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… har föreningen deltagit på Hus-
djursmässan i Kista utanför Stock-
holm i trettondagshelgen. Vi fick ty-
värr en något undanskymd monter 
utanför centrum där mässans mer 
egentliga attraktioner fanns, som 
katter, kaniner, ormar, papegojor 
och andra sällskapsdjur. På vår ena 
sida fanns en godisbutik, på den an-
dra såldes halsband, koppel mm för 
hundar och katter. Mittemot fanns 
thailändare som sålde scarfs, kepsar 
och andra textilier. Men vi gjorde så 
att vi gick omkring med våra foldrar 
och pratade med folk där det fanns 
fler att tala med. På så sätt kom vi i 
kontakt med något tusental personer.

Jag tycker att det var ett lyckat 
grepp och vi fick säkert 13 nya med-
lemmar vilket procentuellt är fler än 

de vi får när vi annonserar. Kostnaden 
blev helt betald förutom de foldrar vi 
tryckte upp. Men vi har ett större an-
tal kvar så vid nästa tillfälle, som jag 
hoppas kommer tillstånd nästa år, är 
denna kostnad redan betald. 

Vi var fem personer som turades 
om att stå i montern och det var i 
minsta laget då mässan pågick i fyra 
dagar. Men förhoppningsvis kan fler 
ställa upp nästa gång. 

ÖveR huvuD tAget var 2013 ett gott 
år för föreningen och vi ökade vårt 
medlemsantal betydligt. Vi är nu fler 
än 400 och vi kommer att fortsätta 
att annonsera och vara ute på mässor 
för att värva medlemmar och jag ser 
ljust på framtiden och är övertygad 
om att föreningen fortsätter att växa. 

Sen sist
Hans rYTTman

SeN SISt



4  JAKTDEBATT 1/2014

BokeN JAktkRItIk

I denna bok sammanställer Hans Ryttman, före detta universitetslektor
med genetik och statistik som ämnen, en mängd argument mot den jakt
som bedrivs i Sverige. Det är en förgörande kritik och samtidigt saklig
uppgörelse mot det som en del kallar nöje och andra djurplågeri. Med
stöd av befintlig forskning visar han på det hyckleri som existerar för en
enda sak – att jägarna ostört ska få fortsätta att döda djur i skog och
mark.

Beställ som tryckt bok eller e-bok på jaktkritikerna.se/butik/jaktkritik.

Pocket. 178 sidor. Vinsten från denna bok går till Jaktkritikerna.

JAKTKRITIK
ESSÄER OCH BLOGGAR
OM JAKTENS AVARTER

HANS RYTTMAN

EN UNIK KRITIK AV JAKT!

FINNS ÄVEN

SOM E-BOK!
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Den 14 februari 2014 registrera-
des Djurens parti. Partiledare är 

Jonas Paulsson som sedan tidigare är 
känd för att ha drivit Köttfri måndag. 
Av partiets manifest framgår bl.a. att 
”jakt och fiske som sport eller hobby 
är därför uttryckligen inte godtag-
bart”.

Blir ett sånt parti framgångsrikt? 
Man kan aldrig veta. BirdLife Inter-
national, med 13 miljoner medlem-
mar, räknar sitt ursprung i Plumage 
League, bildad 1889, i protest mot 
dåtidens mode att bära fjädrar och 
hela fåglar som hattprydnader. Bird-
Life International håller nu på att 
ta fram sin varumärkesstrategi och 
kommunikationschefen Ade Long sä-
ger att nyckeln är att skapa empati. 

Djurens parti tar avstamp i att djur 
inte är objekt, ”alltid underordnade 
mänskliga intressen, och som får lov 
att utnyttjas för alla dessa intressen. 
Även när exploatering av djur och 
dess biotoper sker på ett s.k. hållbart 

sätt, så har det oundvikligen negativa 
konsekvenser för djuren, och slutar 
nästan alltid med deras död.”

”Alla former av interaktion med eller 
utnyttjande av djur ska därför kon-
tinuerligt vara föremål för en nog-
grann avvägning mellan det mänsk-
liga intresset och konsekvenserna 
för djuren. Det moraliska rättfärdi-
gandet för att kompromissa med dju-
rens välmående avtar allt eftersom 
nödvändigheten bakom det mänsk-
liga intresset blir mindre och konse-
kvenserna för djuren blir större. Med 
detta synsätt kan utnyttjandet av djur 
för icke-väsentliga mänskliga intres-
sen reduceras eller uteslutas helt.

Uppenbarligen ska detta synsätt 
tillämpas på exempelvis produktion 
av päls och kött, cirkus, jakt, tjurfäkt-
ning, trav, sportfiske och alla andra 
former av djur-ovänlig industri och 
underhållning som involverar djur.”

lise-loTTe norin

DJuReNS pARtI

Djurens parti

Apropå valåret 2014 kan det finnas anledning 
att nämna en organiserad röst för djuren:
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en vårdag på slätten samlas skrattmåsarna för att ta för sig av exponerade daggmas-
kar och andra näringsrika kryp efter traktorn. 
för inte så länge sedan hade skrattmåsen jakttid, nu bara skyddsjakt i vissa sam-
manhang eftersom den gått starkt tillbaka. Det kan således finnas en fördel när en 
art minskar, om den slipper jakttid med det dödande och skadeskjutande som jakt 
innebär. den blir också mer ”värdefull” i vårt sätt att se på vilda djur och människors 
klagomål minskar i omfattning – men försvinner inte helt. 
Det finns alltjämt en hel del boende i förorterna som inte vill ha en skrattmåskoloni 
inom hörhåll. varför inte istället uppskatta den livsbejakande kolonin och uppskatta 
fåglarnas skönhet, inte minst när de i häckningsdräkt (mars – juli) har chokladbruna 
huvuden.  

FoTo: KEnnETh BEngTsson

pARlAmeNtARISkt om JAkt
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pARlAmeNtARISkt om JAkt

Riksdagen är Sveriges lagstiftande 
församling. Riksdagsledamöter-

nas möjlighet att förändra Sverige 
är att skapa nya lagar eller förändra 
befintliga. Denna möjlighet försiggår 
genom att riksdagsledamöterna skri-
ver motioner (och regeringen propo-
sitioner). De allra flesta motionerna 
skrivs av en eller några få personer. 
En mycket liten del av dessa enskil-
da motioner har någon chans att bli 
antagna av riksdagen och på så sätt 
förändra någon lag eller förordning. 

Alla som skriver en motion tycker na-
turligtvis att syftet med motionen är 
viktigt och att den också skulle vara 
till fördel för ledamotens väljare och 
förhoppningsvis också andra.

Jag gör den här inledningen för att 
försäkra alla om att ingen av dessa 
nu aktuella 21 motioner till Miljö- 
och jordbruksutskottet kommer att 
föranleda några förändringar i jakt-
lagen eller jaktförordningen. Men en 
kännedom om vad många ledamöter 
tycker kan vara intressant. Jag bryr 

Varje år skriver en del av Riksdagens 349 ledamöter motioner om jakt. 
De flesta av dessa är mer eller mindre osmakliga då de på olika sätt 
föreslår utökad jakt och förföljelse av vilda djur. Många folkvalda, i 
alla politiska partier, är alltså inte de djurvänner som de borde vara i 
ett land som Sverige. Detta bör verkligen beaktas inte minst i år när vi 
har val till EU-parlamentet 25 maj och till riksdagen, landstingen och 
kommunerna 14 september.

Vi har vid flera tillfällen i Jaktdebatt tagit upp de negativa attityderna 
hos ledamöterna och HANS RYTTMAN tittar närmare på vad som är 
på gång just nu i detta avseende

Parlamentariskt 
om jakt

FoTo: KEnnETh BEngTsson



mig inte om att namnge de olika mo-
tionärerna utan de som vill kan hitta 
och läsa motionerna i sin helhet på 
riksdagens hemsida, Miljö- och jord-
bruksutskottet osv. 

Sex Av De 21 motionerna behandlar 
vildsvinsjakt. Alla motionerna syftar 
till att få vildsvinsstammen att mins-
ka. Förslagen är mångskiftande som 
förenkling av reglerna för försäljning 
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vildsvin och kronhjort, en vanlig syn i sörmland.

pARlAmeNtARISkt om JAkt



av vildsvinsprodukter, minska kost-
naden för trikinprov, utbildning av 
fler som kan konsten att upptäcka 
trikiner, förenkla rutinerna för vilds-
vinsjakt, multifällor för vildsvin, rör-

lig belysning vid jakt osv, allt för att 
öka jakten och minska spridning av 
vildsvin.

Det är kanske naturligt att det är 
jägarna som är mest aktiva i motions-

JAKTDEBATT 1/2014  9

FoTo: hAns Ringvildsvin och kronhjort, en vanlig syn i sörmland.

pARlAmeNtARISkt om JAkt
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skrivande med syfte att få tillgång till 
jakt och lättnader i jakten. Endast en 
motion syftar till en minskning; alla 
motioner utom en handlar alltså om 
detta. 

Ett par motioner tar upp den fria 
fjälljakten. En motionär vill att priset 
på jakten inte höjs utan att alla ska 
har råd att jaga. Den andra motio-
nären vill flytta starten för ripjakten 
flytta från 25 augusti till den 15 sep-
tember som i Norge. 

Andra motioner vill ha bättre ut-
bildning för eftersökshundar, ökad 
skyddsjakt på varg, förebyggande av 
och ersättning för skador av rovdjur, 
att mårdhundsprojektet fortsätter, 
att samer och andra jägare inte kan 
tillåtas jaga på samma mark (s k dub-
belregistrering), göra 2015 till ”jak-
ten, viltköttets och viltvårdens år”, 
att flytta tillsynen för jakten från Na-
turvårdsverket till Jordbruksverket 
för att jakt är mer en del av jordbru-
karens möjlighet till ökade inkomster 
genom försäljning av jakt och alltså 
ska betraktas som näringsverksam-
het i stället för vilt- och miljövård. 
En motionär vill ha mer jakt på korp 
och vill att regeringen ser till att EU:s 
fågeldirektiv ändras och att björn-
jakt ska få ske på åtel. Ett par andra 
vill ha snabbare handläggningstider 
för vapenlicenser och åtgärder för 
att underlätta att handikappade ska 
kunna jaga. 

ÄveN om JAg tror att det är nöd-
vändigt att minska antalet vildsvin i 

många delar av landet är kanske inte 
de i motionerna nämnda metoderna 
de bästa. Att flytta fram ripjakten 
(som inte borde vara kvar) till den 15 
september är vällovlig men det hand-
lar nog mer om att norrmän inte ska 
ha chansen att jaga ripor i Sverige, 
eftersom deras ripjakt just börjar den 
15 september.

Den jaktmotion som vill ha änd-
ringar till färre jakttillfällen är skri-
ven av fem miljöpartister. Motionen 
behandlar alla typer av djurskydd 
och är omfattande på 22 sidor varav 
en sida behandlar just jakt. De vill ha 
förbud mot fällor, grytjakt, jakt med 
levande lockbeten och är kritiska 
till utsättande av fasaner, änder och 
rapphöns då denna jakt innebär stor 
skadskjutningsrisk. De påpekar att 
enbart vilda djur ska få sättas ut om 
det finns goda levnadsbetingelser. 
Om inte detta får önskad effekt så 
måste ett förbud införas. De vill ock-
så att djurskyddsorganisationer ska 
få rätt att överklaga beslut i jaktfrå-
gor. En del i motionen beskriver det 
stora skadskjutningsprocenten som 
vi tagit fram. Motionen vill att årliga 
skjutprov för alla jägare ska bli obli-
gatoriska och att en utredning om de 
stora skadskjutningarna med hagel 
tillsätts. 

För min del är jag skeptisk till för-
slagen om skytteproven. Vad ska man 
begära i ett skytteprov?  Landslags-
kompetens i skeet-skytte och 590 po-
äng på 60 skott på 300 m? Gör man 
som nu på älgskyttebanor att låta 

pARlAmeNtARISkt om JAkt
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skyttar skjuta tills de uppfyller kraven 
eller sätter kraven lågt, vinner man 
ju ingenting. Hur ska övervakningen 
gå till? Det enda som direkt minskar 
skadeskjutningarna är minskning av 
jakten till två arter, älg och vildsvin. 
Då minskar den totala omfattningen 
av jakt i Sverige med 90 % (eller 
för att vara exakt 88,3 %, se JD nr 4 
2013, artikeln om jaktstatistiken). Då 
minskar naturligtvis också skadskjut-
ningarna med 90 % eller mer då älg-
jaktens skadskjutning är mindre än 
för de flesta andra jaktbara arter. Älg 
och vildsvin är de enda arterna som 
gör allvarlig skada. De andra arterna, 
ca 50 stycken, jagas för nöjes, spän-
nings och rekreationens skulle enligt 
jägarna själva. 

Kamerajakt är självklart ett oer-
hört mycket djurvänligare alternativ 
och ger samma tillfredsställelse eller 
mer då jägaren inte behöver se ett 
skadskjutet djur. 

eN lIteN kommeNtAR. När jag för 
en del år sedan gjorde en liknande 
genomgång av motionerna om jakt 
så dominerade önskemålen om mer 
jakt på storskarv. Det är inte en enda 
motion i år som tar upp ”problemet” 
med storskarv. Kanske det beror på 
att storskarven stabiliserats eller 
minskar sina numerärer eller att man 
insett att skarven inte är den maro-
dör som tidigare ansetts. Det skulle 
ju vara en glädjande utveckling. 

FoTo: hAns Ring

pARlAmeNtARISkt om JAkt
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Ett nytt djur i 
svensk fauna?

Är det bättre med vargar än bensaxar för att hejda spridningen 
av mårdhundar? LISE-LOTTE NORIN tar upp åtgärderna mot 
mårdhundens spridningshot i svenska marker

FoTo: hAns Ring (hägn)

måRDhuNDeN



JAKTDEBATT 1/2014  13

Svenska Jägareförbundet fick i 
april 2013 av Naturvårdsverket 

dispens för att fånga mårdhundar 
med fångstredskap som inte typgod-
känts.1 Tillståndet omfattar fångst av 
300 mårdhundar och gäller till den 
31 december i hela Sverige för samt-
liga personer knutna till Mårdhunds-
projektet. Undantaget omfattar 
bland annat användning av fotsaxar 
som är förbjudna i Sverige. Efter för-
frågan från undertecknad har Natur-
vårdsverket konstaterat att det inte 
funnits utrymme i nuvarande lagstift-
ning för att göra ett sådant undantag 
och att man kommunicerat detta med 
tillståndshavaren.2 

Många andra länder har också 
förbjudit bensaxar. De har förbjudits 
dels på grund av sin grymhet, dels på 
grund av att många utrotningshotade 
djur, framför allt rovdjur, fastnar i fäl-
lorna. 

Bensaxar består av två metall-
skänklar som slår igen runt benet el-
ler tassen när djuret kliver på fällan. 
Med en fjäder behålls trycket på be-
net. Saxarna placeras i anslutning till 
viltstigar som till exempel kan leda 
mot en utlagd åtel. De är inte några 
selektiva fångstredskap utan de kan 
fånga de vilda eller tama djur som 
sätter sin fot i dem. Det gäller förstås 
också fredade rovdjur som utter, järv, 
varg och lodjur. 

eNlIgt SveNSk JAktlAgStIftNINg2 
ska vilt som har fångats i fångstred-
skap vid vittjningstillfället omedel-

bart avlivas eller återges friheten. 
Om fredat vilt fångats skall detta fri-
släppas om det är oskadat eller be-
döms kunna fortsätta leva utan onö-
digt lidande. Om viltet är allvarligt 
skadat skall det avlivas. Detta avgörs 
av fångstmannen.

pRoBlemet ÄR att de djur som fång-
as i bensaxar oftast blir allvarligt ska-
dade. I en undersökning gjord av Jan 
Englund, Naturhistoriska Riksmuse-
et, på 1970-talet 4 konstaterades att 
30 % av de fångade rävarna drabba-
des av benbrott. Frekvensen av rävar 
med svårt skadade tänder och käkar 
ökade från 19 % hos unga rävar till 
58 % hos rävar äldre än ett år. Totalt 
var 38 % av rävarna svårt skadade 
med ett genomsnitt av 4,2 skadade 
tänder per räv. Skador på tänder 
ger upphov till ansiktssmärta som 
hos människor rankas som en av de 
mest intensiva smärtupplevelserna. 
Tandskadorna minskade om saxarna 
täcktes av plast men det gällde inte i 
fråga om benbrott där frekvensen var 
lika hög oberoende av plastskyddet.

När ett fredat djur fångats ska 
det släppas fritt om det är oskadat3, 
men det kan vara näst intill omöjligt 
att bedöma förekomst av inre skador, 
benbrott eller tand- och käkskador 
utan noggrann undersökning av dju-
ren. 

En sådan är dock mycket svår att 
göra på ett vilt skräckslaget rovdjur 
vid fullt medvetande. Skadorna kan 
också ge upphov till långvariga in-

FoTo: hAns Ring (hägn)

måRDhuNDeN
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fektioner på felfångade djur som ska 
släppas. Rovdjur med skadade tän-
der/käkar, klor och brutna ben får 
svårt att jaga och kan svälta ihjäl el-
ler bli problemdjur. 

måRDhuNDeN ÄR eN så kallad inva-
siv art, en art som avsiktligt eller oav-
siktligt genom människans försorg 
sprider sig från sitt ursprungliga 
område till nya områden där den inte 
har några naturliga fiender. 

I Sverige arbetar Mårdhundspro-
jektet5 med åtgärder för att hejda 
spridningen av mårdhund från Fin-
land. Mårdhunden anses internatio-
nellt vara en stor spridare av smittor 
som rabies samt rävens och hundens 
dvärgbandmask enligt SVA (Statens 
Veterinärmedicinska Anstalt). SVA 
har undersökt de mårdhundar som 
fångats i Sverige men inget av dessa 
djur har varit smittat med vare sig ra-
bies eller bandmask. 6

Synen på mårdhunden varierar 
mellan länder. I de baltiska staterna 
är mårdhunden utbredd och den om-
nämns ofta med bild i annonser för 
fågel- och däggdjursskådning och 
ekoturismresor.7 I reseberättelser 
från ekoturister beskrivs och filmas 
trevliga möten med mårdhundar. 8

måRDhuNDeN hAR måNgA naturliga 
fiender också i Europa och vargen är 
den främsta även om rödrävar och 
örnar tar mårdhundsungar. Räv och 
grävling konkurrerar också med den 
om bytesdjuren. I nordvästra Ryss-

land står vargen för 64 % av dödsfal-
len bland mårdhundar. 9 

Mårdhundar fanns i hela Estland 
redan på 50-talet. De förblev emeller-
tid fåtaliga på grund av många var-
gar och lodjur, naturliga fiender till 
mårdhunden i Estland. Däremot var 
varg och lo sällsynta i Finland på 60- 
och 70-talen vilket kan ha bidragit till 
den snabba spridningen av mårdhun-
dar i landet.10

En livskraftig vargstam i norra 
Sverige och Finland vore kanske 
bättre än Mårdhundsprojektet för att 
begränsa antalet mårdhundar?

Referenser (och lästips): 
1. Angående ansökan om förläng-

ning av medgivande om undantag 
från vissa bestämmelser i jaktlag-
stiftningen för fångst av mårdhund, 
Naturvårdsverkets beslut 2013-04-
26, NV-10996–12

2. Personlig e-postkommunikation 
med Naturvårdsverkets handläggare 
2013-10-24

3. Jaktförordning (1987:905), §§ 
11 och 12a.

4. Englund J. 1982. A compari-
son of injuries to leg-hold trapped 
and foot-snared red foxes. Journal of 
Wildlife Management 46(4): 1113-
1117.

5. http://www.naturvardsverket.
se/Sa-mar-miljon/Vaxter-och-djur/
Frammande-arter/Mardhunden/

måRDhuNDeN
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6. http://www.sva.se/sv/Djurhal-
sa1/Vilda-djur/Overvakning/Mard-
hund-i-Sverige/

7. http://www.estonianwildlife-
tours.com/what-animals-can-i-see/

8. http://natourest.ee/old/
index.php?option=com_conte
nt&view=article&id=68:racco
on-dog-puppies-running-over-
the-road&catid=13:estonian-
nature&Itemid=66. 

9. Mammals of the Soviet Union 
Vol. II Part 1a, SIRENIA AND CARNI-
VORA (Sea cows; Wolves and Bears), 
V.G. Heptner and N.P. Naumov edi-
tors, Science Publishers, Inc. USA. 
1998.

10. Kauhala K. & Kowalczyk. R. 
1911. Invasion of the raccoon dog 
Nyctereutes procyonoides in Europe: 
History of colonization, features be-
hind its success, and threats to na-
tive fauna. Current Zoology  57 (5): 
584−598.

pS.
Mårdhundens naturligt ursprungliga 
utbredningsområde är en stor del av 
östra Asien inklusive Japan.

Kontinentala mårdhundar befa-
ras kunna spridas till Sydsverige 
via Danmark. I Jylland har hittills 
600 mårdhundar fångats. De anses 
kapabla att simma inte bara till de 
danska öarna närmare Sverige utan 
också över Öresund till Skåne. Dä-
remot torde den fasta förbindelsen, 
Öresundsbron på 16 km varav 4 km 
är tunnel, inte vara en möjlig sprid-
ningsväg med sin ständiga biltrafik.

I feBRuARI I år hittades en död tvätt-
björn på stranden i Falsterbo, alldeles 
i Sveriges sydvästra hörn. Den skick-
ades till SVA i Uppsala för undersök-
ning. Inga sjukdomstecken hittades 
men däremot vatten i lungorna. Hur 
den hamnat där går inte att fastställa 
säkert men sannolikt har den funnits 
på en båt, fallit överbord och drun-
knat varefter den spolats i land. Hän-
delsen har uppmärksammats i många 
medier och inte bara lokalt.
Red.

måRDhuNDeN
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BirGiTTa WiBerG
Noterat på jaktfronten

INgeN loDJuRSJAkt I  
mellANSveRIge
Det blir ingen jakt på lodjur 
i Mellansverige den här 
vintern. Stammen har minskat 
kraftigt i alla län i Svealand, 
enligt inventeringarna och 
ligger nu under de rådande 
miniminivåerna som beslutats 
för arten.
■ Naturvårdsverket kommer 
därför bara att tillåta jakt i de fyra 
nordligaste länen, möjligen också 
i Gävleborgs län, skriver Svenska 
Dagbladet. 
Senaste inventeringen antyder att 
det i dagsläget finns 1 000 till 1 400 
lodjur i Sverige, nästan en halvering 
jämfört med år 2000.

fÖRluSt Av StoRA  
RovDJuR ett gloBAlt  
BevARANDepRoBlem
Stora landlevande rovdjur 
minskar, vilket kan få 
konsekvenser för andra arter 
och ekosystemens funktion. 
En studie i Science visar att 75 

procent av de största rovdjuren 
minskar och att drygt hälften av 
dessa redan har förlorat mer än 
halva sitt utbredningsområde. 
Forskning visar att ekosystemen 
förändras på flera sätt när 
rovdjuren försvinner. 
■ Studien har sammanställt 
kunskapen kring de största 
rovdjurens roll i ekosystemet och 
deras globala bevarandestatus. Det 
handlar om totalt 31 arter – de som 
väger mer än 15 kg, till exempel 
afrikansk vildhund, dingo, manvarg, 
snöleopard och lejon, men också 
lodjur och varg.
Det är bara några stora rovdjur som 
är väl beforskade men den befintliga 
kunskapen tyder på att många 
andra arter påverkas när rovdjuren 
försvinner. I Europa har starka 
effekter på andra arter framför allt 
påvisats för lodjuret. Det är kanske 
välkänt att lodjur kan hålla nere 
antalet rådjur men lodjur dödar 
även rödräv, vilket gynnar rävens 
bytesdjur. Där det är gott om lo finns 
det därför mer hare, orre och tjäder.
– I lodjurens frånvaro blir 
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rävtätheten betydligt högre än den 
annars skulle blivit, eftersom många 
rävar äter fler harar och skogshöns 
än vad några få lodjur gör, säger 
Bodil Elmhagen, forskare vid 
Zoologiska institutionen, Stockholms 
universitet, och en av författarna till 
studien.
Ett dilemma är att även om 
rovdjurens status har betydelse 
för andra arter och därmed för 
hur ekosystemen fungerar, så är 
det också rovdjurens ibland starka 
effekter på andra arter som skapar 
konflikt med människan. För att 

kunna bevara stora rovdjur krävs 
det att man hittar sätt att möjliggöra 
samexistens mellan människa och 
rovdjur. Artikelförfattarna föreslår 
att en möjlig väg framåt kan vara 
att globalt arbeta efter samma 
modell som inom det europeiska 
”Large Carnivore Initiative for 
Europe”, där forskare från ekologi 
och samhällsvetenskap arbetar 
tillsammans med viltförvaltare 
och bevarandeorganisationer med 
bland annat konflikthantering och 
förvaltningsplaner för rovdjur.

FoTo: hAns Ring (hägn)
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vARgJAkteN StoppADeS
Vinterns licensjakt på 30 vargar 
stoppades av Förvaltningsrätten 
i Stockholm efter att 
Naturskyddsföreningen, WWF 
och Svenska Rovdjursföreningen 
överklagat Naturvårdsverkets 
beslut.
■Den inställda licensjakten väckte 
ramaskri från jägarhåll. De upprör-
des i medierna över att ”små mar-
ginella intresseorganisationer” ska 
få vara med och påverka. Gunnar 
Glöersen, Svenska Jägareförbundet, 
talar om ”några få miljöorganisatio-
ner”. I själva verket har dessa tre mil-
jöorganisationer ett medlemstal på 
totalt cirka 400 000, vilket är mer än 
dubbelt så många som jägarorgani-
sationernas (Svenska Jägareförbun-
det och JägarNas Riksförbund) totalt 
cirka 180 000 medlemmar.  
”En katastrof för människor som le-
ver och verkar i områden med täta 
vargbestånd”, skriver Svenska Jäga-
reförbundet i ett pressmeddelande. I 
själva verket bryr sig de allra flesta 
på landsbygden inte om vargfrågan 
alternativt är positivt inställda till 
varg. 
Oroväckande är att det nu mer el-
ler mindre öppet hotas med ökad 
tjuvjakt. Ledarskribenten Kerstin 
Davidsson skriver i Land Lantbruk 
& Skogsland följande: ”Nu leker na-
turvårdsorganisationerna med el-
den. Efter att EU-domstolen riktat 
anmärkningar mot Finlands vargför-
valtning tog tjuvjakten fart. Vargbe-

ståndet har nära nog halverats”.
Rättviks kommunalråd Inge Östlund, 
(C) som tidigare gjort sig känd som 
vargmotståndare, säger till Dalade-
mokraten: ”I stället för att skjuta 30 
vargar lagligt får man nu vargar dö-
dade genom tjuvjakt”.
Naturvårdsverket överklagade för-
valtningsrättens beslut till Kammar-
rätten, som dock inte gav prövnings-
tillstånd. Därmed står beslutet om 
jaktstopp kvar.

foRSkARfokuS på JÄRveN
Nu vill Sveriges 
lantbruksuniversitets station i 
Grimsö i Lindesbergs kommun ta 
fram kunskap för att långsiktigt 
kunna förvalta järven i Sverige, 
skriver Nerikes Allehanda. 
■ Järven är ett relativt okänt rovdjur 
som det har bedrivits lite forskning 
om i jämförelse med andra rovdjur 
som exempelvis varg och björn. Jär-
ven lever i svårtillgänglig terräng i 
nordliga trakter med hårt klimat och 
långa mörka vintrar, vilket gör forsk-
ningen både svår och dyr. Dessutom 
är järven väldigt sällan inblandad 
i konflikter med människan, vilket 
vanligen är ett motiv till att forska 
om arten. 
Genom projektet Järven i skogs-
landet vill forskarna studera järven 
i dess naturliga miljö och räkna anta-
let järvar genom att sätta upp över-
vakningskameror i skogen. Dessutom 
vill forskarna fånga järvar för att 
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sätta på dem GPS-sändare. Nu har 
länsstyrelsen i Dalarnas län godkänt 
30 stycken övervakningskameror på 
18 platser i skogen i Vansbro och 

Malung-Sälens kornmuner. Projektet 
Järven i skogslandet finansieras 
av WWF Sverige och The Wolverine 
Foundation.

FoTo: hAns Ring (hägn)
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klÖvvIltet koStAR 
mIlJARDeR
Sveriges alltför stora 
klövviltstammar kostar oss 
åtskilliga miljarder varje år i 
form av skador på skog och 
grödor samt i trafiken. Bara 
betskadorna på skog från älg 
och rådjur står för två miljarder 
årligen. För vildsvin och övriga 
hjortdjur finns ingen beräkning, 
men torde årligen kosta oss 
ytterligare ett antal hundra 
miljoner. 
■Det skriver Anders Ekholm i en de-
battartikel som publicerats i flertalet 
dagstidningar. Allvarligare, skriver 
han, är dock viltolyckorna, som för-

utom att de årligen kostar oss tre 
miljarder, också i snitt orsakar cirka 
åtta dödsfall och åtskilligt fler allvar-
ligt skadade i trafiken varje år. Detta 
sker trots att samhället stått för vilt-
stängsel motsvarande en vägsträcka 
om minst 320 mil och till ett värde 
av cirka en miljard i dagens penning-
värde. 
Det sammanlagda problemet och 
kostnaden för stora klövviltstammar 
är så omfattande att det borde över-
stiga den nivå som vi och samhället 
rimligen kan acceptera och tolerera. 
Ändå gör vi svenskar i allmänhet det 
och detta uteslutande för jaktutövar-
nas och det jaktliga intressets skull, 
fortsätter han.

FoTo: hAns Ringi första hand äter älgen löv om den själv får välja. men bristen  
på lövträd till följd av sveriges skogsbruk får älgen att beta mer tall.
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När det gäller rovdjuren och fram-
för allt vargpolitiken finns däremot 
ingen acceptans från framför allt jä-
garkåren och regering och riksdag 
faller till föga för jägarlobbyn och 
beslutar nu om en ny rovdjurspolitik. 
Politiken kommer att få förödande 
konsekvenser för landets rovdjur 
och som öppnar upp för en halvering 
av vargstammen. Ett beslut som för 
övrigt tas av en riksdag som har en 
oproportionerligt stor andel aktiva 
jägare med Centerpartiets miljö- och 
landsbygdsministrar Ek och Erlands-
son i spetsen och som i sina positio-
ner ansvarar för förvaltningen av lan-
dets djur och natur. 
Mot bakgrund av kostnaden för över-
stora klövviltstammar, i jämförelse 
med kostnaden för rovdjur, är reger-
ingens miljö- och naturvårdspolitik en 
skam för Sverige och är i dag uteslu-
tande inriktad på brukarintresset och 
inget annat, skriver Anders Ekholm.

kRoCkAR meD vIlDSvIN 
mINSkADe
Nästan 47 000 viltolyckor 
rapporterades under 2013. 
Krockarna med hjort och rådjur 
ökade, men kollisionerna med 
vildsvin blev färre, skriver Vi 
bilägare.
■ 2012 ökade antalet polisrapporte-
rade vildsvinskrockar explosionsar-
tat, från 2 647 under 2011 till 4 198 
under 2012. Men under 2013 vände 
utvecklingen. Totalt anmäldes 3 551 

svinkrockar, det är en minskning med 
647 olyckor jämfört med 2012.
Förutom kollisioner med vildsvin rap-
porterades 5 763 kollisioner med älg, 
1 673 med hjort, 35 509 med rådjur 
och 67 med rovdjur. Antalet älgkrock-
ar minskade med 199, men kollisio-
nerna med hjort och rådjur ökade 
med 205 respektive 643.

SoptuNNeBJÖRNAR SÖkeR 
SkyDD
Så kallade soptunnebjörnar 
som går nära bebyggelse är 
nästan alltid unga björnar eller 
honor med ungar. De kommer 
inte för att hitta mat, utan 
för att hålla sig undan vuxna 
aggressiva hannar, sade doktorn 
i viltbiologi Marcus Elfström på 
björnsymposiet i Grönklitt.  
■ ”Det finns inga näringsmässiga 
fördelar för en björn att söka sig till 
bebyggelsen”, säger han enligt tid-
ningen Land.

JuNSeletIkeN hAR BIlDAt 
RevIR meD Ny hANNe
Den så kallade Junselevargen 
har bildat revir med en ny 
hanne. Analyser från spillning 
visar att varghannen kommer 
från reviret Siljansringen i 
Dalarna. 
■ Tiken är viktig för den svenska 
vargstammen eftersom hon invand-
rat österifrån, troligen från Ryss-
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land, och kan därmed tillföra nya 
gener. Hon har sövts och flyttats sö-
derut men vandrat tillbaka till Jun-
sele. Enligt ett tidigare beslut skulle 
hon skjutas i så kallad skyddsjakt, ett 
beslut som överklagades och upp-
hävdes. Beslutet gällde även hennes 
partner, som dock hann skjutas.

fulufJÄllSvARgeN vAR 
tJuvSkJuteN
I oktober hittades en död varg 
norr om Fulufjället i Dalarna. 
– Det är tragiskt att det nu 
kunnat konstaterats att vargen 
skjutits, säger miljövårdsdirektör 
Stig-Åke Svenson, länsstyrelsen i 
Dalarna, till Dalarnas Tidningar.
■ Kroppen hade legat en tid och var 
i dåligt skick eftersom djur ätit på 
den. Ingen kunde säga varför vargen 
dött. Kroppen skickades till SVA för 
undersökning och saken polisanmäl-
des. Nu har obduktion visat att den 
unga vargtiken skjutits illegalt. Ären-
det ligger nu hos miljöåklagare Åse 
Schoultz.

Ny efteRSÖkSBoJkott 
Jägarna är på krigsstigen och 
inleder ännu en bojkott mot 
eftersök på trafikskadat vilt. 
■ ”Som tidigare är grunden till 
eftersöksbojkotten ett utbrett 
missnöje mot den fritt växande 
vargstammen”, skriver tidningen 
Svensk jakt.

Facebookgruppen Eftersöksbojkott 
harde i början av februari 835 
medlemmar från hela landet, och 
den anslutna skaran växer snabbt, 
enligt Svensk jakt.

JÄgARNA uppmANAS BIlDA 
”eNAD fRoNt”
Bilda en enad front när jägarnas 
livsintresse angrips och kritisera 
inte andra jägare – det gynnar 
bara jaktmotståndarna. Så står 
det i Svenska jägareförbundets 
bok Jägarskolan som används 
som kurslitteratur inför 
jägarexamen.
■ Motståndarna till jakt pekas i bo-
ken ut som okunniga. 
– Det här låter inte bra. Det låter som 
en uppmaning till folk att hålla tyst 
om de upptäcker missförhållanden. 
Man kanske vet att någon illegalt 
skjutit ett rovdjur eller något annat 
som inte är schysst, säger Anders 
Wirdheim, informationsansvarig på 
Sveriges ornitologiska förening, till 
Sveriges Radio.
För att få jaga måste man ha jägar-
examen. Det kravet infördes 1985. 
Regeringen gav då Svenska jägare-
förbundet uppdraget att organisera 
utbildningen. 

fleR SkJutNA vARgAR  
efteR lAgÄNDRINg
Efter att lagen ändrats har fler 
vargar skjutits i samband med 
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att tamboskap attackerats. 
Antalet som sköts under 2013 
var tre gånger så många 
som under 2012, rapporterar 
Sveriges Radio. 
■ Vid halvårsskiftet gjordes en lag-
ändring vad gäller så kallad skydds-
jakt på varg. Tidigare var skytten 
skyldig att polisanmäla när en varg 
skjutits i samband med att tamboskap 
attackerats och en polisutredning in-
leddes. Men efter lagändringen flyt-
tades ansvaret över till länsstyrelsen 
som nu gör en bedömning av händel-
sen, något som Daniel Ligné på Jäga-
reförbundet säger har underlättat för 
jägarna. 
– Förut var det så att detta per auto-
matik gick till polisen och en förun-
dersökning om grovt jaktbrott inled-
des. Detta innebar att polisen väldigt 
ofta beslagtog jägarens vapen. Det 
har då i flera fall inneburit att man 
inte kunnat jaga mer på hela året för 
att bössorna stått på polisstationen, 
säger han till Sveriges Radio. 
År 2013 sköts det i Kalmars och Gävle-
borgs län en varg vardera, tre i Örebro 
län, två i Värmland och fem i Dalarna. 

BeSlut om kuNgSÖRN kvAR 
på NAtuRvåRDSveRket
I december fattade riksdagen 
beslut som öppnar för en 
halvering av antalet björnar och 
vargar och en decimering av lo- 
och järvstammarna. Dessutom 
ett mål på 150 häckande par 

kungsörn. Något som ökat oron 
för en omfattande skyddsjakt. 
■ Av riksdagens beslut följer sam-
tidigt att rätten att fatta beslut om 
skyddsjakt förs över till de regionala 
viltförvaltningsdelegationerna på 
länsstyrelserna. Med ett undantag: 
beslut om skyddsjakt på kungsörn 
kommer även i fortsättningen att lig-
ga på Naturvårdsverket, rapporterar 
Miljöaktuellt. Naturvårdsverket kom-
mer i fortsättningen att pröva över-
klagade beslut om skyddsjakt.

Allt fÄRRe kuNgSÖRNAR 
Biologen Thomas Birkö är en 
av kritikerna mot den nya 
rovdjurspropositionen. Som 
Ångermanlands ornitologiska 
förenings ordförande oroar 
han sig för rovdjurens framtid i 
allmänhet och kungsörnarnas i 
synnerhet.
■ – Det här är ett politiskt beslut som 
inte grundar sig på någon vetenskap-
ligt gynnsam bevarandestatus, säger 
han till Tidningen Ångermanland.
Han förvånas också över att kungsör-
narna fick en referensnivå eftersom 
det inte ens ingick i utredarnas upp-
drag. Ångermanlands ornitologiska 
förening betonar att kungsörnen 
även i år hade ett dåligt år med bara 
sex lyckade häckningar i Västernorr-
land och att trenden varit negativ de 
senaste 15 åren. 
För drygt ett år sedan fastställde Na-
turvårdsverket en förvaltningsplan 
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och ett åtgärdsprogram för kungs-
örnen, vilket hade 600 årliga föryng-
ringar som mål mot de 150 lyckade 
häckningar som nu beslutats om som 
referensvärde. I propositionen står 
att örnen har gynnsam bevarandesta-
tus och finns över hela landet. Men 
enligt ornitologerna saknas kungs-
örn på 60 procent av landets yta och 
trenden för arten är vikande gene-
rellt, med låg ungproduktion och hög 
dödlighet bland de vuxna örnarna. 

Thomas Birkö säger att det finns 
risk att vissa intressegrupper kom-
mer att tolka siffran 150 som ett tak 
och inte som en miniminivå. Precis 
som med de andra referensvärdena 
för rovdjuren. I dag når Sverige inte 
ens upp till 150 häckande kungsörn-
spar per år och ändå satsas det inte 
på att förverkliga åtgärdsprogram-
met som hade stark uppslutning 
bakom sig, påpekar han. Även om 
beslutet enligt miljöministern inte 
innebär att man inför allmän licens-
jakt på kungsörn tror han att det inte 
dröja länge innan ansökningar om 
skyddsjakt på kungsörnar dyker upp. 
Till detta kommer den illegala jakten.

kRAftSAmlINg mot plANe-
RAD SÄlJAkt I ÖSteRSJÖN
Naturskyddsföreningarna i 
Sverige, Danmark och Finland 
har skrivit ett öppet brev till 
regeringarna i de tre länderna 
för att uppmärksamma dem 
om att det finns ett stort och 

gemensamt motstånd mot ökad 
jakt på knubb- och gråsäl.
■ Naturskyddsföreningarna ifråga-
sätter behovet av ökad jakt på säl. 
Forskning visar att det ofta är enskil-
da individer som ställer till problem 
för yrkesfiskare. Den skyddsjakt som 
finns idag är specifikt utformad för 
att jaga de problemindivider som be-
finner sig nära fiskeredskap.
– Ett generellt ökat jakttryck på säl 
kommer inte självklart minska kon-
flikterna med yrkesfiskare, men kan 
slå hårt mot sälstammarna. Ett bätt-
re sätt vore att anpassa fiskeredskap 
och fiskemetoder efter den nya si-
tuationen med mer säl, säger Mikael 
Karlsson, ordförande Naturskydds-
föreningen.
I samtliga tre länder finns redan 
skyddsjakt på säl. I Finland är jaktkvo-
terna på gråsäl uppe i cirka 1 000 sä-
lar per jaktsäsong. Åland har haft en 
kvot på 450 sälar. Om licensjakt med 
höjda kvoter införs i Sverige riskeras 
gränserna överskridas för vad den ge-
mensamma gråsälspopulationen tål. 

Även om det idag finns många 
knubbsälar, har knubbsälarna i Skage-
rack och Kattegatt vid flertalet tillfäl-
len drabbats av valpvirusutbrott som 
kraftigt reducerat beståndet. San-
nolikheten för att detta ska ske igen 
är mycket hög. Vidare lider vikarsäl, 
gråsäl och knubbsäl fortfarande av fy-
siologiska skador, sannolikt på grund 
av miljögifter. Detta måste man ta 
höjd för i förvaltningen av bestånden, 
skriver naturskyddsföreningarna.
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Citatet
”Jag går aldrig på nöjesjakt. När jag ser ett 
dött rådjur tycker jag att det är fel, det är  
något i mig som vänder sig mot det.
   En gång sköt jag ett lejon som blivit man- 
eater och en buffel som angrep folk och var 
skadskjuten.
   Sen jag var liten ville jag aldrig lära mig jaga. 
Jag kunde skjuta på en skjutbana… det var  
mekaniska figurer man sköt på.”
Carl-Gustav von Rosen (1909-1977), greve, pilot, grundare av Etiopiens flyg-
vapen, hjälpflygare i Afrika, född i en släkt i Östergötland med starka jaktliga 
traditioner.

CItAtet
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IlleRN
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Illern är ett mårddjur som är stor 
som en mink med en kroppslängd 

av 30-45 cm. Pälsens undre skikt är 
gulvitt och den har en grimliknande 
teckning i ansiktet.

Kroppsformen, smal och elegant, 
och de korta benen gör det möjligt 
för en iller att jaga sitt byte genom 
hål och gångar som kanske bara råt-
tor ryms i. Släktingarna i mårdfamil-
jen är vessla, mink, utter, skogsmård, 
hermelin, järv och grävling i Sverige 
och exempelvis sobel i den ryska taj-
gan. Sen har vi den charmiga havsut-
tern och fyra arter skunk (striped, 
spotted, hooded och hognose) i Nord-
amerika. 

Illern föder 3-7 ungar efter att 
parningen kan ske vid olika årstider. 
Mårddjuren har fördröjd fosterut-
veckling vilket gör att det befruktade 

ägget inte börjar utvecklas direkt.
Liksom alla arter i familjen Mus-

telidae har illern doftkörtlar för att 
markera revir och försvar, bland an-
nat när den blir skrämd. Den mest 
kända arten med doftkörtlar är skun-
ken men illerns doft är inte så illa-
luktande som skunkens (vars namn 
ibland används som ett skällsord om 
en person med dålig hygien!).

Hannen och honan skiljer sig inte 
mycket från varandra förutom storle-
ken. Honan kan väga mellan 0,5 - 1,5 
kg och hanarna mellan 1,3 - 2,5 kg. 
Illrar finns i många färger. Det finns 
bruna, albino, pastell och silverfär-
gade.

De fäller pälsen två gånger om 
året. På våren får de en tunnare och 
kortare päls och de förlorar i vikt den 
tiden, speciellt hanarna kan förlora 

Illern
ANNE-MARIE LITZEN tecknar här ett litet porträtt av en liten 
predator i svenska marker som mestadels lever dolt för oss men som 
inte slipper undan jägare och rovdjurshatare. 
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mycket i vikt. På hösten blir pälsen 
tjockare och de går då upp i vikt igen.

Illrar är mycket tystlåtna djur men 
det finns ett ljud som de åstadkom-
mer när de är upphetsade. Det är ett 
lågt ljud som är lite kuttrande och 
kluckande. Men en iller som är arg 
kan väsa. Om illern är mycket upp-
hetsad, arg eller rädd kan den få en 
borstig svans som gör att svansen ser 
tjockare ut.

Vilda illrar är köttätare. De är 
skickliga jägare och kända för att 
fånga och äta flera typer av byten. 
Vid undersökning av maginnehållet 
på vilda illrar har det till största de-
len bestått av kaniner, harar, råttor, 
möss men även maskar, igelkottar, 
ormar, fåglar, fågelägg, grodor och 
sniglar. Inför vintern samlar illern ett 
matförråd. Jakten sker främst på nat-
ten.

Illern finns i de sydligaste land-
skapens jordbruksområden men kan 
också påträffas upp till södra Värm-
land, Närke och Östergötland. Den 
håller gärna till i uthus, ett stenkum-
mel eller längs vattendrag. 

IlleRN hAR fAktISkt en lång his-
toria i människans tjänst. Det finns 
experter som är oense om tamil-
lerns, frettens, ursprung. Man vet 
att illern tämjdes första gången för 
mycket länge sedan. Exakt vilka som 
var först är svårt att veta. De flesta 
historiker tror att korsfararna under 
900- till 1100-talet introducerade ar-
betsillern i Europa. Dessa tama illrar 

kan ha parat sig med den vanliga 
europeiska illern. Den europeiska il-
lern, stäppillern (hemmahörande på 
de öppna markerna norr och öster 
om Svarta Havet) och den tama illern 
är så nära besläktade att de kan kors-
befruktas på samma sätt som hundar 
och vargar. Det är värt att notera att 
avkomman från en sådan korsning 
tenderar att likna den aggressivaste 
föräldern och sådan djur blir inte bra 
sällskapsdjur.

Det finns uppgifter från 1500-talet 
om att illern användes som ormdöda-
re. Långt in på 1900-talet användes 
illrar som mycket effektiva råttbe-
kämpare. I USA fanns professionella 
råttjägare som använde illrar till 
hjälp i råttjakten. De anlitades för 
att få bort råttor och möss i spann-
målsmagasin och lador. Varje råttjä-
gare hade 5-6 illrar som han släppte 
in i husen. De kunde ta sig in i alla 
skrymslen och vrår och skrämde ut 
råttorna som sprang ut och då sköts 
eller i många fall fångades av ett-
riga små terriers som väntade utan-
för. Amerikanska örlogsfartyg hade 
också illrar ombord som maskot men 
även för att hålla råttorna i schack.

Så sent som på mitten av 1930-ta-
let gick det att läsa i svenska dagstid-
ningar om illern som effektiv råttjä-
gare vid sidan om katten. I takt med 
att förråden blev bättre så mildrades 
problem med råttor och illrarna an-
vänds i dag mer sällan för detta än-
damål. 
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I England blev det mycket popu-
lärt att jaga kaniner med iller. Det 
var då mest den vita illern med röda 
ögon, albinovarianten, som användes 
och används än i dag. Även i Sverige 
används illrar till jakt. Det är främst 
i södra Sverige och på Gotland som 
det är ”populärt” med jaktillrar.

Illrar har även använts framgångs-
rikt för att dra kablar på svåråtkom-
liga platser i flygplan. Eftersom illrar 
älskar att gå in i allt som liknar tunn-
lar, är det en enkel sak att fästa en 
lina vid dem och låta dem springa in i 
en tunnel och sedan komma tillbaka. 
Illrar har också använts inom forsk-
ning. Eftersom de drabbas av samma 
förkylningar som människor har man 
använt dem som försöksdjur.

IlleRN hAR StADIgt ÖkAt i popula-
ritet sedan 1970-talet som sällskaps-
djur. Till en början värdesatte man 
bara illern för dess förmåga som jakt-
djur. Allt eftersom mer information 
gjordes tillgänglig och fler människor 
skaffade sig kunskap om illrar, sköt 
deras popularitet i höjden. Eftersom 
den nu hålls primärt som sällskaps-
djur, har ansvarsfulla uppfödare bara 
avlat fram mycket fogliga djur. Men 
en del illrar har kvar sin jaktinstinkt 
så det gäller att vara försiktig om 
man introducerar illern för andra 
djur som instinktivt kan klassas som 
jaktbyten för en iller.

Den vanligaste missuppfattningen 
är att en tamiller uppfödd i fången-
skap är ett vilt djur och att den kan 

klara sig i vildmarken. Detta är helt 
felaktigt. Det finns människor som, 
när de har tröttnat på illern, tror att 
man bara kan släppa ut den i natu-
ren. Illern kommer då att gå mot en 
plågsam död. Den svälter helt enkelt 
ihjäl.

Tamillern är nära släkt med den 
vilda illern så att den kan få fertil 
avkomma men de är dock olika till 
temperamentet. Den tama illern är 
nyfiken, tillgiven, skojfrisk, kelig och 
saknar nästan helt jaktinstinkter. Ta-
millern tycker ofta om sällskapet av 
andra tamillrar medan den vilda il-
lern lever ensam.

En iller kan som mest bli 13 år 
gammal.

Tyvärr är den inte fredad från jakt 
och fällfångst i Sverige. För jägare 
och ”viltvårdare” är den ett skade-
djur och en konkurrent. 

IlleRN
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Namninsamlingar 
mot djurplågeri

Hur protesterar vi effektivast mot det djurplågeri som förekommer 
dagligen och stundligen? Eftersom djuren inte kan tala för sig själva 
behövs vi djurvänner jämt och ständigt vid deras sida. Men hur får vi 
makthavare att lyssna på oss? Hur kan humanitära värderingar hävda 
sig mot de onda sidor människor besitter? Hur dominerande kan kom-
mersiella intressen gentemot levande, kännande varelser få lov att bli? 
Hur och när kan lidandet hos förtryckta och förföljda tama och vilda 
djur på allvar lindras? Och inte minst, finns det några makthavare som 
på allvar vill och kan ställa upp för djuren? Är alla politiska partier 
lika hopplöst dåliga i detta avseende?
Frågorna är många och plågsamt oundvikliga. ÅKE ESPEGREN  
(politiskt och religiöst obunden) funderar på dessa

Namninsamlingar mot djurplågeri 
har visat sig inte räcka till. Miljo-

ner människor har under årens lopp 
med goda avsikter skrivit på listor 
mot olika former av djurplågeri. Det 
kan vara grymma slakt transporter 
genom Europa, eller det kan handla 
om skinn som på ett bestialiskt sätt 
flås av på levande hundar och katter 
i Asien, eller som vi senast kunnat ta 
del av medierna, ull som dras av för 
hand på levande angorakaniner, Dju-
ren skriker hjärtskärande av oerhörd 
smärta men, skrämmande nog, det 

tycks inte bekomma dem som utför 
arbetet.

Djurens Rätt samlade in 100 000 
namn mot minkfarmningen i Sverige 
och som överlämnades till jordbruks-
minister, numera landsbygdsminister 
Eskil Erlandsson (C). Vi måste fråga 
oss, var hamnade dessa nedskrivna 
röster, i papperskorgen eller var?

Nästan dagligen kan vi läsa i dags-
tidningarna om hur djur utsätts för 
lidande, hur djurägare av olika an-
ledningar låter sina djur svälta ihjäl, 
djur som får gå i sin egen avföring 
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och som långt ifrån får leva ett djur-
vänligt liv.

Allt detta är naturligtvis oerhört 
beklagligt, men vad kan man göra åt 
eländet? Det är utan tvivel svårt och 
till saken hör att när det gått en tid 
så glöms det ofta bort till nästa gång. 
Något nytt elände dyker upp och då 
får landsbygdsministern och andra 
ansvariga dra veven ännu ett varv om 
”det oacceptabla”, som han alltid ut-
trycker det då detta låter bra när han 
intervjuas och tillfrågas om kommen-
tarer. Han är ju den högst ansvarige 
på området.

JAg Skulle ÖNSkA att bönderna/
djurägarna kunde få så mycket mer 
för mjölk och kött att de kunde an-
ställa personal, Jag vill också ställa 
kravet, att om djuren fortsätter att 
misskötas, så skall gården stängas, 
Det vill säga djurförbud, det måste 
vara klara tydliga besked om detta.

Vilken politisk ledare eller part vå-
gar i dag gå i spetsen eller, om man 
så vill, sätta ner foten och se till att 

en kommande regering i lagtexten 
verkligen förbjuder djurplågeriet i 
Sverige och att det efterlevs, Det är 
endast efter ett sådant beslut som 
djurhållningen kan bli bättre. Pro-
testlistor i all ära men dessvärre, det 
räcker inte.

Det finns en snedfördelning i Riks-
dagen så att jägarintressena har 
majoritet, och så länge den består 
kommer ingen förändring att ske. 
Den du röstat på sviker ofta i de här 
frågorna.

I år 2014 är det valår, den 14 sep-
tember är det dags. Vilken politisk le-
dare eller annan politiker har modet 
att ställa sig upp och tala för de vilda 
djurens sak? Mot den jakt som bara är 
till för nöjes skull, jakten som plågar 
djuren med stress, skador, lidande… 
Detta har dessvärre sin kommersiella 
uppbackning i företagen som tillver-
kar utrustning för allt detta. Och så 
har vi massmedias ständiga glorifi-
ering av nöjesjakten. 

Ändå kan väl vi djurvänner räknas 
i hundratusentals?

alla medlemmar är välkomna att skriva i jaktdebatt!
långt eller kort är välkommet. om ni tycker att texten  
behöver redigeras så gör redaktionen det. framför era 
förslag, funderingar, frågor… det är oerhört viktigt att 
olika aspekter belyses och debatteras.
maila era inlägg till: arne.e.ohlsson@telia.com 
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Det händer att jag går till bib-
lioteket utan att ha någon bok 

i tankarna som jag vill låna. Då går 
jag och tittar på de böcker som är ut-
lagda i hyllorna och inte alltför sällan 
hittar jag böcker som jag kan tänka 
mig läsa. Oftast blir det böcker av 
författare som jag har läst förut eller 
på annat sätt hört talas om.

Så var det också för en tid sedan 
då jag upptäckte en bok av 2008 års 
franske nobelpristagare i litteratur 
Jean-Marie Gustav LeClézio. Jag har 
läst flera av hans böcker och har all-
tid gillat det jag läst. 

Jag hade aldrig hört talas om den 
här tunna (50-sidiga) boken som 
jag hade framför mig, med den an-
norlunda titeln ”Pawana” (Elisabeth 
Grate förlag). Pawana är ”val” på 
indianspråket nattick. Nattick-folket 
är, om man få tro boken, en utdöd in-
dianstam som levde i nordöstra USA 
på ön Nantucket och på kusterna där 
omkring. 

Jag visste alltså inget om innehål-
let och jag blev förvånad över att bo-
ken handlade om den massaker på 
gråvalar som skedde under några få 
årtionden från mitten av 1800-talet 
och framåt. Denna rovdrift gick så 
långt att valarna höll på att utrotas, 
men en liten spillra överlevde. I dag 
är valarna betydligt fler i Stilla havet 
men har den senaste tiden haft hög 
dödlighet och få ungar (enligt Wiki-
pedia).

Valjakten skildras från en pojkes 
perspektiv. Han växer upp på Nan-
tucket, som på 1800-talet tydligen 
var en stor hamn för just valfångare, 
där valarna togs om hand och stycka-
des och fettet smältes ner. Pojken 
kommer som tonåring att vara med 
på Charles Melville Scammons val-
fartyg. 

Charles Melville Scammon är en 
verklig persom som var valjägare 
och amatörbiolog och som skrev den 
första boken om Stilla havets valar, 

Vittnesbörd om 
grym rovdrift

Hur kan vi massakrera våra medvarelser såsom skett och sker över 
hela jorden? Varför slutar vi inte med detta trots att vi nu kan veta 
bättre? HANS RYTTMAN ger exempel ur två böcker som belyser detta.
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delfiner och andra större däggdjur. 
Men det var hans valjaktsfartyg som 
upptäckte platsen där gråvalens ho-
nor föder sina ungar i en grund vik, 
en lagun som det står i boken, i Baja 
California. I boken skildras den fruk-
tansvärda slakt som sker på valarna 
och hur hela havet blir rött av blod. 
Man får följa dessa två personers 
hågkomster av denna upptäckt och 
valslakt i var sitt kapitel.

Scammon kommer enligt boken 
tillbaka till denna vik året han ska 
dö. Det är nu 1911 och han finner att 
allt är förstört. Bara ”jättarnas ben” 
och rester av de hyddor som fett-
smältarna hade finns kvar, åns vat-
ten finns inte lägre och alla träden är 
nu aska. Scammon får i boken tänka 
”Jag minns pojken som var med oss, 
jag minns hans blick. Den brände mig 
med en fråga som inte fick något svar. 
Nu har jag förstått. Han frågade mig 
hur man kunde döda det man älskar”.

I förordet sägs att Scammon se-
nare i livry ägnade sig åt att skydda 
valarna. Scammon är inte den ende 
som ändrat åsikt om jakt. Det är be-
klagligt att de flesta oftast ändrar sig 
när det är för sent och djuren och na-
turen kommit till skada.

J.M.G. LeClézio skriver med ett 
mycket vackert språk; det är för mig 
svårt att beskriva men kanske kan jag 
säga ett lyriskt språk som är vackert 
som musik. Trots det vackra språket, 
eller kanske tack vare det, framstår 
grymheten och girigheten i detta dö-
dande som ännu mer motbjudande 

och sorglig. 
LeClézio vill verkligen visa på det 

våld och förtryck som vi människor 
utövar på vår omvärld. Tyvärr fort-
sätter vår grymhet mot djuren och 
naturen trots den stora kunskap vi 
nu har till skillnad mot de som levde 
på 1800-talet. Även om medveten-
heten om utrotningens risker finns 
hos många, fortsätter ansvarslösa 
individer för ekonomisk vinning att 
döda hajar, noshörningar, tigrar och 
många andra djur. Men kanske det 
värsta hotet, inte bara för djuren 
utan för oss människor och den öv-
riga naturen, är de snabba klimatför-
ändringar som nu sker.  

I eN ReCeNSIoN av Arne Chr. Stry-
kens bok ”Klimahistorie & Klimapo-
litikk” (Dreyers förlag) finns det fyra 
förklaringar till att inget verkligt görs 
trots att alla vet vad som sker: 

1) fatalism (det lönar sig inte att 
göra något) 

2) obetydligheten (en enskild män-
niska kan inte göra något) 

3) kortsyntheten (följderna ligger 
obeskrivligt långt in i framtiden) 

4) att ingen annan gör något (då 
kan problemet inte vara särskilt far-
ligt och då behöver inte jag heller 
göra något).

Jag är inte rädd för min egen del 
då min tid som jag har kvar i livet är 
alltför kort i sammanhanget. Men jag 
sörjer över att mina barnbarn kom-
mer att få en sämre natur och miljö 
att leva i än jag har haft.  
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Vintern kom sent. Tunga molnmas-
sor, regniga dagar, plusgrader 

långt in på nyåret. Så kom ostanvin-
den. Den drev sin bisterhet och sina 
snöbyar över öppna marker och öds-
liga stränder. Vilda varelser sökte sig 
till buskage och läplanteringar. Om 
det bara hade funnits fler avbrott 
där landskapet är maximalt utnyttjat, 
med gärdsgårdar och just läplante-
ringar.

Också milda vintrar är en svår tid 
för det vilda. Magra födoresurser, 
långa nätter och jakt som fortfarande 
pågår. Jakt som är nöje, tidsfördriv, 
skryt, som brist på empati och insikt 
om vad jakt verkligen är. Lidande, 
plågor, ångest, stress… Långt utöver 
motiven för jakt på åtminstone älg 
och vildsvin.

När beskrivs den sidan av jakt i 
media? Hur aningslösa och okunniga 

Till sist
arne oHlsson

FoTo: KARl-EvERT lunDgREn
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är inte massor med journalister, krö-
nikörer, bloggare, twittrare? Eller en 
hel del kändisar. Gång på gång dyker 
kända eller halvkända figurer upp i 
något reportage om att de jagar på 
fritiden. Eller att de ska ta jägarexa-
men. Att de vill ha naturupplevelser, 
som de kallar det. Att de sen ska till-
laga nyttig mat med ädla drycker 
därtill. 

Otaliga har reportagen under 
årens lopp varit om ”jaktlycka” med 
bilder av stora dödade djur eller 
många dödade djurindivider som 
lagts upp i rader, bredvid sina bane-
män.

Jägartidskrifterna hänger gärna 
på kändisarna. Den rätta sortens 
reklam för en våldsam och blodig 
hobby, just vad som spelar jägarna i 
händerna. 

Apropå ”kändisar på jaktstigen” 
kunde vi läsa nästan en helsida i 
Expressen/KvällsPosten 11 februari 
om det aningslösa, det ogenomtänk-
ta och okunniga där djuren får lida 
när en kändis ska beväpna sig med 
utrustning som, sorgligt som det är, 
kommer att tillfoga död och lidande 
hos harmlösa vilda varelser. 

Jag har hela tiden uppfattat denne 
kändis som en klart sympatisk ung 
man. Han sjunger bra och ledde All-
sång på Skansen på ett fint sätt un-
der tre somrar. Liksom undertecknad 
är han också lundensare! Hur som 
helst, det handlar som ni förstår om 
Måns Zelmerlöw. 

RepoRtAget ÄR AvSlÖJANDe men 
dessvärre till allt annat än Måns fa-
vör. Tillåt mig säga, det hela framstår 
som riktigt dumt längre in i artikeln, 
dumt och fel må man tillåta sig att 
säga. Nivån på bedömningsförmågan 
av vad jakt egentligen handlar om 
sjunker rejält djupt. Framför allt är 
det trist att läsa.

Var finns de drabbade, plågade, 
skräckslagna djurindividerna i att 
”det har blivit ett stort intresse. Bara 
kläderna är helt underbara. Jag ser 
fram emot att gå på fågeljakt i tweed-
kostym”. Sorry Måns, men vilken at-
tityd, vilket nonsens…

Sen frågar reportern ”Är du en 
bra skytt?” Då blir svaret ”Tyvärr är 
jag rätt kass fortfarande”. Vem drab-
bas då av detta? Gissningsvis, kan 
det månne vara fåglarna?

En berättigad fråga ställer repor-
tern dessbättre: ”Inga moraliska be-
tänkligheter när det gäller dödandet 
av djur?” Svaret är på en lika låg nivå 
av okunnighet: ”Nej, jakt behövs”.              
Vilken jakt behövs? Vem har påstått 
detta? Är det nöjesskyttet på fågel 
som ”behövs”? Vilka fåglar avses? 

tJA, vAD SÄgeR mAN mer om detta 
högst oförnuftiga steg att gå från den 
till hundra procent fredliga hobbyn 
tennis till att ta livet av till hundra 
procent fredliga fåglar, och allt emel-
lanåt plåga dem innan de dör (eller 
lämnas övergivna i snåren). ”Den 
som inte skadskjutet har inte jagat” 
är sanningen, och som det till och 
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med är ordagrant uttryckt av en ma-
cho-jaktskribent.

Ett tips om man vill låta bli att 
plåga vilt: jaga inte. Uppenbarligen 
är detta svårt för många att lista ut. 
Men med den fundamentala insikten 
vore det rätt läge att ge sig ut mar-
kerna med kikare och/eller kamera. 
Jag kan lova att det är den rätta ut-
rustningen!

oCh Så hAR vI en viss fotbollsidol 
som har jaktgeväret redo i en reklam-
film för ett visst bilmärke som tillver-
kas i Göteborg. Vad är det Volvo för-
söker bevisa för att sälja sin produkt? 
Att en våldshandling mot ett för-
svarslöst vilt djur är lika tilltalande 
som bilens egenskaper och kvalitet? 
(Volvo är kvalitet, jag vet). Nu avlos-
sas inte skottet i filmsnutten – därför 
att tittarna inte skulle uppskatta det.

Sen kan man tänka sig att denne 
kändis kanske lägger mycket tid på 
jakt när fotbollen ligger på hyllan, 
och rik som ett troll som han är.

Så BlIR DAgARNA längre. Det ligger 
ett skimmer av vårnyanser i luften 
när jag i den sena eftermiddagen går 
över ängen bort emot skogsbrynet. 
Det doftar rikt av gräs och jord.

Så sänker sig solen sig bortom 
grenverk som ännu är kala. Ännu en 
vårdag går mot sin fullbordan och 
vitsipporna sluter sig. Då är stunden 
inne för att ”se vårens himlar brinna” 
som Dan Andersson djupt i sin vid-
sträckta Finnskog uttryckte det, när 
solskivan glöder genom vårkvällens 
dis. Och då gör sig taltrasten och 
morkullan redo att ge den rätta stäm-
ningen åt timmen av sakta tynande 
ljus. Det kan upplevas av alla som 
förstår det. 

nu har ni flera månader på er 
för att skriva något till  
Jaktdebatt nr 3. Senast 10  
augusti behöver vi era inlägg, 
korta eller långa. Gärna även 
någon illustration. Maila till  
arne.e.ohlsson@telia.com

tIll SISt

rättelse
I Jaktdebatt 4/2013 står i skäggdoppingarnas bildtext på sidan 40 att arten fick jagas 
i sverige in på 1800-talet. det var värre än så, det skulle ha stått 1980-talet.
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JAktkRItIkeRNA

jaktkritikerna bildades 1987 och 
hette riksföreningen Hänsynsfull jakt till 
2009. det är ideell och politiskt obunden 
organisation som för de vilda djurens 
talan. vi verkar bland annat för

 ◾ att den djur- och naturintresserade 
allmänheten får en likvärdig ställning 
med jägarorganisationer vid avgö-
randen rörande den svenska faunan

 ◾ att stimulera till undersökningar om 
jaktens påverkan på fauna och miljö

 ◾ att uppmärksamma djur- och fauna-
skyddsproblem vid jakt

 ◾ att föra ut information och driva de-
batt om jakt och jaktfrågor

 ◾ att arbeta för en populationsekolo-
giskt anpassad jakt som tar största 
möjliga hänsyn till viltets aktuella 
numerärer

 ◾ att beakta etiska och humanitära as-
pekter på jakt

Medlemsavgifter 2014
fullbetalande medlem 150 kronor 
(erhåller jaktdebatt)
familjemedlem: 25 kronor
Pg 22 69 89-2. Glöm inte namn och adress.

Hemsida och e-post
www.jaktkritikerna.se
info@jaktkritikerna.se

Jaktkritikernas styrelse
arne ohlsson, sekreterare       
arne.e.ohlsson@telia.com
046-30 72 12, 070-217 92 90

ewa Thebo, kassör              
ewa.thebo@uds.slu.se
018-50 10 90

Tatjana kontio
tatjana.kontio@telia.com
0736-197259

lise-lotte norin
lise-lotte.norin@telia.com
0220-36 401

anne-marie litzen              
anne-marie.litzen@comhem.se
08-80 50 78

annika Christell
annika.christell@bredband.net
08-716 80 80 

Birgitta Wiberg
b.m.wiberg@hotmail.com
070-22 45 738

Hans ryttman, valbererdningen
hans.ryttman@comhem.se
08-94 09 63, 0768-44 95 44

English: Critics of Hunting
jaktdebatt is the house journal of Critics of Hunting. it is a non-profit organization 
whose main brief since its foundation in 1987 is to disseminate information 
concerning animal rights and to stimulate public debate in issues connected with 
hunting and persecution of wild animals. further details may be obtained from the 
members of the board. 



jaktfalk (gyrfalcon, falco rusticolus) i  
dubai, december 2013.  
    jakt praktiseras på många olika sätt i 
världen. i sverige har vi inte jakt med rov-
fåglar, men det är legalt i många länder, 
även inom eu. falkar och örnar används 
på många håll, som falken på bilden. det 
svenska namnet jaktfalk är härvidlag 
något ironiskt! arten häckar sällsynt i de 
svenska fjällen och lever mestadels på 

FoTo:  
RoBin olsson

ripor. samma ripor som jagas intensivt för 
det rena nöjets skull av svenska jägare och 
likaså många turistjägare från olika länder, 
vilket naturligtvis är negativt för våra 
jaktfalkar. upprepade gånger har också 
ägg och ungar av arten stulits i  skandina-
vien och på island för att smugglas ut av 
samlare och falkenerare i. i arabländerna 
är jakt med falkar ett lika traditionellt och 
populärt som osmakligt nöje. 


