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NYHETER

Sköt älg av misstag – blev av med alla vapnen
ÄLVSBYN Tommy Boqvist trodde att han sköt ett rådjur, men
fällde en älg. Han dömdes till dagsböter – och miste dessutom tillstånden för samtliga sina vapen.
– Så här ska det inte gå till. Polisen överutnyttjar sin rätt att
dra in vapen, säger juristen Johan Westman.

”Rådjuret” var en älg. Det var ett misstag som 48-årige Tommy Boqvist
från Altervattnet har fått ångra.
Arkivfoto: Håkan Elderstig

Av Eliza Kajanus

S

ka man bli av med vapnen
för att man av misstag har
skjutit fel djur? Det är en
fråga som jägaren Tommy
Boqvist i Altervattnet utanför Älvsbyn ställer sig idag. Det var nämligen det som hände efter en olycklig
jaktdag i mitten av november förra
året.
Tommy, som är en passionerad
skogsfågeljägare, satt på ett kalhygge i Luleåtrakten för att passa på
fåglarna.
När ett rådjur dök upp ett 70-tal
meter bort beslöt han att skjuta det
med.
– Först funderade jag på om det
kanske var ren, berättar han.
– Jag tog ner bössan flera gånger
för vara helt säker innan jag avlossade skott.
Djuret som föll dock var inget rådjur, utan en treårig älgko.
Tommy informerade jaktledaren,
eftersom Tommy bara har rätt till
småvilt i området. Han anmälde
även händelsen till polisen.

Polisen tog alla vapen
Senare samma dag omhändertogs
Tommys alla vapen.
Vid platsbesöket konstaterade polisen att han hade mycket god ordning på sin utrustning och att
förvaringen av vapen och ammunition var helt korrekt.
– Jag hade inte väntat mig att vapnen skulle ryka för gott, kommenterar Tommy.
Att skjuta fel djur av misstag är
inte ovanligt i jägarkåren. Om brottet av någon anledning betraktas
som grovt är straffet fängelse.
För mindre grova brott döms vanligen till böter. Så skedde även i
Tommys fall. Åklagaren valde att
inte väcka åtal, utan utfärdade 80
dagsböter.

Kallduschen kom
Några veckor senare kom kallduschen. Via brev meddelade polisen
att myndigheten övervägde att återkalla Tommys tillstånd att inneha
skjutvapen. Med hjälp av juristen
Johan Westman invände Tommy
mot detta, men utan framgång.
I mitten av januari fick han beskedet. Tillståndet för alla hans fyra
vapen, varav två studsare, samt
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”Jakten är
mitt liv. Att
ha mist
mina vapen
är ett helvete”, säger
Tommy
Boqvist.

Juristen Johan Westman, specialist på jaktbrott, är starkt kritisk
till polisens agerande.

ljuddämparen dras in. Motiveringen var att han genom sitt agerande har visat på bristande
omdöme och ansvar i sådan grad
att han inte är lämplig att inneha
skjutvapen.

Kritiserar polisens beslut
Johan Westman är kritisk mot beslutet.
– Att dra in vapenlicensen kan
göras vid grovt jaktbrott. Men misstagsjakt är inte grovt jaktbrott. Det
ska räknas som jaktbrott av ”normalgraden”, såvida det inte handlar
om stora rovdjur, jakt som bedrivs
med hjälp av motorfordon eller dylikt. Polisen hade inget skäl att agera
som de gjorde, konstaterar juristen.
Johan Westman är specialiserad
på jaktjuridik.
Han känner inte till några rättsfall
av böteskaraktär som lett till permanent återkallelse av vapentillstånd.
– Åklagaren valde att inte väcka
åtal, utan att nöja sig med böter.
Det innebär att brottet inte anses
som grovt. Vi lever i en rättsstat där
grunden är att polisen utreder brott
och åklagaren gör bedömningen
om det skall åtalas eller inte. Det är
skrämmande att polisen inte följer
åklagarens bedömning, tycker
Johan Westman.

Skjuten bärplockare
I sin motivering refererar polisen
till ett omtalat rättsfall där en jägare
av misstag sköt en bärplockare, i
stället för en fågel, och fick sitt vapentillstånd återkallat.
Men att göra den jämförelsen tyc-

ker Johan Westman är ”som att
jämföra äpplen med en cykel”.
– Då handlade det om en människa, i Tommys fall om en älg. Det är
skillnad.
För Tommy själv är det en katastrof att ha mist sina vapen.

”Jakten betyder allt”
– Jakten betyder allt för mig. Den
går inte att jämföra med något
annat. Jag är arbetslös och är ute i
skogen i princip varje dag. På ett år
ägnar jag mer än 2 000 timmar åt
jakt och viltvård, har jag räknat ut.
Jakten är mitt liv och nu mår jag
inte bra, säger han.
Genom sitt ombud har Tommy
Boqvist överklagat polisens beslut
till förvaltningsdomstolen.
Han har även JO-anmält händelsen.
– Jag tänker strida tills jag får tillbaka mina vapen, om jag så måste

gå ända till Europadomstolen, säger
han.
Johan Westman har svårt att
tänka sig att Tommy inte skulle få
rätt. Han är beredd att driva ärendet så långt det behövs.

Törs inte anmäla misstag
– Det är viktigt för den svenska jägarkåren att vi får ett prejudikat på
detta. Om polisen får fortsätta att
agera så här kommer jägarnas förtroende för polisen att minska. Då
finns risk att jägarna blir mindre benägna att anmäla dylika fall i framtiden.
Tommy Boqvist ångrar inte att
han ringde och berättade vad han
hade gjort:
– Nej. Ska man göra något ska
man göra det ordentligt. Men jag
hade hellre tagit ett halvår i fängelse
än att få vapnen indragna. Här
uppe är jakten livet.
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