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NORDMALING – Kulan måste ha ändrat riktning, sa 65-åringen och frias från misstanke om 
jaktbrott. 
Ändå döms han. 
För jaktbrott. 
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65-åringen, bosatt i Nordmalings kommun, stod åtalad för dubbla jaktbrott: 
* Han sköt en älgko trots att kvoten för vuxna djur var fylld. 
* Han sköt kon och hennes kalv på grannlagets marker. 
Framme vid rättegång presenterade mannen ett försvarstal som Umeå tingsrätt till viss del 
accepterar. 
Villade bort sig 
Den rutinerade älgjägaren (har jagat sedan 1962) berättade om svår dimma, avsaknad av 
rågångar, likartad skog på båda sidor av gränsen samt jakt utan medhavd GPS-utrustning. 
Innan skotten föll bedömde en jaktkamrat att hundskallet troligen hördes från grannlagets 
marker, men 65-åringen lät sig inte övertygas. Han begav sig i riktning mot hunden, 
upptäckte en älgko med kalv och fällde båda djuren. 
65-åringen döms för jaktbrottet ”jagat på annans jaktområde”, tingsrätten godtar inte 
mannens ursäkter utan tycker istället att de besvärliga yttre förutsättningarna borde ha 
gjort honom extra försiktig. Jaktkamratens varningsord ses som en besvärande 
omständighet. 
Tog en risk 
Umeå tingsrätt visar större förståelse för skottet mot ett vuxet djur. 65-åringen uppger sig 
ha siktat mot kalven, han gissar att skottet träffade en kvist och ändrade riktning. Mannens 
teori är att älgkon fälldes av en rikoschett. 
”En mindre trolig hypotes”, betygsätter tingsrätten utan att helt och hållet vilja avfärda 
hypotesen. Domstolen bakar in den täta dimman samt osäkerhet kring händelseförloppet i 
bedömningen och landar i slutsatsen att 65-åringen inte nödvändigtvis var grovt oaktsam då 
älgkon sköts. Mannen frikänns på den punkten. 
För det andra jaktbrottet straffas 65-åringen med 80 dagsböter á 170 kronor. 
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