antingen är under dennes

omedelbara faktiska kontroll, som till exempel de kläder man har på sig, eller om saken

finns på sin naturliga plats. Man äger sin bil även om den står parkerad på gatan under

tiden man är på arbetet. Regeln bygger alltså på att den som har en sak i sin besittning

presumeras vara ägare till densamma. Besittningsskyddet syftar till att stärka äganderätten

eller annan rätt till en sak, samt se till att tvister om saken hänskjuts till domstol.81

Det finns ett antal regler som är till för att hindra att bestående besittning rubbas. Den som

olovligen rubbar annans besittning kan straffas för egenmäktigt förfarande enligt BrB 8:8,

eller om det sker för att själv ta sig rätt, självtäkt enligt BrB 8:9.

Traditionsprincipen innebär att en köpare inte alltid är skyddad emot att lösöre tas i

anspråk av överlåtarens borgenärer, så länge saken finns kvar i överlåtarens besittning.82

Detta innebär att köparen riskerar att dennes egendom går förlorad till förmån för

överlåtarens borgenärer, så länge inte köparen traderat egendomen från överlåtaren.

                                                          
78 Millqvist, Sakrättens grunder s 23
79 Millqvist, Sakrättens grunder s 23
80 Bernitz, Nordstedts juridiska handbok s 60
81 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom s 50 ff
82 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom s 50 ff
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Besittningsrubbning kan i vissa fall vara tillåten, ett sådant fall är rätten att ta tillbaka

egendomen ”å färsk gärning” som stadgas i BrB 24:1. Sådan besittningsrubbning kan vara

tillåten då någon tas på bar gärning av den vars besittning har rubbats.

4.3 Äganderätt till vilt i vilthägn

4.3.1 Inledning

Det framhålls i doktrinen att ingen äganderätt föreligger till vilt i vilthägn.83 För mig

förefaller det diskutabelt att ingen anses äga dessa djur. Under följande diskussion prövar

jag äganderättsbegreppet på vilt i vilthägn, för att se om påståendet att äganderätt ej

föreligger är ett riktigt antagande.

4.3.2 Derivativt fång

Vilt i vilthägn är djur som köpts från annat hägn, och som sedan släppts in i den nya

ägarens hägn. Detta torde vanligtvis ske genom ett så kallat derivativt fång, och i enlighet

med gällande köprättslig lagstiftning övergår äganderätten vid riskens övergång. Detta

innebär att personen som köper djuren övertar rättigheterna till djuret i samband med

leveransen. Personen har ett visst ansvar som stadgas i DsL hur djuren skall skötas, och

eftersom ett ansvar föreligger, finns även någon sorts rättighet. Kanske är det inte just en

äganderättighet som är för handen, det kan till exempel röra sig om hyra av hägnet, varför

en nyttjanderätt kan föreligga till djuren.

4.3.3 Besittning

Äganderätten presumeras också på så sätt att hägninnehavaren har viltet i sin besittning.

Djuren är instängda, de hålls i fångenskap av ägaren och ett av grundkraven för att få ha

vilthägn är att hägnet skall vara rymningssäkert. Om nu hägninnehavaren har djuren i sin

besittning, är han skyddad av rättsordningen från att någon annan tar sig rätt och gör

intrång på besittningen.

                                                          
83 Pettersson, Jaktlagen - en kommentar s 11 samt Weinberg/Nordell, Jakten, jägaren och lagen s 45
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Om ingen rättighet till viltet i hägnet skulle vara för handen, skulle det vara fritt fram för

envar att ta djuret i sin besittning.

4.3.4 Lösöre

Vilt i vilthägn kan beroende på sin natur ej ingå i vad JB definierar som fast egendom,

vilket innebär att djuren kommer att räknas till lös egendom. Vidare borde de ingå i den

snävare undergruppen lösöre, eftersom djur är lösa flyttbara saker. Att djur räknas som sak

inom skadeståndsrätten utläses ur NJA 2001 s 65. I målet konstaterade både HovR och HD

att skada på katt räknades som sakskada, vilket föranledde att de skadeståndsrättsliga

reglerna för ersättning för sakskada ansågs aktuella.

4.3.5 Generiskt/individuellt bestämd egendom

Vilt kan utgöra både generiskt och individuellt bestämd egendom. Djur som flyttas mellan

hägn skall märkas och denna märkning skall vara beständig. Märkningen innebär dels att

djuret får ett individuellt nummer, dels ett besättningsnummer. Besättningsnumret ges av

länsstyrelsen vid tillståndsgivningen och är en beteckning för vilket hägn viltet hör till. Om

djuret är märkt med ett individuellt nummer, torde djuret utgöra individuell egendom.

Men alla djur innehas ju inte för försäljning, vissa personer kanske har vilt till syfte att

själv ta tillvara köttet. I sådana fall behövs ingen märkning. Härav följer att ett omärkt djur

skulle kunna utgöra generisk egendom.

4.3.6 Begränsningar i förfoganderätten

Äganderätten innebär som huvudregel en full förfoganderätt över egendomen, men som

tidigare framhållits bestäms äganderätten dock negativt; det är vad som är kvar när

inskränkningar genom lagstiftning har dragits bort som är den egentliga äganderätten.

Äganderätten till vilt i vilthägn innebär vissa rättigheter, såsom förfoganderätt att man själv

får välja om man vill ha kvar viltet i sin ägo, sälja det eller avliva det. Dessa rättigheter

innebär också en rätt emot tredje man, vilken inte utan lagstöd får inskränka på ägarens rätt

till djuret.
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Att vara ägare till vilt i vilthägn innebär också ett ansvar att följa reglerna i

djurskyddslagstiftningen. Djuren skall vårdas och skötas på ett sätt så att de inte utsätts för

onödigt lidande eller sjukdomar. Även om hägninnehavaren får bedriva jakt i hägnet på de

djur denne fått tillstånd för, finns det regleringar i jaktlagstiftningen om hur jakten får

bedrivas. Att en person har köpt vilt för att ha i vilthägn, innebär således både rättigheter

och skyldigheter.
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5 Vilt som rymt ur vilthägn

5.1 Inledning

För att kunna fastställa äganderätten för vilt som rymt ur vilthägn, kommer ansvaret för

och rättigheterna till dessa förrymda djur att utredas.

Att både ansvar och rättigheter föreligger till vilt i vilthägn redovisades i kapitel 3.

Följdfrågan blir att ta reda på vad som händer med ägarens ansvar och rättigheter när vilt

rymmer ur vilthägnet. Någon lagstiftning som reglerar detta finns inte, varför främst

rättspraxis, men även doktrin och artiklar som rör frågor på området, kommer att

analyseras. En analog tolkning av näraliggande rättsområden kommer också att göras.

5.2 Vildsvinfallet

Det enda rättsliga avgörande beträffande ansvarsfrågan för vilt som rymt ur vilthägn, är det

så kallade Vildsvinfallet.84 Ansvarsfrågan kom i blickpunkten eftersom fallet handlade om

eventuell skadeståndsskyldighet för hägninnehavaren och med utgångspunkt i ansvaret

diskuterades även rättighetsaspekten. Bakgrunden var att vildsvin hade brutit sig ut ur ett

hägn hösten 1976 och under våren 1978 upptäcktes skador på en potatisåker i Södertörn på

Tullgarn, således nästan ett och ett halvt år efter rymningen företagits. Frågan prövades om

vildsvinshägnets innehavare kunde anses vara skadeståndsskyldig för skadorna, och om i

så fall denne brustit i sin aktsamhet beträffande hägnets konstruktion och tillsynen av detta.

Vildsvin tillåts numera leva i frilevande stammar i området kring Tullgarn och skador som

dessa vildsvin åsamkar där skall i princip ersättas fullt ut av staten.85 Vildsvinsfallet är

ändock av intresse, eftersom andra djur än vildsvin som hålls i hägn kan tänkas åsamka

skador på mark.86 Fortfarande hålls vildsvin i hägn, och för de som ej finns i området där

vildsvin får existera frilevande, kan det komma att bli aktuellt med skadestådsprövning av

hägninnehavarens ansvar. Intressant är också hur domstolen bedömde orsakssambandet

mellan rymningen och skadorna. Nedan refereras Vildsvinfallet utförligt i relevanta delar.

                                                          
84 HovR avg. dat 1981-03-31
85 Prop. 1980/82:82
86 Conradi, SvJT 1983 s 554
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En person (B) stämde aktiebolaget (Bolaget), tillika hägninnehavare och ägare till

vildsvinshägnet, för uppkomna skador på B:s potatisåker, vilken numera var ”totalt

spolierad”. B hävdade att det var de förrymda vildsvinen som orsakat skadorna och yrkade

skadestånd av Bolaget. Såsom grund för käromålet gjorde B gällande att Bolaget brustit i

aktsamhet både gällande hägnets konstruktion och i tillsyn över djuren, eftersom djuren

kunnat ta sig ut ifrån hägnet. B påstod även att Bolaget haft strikt ansvar för de skador som

vildsvinen orsakat, och B hävdade med anledning av det strikta ansvaret, att vildsvinen

skulle jämställas med hemdjur enligt bestämmelserna i ägofredslagen87.

Bolaget bestred käromålet på grund av att det ansåg att det inte kunde bevisas att det var

just Bolagets vildsvin som orsakat skadorna. Bolaget hävdade även att det inte varit

vårdslöst beträffande vare sig hägnets konstruktion eller tillsynen av vildsvinen. Att

vildsvinen var att jämställa med hemdjur i enlighet med ägofredslagen bestreds också.

Bolaget anförde även att skada av vilda djur ej kunde föranleda skadeståndsskyldighet,

samt att ägaren av potatisåkern skulle ha inhägnat åkern när de första skadorna upptäckts.

B utvecklade sin talan och hävdade bland annat att inga vildsvin synts till på Tullgarn före

hösten 1976, då vildsvinen rymt från hägnet. Åtta vildsvin hade rymt från Bolagets hägn,

och med stöd av forskningsresultat hävdade B att dessa vildsvin 1978 borde ha uppgått till

cirka tio djur. En dräktig sugga som var märkt med gul plastbricka hade skjutits. I Bolagets

utveckling av talan uppgavs att Bolaget hade försökt att fånga in de åtta förrymda djuren,

men fick inte fortsätta med försöket. Fyra av de förrymda vildsvinen hade skjutits och ett

hade blivit överkört. Bolaget uppgav att enligt ”de flesta forskare” hade inte de tre

återstående svinen kunnat föröka sig till det antal som befunnits på potatisåkern. Även

vildsvin från andra hägn hade rymt i närheten av Tullgarn.  Verkställande direktören (I) i

Bolaget anförde att nya vildsvin hade köpts och placerats i hägnet, vilket kan ha föranlett

att de befintliga vildsvinen betett sig aggressivt mot nykomlingarna, och därför kan

nykomlingarna av rädsla ha trängt sig ut ur hägnet. Rymningen från det inre stängslet kan

ha skett vid ett dike och från det yttre stängslet kan vildsvinen ha krupit under stängslet. I

uppgav även att en galt kan ha rymt i samband med en foderleverans. Dessutom bekräftade

I uppgiften att försök gjorts att fånga in vildsvinen, men att försöket misslyckats, samt att

hovjägmästaren P ansåg att I inte hade rätt att fånga tillbaka vildsvinen. Stängslet kring

Bolagets hägn hade förbättrats med plank.
                                                          
87 Lag (1933:269) om ägofred. Ägofredslagen behandlas mer ingående i avsnitt 5.2.1
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En hovjägare (A) tillkallades som vittne på begäran av B. A uppgav bland annat att han

sedan tio år tillbaka hade varit verksam i Tullgarn och första gången han iakttagit

frilevande vildsvin på området var hösten 1976, således samma höst som vildsvinen rymt

från hägnet. Enligt A hade inga försök gjorts för att fånga in de förrymda vildsvinen och

såvitt han visste hade inga andra vildsvin rymt från sina hägn. Vintern 1977 upptäckte A

att vildsvin hade plundrat foderhäckar för hjortar, i och med denna upptäckt hade A börjat

utfodra vildsvinen. Ett flertal gånger mellan hösten 1976 och våren 1978 hade A skjutit

vildsvin, vilka samtliga varit märkta med gula lappar. Vildsvin i grupp hade flera gånger

iakttagits och man ansåg att dessa var de förrymda vildsvinen, dels på grund av

avskjutningarna som bevisade att grisarna var märkta och dels på grund av att en vit

kulting, vilken var lättupptäckt, hela tiden följde gruppen.

A kunde visa upp fyra gula numrerade plastbrickor vilka tagits från skjutna vildvin. I

bekräftade att brickorna var sådana som Bolaget använt sig av, och att de även var försedda

med nummer. Det konstaterades även från I att ytterligare ett vildsvin måste ha rymt, hur

denna rymning hade gått till visste han inte.

TR gjorde följande bedömning: Både Bolaget och A har omvittnat att inga frilevande

vildsvin hade synts till i området kring Tullgarn före hösten 1976. Samtliga vildsvin som

skjutits hade varit märkta med gula plastbrickor, och en av de skjutna djuren hade varit en

dräktig sugga. Av detta framgick enligt TR att dessa var de förrymda vildsvinen samt att de

även hade förmåga att föröka sig. TR:s bedömning blev att det var de förrymda svinen

tillsammans med avkomlingar till dessa som orsakat skadorna på potatisåkern. TR ansåg

att Bolaget var ansvarigt för skadorna som vildsvinen orsakat, under förutsättning att

oaktsamhet från Bolagets sida kunde bevisas. Bolagets oaktsamhet ansågs bevisat i och

med I:s uppgifter om att vildsvinen tagit sig ut genom en svacka i marken eller genom ett

dike, vilket enligt TR:s bedömning innebar att hägnets konstruktion ej var

tillfredsställande. I uppgav även att en galt kan ha rymt i samband med en foderleverans.

TR fann med grund i ovan nämnda hänseenden att Bolaget brustit i erforderlig aktsamhet

som B påstått, varför Bolaget ansågs skadeståndsskyldigt gentemot B.

Domen överklagades av Bolaget.
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Bolaget utvecklade ännu en gång sin talan och bestred att det var Bolagets vildsvin som

orsakat skadorna, åtminstone kunde det ej anses visat att deras vildsvin ensamma varit

orsak. Jakträttsinnehavaren hade förbjudit I att både fånga in och skjuta djuren, varför

jakträttsinnehavaren måste anses ha övertagit ansvaret för djuren. Bolaget anförde även att

vildsvinen var att betrakta som vilda sedan de lämnat hägnet, vilket i sig måste ha inneburit

att skadeståndsskyldighet ej kunde komma ifråga. Bolaget hävdade även att det inte gick

att fastställa orsakssambandet mellan rymningen och skadan på potatisåkern.

Nytt förhör ägde rum med I, som anförde att vildsvin blir mycket hårt präglade på ett

område efter två till tre veckor. De två galtar som rymt vid fodertransporten var ej

renrasiga, vilket kan ha medfört att deras avkomma blev något ljusare till färgen. Inga

avkommor i hägnet hade dock uppvisat ljusare färg.

B:s make J hade iakttagit vildsvin i potatislandet omedelbart efter det att skadorna

upptäckts, varför han hade upprättat ett elstängsel kring landet. Elen fungerade dock inte

hela tiden.

HovR:n gjorde följande bedömning: Det kunde ej anses ligga i sakens natur att full

bevisning i frågan om vilka vildsvin som orsakade skadorna kunde åstadkommas. En

undersökning visade att beståndet av frilevande vildsvin i området kring Tullgarna hösten

1979 uppskattats till 50-75 djur. De förrymda vildsvinen kunde ej ensamma ha förökat sig i

sådan omfattning. Däremot hade A försökt mata in de förrymda vildsvinen i området kring

Tullgarn och enligt vad I framhållit, blev vildsvin snabbt präglade på ett område. HovR:s

bedömning blev i likhet med domen i TR att det ansågs visat att det var de förrymda

vildsvinen och avkommor till dessa som orsakat skadorna på potatisåkern. Även HovR

ansåg att Bolaget brustit i erforderlig aktsamhet både beträffande stängslets konstruktion

och tillsynen av djuren.

HovR fastställde TR:s domslut. HD meddelade ej prövningstillstånd.

Ur målet kan utläsas flera viktiga ställningstaganden beträffande hägninnehavarens

skadeståndsansvar för vilt som rymmer ur hägn. Fallet är nästan 20 år gammalt och en hel

del förändringar i lagar och förordningar har tillkommit sedan domen avgjordes.

Beträffande kraven på hägnets konstruktion finns numera preciserade regleringar i NFS
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2002:20, varför jag i rättsfallsreferatet inte lagt tyngdpunkt på hur stängslet var beskaffat.

Vad som däremot inte regleras i lag eller föreskrift, är ansvaret för viltet sedan de rymt från

hägnet. I dessa delar finner jag rättsfallet mycket intressant för syftet med uppsatsen.

Anmälningsplikt till länsstyrelsen föreligger dock om vilt rymt från hägn.88

5.2.1 Strikt ansvar?

Varken TR eller HovR ansåg att Bolaget kunde åläggas ett strikt ansvar för vildsvinen. En

av B:s grunder var att vildsvinen skulle räknas till gruppen hemdjur enligt ägofredslagen89.

Denna lag ålägger strikt ansvar för ägare och innehavare av hemdjur att ersätta skada, som

hemdjuren orsakar på någon annans ägor. Till gruppen hemdjur hör hästar, nötkreatur, får,

getter, svin och fjäderfä.90 Ägofredslagen har i väsentliga delar mist sin praktiska betydelse

och det är på förslag att den skall upphävas, men inget slutligt beslut har tagits.91 Kan vilt i

vilthägn jämställas med hemdjuren som omnämns i ägofredslagen? Enligt min mening är

det knappast troligt, eftersom hemdjuren är djur som används i jordbruket, och därför står

dessa under en helt annan tillsyn än vad viltet i vilthägn gör. Ägaren till vilt i vilthägn har

inte samma kontroll över dessa som en ägare av lantbrukets djur har. Lantbrukets djur

behöver skötas och hållas under uppsikt eftersom de i vidare utsträckning än vilt behöver

omvårdnad. Hemdjur och vilt kan därför enligt min mening inte jämställas. Även Conradi92

och Nordell93 anser det främmande att tillämpa en analogi mellan ägofredslagen och

bestämmelser beträffande vilt i vilthägn.

Att en analogi inte kan göras med hund och katt, det vill säga att hundlagen94 inte kan bli

aktuell, är självklart eftersom det handlar om två helt olika typer av djur. Enligt renlagen95

åläggs samebyn under vissa omständigheter strikt ansvar för skador som renen orsakar.

Samernas rättigheter att bedriva renskötsel är speciell såtillvida att renen i princip lever

fritt, men står under uppsikt av samebyn.

                                                          
88 NFS 2002:20 5 §
89 Lag (1933:269) om ägofred
90 Prop. 1933:107
91 Ds 2002:33
92 Conradi, SvJT 1983 s 554
93 Nordell, Svensk Jakt 1953 s 366
94 Lag (1943:459) om tillsyn över hundar och katter
95 Rennäringslagen (1971:437) 90 §
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I förarbetet96 till DsL uttalas att renen är ett husdjur, vilket innebär att den skyddas enligt

reglerna i djurskyddslagstiftningen. Därmed anses den också stå under människans vård

och omsorg, trots att den inte befinner sig i direkt fångenskap. För att renskötsel alls ska bli

möjligt kanske det krävs ett strikt ansvar för skadorna, annars skulle det bli svårt att

försvara renarnas rättighet att gå fria. Att hävda strikt ansvar i enlighet med renlagen måste

innebära att dra analogin för långt.

Det uttalas i förarbetet till skadeståndslagen att stor försiktighet skall iakttagas när det

gäller utvidgningen av skadeståndsansvaret, speciellt beträffande strikt ansvar.97

Slutsatsen blir att det knappast är möjligt att ålägga en hägninnehavare strikt ansvar för vilt

som rymmer ur hägnet.

5.2.2 Culpaansvar

I Vildsvinfallet ålades hägninnehavaren ett culpaansvar för viltet som rymt ur hägnet.

Culpaansvar innebär att skadestånd kan krävas av den som vållat skada av oaktsamhet. I

Vildsvinfallet innebar culpaansvaret  (enligt domstolens bedömning), att viltet skulle hållas

betryggande instängt och under uppsikt. Eftersom Bolaget ansågs ha förfarit oaktsamt

(vildsvinen hade möjlighet att rymma genom en svacka i marken samt att galten hade rymt

i samband med fodertransporten), fick Bolaget därmed stå till svars för de skador

vildsvinen orsakat.

Domen stämmer överens med huvudregeln som säger att djurägare endast har ansvar för

culpa. Det hävdas att om kor, får eller hästar orsakar skada i trafik, ansvarar ägaren eller

den som har tillsynen enligt culparegeln.98

Detta illustrerades i en dom från HD, nämligen NJA 1983 s 232. Ridhästar hade rymt från

sin hage och skenat upp på en väg där de orsakat en trafikolycka. Hästägaren ansågs, efter

att lantbruksstyrelsen företett en inspektion av stängslet, ha uppsatt ett stängsel som var

tillfredsställande för inhägnade ridhästar. Hästägaren hade således ej varit oaktsam. HD

                                                          
96 Prop. 1987/88:93 s 49
97 Prop. 1972:5 s 97
98 Hellner, Skadeståndsrätt s 180
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konstaterade att några särskilda krav inte kunde uppställas på stängslet med hänsyn till

”betesmarkernas närmaste omgivningar, djurens farlighet eller andra sådana

förutsättningar”. Eftersom hästarna sannolikt hade skrämts och därmed rusat på stängslet,

kunde det inte krävas att stängslets konstruktion skulle klara en sådan onormal påfrestning.

Hästägaren ansågs därmed inte skadeståndsskyldig för den uppkomna skadan. I domen

yttrade sig Trafiksäkerhetsverket vilket anförde att djur som kommer in på väg tillhör de

hinder som en trafikant måste räkna med enligt vägtrafikkungörelsen99.

HD:s uttalande ”betesmarkernas närmaste omgivningar, djurens farlighet eller andra

sådana förutsättningar” borde kunna leda till att en hårdare bedömning av kraven på

stängslet kan göras i andra fall, i blickpunkten för denna framställning kommer förstås

kraven för vilthägn. Vad som kan krävas av stängslets hållbarhet finns stadgat i NFS

2002:20. Har hägninnehavaren frångått de reglerna borde vållande föreligga.

Ett flertal gånger har ansvarsfrågan vid skador uppkomna av hästar, vilka slitit sig och

sedan skenat och orsakat någon form av skada, blivit föremål för domstolsprövning. I NJA

1938 s 196 prövades ansvarsfrågan i en situation där två förspända hästar, vilka färdades

på landsväg, råkade i sken och skadade en man så svårt att mannen avled. Orsaken till att

hästarna blev rädda och råkade i sken, var en presenning som fladdrat upp framför dem.

HD fastställde att hästarna ej inneburit fara för trafiksäkerheten och att händelsen måste

anses vara en olyckshändelse. Därför kunde skadestånd inte utdömas. Samma bedömning

gjordes i NJA 1942 s 607, då det var fråga om en militärövning med häst, när en av

hästarna hamnade i sken och skadade en person. HD konstaterade att eftersom det inte var

fråga om vårdslöshet eller försummelse från militärens sida, kunde inte heller militären

hållas ansvarig för skadan som orsakats personen. Händelsen ansågs vara en

olyckshändelse. Samma utgång blev det i fallet NJA 1945 s 445, där en liknade situation

som i förra fallet var för handen; en militärövning till häst. Ytterligare ett avgörande med

skenande hästar som orsakat skada avgjordes i fallet NJA 1948 s 259. HD konstaterade

återigen att eftersom varken vårdslöshet eller försummelse förelåg, kunde heller inget

skadestånd bli aktuellt.

                                                          
99 Vägtrafikkungörelsen (1972:603) 5 §, 60 § samt 61 §
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Rättsfallen visar att det åläggs ett culpaansvar för hästägaren om hästarna sliter sig. I

samtliga av ovanstående rättsfall kunde inget vållande konstateras, varför inte heller

skadestånd kunde utdömas.

Det finns dock två avgöranden där skadeståndsskyldighet faktiskt blev aktuellt. Det ena

fallet, NJA 1937 s 196, handlade om en militär nattlig truppövning med häst, då några av

hästarna blev skrämda, råkade i sken och krockade med en bil. HD ansåg att kronan skulle

åläggas skadeståndsskyldighet eftersom kronan borde insett av övningar av ifrågavarande

slag (stor fälttjänstövning nattetid) utgjorde viss fara. Blotta förekomsten av dylik övning

medförde vållande till uppkommen skada.

Det andra fallet,  NJA 1959 s 393, handlade även det om en militärtrupp. I detta fall hade

militären företagit ett besök i kyrkan vid julottan, och utanför kyrkan hade militärtruppens

hästar bundits upp. När kyrkklockorna ringde blev hästarna skrämda och hamnade i sken,

sprang upp på en trafikerad väg och orsakade skada på bilar. HD dömde både truppens

befälhavare och kronan att betala skadestånd på grund av att uppställningen av hästarna vid

kyrkan innebar vållande. Det ansågs av HD vara en onödig risk att ta.

Rättsfallen beträffande skenande hästar bekräftar regeln att djurägare har ett culpaansvar,

och detta presumerar att samma regler skall gälla för andra djurägare, så länge inte annat

stadgas särskilt i lag, exempelvis hundlagen.

Beträffande Vildsvinfallet kan man säga att Bolaget visserligen gjort vad som ankommit på

det, eftersom hägnet faktiskt var ”dubbelt” uppsatt. Att sedan vildsvinen rymt skulle

kanske falla utanför ansvaret, eftersom de nya grisarna jagats ut av de gamla. Å andra

sidan kan i alla fall oaktsamhet ha ansetts visat i och med att en galt kunde rymma i

samband med fodertransporten, vilket jag anser är slarv. Att hägninnehavaren åläggs

culpaansvar anser jag är helt i sin ordning. Har hägninnehavaren frångått normal

aktsamhet, vilket innebär att denne ej följt lagar och regler – här jaktlagstiftningen och

djurskyddslagstiftningen – kan det medföra att oaktsamhet är för handen.



45

5.2.3 Orsakssamband

Ett krav för att Bolaget skulle bli skadeståndsskyldigt var att det förelåg kausalitet

(orsakssamband) mellan rymningen och den uppkomna skadan. Kausalitet innebär att

händelsen skall vara av ”tillräcklig betingelse”, det vill säga att den förra händelsen enligt

naturens och samhällets ordning leder till den andra. Händelsen skall även vara av

”nödvändig betingelse”, vilket innebär att den senare händelsen inte skulle ha inträffat om

inte den förra inträffat. En typisk orsak innehåller båda begreppen, prövningen av

förutsättningarna kan ske enhetligt.100 Kausaliteten ska även vara adekvat, det vill säga att

skadan skall ligga i farans riktning.101

I Vildsvinfallet kom HovR fram till att det fanns ett orsakssamband, men det antagandet

kan ifrågasättas främst på grund av att det gått ett och ett halvt år emellan rymningen och

skadorna på potatisåkern. Vart tidsgränsen skall sättas är oklart, men min åsikt är att ett

och ett halvt år är lång tid för att ålägga skadeståndsansvar. Enligt Conradi102 är svaret inte

självklart, eftersom det har gått så pass lång tid. Bolagets vildsvin hade bevisligen förökat

sig under tiden de var på rymmen och det var inte osannolikt att det skett en blandning

mellan olika stammar. Det var i målet även otvistigt att det redan tidigare fanns frilevande

stammar av vildsvin kring trakten runt Tullgarn och med anledning av detta uttalade HovR

att det ligger i sakens natur att full bevisning inte kunde åstadkommas. Var det då rätt att

Bolaget ålades ansvar för skador orsakade av denna blandning av vildsvin? Conradi

framhåller att det förmodligen är fråga om konkurrerande skadeorsaker, där det i det

aktuella fallet det ena blir ansvarsgrundande och det andra inte, eftersom man inte vet vilka

de andra vildsvinen ägs av.

Conradi anser också att någon slags uppdelning av ansvaret borde åstadkommas, men att

det blir svårt främst med utgångspunkt i att det passerat så lång tid.103

Själv tycker jag att tidsaspekten var en viktig orsak till att orsakssambandet i Vildsvinfallet

inte kunde anses vara särskilt starkt, vilket det kunde göras om skadan hade uppkommit i

direkt anslutning till att vildsvinen rymt. Fakta i Vildsvinfallet informerade om att det

                                                          
100 Hellner, Skadeståndsrätt s 197
101 Hellner, Skadeståndsrätt s 204
102 Conradi, SvJT 1983 s 555
103 Conradi, SvJT 1983 s 555 f
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fanns andra vildsvin i området och vad talar då för att Bolaget skulle bli

skadeståndsskyldigt för hela skadan? Bolaget ansågs även ansvarigt för avkomman till de

förrymda vildsvinen och med anledning av detta måste man ställa sig frågan hur många

generationer ansvaret skall sträcka sig? För att någonstans sätta stopp för ansvaret, vilket

inte rimligtvis kan sträcka sig hur långt som helst, anser jag att ägaren till de förrymda

djuren ej kan åläggas ansvar för avkomman. Det måste anses ligga utanför ägarens kontroll

att förhindra att djuren förökar sig. Särskilt som hägninnehavarens rättigheter att fånga in

djuren är relativt svag, kan det inte heller vara rimligt att ansvaret skall dras så långt. Jag

anser att Bolaget fick dra väl tungt lass och att skadeståndet eventuellt borde ha jämkats.

5.2.4 Två dynamiska sakrätter

Bolaget påstod sig ha försökt att fånga in de förrymda vildsvinen men att

jakträttsinnehavaren på området där vildsvinen då befann sig, förbjöd Bolaget att fullfölja

infångandet. Således har två rättigheter till vildsvinen hävdats sedan de rymt; å ena sidan

var det Bolaget i egenskap av ägare till vildsvinen som därmed värnade om sin rättighet att

fortsätta förfoga över dem fast de befann sig utanför hägnet, å andra sidan ansåg sig

jakträttsinnehavaren ha rätten på sin sida när denne förbjöd infångandet, eftersom

vildsvinen befann sig på ett område där denne hade jakträtt. Således förelåg två dynamiska

sakrätter till de förrymda djuren; vad avgör vilken sakrätt som går före den andra?

Eftersom Bolaget förhindrats att förebygga att vildsvinen orsakade skada, kan man se det

som att Bolaget blev ”bakbundet” – det ålades ett culpaansvar för viltet, men hindrades att

förebygga att vildsvinen orsakade skada. Hur kan det då komma sig att Bolaget ålades

ansvar samtidigt som det berövades sin rättighet att förfoga över djuren? Jag har redan

konstaterat att hägninnehavaren har rättighet till djuren i hägnet, men hur står sig denna

rättighet när vildsvinen befinner sig utanför hägnet? Om de förrymda djuren tillhör en art

som kan orsaka skada på den svenska viltfaunan, är det av extra stor vikt att djuren faktiskt

inte kommer lösa och beblandar sig med andra djur. Detta borde leda till att ägarens

förfoganderätt skall sträcka sig längre än vad den gör idag; ägarens möjlighet att fånga in

djuren borde rimligtvis utvidgas.

HovR uttalade i sina domskäl att målet handlade om Bolaget förfarit oaktsamt som ägare

vid handhavandet av vildsvinen. Här fastslog domstolen att ett äganderättsförhållande
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förelåg mellan hägninnehavaren och viltet i hägnet. Med andra ord, hägninnehavare ålades

både ansvar och rättighet i egenskap av ägare. Eftersom målet handlade om skada som

uppstod när vildsvinen var utanför hägnet, kan uttalandet tolkas som att äganderätten inte

föll sedan vildsvinen rymt. Å andra sidan kan det hävdas att Bolagets oaktsamhet kunde

påvisas under tiden vildsvinen fortfarande var innanför hägnet. Slutsatsen borde bli att

eftersom ett ansvar föreligger även efter det att djuren rymt, borde även rättigheter till

djuren kunna hävdas. Hur kom det sig att jakträttsinnehavaren hade bättre rätt till

vildsvinen? Vildsvinen var de facto märkta med gula lappar i öronen, vilket i sig innebar

en tydlig markering om att de ej var frilevande vildsvin.

I anslutning till diskussionen uttalade HovR att ”jaktlagen och andra bestämmelser

angående jakt kan ha blivit tillämpliga i och med att vildsvinen lämnat hägnet…”. Det var

Bolaget som i utvecklingen av sin talan i HovR gjorde gällande att vildsvinen skulle anses

som vilt i och med att de befann sig utanför hägnet. Även om jaktlagstiftningen är

tillämplig på vilt i vilthägn, så medför inte det att allmän jakt för envar gäller. HovR tog

upp frågeställningen, men kom knappast fram till en slutsats när de uttalade att

jaktlagstiftningen ”kan” bli tillämplig. Det fastslogs inte uttryckligen att vildsvinen

verkligen ansågs som jaktbart vilt, men genom att domstolen gav en antydan om att

jaktlagstiftningen ”kan” bli tillämplig, blir min slutsats att domstolen för säkerhets skull

lämnade ”dörren”, och därmed frågan, öppen för tolkning.

HovR konstaterade även att Bolaget ej undgick ansvar i och med att endast

jakträttsinnehavaren haft rätt att fånga eller skjuta vildsvinen sedan svinen lämnat Bolagets

marker. Effekterna av att Bolaget inte kunde påverka eller hejda händelseförloppet att

vildsvinen orsakat skada, kunde inte utesluta skadeståndsskyldighet gentemot B, på den

grunden att B inte var jakträttsinnehavare.

Jaktlagstiftningens regler om allmän jakt blev gällande i Vildsvinfallet, i och med att

jakträttsinnehavaren de facto hade rätten på sin sida när denne förbjöd Bolaget att fånga in

vildsvinen. Av detta följer att vildsvinen ansågs som jaktbart vilt, trots att Bolaget

samtidigt räknades som ägare, eller i vart fall ansågs ha visst ansvar för vildsvinen.

Enligt min mening frångicks en viktig fråga i Vildsvinfallet – nämligen ägarens rätt till

vildsvinen när de lämnat hägnet. Ägaren till vildsvinen skulle finna sig i att vildsvinen blev
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föremål för jakt, vildsvinen sköts och ägaren förbjöds av jakträttsinnehavaren att fånga in

djuren. Det framkom inte att Bolaget fått ersättning för de skjutna grisarna, men det har

heller inte framhållits att Bolaget ville ha ersättning. Men när vildsvinen orsakade skada,

då uppstod plötsligt ett ansvar för uppkomna skador. Det blev så att säga ett vakuum i

rättigheten.

Frågan är då vilken status vilt som rymt från vilthägn skall ha. Är det vilt som är föremål

för jakt, då kan inte heller någon äganderätt föreligga, eller är de vilt som någon äger, och

får därför inte jagas? I Vildsvinfallet var vildsvinen märkta med en gul lapp i örat, och

därför kan ingen tvekan om att de tillhörde någon varit för handen. I kommande avsnitt

diskuteras gränsdragningen för vilka djur som kan anses vara jaktbart vilt.

Till sist skall bara nämnas, att det var en juridisk person som blev skadeståndsskyldig.

Frågan är om utgången i målet hade blivit annorlunda, om ägaren var en fysisk person?

5.3 Vilt som rymt –  jaktbart vilt?

Eftersom allmän jakträtt endast kan bli aktuell för djur som inte ägs av någon, blir det av

mycket central betydelse för denna framställning att reda ut vilka djur som räknas dit. Ett

djur som utgör jaktbart vilt kan inte ägas av någon. Om jakträtt är för handen, kan det

hända att en rättighet att förfoga över djuret fallit för någon, utgången i Vildsvinfallet är ett

exempel på detta. Bolagets rättighet att förfoga över vildsvinen föll när djuren kom in på

område där någon annan hade jakträtt, vilket innebar att jakträtten blev gällande enligt

jaktlagstiftningen. Vem som har rättigheten till ett djur som rymt är föremål för följande

diskussion.

Tidigare i framställningen fördes en diskussion om vilka djur som faller in under

jaktlagstiftningen respektive djurskyddslagstiftningen. Jakträtten gäller för vilda däggdjur

och fåglar, således djur som ingen äger. Vilt i vilthägn faller in under jaktlagstiftningen,

men detta innebär inte att allmän jakträtt gäller. Eftersom ägaren innehar en äganderätt till

djuren, går denna rättighet före de allmänna bestämmelserna i jaktlagstiftningen om

jakträtt. Under djurskyddslagstiftningen hamnar de djur som ägs av någon, som innehas av

människan på något sätt. Eftersom vilt i vilthägn hålls i fångenskap, räknas även denna

kategori in under djurskyddslagstiftningens regler. Så länge viltet håller sig inom stängslet
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vållar det inga problem att avgöra vilka regler som gäller, eller vem som har rätt till djuren,

men om viltet däremot rymmer från vilthägnet, blir rättsläget osäkert. Att till exempel en

hund eller en häst aldrig kan utgöra jaktbart vilt är självklart, man förutsätter att dessa djur

ägs av någon. Även vilt i vilthägn ägs av någon, men detta kan vara svårare att avgöra om

man träffar på dem i skogen, eftersom de kan vara av ett djurslag som förekommer vilt i

vår svenska fauna. Stämmer påståendet att ”djur som rymt (från vilthägn) räknas som vilt

om de tillhör en art som finns frilevande i vårt land”?104

Det framhålls i äldre doktrin att om ett förrymt djur tillhör en art som kan föröka sig och

leva under de betingelser som råder i Sverige, bör det betraktas som jaktbart vilt, om man

kan anta att ägaren har lämnat det åt sitt öde. Om ett djur av främmande art befinner sig i

fritt tillstånd i område där det i normala fall ej kan tänkas påträffas, kan det inte utan vidare

hänföras till jaktbart vilt.105 Samma antagande framförs i en kommentar till den gamla

lagen om rätt till jakt.106

Redan 1953 diskuterar Nordell i en artikel det tveksamma rättsliga läget då djur rymmer

från fångenskap.107 I blickpunkten för artikelns utredning står djur som hålls i pälsfarm,

vilka i princip kan betraktas som vilda, eftersom de ursprungligen tillhör en vild stam.

Artikeln är av intresse eftersom djur i pälsfarm innehas i liknande syfte som vilt i vilthägn;

någon driver en verksamhet med vilda djur i syfte av ekonomisk kompensation av något

slag, till exempel genom att sälja köttet eller pälsen. Nordell anser i sin artikel att ett djur

som avlas i fångenskap och kanske i viss mån blivit förändrad genom lång tid i

fångenskap, uppenbarligen inte kan räknas till kategorin vilda djur. Detta synsätt kan dock

ej längre göras gällande, eftersom det i förarbetet till JL framhålls att djur som tillhör den

svenska faunan, men som hålls i hägn, betraktas som vilt.108 Nordell framhåller dock att

förhållandet kan förändras om djuret förvildas. Med utgångspunkt i detta synsätt måste det

således bedömas i varje enskilt fall om djuret som påträffas frilevande är vilt eller ej. Det

kan endast utrönas av omständigheterna. Nordell dryftar problemet med hur jägarna skall

avgöra om djuret de stöter på är jaktbart eller ej. Nordell framhåller att jägaren skall kunna

                                                          
104 Karnov 2002/03, Jaktlagen (1987:259) 2 § not 5 s 2616
105 Bouveng, Jakträtt och viltvård s 13 f
106 von Seth, Svensk jakträtt s 18
107 Nordell, Svensk Jakt 1953 s 365 f
108 Prop. 1986/87:58 s 67
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utgå från att djuret han stöter på, om det är av en art som finns frilevande i landet, är

jaktbart så länge det inte befinner sig i direkt anslutning till farmen.

När artikeln skrevs hade redan ett par mål avgjorts i domstol beträffande djur som rymt

från pälsfarm och Nordell anför sina argument delvis med utgångspunkt i följande två

avgöranden.

5.3.1 Ej jaktbart vilt

Rättsläget angående förrymda djur från pälsfarm avgjordes i en dom från HD, NJA 1935 s

148 (Silverrävfallet). Rättsfallet handlade om en silverräv som hade rymt från en

pälsdjursfarm, silverräven blev sedermera skjuten av F när den uppehöll sig på F:s ägor.

HD slog fast att jakträtt ej förelåg på silverräven, eftersom den var av ett djurslag som

endast förekom i fångenskap, och var därmed var lätt att skilja från inhemska djur. Detta

innebar att F blev skyldig att ersätta pälsfarmsägaren den förlust F orsakat denne genom att

skjuta silverräven.

I målet diskuterades även silverrävens värde. HR ansåg att eftersom det inte var visat att

djuret var avelsdugligt, blev F endast skyldig att återlämna silverrävens skinn. HovR

upphävde HR:s dom i denna del, och ansåg att F blev skyldig att ersätta silverrävens värde

med 1000 kr. Därmed behövde F ej återlämna skinnet. HD gick på HovR:s linje

beträffande värdet av silverräven, men tillade att risken för att djuret ej skulle återfås

levande sedan det lämnat farmen, gjorde att värdet sattes ned till 400 kr.

Med utgångspunkt i Silverrävfallet måste det anses fastslaget, att om ett djur av en art som

endast finns i fångenskap påträffas i vilt tillstånd, bör jägaren inse att det ej tillhör gruppen

jaktbart vilt, varför jägaren kan bli skadeståndsskyldig gentemot djurets ägare.

Skadeståndets storlek beräknas med utgångspunkt i djurets värde, vilket kan komma att

sänkas beroende på att sannolikheten att få tillbaka ett djur som rymt är förhållandevis

liten. Således blir skadeståndet lägre än djurets verkliga värde.
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Ytterligare ett mål angående djur som rymt har blivit avgjort i HovR109 (Blårävfallet).

Denna gång var det en blåräv som hade rymt från en rävgård och därefter skjutits. HovR

dömde personen som skjutit blåräven att betala värdet för djuret, och ersättningen

bestämdes med utgångspunkt i att djuret ej ansågs avelsdugligt.

Av rättsfallet gick inte att utläsa varför det ej förelåg jakträtt på djuret, men fallet

kommenteras i äldre doktrin.110 Det framhålls där att blåräv inte finns frilevande i

ifrågavarande område, vilket ledde till att personen som skjutit räven ålades

skadeståndsskyldighet på samma grunder som i Silverrrävfallet.

Ur Silverrävfallet och Blårävfallet kan man utläsa, att om ett djur rymmer från fångenskap,

kommer det inte att utgöra jaktbart vilt så länge det inte finns frilevande i trakten, det vill

säga att det inte kan råda tvivel om att djuret inte ”passar in” i omgivningen. Härav följer

att personen som skjuter, eller på annat sätt tillgodogör sig sådant djur, kan bli

skadeståndsskyldig gentemot djurets ägare.

Vad som skiljer Vildsvinfallet från Silverrävfallet och Blårävfallet, är att det i

Vildsvinfallet för det första kunde konstateras att det fanns frilevande vildsvin i trakten där

de förrymda vildsvinen fanns och det var därför inte osannolikt att vildsvinen de facto var

jaktbart vilt. För det andra var Vildsvinen märkta. Betydelsen av märkningen kommer att

diskuteras i avsnitt 5.3.4.

5.3.2 Jaktbart vilt

Domstolens uttalande i detta fall informerar om när ett förrymt djur däremot kan utgöra

jaktbart vilt, trots att det ägs av någon.

Frågan om järv ansågs tam eller vilt, kom upp till prövning i HovR111 (Järvfallet). En

person (K) hade fått tillstånd att ha lösgående järvar för att studera järvarnas biologi och

beteende. Ett par av järvarna försvann, varav en blev skjuten. HovR ansåg (till skillnad mot

HR) det bevisat, att det var just den skjutna järven som tillhörde gruppen av de

                                                          
109 Svenska Jägareförbundets tidsskrift 1933 s. 178-179
110 von Seth, Svensk jakträtt s 18
111 Svenska Jägareförbundets tidsskrift 1953-1956 s 16-21
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”lösgående” järvarna. Det blev fråga om bevisning, eftersom ifrågavarande järvar ej var

märkta, samt att det fanns vildjärv i området. HovR fann att personen som skjutit järven

hade rätt till det, eftersom järven hade livnärt sig i frihet utan kontroll av K i trakter där det

fanns vildjärv. Således betraktades järven som jaktbart vilt.

Domen innebär att jakträtt på vilt således är beroende av hur väl viltet ”smälter in” i

omgivningen. Järvarna innehades i vetenskapligt syfte av en person, vilken således hade

rätt till järvarna. Men eftersom det var svårt att avgöra att det just var en av dessa järvar

som skjutits, blev det i första hand en fråga om bevisning. Avgörande faktor var även att

det fanns vildjärv i området, vilket ledde till att det var sannolikt att det lika gärna varit just

en sådan. Likheten med Vildsvinfallet är att förväxlingsrisk med vildlevande djur förelåg i

båda fallen. Däremot var vildsvinen i Vildsvinfallet märkta, och betydelsen av det

diskuteras i avsnitt 5.3.4.

5.3.3 Tamdjur

I följande fall ansågs några svanar utgöra tamsvanar, vilket innebar att jakträttsinnehavaren

inte hade rätt till dessa.

I ett avgörande från HovR112 (Svanfallet), hävdade en jakträttsinnehavare att två döda

ungsvanar olovandes hade tillvaratagits av S. S anförde att S hade haft två tama svanar,

vilka visserligen levde i frihet, men som genom vård och behandling hade blivit tama.

Svanarna flög inte, de levde i trädgården och fick sitt foder tillsammans med hönsen. Det

var två av svanparets ungar som dött och sedan tillvaratagits av S. Innan svanungarna blev

flygfärdiga, hade S under nätterna förvarat dem i bur. HovR meddelade i sin dom att de

döda ungsvanarna var tama svanar; omständigheten att de hittats på annans jakträttsområde

innebar ej att jakträttsinnehavaren blev kränkt i sin jakträtt.

Av Svanfallet utläses att jakträttsinnehavarens rätt inte har kunnat hävdats i detta fall,

eftersom svanarna var tama svanar. I princip är svanar ett djurslag som lever fritt i Sverige,

men på grund av den speciella omständighet, att de blev omhändertagna och matade av

människor, ansågs de vara tama. Härav följer att trots att det är ett djur som i  princip

                                                          
112 Svenska Jägareförbundets tidsskrift 1921 s 183 - 184
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räknas som vilt, är det inte givet att jakträtt föreligger. Att de var tama var inte heller

beroende av att de levde i fångenskap.

Enligt min mening medför domen i Svanfallet, att en person kan hävda sin rätt till ett till

synes vilt levande djur, så länge det på något sätt kan bevisas att djuret är beroende av den

personens försorg. Så var ju fallet i förevarande mål, men kan domstolen ålägga en jägare

ansvar att ha kunskap om detta, när svanen är ett vilt levande djur i Sverige? Vad hade

utgången i målet blivit, om en jägare skjutit ”tamsvanarna”; hade jägaren i så fall blivit

ersättningsskyldig till S, eftersom S ansågs ha rättigheten till svanarna? Borde jägaren

förstått att svanarna var tama? Enligt mig kan ett sådant ansvar inte åläggas jägaren,

eftersom det inte fanns yttre fakta som pekade på annat än att ”tamsvanarna” var vilda. I

Järvfallet fick personen som skjutit järvarna rätt till djuret på grund av att personen inte

kunde lastas för att järven förväxlats med vildjärv. Tvärtom blev utgången i både

Silverrävfallet och Blårävfallet, eftersom dessa djur uppenbarligen ej fanns frilevande i

området.

5.3.4 Märkningens betydelse

Med utgångspunkt i rättsfallen som presenterats i detta avsnitt, dras slutsatsen att det måste

avgöras i det enskilda fallet om ett djur är jaktbart vilt eller ej. Blotta fastställandet att vilt i

vilthägn räknas till just kategorin vilt, medför inte i sig att de är jaktbart vilt. Man måste

helt enkelt utgå ifrån aktuell situation. Därför är uttrycket  ”djur som rymt räknas som vilt

om de tillhör en art som finns frilevande i vårt land”, en sanning med modifikation. Märk

då främst blåräven vilken finns frilevande i Sverige, men som sannolikt ej skulle påträffas i

de trakter där den förrymda räven blev skjuten, och kunde därför ej anses vara jaktbart vilt.

Vilken betydelse har då märkningen när det skall avgöras om ett djur som rymt är jaktbart

vilt? Det har redan konstaterats att om ett djur som rymt kan förväxlas med andra

frilevande djur av samma art i området kommer det förrymda djuret att utgöra jaktbart vilt.

Skulle detta antagande ändras om det förrymda djuret är märkt?

Domstolen konstaterade i både Silverrävfallet och Blårävfallet att skadestånd kan bli

aktuellt, i de fall jägaren borde förstått att djuren inte var jaktbart vilt. Således ansågs

djurets ägare fortfarande ha rättighet till djuret, trots att djuret inte befann sig på ägarens



54

mark. Det avgörande faktumet var vad jägaren borde ha insett, och i de två nyss nämnda

avgörandena borde jägaren ha insett att det var osannolikt att djuren var frilevande vilt. Om

i så fall djuret var märkt, borde jägaren även då ha insett att djuret inte var jaktbart vilt,

eftersom märkningen ger en tydlig signal om att djuret inte är ett vilt djur?

I Vildsvinfallet ansågs ägaren till vildsvinen förlora sin rättighet till dem när de befann sig

på annans mark. Detta synsätt strider emot vad som slogs fast i Silverrävfallet och

Blårävfallet, där ägaren fortfarande hade rätten på sin sida trots att djuren befann sig på

annans mark. I Vildsvinfallet hade jakträttsinnehavaren skjutit flera av Bolagets förrymda

vildsvin, någon fråga om skadestånd från jakträttsinnehavarens sida kom ej upp till

prövning. Var det beroende på att det fanns andra vildsvin i trakten? Vildsvinen hade

uppenbarligen förökat sig i vilt tillstånd och kunde anpassa sig till ett liv i frihet. Är det

självklart att det var jakträttsinnehavarens rätt som skulle gälla framför ägarens rättighet?

Borde inte äganderättigheten stå sig i och med att vildsvinen var märkta? Uppenbarligen

ägdes de ju av någon.

Jag anser att om djur som rymt är märkta, så borde det i sig föranleda att ägarens

äganderätt till djuren förstärks i förhållande till de djur som rymt, vilka kan förväxlas med

frilevande vilt. Om djuren är märkta, föreligger knappast någon förväxlingsrisk med

frilevande djur; tvärtom är det uppenbart att någon äger djuren. Rätten till djur som kan

förväxlas med frilevande djur blir annars svagare än rätten till främmande vilt, eftersom de

senare lätt kan identifieras.

5.3.5 Ersättning vid skyddsjakt

För att försvara detta skydd för äganderätten, anser jag även att ett ansvar skall åläggas

hägninnehavaren att fånga in djuren om de rymt. Dels för att det enligt jaktlagstiftningen är

viktigt att den svenska faunan inte beblandas med främmande djurarter och dels för att

utsättning av vilt inte heller skall förekomma. Däremot anser jag att om hägninnehavaren

lämnat djuren åt sitt öde, kan det bli aktuellt med avskjutning av djuren, men det måste ske

enligt kontrollerade former. Om det finns risk för att de förrymda djuren orsakar skada

finns det reglering om skyddsjakt i JL 7-9 §§. Ersättning för de avlivade djuren borde i

vissa fall utgå till ägaren.
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En slutsats som dragits är att det inte är självklart att vilt som rymt från vilthägn räknas

som jaktbart vilt, därför borde i vissa fall ägarens rättigheter föreligga även om djuret

befinner sig utanför hägnet. Om det inte kan konstateras att hägninnehavaren varit oaktsam

i sitt handhavande av djuren, borde staten ersätta denne djurens värde. Har

hägninnehavaren däremot varit oaktsam, som till exempel att djuren haft möjlighet att

rymma under foderleverans, borde ingen ersättning utgå.
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6 Slutsatser

Lagar som reglerar ägarens ansvar och rättigheter till vilt i vilthägn är miljöbalken,

jaktlagen och djurskyddslagen. Det framhålls i doktrin att ingen äganderätt föreligger till

vilt i vilthägn, men i denna framställning har den slutsatsen dragits, att någon slags

rättighet, exempelvis nyttjanderätt, kan föreligga till dessa djur, främst med utgångspunkt i

att ett ansvar är stadgat för djuren. Att äganderätt de facto föreligger är inte heller

osannolikt eftersom vilt köps från andra vilthägn och enligt köprättsliga regler övergår

risken till köparen vid besittningsövergången. Därmed har även rätten till djuret övergått

på köparen. Djur inräknas till lös egendom och ingår i undergruppen lösöre eller lös sak.

Om djuren skall anses vara generisk eller individuell egendom, beror på om de är märkta

eller inte. Visst krav på märkning finns och för dessa fall gäller att märkningen skall bestå

av ett individuellt nummer för det aktuella djuret, samt ett besättningsnummer som talar

om vilket hägn djuret tillhör. Är djuret märkt talar det för att det är individuellt bestämd

egendom. Äganderätten till djuren innebär som utgångspunkt full förfoganderätt, men

genom inskränkningar av ovan nämnd lagstiftning, kan förfoganderätten komma att

begränsas.

Ingen äganderätt anses föreligga till de vilda djuren i Sverige. Djur som hålls i vilthägn

räknas till vilda djur, men beteckningen ”vilt” innebär i detta fall ej att äganderätten faller.

Jag tror inte att syftet med att kategorisera dem till ”vilt” har något att göra med

äganderätten, utan snarare att det var ett sätt att få vilt i vilthägn att gå in under

jaktlagstiftningens regler. Möjligheten att till exempel skjuta ut viltet i hägnet blir därför

möjligt. Hade jaktlagstiftningen ej varit aktuell, skulle avlivning av vilt i vilthägn ske

genom regler för tamdjur, vilket måste anses omöjligt med tanke på hanteringen av djuren.

Innebörden av att jaktlagstiftningen gäller medför ej att allmän jakträtt råder på vilt i

vilthägn, ägarens rätt till dessa djur går före reglerna om allmän jakträtt.

Om djuren rymmer från hägnet kommer de utanför ägarens kontroll och frågan blir då hur

djuren skall betecknas juridiskt sett. Enligt ägarens synsätt kan man förmoda att denne vill

behålla framför allt rättigheten att förfoga över djuren så länge som möjligt, eftersom

djuren ingår i ägarens egendom. Ägarens rätt att förfoga över djuren bör föreligga

åtminstone så länge djuren befinner sig på dennes mark, det vill säga på det område som
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ägaren har jakträtt. Ägaren borde åläggas ett ansvar att fånga in de förrymda djuren,

eftersom den svenska faunan skall bevaras oberörd samt att en blandning med främmande

arter enligt viltvården som stadgas i jaktlagstiftningen inte är önskvärd.

Enligt praxis har rättigheten att förfoga över förrymda djur i vissa fall fallit när djuren

kommit in på annan jakträttsinnehavares område. Rätten för annan att skjuta djuren har

uppstått då djuret har varit av en inhemsk art, eftersom de förrymda djuren då kan

förväxlas med ett frilevande djur av samma art. Att djuret har ansetts vara jaktbart, innebär

att ingen antas äga djuret. I andra fall när ett förrymt djur av en art vilken det ej har funnits

frilevande exemplar i aktuellt område, exempelvis om djuret varit av sådan art om endast

funnits i andra delar av landet, har skjutits, har skadestånd utbetalats till djurets ägare.

Detta leder till att äganderätt till ett djur av främmande art, där förväxlingsrisk ej föreligger

med inhemskt vilt, således sträcker sig längre än till djur som kan förväxlas med inhemskt

vilt. Om det är så att det är förväxlingsrisken i sig som är avgörande om vilt som rymt från

vilthägn kan bli föremål för jakt eller ej, borde en märkning av djuret medföra att

förväxlingsrisken minimeras och att äganderätten därmed förstärks. Om ett märkt djur av

inhemsk art rymmer borde ägarens rättigheter sträcka sig så långt att om ett sådant djur

skjuts, skall ersättning utgå till ägaren. Detta borde även gälla djur av främmande art. Om

djuret förkommer på annat sätt borde staten bli ersättningsskyldig, om det kan visas att

hägninnehavaren ej varit oaktsam.

Värdet på djuret ska bestämmas utifrån djurets verkliga värde för hägninnehavaren, men

eftersom det inte är sannolikt att denne får tillbaka det förrymda djuret, måste ersättningen

sänkas. Djurets värde beror också på om det är avelsdugligt eller ej.

Ansvaret för vilt som rymt ur vilthägn, sträcker sig således längre än rättigheterna. Strikt

ansvar kan ej anses föreligga, däremot har hägninnehavaren ett culpaansvar för djuren i

hägnet. Culpaansvaret innebär att om oaktsamhet kan påvisas, det vill säga om ägaren

frångår ansvar som stadgas i lag eller vad man kan kräva av en normalt aktsam person, kan

hägninnehavaren åläggas skadeståndsskydlighet för skador som orsakats av de förrymda

djuren. Orsakssamband har ansetts föreligga efter så lång tid som ett och ett halvt år från

det att djuren rymt från hägnet till dess att skadan uppstod. Detta anser jag är att dra

ansvaret väl långt, speciellt som hägninnehavaren är förhindrad att fånga in djuren när de
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kommit in på annans jakträttsområde. Extra viktigt att djuren kan fångas in är när de är av

främmande art, då risk för beblandning eller skada på den svenska viltfaunan föreligger.

Hägninnehavaren kan även bli ansvarig för skador som orsakats av avkomman till de

förrymda djuren. Även denna del av ansvaret anser jag har dragits långt; hur många

generationer skall då hägninnehavaren ansvara för? Jag anser att hägninnehavarens ansvar

inte kan sträcka sig längre än till just de djur som rymt, eftersom förfoganderätten faller

relativt snabbt när djuren rymt, varför hägninnehavarens möjligheter att begränsa skadan

således är små.
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