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…har jag funderat på varför vår 
förening lockar så få att bli medlem-
mar. Vi har funnits i 27 år (sedan 1987) 
och har idag ca 450 medlemmar. Vi 
är den enda föreningen i Sverige som 
helt inriktar oss på att skydda de 
vilda djuren. Jag anser att jakten är 
Sveriges största djurskyddsproblem 
med 100 000-tals skadskjutna djur 
varje är. Om en gris i ett slakteri inte 
skulle dö omedelbart vid slakttillfäl-
let skulle det orsaka tidningsrubriker 
och slakteriet skulle få betala böter 
för att de inte sköter sitt uppdrag.

De flesta blir upprörda när säll-
skapsdjur och husdjur vanvårdas. 
Men när vi skriver debattartiklar, in-
tervjuas på radio och tidningar och 
tar upp jaktens avarter syns det inte 
till någon opinion. 

Jag har skickat min bok till djur-
skyddsorganisationer och till debat-
törer som tagit upp det industriella 
uppfödandet av husdjur men inte 
ens fått någon negativ kommentar. 
För hus -och sällskapsdjur finns djur-
skyddslagstiftning och djurskyddsin-
spektörer men för de vilda djur som 
utsätts för stress och skottskador 
finns det ingenting motsvarande.

I vår Facebook-grupp Jaktkritiker-
na är det ca 550 medlemmar medan 
det är ca 2000 i ”Fåglar in på knu-
ten”. Visserligen är vår grupp sluten 
vilket innebär att personer som mot-
arbetar våra syften inte får gå med 
men det tillkommer få förfrågningar 
om att bli medlem.

När jag varit på mässor (Hus-
djursmässan och Djurliv - mässa för 
djurvänner) och träffat personer an-
sikte mot ansikte så blir möjligen 1 
% medlemmar för att de vill stödja 
vårt arbete. Om det skulle gälla alla 
vuxna personer i Sverige skulle vi ha 
många 10 000-tals medlemmar. Men 
det märkliga tycker jag, är att de 
två enkätundersökningar som gjorts 
i Sverige om människors attityd till 
jakt visar att många fler inte accep-
terar jakt. 

Lise-Lotte Norin har i JD nr 3/2012 
och jag har i JD 4/2012 skrivit om 
dessa undersökningar. I undersök-
ningarna uttalar sig 21 respektive 28 
procent att de är negativa eller tvek-
samma till jakt. Övriga svarsalterna-
tiv är ”Är positiv till jakt” och ”accep-
terar jakt”. Häri ligger ett problem. 
Jag accepterar jakt på älg och vild-

Sen sist
Hans rYTTman

SeN SISt
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SeN SISt

svin men är helt emot all annan jakt. 
Hur skulle jag svara? Helt negativa 
till jakt är 10%. Om man i stället frå-
gar om inställningen till jakt för spän-
ning och avkoppling skull svarar 66% 
att de är negativa. Om man frågar om 
de tycker att jakt för spännings och 
nöjes skull är grymt så svarar 62 % 
att de tycker så. Eftersom all jakt är 
en hobby, och därför är för nöjes och 
spännings skull, borde halva svenska 
folket vara mot jakt.

Nu ska man ju inte skylla på ”fol-

ket” utan att det är vi i föreningen 
som inte lyckas fånga upp de nega-
tiva och visa att vi finns. Vi försöker 
med de resurser vi har att annonsera 
för att göra föreningen mer känd och 
visa oss på mässor för djurvänner. 
Ändå har vi svårt att engagera alla de 
som inte accepterar jakt. Många lo-
kala föreningar kan samla 1000-tals 
medlemmar men vi som finns i hela 
landet har inte ens 500 medlemmar. 
Vad gör vi för fel?

Kom gärna med förslag och tankar om hur vi kan nå ut till fler, hur 
djurskydd bör omfatta den ”anonyma massa” som de vilda skjutna 
djuren utgör. I detta ligger uppenbarligen problemet att vi inte 
kan ta till oss vidden av jakt. Engagemanget är ofta större för ex-
empelvis ett fåtal skjutna sälar, för gatuhundar eller till och med 
för exempelvis en (1) avlivad giraff på Zoo i Köpenhamn, än för 
de hundratusentals vilda däggdjur och fåglar som träffas av ha-
gelsvärmar och kulor eller fastnar i fällor vartenda år i vår natur. 
Är det de vilda, jagade djurens öde att förbli lidande utan allmän 
uppmärksamhet? Allt emellanåt får man vädjanden via mail från 
engagerade organisationer runtom i världen mot olika former av 
övergrepp mot djur, men knappast mot den allmänt utbredda nöj-
esjakten. 
Som sagt, tänk gärna till och hör av er till föreningen och Jakt-
debatt om detta dilemma. Vi ser fram emot att höra från er.

Red.
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åRSmöte

kAllelSe tIll åRSmöte 2015 

LÖRDAGEN DEN 18 APRIL 2015 KL. 14.00 HAR VI ÅRSMÖTE PÅ 
FOLKUNGAGATAN 154 I STOCKHOLM. 
DÅ ÄR ALLA MEDLEMMAR HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

EFTER ÅRSMÖTESFÖRHANDLINGARNA FINNS MÖJLIGHET ATT TA 
UPP FRÅGOR OM ARBETET I DE VIKTIGA 
JAKTFRÅGORNA.

VI BJUDER PÅ FIKA.
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Den 1 oktober fanns en artikel i 
Expressen med rubrik ”Nu siktar 

vi på jägarexamen”. I artikeln fick vi 
veta att ”jaktintresset bara ökar och 
ökar. Det har blivit svennigt att jaga”. 
Och denna trend har speglats i olika 
media under hösten 2014. Speciellt 
har det fokuserats på kändisar som 
hakat på jakttrenden. 

På Svenska Jägareförbundets 

blogg berättas att den från media 
kände Robert Aschberg pratade jakt i 
en RIX FM-sändning med inringande 
lyssnare. Temat var ”Kan man försva-
ra jakt för nöjes skull?”. Den ansvari-
ga för jaktbloggen, Madeleine Lewan-
der, skrev att hon gick igång rejält 
under sändningen och tänkte ”Vad ska 
han svara nu, vad ska han svara nu?”

Madeleine Lewander kunde pusta 

JAkt och käNDISAR

jägare i arktis? nej, i skåne en kall vinterdag när viltet har svårt att överleva. 
FoTo: KArl-EvErT lunDgrEn

Jakt och kändisar
Att alltfler kändisar börjar jaga är dåliga nyheter för djuren. Bakom 
lockelsen att utöva en blodbesudlad våldshobby ligger aningslöshet, 
brist på insikt och ibland ren och skär dumhet hos de som tror att  
nöjesjakt är ”häftigt” och ”coolt” och ger ”naturupplevelser”. I stället 
hade det varit modigt och hedrande om dessa personer stått upp för 
djuren som levande, kännande individer.
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ut för jägaren Robert Aschberg fast-
slog en gång för alla att det jagas för 
att det är kul. Det svajade visserligen 
till lite, skriver bloggerskan, när det 
handlade om älgkor med kalv ”men 
Aschbergs smorda munläder löste 
det elegant.” Jägarna kunde pusta ut, 
alla moraliska betänkligheter besva-
rades av Robert Aschberg. 

Ja, det finns dom som kan prata 
för sig, vilket inte är förunnat djuren. 

Madeleine Lewander tycker om 
att många kända personer jagar. Och 
räknar upp följande, förutom Asch-
berg, Måns Zelmerlöw, Adam Alsing, 
Per Morberg och Lotta Lundgren 
förstås. Hon som visar upp kvinnligt 
jaktintresse i SVT tillsammans med 
storjägaren Leif G W Persson. En-
ligt bloggerskan är flera kändisar på 
gång och hon menar att dessa har ett 
tufft ansvar, de blir lite jaktens am-
bassadörer. Att de kan förklara det 
fina med jakten så att folk förstår. 

Vi vet ju också att kungen, Anders 
Borg, Jan Guillou, kändiskockar, våra 
skidstjärnor och inte minst förebil-
den för många unga, Zlatan, jagar 
för sitt höga nöjes skull. Kanske de 
är han som inspirerat vissa förskolor 
att lära barn att tillverka enkla gevär 
och så smått skolas in i jaktens värld.  

Världsnaturfonden WWF har 
släppt sin ”Living Planet Report”, en 
rapport man ger ut vartannat år, och 
i den står bland annat att populatio-
nerna av djur i det vilda i genomsnitt 
har halverats sedan 1970. Huvudor-
sakerna till varför djuren har minskat 

uppges vara på grund av jakt, fiske 
samt att de har blivit bortträngda 
från sina habitat av skogsskövling 
och för att ge plats för människor (7 
miljarder). Dessa uppgifter har inte 
synts i media, naturligtvis inte heller 
i jägarbloggar.

Det hAR INte helleR hörts något 
upprop från kändisar om att bidra till 
att populationen av djur bevaras. I 
stället fokuserar de på att boosta sina 
egon genom jakt. 

Men det finns, trots allt, positiva 
motbilder, människor som starkt 
ifrågasätter våldshandlingarna mot 
djuren och nedanstående inlägg från 
Facebook får illustrera den empati 
för djuren och det motstånd mot jakt 
som finns. 

”Denna morgon var fruktansvärd, 
alldeles i närheten av oss hör jag gäl-
la skall och jag förstår att det är lösa 
jakthundar som håller på och driver 
rådjur, jag rusar ut och hoppas kunna 
göra något, försöka störa det som 
händer, men hör tyvärr snart ett skott 
och sen slutar skallen efter bara nå-
gon minut. Den sorg jag känner över 
det liv som fick avslutas med skräck 
och panisk flykt går inte att beskriva. 
Vi brukar mata rådjuren och ibland 
har vi grupper om 20 st utanför hos 
oss när det är bistra vintrar. För mig 
är det idag en sorgsen dag, förstår 
inte hur det kan vara tillåtet att släp-
pa lös hundar och driva viltet på flykt 
i skräck...”

GUNNEL SÖDERBACK

JAkt och käNDISAR

FoTo: KArl-EvErT lunDgrEn
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Färre svenskar jagar
Är verkligen jaktintresset hos allmänheten så stort som jägarna ofta 
framhåller? Är det en starkt växande ”folkrörelse” att för nöjes skull 
döda vilda djur, och då oundvikligen att också plåga? Låt oss se vad 
statistiken visar. Vi har också siffror om Sveriges attraktion i världen 
som land att resa till för jaktutövning. Vi vet att älgen framstår som 
exotiskt byte eftersom den har sin tätaste population just i Sverige och 
saknas i de allra fl esta europeiska länder. Fjällens ripor lockar också. 
Och för många danskar är viltrika skånska marker belägna bekvämt 
nära.

När man läser tidningar och ser 
på TV kan man få en falsk känsla 

av att jakten ökar drastiskt i popula-
ritet. Man hittar kändisar som med 
viss stolthet säger att de jagar och 
public service-kanalen SVT2 visar 
när Leif G.W. Persson lär en journalist 
att jaga. Mer om detta i föregående 
artikel.

Men faktum är att antalet lagliga 
svenska jägare, som löser jaktkort, 
har minskat under en följd av år 
även om det var en viss uppgång för 
ett par år sedan. Förra året nåddes 
lägsta antalet under den tid som Na-
turvårdsverket skött registrering av 
jaktkortsinbetalningar.

FäRRe SveNSkAR JAGAR
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Det här kan också ses i relation 
till en ökande befolkning i landet. 
Om man jämför antalet folkbokförda 
i Sverige med antalet jaktkortlösare 
ses också en minskande trend. An-

delen jaktkortlösare varierar förstås 
med område i Sverige med 8-9 % i 
Norrbottens län mot ca 1 % i Stock-
holms län. 

Det slås också på trumman för att 
antalet kvinnor som jagar ökar. Så är 
också fallet och eftersom allt färre 
personer jagar blir också andelen 
kvinnor bland jägarna större. Men 
ändå är de relativt få. Senaste jaktår-
et var de 17 600 stycken att jämföra 
med 12 700 år 2002-2003. Andelen 
bland jägarna har förstås ökat rejält 
från 4,5 % till 6,5 %. 

Vad som sticker i ögonen är ök-
ningen av antalet turistjägare, det 
vill säga utländska jägare som kom-
mer hit och löser jaktkort för att jaga 
i Sverige. År 2002-2003 var de 18 
100 och nu har antalet ökat till 30 
700. Eftersom antalet svenska jägare 
minskar så ökar förstås också ande-
len utländska jägare. 

FäRRe SveNSkAR JAGAR



10  JAKTDEBATT 4/2014

Varifrån kommer då de som ja-
gar som turister i Sverige? De allra 
flesta kommer från Danmark och 
Norge med 16 500 respektive 7 800 
stycken. Från Finland kommer 1 700, 

Tyskland 450 och från Italien kom-
mer 80. Mellan 1-70 jägare kommer 
från följande länder och de är tillsam-
mans 4 150 personer:

Australien  Kroatien  Serbien och Montenegro
Azerbajdzjan Lettland   Slovenien
Belgien  Libyen   Spanien
Cypern  Lichtenstein       Storbritannien och Nordirland
Djibouti  Litauen   Syrien
Dominica  Nederländerna  Thailand
Estland  Nya Zeeland  Tjeckien
Frankrike  Polen   Turkiet
Grekland  Portugal  Ungern
Irland  Rumänien  USA
Kambodja  Ryssland  Vietnam
Kanada  Schweiz  Österrike

Jaktåret 2011-2012 redovisar Na-
turvårdsverket ännu några nationa-
liteter som löste jaktkort och de var 
från följande länder: Brasilien, Iran, 

Island, Oman, Saudiarabien och Syd-
afrika. Det ger totalt mer än 40 län-
der.

LiSE-LottE NoRiN

FäRRe SveNSkAR JAGAR
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FoTo: HAns ringTvå älgtjurar i sällskap i snöyra.
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Jag har jaktstatistik från 1939. Jag 
antar att Jägareförbundet ålades 

att föra statistik i samband med att 
Jägareförbundet fick det så kallade 
Allmänna uppdraget att administrera 
jakten i Sverige. Uppdraget har dock 
alltid skötts med minsta möjliga an-
strängning med undantag för några 
år på 2000-talet då Jonas Kindberg 
fick uppdraget att redovisa statisti-
ken. Han införde en mycket ambitiös 
årsrapport över viltövervakningen 
som Jägareförbundet kallar statisti-
ken. 

Men sedan några år tillbaka är 
redovisningen ånyo en sida med 
uppskattade siffror över de dödade 
jaktbara djuren i Sverige. Enligt Jo-
nas själv anser Jägareförbundet att 
han har viktigare uppgifter att utföra 
på förbundet. Jag anser dock att alla 
Jägareförbundets uppgifter är lika 

meningslösa och att det vilda skulle 
klara sig mycket bättre om de läm-
nades ifred utan Jägareförbundets 
och Naturvårdsverkets insatser. Men 
statistiken som skulle vara till för 
att reglera jakten har aldrig utnytt-
jats och jag tror att Jaktkritikerna är 
de enda som regelbundet redovisar 
statistiken och gör kommentarer till 
den.

Den jaktstatistik som jag nu re-
dovisar för jaktåret 2012/2013 har 
inga uppgifter på hur materialet 
har samlats in. Men jag antar att 
den följt samma upplägg som tidi-
gare redovisats. I de förra av Jonas 
Kindberg utgivna ”Årsrapporter över 
viltövervakningen” så har ca 5 000 
- 6 000 jägare lämnat uppgifter och 
de lär bevaka ca 10 000 000 ha jakt-
mark eller 35 % av marken ”nedan-
för odlingsgränsen/renbetesfjällen”.  

Så måNGA SkJutNA DJuR

Så många skjutna djur
Jaktdebatt är den enda tidskrift i Sverige som utförligt och regelbundet 
redovisar statistiken över däggdjur och fåglar som dödas genom jakt. 
HANS RYTTMAN redovisar här för jaktåret 2012-2013 men ger också 
tillbakablickar. Eftersom siffrorna är långt från exakta är det långsik-
tiga trender som främst framgår och som vi bör uppmärksamma.  Och 
bakom siffrorna döljer sig givetvis händelserna ute i markerna med 
alla släckta liv och skadade djurindivider.
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Någon statistisk design på insam-
lingen görs tydligen aldrig och det 
är därför omöjligt att skatta osäker-
heten (felmarginalen) i de angiva ta-
len för avskjutningen. Men när ingen 
bryr sig, varför skulle man anstränga 

sig för att göra bättre analyser?
Men om uppgiftslämnare och 

arealerna är i stort oförändrade så 
kan man studera den mer långsiktiga 
förändringen av avskjutningen för de 
olika arterna. 

Så måNGA SkJutNA DJuR

Fo
To

: K
Ar

l-
Ev

Er
T 

lu
n

D
g

rE
n

dovhjortar, här vita djur, i skåne. arten jagas både i hägn och i det vilda.
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antal skjutna djur under 2012-2013
Förändring jämfört med 2011/2012

antal skjutna djur under 2012-2013
Förändring jämfört med 2011/2012

ÄLG        95937   -4%
ÄLGTJUR      27655 
ÄLGKO/KVIGA     24976
ÄLGKALV-TJUR     22337
ÄLGKALV-KVIGA     20969
RÅDJUR      96400   2%
RÅBOCK      48%
RÅGET      26%
RÅDJURSKID     26% 
SKOGSHARE    18600  -37%
FÄLTHARE     30100    3%
VILDKANIN      8300    12%
BÄVER      7300   -12%
RÄV     72400    -7%
GRÄVLING    27500     1%
MINK       7600  -18%
MÅRD    12100    18%
ILLER                  2400   -17%
GRÅGÅS    23100     -3%
KANADAGÅS   31500     26%
SÄDGÅS     1600    -48%
GRÄSAND              113200    11% 
KRICKA      5900   -30%
STORSKRAKE     1000   -74%
KNIPA      7000   -29%
EJDER      1800   -42%
VIGG                  1800   -34%
ALFÅGEL          40   -20%
FISKMÅS      6900   -39%
GRÅTRUT      3900   -10%
HAVSTRUT        600   -41%
RINGDUVA    74800     -6%
MORKULLA      1200   -25%
DALRIPA                24100   -47%
FJÄLLRIPA          6600   -19%

TJÄDER    16500   -47%
ORRE    19700   -39%
JÄRPE      7300   -36%
FASAN    23800      0%
RAPPHÖNA      4200      9%
KRÅKA    71100     -5%
SKATA    43800   -10%
KAJA    57600    13%
NÖTSKRIKA    29700      9%
DOVVILT    31000    28%
DOVHJORT              31%
DOVHIND              30%
DOVKALV              39%
KRONVILT          6000    1%
KRONHJORT             27%
KRONHIND             31%
KRONKALV             42%
VILDSVIN       97300   77%
VILDSVINSGALT            26%
VILDSVINSUGGA            21%
VILDSVINSKULTING           53%
BISAM         200  -56%
MÅRDHUND        170   79%
MUFFLON         500   92%
BLÄSAND       1100  -27%
BLÄSGÅS         600 100%
SMÅSKRAKE        250   20%
SJÖORRE       140   -45%
RÅKA      6700   -18%
BJÖRKTRAST     1900    21%
KORP        800    -16%
STORSKARV       6700    31%
STADSDUVA      10300   5%
LO          101   13%
BJÖRN         302    1%

Så måNGA SkJutNA DJuR
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Denna tabell är direkt kopierad 
från det dokument som jag fått från 
Jägareförbundet. Den innehåller 54 
olika arter men flera av arterna är 
inte allmänt jaktbara arter som lo 
och björn då dessa jagas på licens 
och därför har givna avskjutnings-
tal. Mårdhund ingår i ett projekt för 
att förhindra att arten etablerar sig i 
Sverige men den angivna siffran ty-
der väl på att hoppet är ute att för-
hindra detta. För gräsand, rapphöna 
och fasan ingår också de uppfödda 
fåglarna från farmer och som sedan 
utsätts just för jakt, oftast på gods 
som säljer jakten.

Totalt har enligt denna rapport 
1.120 000 djur dödats under jaktsä-
songen. Av dessa skjuts 350 000 i den 
s k viltvården, alltså djur som inte äts 

eller på annat sätt tas tillvara. ”Vilt-
vården” består av djur som jägarna 
inte vill ha i naturen då djuren anses 
konkurrera med jägarna om jaktbart 
vilt. 

Glädjande är att se att jakten på 
andfåglar tycks vara mindre popu-
lär att bedriva idag. Fågeljakt är den 
form av jakt som skadskjuter flest 
individer. Tyvärr finns inga undersök-
ningar från Sverige men amerikan-
ska, australiska och kanadensiska 
undersökningar visar på 30 % skad-
skjutningsprocent. Den undersök-
ning som Sveriges Ornitologiska För-
ening gjorde på 1970-talet visade att 
60 % av äldre sädgäss (> 3 år gamla) 
hade hagel i kroppen men då måste 
erkännas att både finska och ryska 
jägare kan ha bidragit till skadorna.

FoTo: HAns ring

de vackra 
färgerna på 
nötskrikans 
vinge gör den 
till en efter-
traktad trofé.

Så måNGA SkJutNA DJuR
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Då jag i ett annat inlägg i detta 
nummer har tagit upp jakten på kråk-
fåglar så är det lämpligt att redovisa 
hur jakten sett ut på dessa fåglar un-
der de senaste 10 åren.

Eftersom det fi nns inventeringar  
som gjorts under många år kan det 
vara intressant att se en jämförelse 
mellan  avskjutningen och hur många 
kråkor det funnit i Sverige. Invente-

ringarna är gjorda på våren varför de 
visar antalet vuxna fåglar.

De siff ror och tecken som står 
efter Kråka är medelantalet kråkor 
som observerats, den negativa lut-
ning och de tre asteriskerna betyder 
att minskningen är statistiskt signifi -
kant.

Det är alltså en halvering av anta-
let kråkor som skett sedan mitten av 

Så måNGA SkJutNA DJuR
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Antalet dödade skator jaktåret 
2003/2004 är med all säkerhet felak-
tig och troligtvis har en fördubbling 
skett av misstag eftersom de föregå-
ende årens avskjutningar legat på de 

”vanliga” 40 000 - 50 000 fåglarna. 
Inventeringarna visar att skatans 
antal inte har ändrats de senaste 40 
åren. (NS= non signifi cant = ingen 
statistisk skillnad).

1970-talet. Den europeiska jägaror-
ganisationen FACE har för några år 
sedan kommit överens med Bird Life 
(den europeiska fågelorganisationen) 

att inte jaga arter som minskar men 
det bryr sig inte svenska Jägareför-
bundet om, i alla inte när det gäller 
kråkor.

Så måNGA SkJutNA DJuR
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Hos kajan ses 
ett likartat 
mönster med en 
svagt uppåt-
gående trend 
men den är inte 
signifi kant.

Jaktåret 2009/2010 är klart avvi-
kande. Av vilken orsak kan jag inte 
bedöma. Däremot fi nns en liten ten-

dens att de två senaste åren på att 
jakten ökar. Förhoppningsvis tillfäl-
ligt. Att nötskrikan skulle vara en 

Så måNGA SkJutNA DJuR
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inventeringen vi-
sar en statistiskt 
nedåtgående 
tendens speciellt 
de senaste 10 
åren.

allvarlig äggplundrare på t ex tjäder 
- eller orrägg anser jag vara en myt. 
Kycklingarna av dessa skogshöns 
har en dålig överlevnad då vädret 
är kallt och regnigt och skogsbruket 
med stora arealer ungskog och stora 

hyggen är orsaken till skogshönsens 
dåliga överlevnad. Varför dödandet 
av nötskrikor verkar öka är helt oför-
klarligt. Men jägarna iver att döda 
konkurrenter är omåttlig.

Så måNGA SkJutNA DJuR
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Två andra ”konkurrenter” som jag 
brukar visa avskjutningen av, räv och 
grävling, visar jag nedan. Jakten på 
räv är som synes ganska konstant 
mellan 60 000 - 75 000 djur per år. 
Som med all annan ”viltvård” oetisk 

och meningslös. Ingen skulle se nå-
gon skillnad om räven fridlystes. Ha-
rar, rådjur och andra bytesdjur för 
räven skulle dö av andra orsaker och 
stammarna skulle må bättre om rov-
djuren skulle sköta predationen.

nattligt möte mellan räv och vildsvin.

Så måNGA SkJutNA DJuR
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Grävlingen är ytterligare en art 
som ingår i ”viltvården” Varför kan 
man verkligen undra. Det är svårt 

att dra ut någon tendens även om en 
svag minskning de senaste åren dock 
fi nns på en hög nivå.

FoTo: HAns ring

Så måNGA SkJutNA DJuR
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Fler är nu intresserade av det all-
männa uppdrag som Svenska 

Jägareförbundet (SJF) fick i ett riks-
dagsbeslut år 1938 (!). De anförtrod-
des helt enkelt att leda jakt och vilt-
vård i landet utan närmare uppgifter 
vad de skulle göra. 

I slutet av 1990-talet gjordes en 
utredning av Ulla Pettersson som an-
såg att SJF inte ensamt skulle svara 
för jakten. Risken var stor att en in-
tresseorganisation skulle få orimligt 
inflytande. Hon skilde på viltvård och 
jaktvård där viltvård är ”alla åtgärder 
som syftar till att bevara våra vilt-
stammar i naturliga bestånd” medan 
jaktvård ”syftar till att hålla bestån-
den av jaktbart vilt på högsta möjliga 
lämpliga nivå” och att ”huvudsyftet 
med jaktvården är att skapa fler jakt-
tillfällen och en högre köttavkast-
ning. Hon fick ej gehör för detta. 

Madeleine Emmervall utredde sa-
ken igen 2004 men hon hade fullt för-
troende och samarbete med SJF och 
ansåg att de ensamma skulle ha fort-
satt uppdrag även om uppgifterna 
preciserades en del. 

”Svenska Jägareförbundet skall 
vara sakkunnigt inom områdena vilt-
vård och jakt.” I det ingår att de ska 
lämna yttranden till myndigheter, det 
vill säga sådant som bevarande- och 
djurskyddsorganisationer får göra 
av egen kraft. ”Hos Jägareförbundet 
skall såväl allmänheten som myndig-
heter kunna få neutral information 
och råd i viltvårds- och jaktfrågor” 
skriver Emmervall. Det måste vara 
en unik intresseorganisation som an-
ses alldeles neutral!

De ska utbilda markägare, jakt-
rättshavare och jägare om praktisk 
jakt och viltvård samt utbilda yrkes-

koNkuRReNS om Det AllmäNNA uppDRAGet

Konkurrens om 
det ”allmänna 

uppdraget”
Jaktkritikerna har alltsedan början med stort berättigande kritiserat 
att Svenska Jägareförbundet haft som samhällelig uppgift att ha ett 
särskilt ansvar för jakten i Sverige. Kanske är en ändring på gång?  
LISE-LOTTE NORIN tittar närmare på detta.
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koNkuRReNS om Det AllmäNNA uppDRAGet

jägare. De ska hålla rätt på viltföre-
komst och avskjutningsstatistik och 
hjälpa myndigheter med älg- och 
rovdjursförvaltning. De ska också 
tillhandahålla jägare som eftersöker 
och avlivar trafikskadat vilt. 

Allmänna uppdraget inbringar 
drygt 51,1 miljoner per år till SJF. På 
senare år har också det mer extrema 
Jägarnas Riksförbund fått ca 6,6 mil-
joner per år som grundbidrag. Peng-
arna kommer från Viltvårdsfonden 
som får sina intäkter från jaktkortlö-
sare. 

Nu har fler upptäckt pengarna 
och det skeva i att två jägarorgani-
sationer ska få sköta jakten och det 
vilda. Naturvårdsverket vill gärna ta 
över myndighetsuppgifterna. De har 
redan nu ansvar för olika områden 
som fångstredskap, inventering av 
vilt, förvaltningsplaner, rovdjursjakt, 
forskningsfinansiering mm. De har 
också tydliga myndighetsuppgifter 
som att ta fram föreskrifter, pröva 

dispenser och tillstånd, tillsynsväg-
ledning och sammanställning av ve-
tenskapliga underlag. Men nu vill 
Naturvårdsverket ha ökade anslag 
för att ta en än mer drivande roll som 
central jaktmyndighet. 

Svenska Naturskyddsföreningen 
i Blekinge har gjort en anmälan till 
Konkurrensverket där de önskar att 
verket prövar om pengarna används 
” på ett sätt som är förenligt med 
upphandlingslagstiftningen som byg-
ger på gemensamma EU-regler”. De 
anser att Naturskyddsföreningen 
skulle lägga ett anbud på uppdraget 
om möjligheten fanns. 

Även en privatperson har gjort en 
liknande anmälan till Konkurrensver-
ket. 

Undertecknad tog med anledning 
av detta kontakt med en handläggare 
på Konkurrensverket. Han trodde 
inte det skulle bli någon prövning då 
det rörde sig om så litet pengar som 
nästan 60 miljoner!

med makten i handen, över djuren, över fredligt naturintresserade människor.
Fo
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Citatet
Våra citat denna gång skiljer sig från vad vi brukar ha i Jaktdebatt 
i form av kloka uttalanden om det negativa och klandervärda med 
nöjesjakt. KENNETH BENGTSSON har funnit några ålderstigna ut-
talanden om tigern, detta magnifika kattdjur i Asien. Vissa påståenden 
om hur hemsk tigern är skulle nästan passa in på vår egen art i stället! 
   När tigern jagar gör den det för sin överlevnad, och följer sina in-
stinkter. Människor dödar och oundvikligen plågar som nöje, tidsför-
driv, maktutövning mot de försvarslösa och i avsaknad av empati. Och 
då talar vi om människor som har tillräckligt stor hjärna för att kunna 
räkna ut att detta är fel.

Många djur, inte minst rovdjuren, 
de som numera populärt kall-

las predatorer – gärna med en nega-
tiv ton – har sedan länge varit offer 
för vanföreställningar, lögner och 
tokerier. Vi märker det kanske mest 
idag när vargens vara eller inte vara 
diskuteras i media och inte minst på 
sociala medier. Mycket av det som 
skrivs och tycks har ingenting med 
verkligheten att göra. Fenomenet är 
givetvis inte nytt men det är lättare 
att förstå forna tiders tokerier. Folk 
var ju inte så upplysta då. Här följer 
exempel på dåtida tokeritexter.

 Georges Louis Leclerc De Buffon 
gav ut en Histoire naturelle i Paris 
1802-03 och denna översattes till 
svenska av Per Olof Gravander. Den 

svenska versionen Naturalhistoria af 
Button utkom 1806-07. 

I stycket om tigern fick läsaren 
”lära” sig följande: 

”Naturen, som så mycket mot-
väger stridiga verkningar, tyckes 
imedlertid hafva lemnat Tigern en 
karaktär af grymhet, som bryter all 
jemnvigt: vid blotta ordet Tiger ryser 
allt lefvande. I sjelfva verket omät-
telig i sitt raseri lefver han blott för 
att förstöra. Fiendtlig till allt som an-
das, är hans raseri utan uppehåll och 
hans blodbad beständiga. Den enda 
nytta, som detta vilddjur skaffar den 
af hans tillvarelse förskräckta jorden, 
är att han i sin ursinnighet söndersli-
ter sina egna ungar, äfven sin hona, 
då hon vill rycka sina ungar undan 

cItAtet
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hans blodtörstiga appetit; det är 
detta, som gör denna djurart ganska 
sällsynt. 

Styrkan, vigheten och böjligheten 
i Tigerns lemmar bistå hans vilda 
och köttfrätande naturliga fallenhet. 
Grymt af instinkt, elakt af karaktä-
ren, ursinnigt af vana, alltid törstig 
efter blod, ….”. 

Längre sträcker sig inte det till-
gängliga citatet. Men det räcker för 
att häpna. Buffons uppgifter om att 
tigern ofta äter upp sina ungar följs 
upp i en annan bok tryckt 1824 och 
ämnad för barn: ”Naturalhistoriskt 
tidsfördrif till nöje och öfning för små 
läsare och läsarinnor av pastor Hein-
rich Müllers.” Han skriver angående 
tigerns aptit på sina ungar: 

”Det är ändå wäl. Det wore bra 
om de wille äta upp alla sina ungar. 
Då skulle det wäl engång bli slut med 
så elaka djur”. 

Så sprids tokerier och vanföre-
ställningar till barn och barnbarn!

 Uppgifterna är hämtade ur Björn 
Dals bok Sveriges zoologiska litte-
ratur 1483-1920 som är  utgiven av 
Orbis Pictus, Kjuge 1996.

Ännu en gammal text om tigern 
har jag funnit, denna gång från ett 

bilderark av en Lundström i Jönkö-
ping 1840. Det är alltså ingen bok 
utan ett enda ark med titeln “Utländ-
ska djur, avbildade och beskrivna”. 
Övriga djur är apan, lejonet, elefan-
ten, dromedaren och noshörningen. 
Dessa beskrivningar har jag dock 
inte läst. Lundström skriver:

”Tigern är otvivelaktigt det grym-
maste och blodtörstigaste djur på 
jorden; ty hans blodtörst stillas ald-
rig och om han är aldrig så mätt, sät-
ter blotta anblicken av en levande 
varelse eller åsynen av blod honom i 
det förfärligaste raseri; ja han går så 
långt i mordlystnad, att han ofta upp-
äter sina egna ungar och det är icke 
sällsynt att Tigrarna uppäta varan-
dra. Han lever i de varmaste länder 
på jorden och är ungefär av samma 
storlek, som Lejonet... 

I sättet att fånga sitt rov förhål-
ler han sig lika till Lejonet, men likt 
katten, dödar han det ej genast, utan 
biter det blott lindrigt, leker sedan 
därmed och liksom förnöjes åt det 
stackars djurets plågor. Sedan han 
utsugit dess blod, förtär han ej dess 
kött, såvida han ej är mycket hung-
rig.” 

cItAtet



28  JAKTDEBATT 4/2014

FoTo: HAns ring (Hägn)



JAKTDEBATT 4/2014  29

Som ännu ett led i Naturvårdsver-
kets uppdrag att regionalisera be-

sluten om rovdjursjakt har en revide-
rad föreskrift för licensjakt på lodjur 
tagits fram. (1)

En av flera negativa nyheter är 
att lodjur nu åter får fångas lagligt 
i fällor efter några års moratorium. 
Naturvårdsverket skrev så sent som 
i januari i år i delegationsbeslut att 
fångstredskap inte skulle få använ-
das vid lojakt utan att dessa skulle 
”genomgå tester för att utvärdera 
graden av skador och olägenheter 
som kan uppkomma i samband med 
fångst av lodjur”. (2) Det hindrar inte 
verket att återigen tillåta fällfångst 
utan några tester. Kanske beror det 
på den nya föreskriften om typgod-
kännande av fångstredskap som an-
togs den 15 februari i år. 

Under våren 2013 remitterade 
Naturvårdsverket ett förslag till fö-
reskrift för typgodkännande av fällor. 
Även om förslaget var tandlöst  ur 
djurvälfärdsynpunkt fanns en del bra 
förslag, som att fällor godkända före 
år 2003  skulle testas om inom två 
till fem år för att fortsatt få använ-

das samt att typgodkännanden skulle 
tidsbegränsas. Av detta blev inget 
och Jägareförbundet konstaterar nöjt 
på sin hemsida att: ”Vi är otroligt nöj-
da med att våra synpunkter tagits på 
allvar av Naturvårdsverket. Verket 
har i stort sett följt alla de ändringar 
som Jägareförbundet föreslog i sin 
remiss.” (3)

Regeringen ändrade under mel-
lantiden jaktförordningen så att 
fällor som godkänts i ett EU-land, 
Turkiet eller EFTA-land får använ-
das i Sverige efter anmälan till Na-
turvårdsverket. Det finns också en 
internationell överenskommelse om 
fällstandarder som gör att fällor som 
testats enligt dessa ska godkännas i 
Sverige. Det gäller till exempel fällor 
testade i Kanada och Ryssland. God-
kända fällor får under test medföra 
att 5 % av djuren till exempel får en 
kompressionsfraktur – benbrott där 
skelettdelarna trycks in i varandra - 
eller flera revbensbrott. (4)

Statens Veterinärmedicinska An-
stalt (SVA) har utvärderat 240 lodjur 
som fångades i fällor under perioden 
1996-2009. (5) Av dem fångades 217 

Lodjur får åter 
fångas i fällor

loDJuR FåR åteR FåNGAS I FälloR

LiSE-LottE NoRiN
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loDJuR FåR åteR FåNGAS I FälloR

i rävfällor. Hela 50 av de fångade lo-
djuren hade allvarliga skador i form 
av sönderslitna klor. 137 av dem 
hade träflisor i magen efter att de 
desperat försökt bita sig ut ur fäl-
lan. Andra hade tandskador. Skador 
på tänder och klor, vilka kan vara 
mycket smärtsamma, samt fynd av 
träflis i mage och tarm, är en följd 
av att de infångade djuren desperat 
kämpat för att komma ut ur fällan. 
Det är skrämmande att nya fällnor-
mer gör att sådana skador ses som 
acceptabla. 

Tidigare skulle lofällor vittjas 
två gånger per dygn men nu räcker 
det med en gång per dygn. Det är 
en kraftig försämring vilket Na-
turvårdsverket också låtit bli att 
upplysa remissinstanserna om i 
konsekvensutredningen skriver Rov-
djursföreningen i sitt remissvar. (6) 

Fällfångst av lodjur är starkt kon-
troversiellt på grund av den stress 
och de skador djuren utsätts för och 
har kritiserats av flera naturskydds- 
och djurskyddsorganisationer inte 
minst av Rovdjursföreningen. 

Till exempel ställer sig WWF i sitt 
remissvar över föreskriftförslaget 
”främmande till att använda fällor vid 
lodjursjakten. Naturvårdsverket har 
inte tillåtit lodjursfällor under flera 
år på grund av bland annat etiska as-
pekter och eftersom ingen ny infor-
mation har lagts fram anser WWF att 
de inte bör tillåtas.” (7) 

Naturskyddsföreningen har inte 
yttrat sig men har i sin jaktpolicy 

tagit avstånd från användning av 
fångstredskap vid jakt på rovdjur. 
”Användningen av fällor för rovdjur 
som lo, grävling och mård liksom fäl-
lor och snaror för räv ska förbjudas. 
De fångade djuren utsätts i många 
fall för onödigt lidande, både genom 
fysiska skador som de orsakar sig 
själva när de försöker ta sig ut och 
den stress som det innebär för dem.” 
(8)

Svenska Jägareförbundets remiss-
yttrande andas däremot tillfredsstäl-
lelse med att fällfångst åter tillåts och 
det gäller inte minst att man nu inte 
längre behöver uppge position på lo-
djursfällor med större noggrannhet 
än 1000 meter. (9)

Fångstredskapen är inte heller se-
lektiva, vilket strider mot Artskydds-
förordningen, enligt vilken det är 
”förbjudet att för fångst eller dödan-
de använda medel eller metoder som 
inte är selektiva” för ett antal arter, 
däribland lodjur. (6) Då fällorna säl-
lan kan göras selektiva kan de fånga 
djur av alla åldrar och kön, med el-
ler utan ungar. Andra däggdjur än 
målarter, både vilda och tama, samt 
stora rovfåglar som kungsörn och 
havsörn fångas ibland i stora fällor 
för fyrfota rovdjur.

Fångstredskapen underlättar il-
legal jakt, då kontrollen i stort sett 
är obefintlig. Det är svårt att bevisa 
vem som gillrat ett fångstredskap. 
Kontrollen underlättas inte av att po-
sitionen för fångstredskap ska koor-
dinatsättas med en noggrannhet av 
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1000 meter och att fångstredskap 
som placeras på en fastighet vars 
areal understiger 1000 hektar (ca 3 
x 3 km) undantas helt från kravet på 
koordinatangivelser.

Fällor ger också ett extremt jakt-
tryck då de ”jagar” dygnet runt och 
under stor del av året, vilket gör dem 
extremt effektiva. Det finns inget 
som hindrar att fällor används hela 
året då det finns många djurarter 
som är fredlösa året runt. Djur kan 
också fastna i eller skada sig i fällor 
som inte längre används eftersom de 
ofta lämnas kvar i markerna.

Enligt Jägareförbundet är det fler 
än 50 000 jägare som ägnar sig åt 
fällfångst. 

Källor: 
1. Föreskrifter om ändring i Natur-

vårdsverkets föreskrifter och allmänna 
råd (NFS 2010:15) för länsstyrelsens 
beslut om licensjakt efter lo. http://
www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-
miljoarbetet/rattsinformation/foreskrif-
ter/nfs-2014-25-kopia.pdf. 

2. Överlämnande av rätten att 
besluta om licensjakt efter lodjur till 
länsstyrelserna i Norra rovdjursförvalt-
ningsområdet http://www.naturvards-
verket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/
rattsinformation/beslut/lodjur/delega-
tion-licensjakt-lodjur-norr-140131.pdf

3. Naturvårdsverket följer Jäga-
reförbundets linje om fällor http://
jagareforbundet.se/aktuellt/forbundsny-
heter/2014/01/naturvardsverket-foljer-
jagareforbundet.

4. Naturvårdsverkets föreskrifter 
(NFS 2013:13) om typgodkännande 
av fångstredskap http://www.natur-
vardsverket.se/Documents/foreskrifter/
nfs2013/nfs-2013-13.pdf. 

5. Söderberg A. 2010. Fällfångst av 
lodjur. En sammanställning av uppgif-
ter om avlysningsjakter på lodjur som 
genomförts i Sverige under perioden 
1996-2009. Statens Veterinärmedicin-
ska Anstalt.  http://www.wwf.se/source.
php/1278211/F%C4LLF%C5NGS%20
20100128.pdf

6. Svenska Rovdjursföreningens 
yttrande över utkast till Naturvårdsver-
kets föreskrifter om typgodkännande 
av fångstredskap. Ert ärendenummer: 
NV-09308-12 http://www.rovdjur.se/obj-
files/1/SRFYttrandefore_-1835490667.
pdf. 

7. Remissvar Naturvårdsverkets 
förslag till föreskrifter för länssty-
relsens beslut om licensjakt efter 
lo (dnr: NV-04787-14). Världsnatur-
fonden WWF. http://www.wwf.se/
source.php/1577355/Remissvar%20
-%20Naturv%E5rdsverkets%20
f%F6rslag%20till%20
f%F6reskrifter%20lojakt%202014%20
08%2028.pdf. 

8. Naturskyddsföreningen, Policy, 
Jakt och Viltförvaltning http://www.
naturskyddsforeningen.se/sites/de-
fault/files/dokument-media/Jakt-_och_
viltv%C3%A5rdspolicy.pdf.

9. Svenska Jägareförbundet remiss-
svar, föreskrifter länsstyrelsens beslut 
om licensjakt efter lodjur NV-04787-14
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JAkttRyck på FåGlAR

Jakttryck på fåglar
Hur stor del av de jagade arternas populationer dödas av jägarna varje 
år? Jägarna hävdar alltid att djuren ”tåler” vad de cyniskt kallar ”att 
skörda överskottet” eller att göra ”uttag” som om det handlar om en 
uttagsautomat för pengar. HANS RYTTMAN diskuterar detta.

kajor i samspråk.
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Jörgen Sjöström har i Jaktdebatt 
(nr 3 2014) skrivit om våra säll-

skapsdjurs påverkan på de vilda dju-
ren. Det är helt klart att framför allt 
katter, som inte på samma sätt som 
hundar är påpassade, tar möss, sor-
kar och fåglar (och andra djur, exem-
pelvis ekorrar, ormar). Men jag tror 
inte att katterna tar så många fåg-

lar som Svensson (Jörgens referens) 
anser; 10 miljoner eller 2 % av våra 
fåglar, framför allt tättingar. Jag tror 
att de tar 0,1 % eller kanske 500 000 
fåglar varje år. De är många fåglar 
men med tanke på att kanske 70 % 
av dessa småfåglar dör av andra an-
ledningar är kattens påverkan genom 
predation försumbar. (Min beräkning 

JAkttRyck på FåGlAR
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finns i senaste numret av Vår Fågel-
värld nr 5 2014).

Men Jörgen är medlem i fören-
ingen och är också mot det mesta 
av jakten i Sverige. Därför vill jag i 
första hand visa hur stor fågeljakten 
är. Självfallet är framför allt skatt-
ningarna av antalet fåglar i Sverige 
behäftat med stora osäkerheter. Utan 
att veta på vilket sätt författarna be-
räknat populationsstorlekarna på de 
olika arterna så tycker jag att det är 
egendomligt att tjädern skulle ha en 
stam på 350 000 par här i Sverige 
som boken Fåglarna i Sverige - an-
tal och förekomst påstår (Ottvall m 
fl 2011 SOF:s förlag) då tjädern på 
1970-talet ansågs ha 100 000 par 
(Ulfstrand,S. & Högstedt,G: Hur 
många fåglar häckar i Sverige? An-
ser 15 (1976), 1-32).  eller 50 000 - 
100 00 enligt Koskimies (Population 
sizes and recent trends of breeding 
birds in the Nordic countries, 1993, 
Helsinki). och kråkan beräknades till 
180 000 par. 

Alltnog, jag har alltid varit road 
av att räkna även om jag aldrig va-
rit speciellt duktig på det. Men även 
enklare beräkningar roar mig och 
nu har jag hittat en möjlighet att be-
räkna jaktens procentuella uttag av 
några av de populationer som jagas.

Jag har valt fyra kråkfåglar, kråka, 
kaja, skata och nötskrika. De skjuts 
i stor utsträckning och det finns be-
räkningar av hur stora stammar det 
finns i Sverige.

Kråka har visat sig stadigt minska 

sedan 1975 då fågelinventeringarna 
började, vilket gör detta  statistiskt 
signifikant Mer än en halvering har 
skett. Detta stämmer också överens 
med den beräkning av antalet som 
gjordes då och som skattade popula-
tionen till 400 000 par (Ulfstrand,S. 
& Högstedt,G. Hur många fåglar 
häckar i Sverige? Anser15 (1976), 
1-32). Koskimies uppger ett stort in-
tervall 250 000 - 500 000 1993 (Po-
pulation sizes and recent trends of 
breeding birds in the nordic countri-
es, Helsinki). Helt nyligen beräknas 
kråkans population till 180 000 par 
i Fåglarna i Sverige - antal och före-
komst (Ottvall m fl 2011 SOF:s för-
lag). (Jag använder i fortsättningen 
U&H, K resp.O för att ange vilka som 
beräknat antalen)

Skatan har haft en stabil utveck-
ling och U&H anger 350 000 par, K. 
300 000-600 000 par och O 220 000 
par vilket skulle tyda på en minsk-
ning.

Kajan ökar något sedan 1990-talet 
och U&H anger 100 000 par, K anger 
150 - 500 000 par och O 200 000 par.

Och till sist nötskrikan som mins-
kar signifikant - sedan 1990-talet 
med hälften. U&H anger 250 000  
K. 200 000 - 500 000 och O. anger 
290 000 par.

De äldre siffrorna speglar kanske 
den tidens populationsstorlekar och 
jag väljer alltså de senaste som Ott-
vall m fl. angivit.

I  Jägareförbundet statistik som 
jag redovisar i nr 4 av Jaktdebatt 

JAkttRyck på FåGlAR
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varje år kan jag räkna ut ett medeltal 
skjutna fåglar för de senaste tio åren. 
Jag finner då att det dödades: 

95 000 kråkor 
50 000 skator
48 000 kajor 
31 000 nötskrikor
per år i medeltal. 
Detta ger dödande av 
13,2 % av kråkorna
5,7 % av skatorna, 
6 % av kajorna

2,7 % av nötskrikorna. 
Jag utgår då i samtliga fall att var-

je par har två överlevande ungar på 
hösten då jakten sker.

Till vilken nytta dödas då alla 
dessa fågelindivider?

Den här ”viltvården” är det skam-
ligaste som finns inom jakten. Varför 
ska jägarna få bestämma hur den 
svenska faunan ska vara samman-
satt?

FoTo: HAns ringkråka går på restaurang.
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BirGiTTa WiBerG

Noterat på jaktfronten

RISk FöR omFAttANDe 
vARGJAkt I vINteR
Naturvårdsverket har tagit 
ett beslut som kan leda 
till den första licensjakten 
på varg på nästan fyra år 
i landet. Så många som 
90 vargar, det vill säga en 
fjärdedel av populationen, 
kan komma att skjutas. Tre 
föreningar har återigen skrivit 
till EU-kommissionen med 
uppmaningen att ingripa.
■ Naturvårdsverket har lämnat 
över rätten att besluta om licensjakt 
på varg till länsstyrelserna i 
Mellansverige. En sådan jakt skulle 
stödjas på den förra regeringens 
beslut om att det skulle räcka 
med 270 vargar för en gynnsam 
bevarandestatus. En siffra som 
kritiserades från forskarhåll och 
miljö- och djurskyddsorganisationer, 
däribland Jaktkritikerna, då siffran 
inte har någon vetenskaplig grund. 
I dag uppskattas den svenska 
vargpopulationen till 360 individer, 
vilket skulle kunna leda till en 
omfattande jakt i vinter.

Den nya miljöministern Åsa 
Romson (MP) hade helst skjutit 
på beslutet och säger till Sveriges 
Radio att hon föreslagit den nya 
landsbygdsministern Sven-Erik 
Bucht (S), som formellt har ansvar 
för jaktfrågor i regeringen, att 
upphäva beslutet. Han säger till SR 
att han inte har någon anledning att 
ifrågasätta Naturvårdsverkets beslut 
”eftersom det grundar sig på fakta 
och lagstiftning, och på EU:s art- och 
habitatdirektiv”.
Enligt Naturvårdsverkets beslut 
har naturvårdsorganisationerna 
inte längre rätt att överklaga, vilket 
strider mot Åhuskonventionen. 
Svenska Rovdjursföreningen, 
Svenska Naturskyddsföreningen 
och Världsnaturfonden har därför 
återigen skrivit till EU-kommissionen 
och uppmanat den att ingripa och 
återigen stoppa jakten.
– Problemet med dagens beslut är 
att det saknar solid vetenskaplig 
grund och baserar sig på den 
förra regeringens bristfälliga 
rovdjurspolitik. Vi kan inte ha 
politiskt satta mål för hur många 
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exemplar av enskilda djurarter vi 
skall ha i Sverige. Beslutet riskerar 
att rasera skyddet av hotade arter 
inom hela EU om politikerna ska 
bestämma hur många djur som ska 

finnas och skjuter bort ”besvärliga” 
djurarter utan vetenskaplig hänsyn, 
säger Tom Arnbom, rovdjursexpert 
på WWF.
    

FoTo: HAns ring (Hägn)
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läNSStyRelSeR StRuNtAR I 
Att ANmälA 
Antalet skjutningar av rovdjur, 
med hänvisning till att man vill 
skydda tamdjur, har ökat. Men 
nu visar det sig att Dalarnas 
länsstyrelse är den enda i landet 
som lämnat vidare ärenden 
till polis, vilket måste göras 
om skjutningarna misstänks 
vara olagliga. Det rapporterar 
Sveriges Radio Dalarna. 
■ Paragraf 28 i jaktförordningen 
gör det möjligt för jägare att skjuta 
rovdjur som attackerar deras djur. 
Antalet sådana skjutningar har ökat 
och ibland finns frågetecken kring 
dessa skjutningar. Numera är det 
länsstyrelserna, och inte polisen, som 
tar emot anmälningarna om paragraf 
28-skjutningar.
– Jag tycker det är märkligt att bara 
vi överlämnar misstänkta ärenden till 
polisen. Även i andra län borde det 
ibland finnas oklarheter i samband 
med paragraf 28-skjutningar, säger 
Stig-Åke Svensson, enhetschef för 
naturvårdsenheten på Länsstyrelsen 
Dalarna. 

SvAR på tAl tIll WASSbeRG
Thomas Wassbergs uspel i 
media om att han vill se alla 
vargar utrotade fick mothugg 
av en annan OS-hjälte, den före 
detta skidskytten Björn Ferry. 
■ Det var i samband med en rätte-
gång i Mora Tingsrätt, där fem män 

från Härjedalen stod åtalade för 
misstänkt illegal vargjakt i Tandsjö-
reviret, som Thomas Wassberg gav 
sig in i vargdebatten.
I Östersundsposten propagerade han 
för en avskjutning av Sveriges samt-
liga vargar. 
– Vargen är ett problem på landsbyg-
den. Det är bara en tidsfråga innan 
de kommer och tar ett barn söderut. 
Så illa är det, sade han bland annat.
Björn Ferry ryckte snabbt ut till var-
gens försvar.
– Själv tycker jag att det ska finnas en 
balans. Alla rovdjur ska finnas. Och 
som skogsägare tycker jag att det är 
rätt bra med varg. De äter upp både 
rådjur och harar och älgkalvar som 
annars äter upp mina tallplantor. Så 
det handlar som sagt om att hitta en 
balans. En balans i ekosystemet, sä-
ger han  till SportExpressen.se.
Ferry tycker att Wassberg har åldern 
inne för att börja tycka saker, även 
inom politikens område.
– Han har börjat bli så gammal att 
han kan tycka vad som helst och 
komma undan med det. Gamla gub-
bar och tanter brukar ju man ha över-
seende med. Han är inte riktigt där 
än att man kan misstänka att han är 
senil, men man kommer undan med 
mer ju äldre man blir.

oRo FöR FåGlARNA NäR Ny 
kommISSIoNäR tIlltRäDeR 
EU-parlamentets båda 
utskott för miljö och fiske 
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godkände Karmenu Vella 
som ny kommissionär för 
miljö- och fiskefrågor, trots 
miljöorganisationernas oro för 
att habitat- och fågeldirektiven 
kommer utarmas. 
■ Orsaken är bland annat bland an-
nat hans förbindelser med stora in-
tressegrupper för fiske och fågeljakt 
[– och han kommer från Malta, som 
är milt sagt ökänt i jaktsammanhang 
med sitt skandalösa skytte på flytt-
fåglar. Red. kommentar].
Miljöorganisationerna Birdlife Eu-
rope och EEB uppmanade parlamen-
tet att underkänna hans kandidatur. 
Samtidigt skrev Tysklands miljömi-
nister Barbara Hendricks ett brev till 
kommissionsordförande Jean-Claude 
Juncker där hon ber honom att inte 
”mixtra med EU:s habitat- och fågel-
direktiv”. Hon är orolig för att Kar-
menu Vella ska skapa osäkerhet runt 
de viktigaste regelverken för biolo-
gisk mångfald.

NAtuRvåRDSveRket vIll 
tA öveR JäGAReFöRbuN-
DetS uppDRAG
Naturvårdsverket vill ta över det 
”allmänna uppdraget” som i dag 
ligger på Jägareförbundet. Dess-
utom vill verket ha mer pengar 
för att kunna utvecklas till en 
jaktmyndighet för hela Sverige.
■ Detta framgår av Naturvårdsver-
kets önskemål i budgeten för de kom-
mande tre åren som skickades till re-

geringen redan i februari i år. 
Naturvårdsverket vill utveckla sin 
viltförvaltning till en central jaktmyn-
dighet. Det skulle bland annat inne-
bära att mycket av det arbete som 
ligger inom det så kallade allmänna 
uppdraget till Jägareförbundet skulle 
föras över till Naturvårdsverket. Det 
handlar bland annat om jakt-och vilt-
information, övervakning och funk-
tion som remissinstans. 
Jägareförbundet är kritiskt och menar 
att ”det skulle slå sönder den effekti-
va och framgångsrika svenska viltför-
valtningen totalt och rasera förbun-
dets arbete med samhällets miljömål”.
– Att det allmänna uppdraget fortfa-
rande ligger kvar på Jägareförbundet 
är en förlegad konstruktion som för-
eningen länge ifrågasatt. Det skapar 
stor obalans i debatten om viltförvalt-
ningen och de stora rovdjuren genom 
att förbundet i kraft av uppdraget 
tillförs mångmiljonbelopp som bland 
annat kan användas till opinionsbild-
ning mot de stora rovdjuren, säger 
Rovdjursföreningens generalsekrete-
rare Ann Dahlérus.
Rovdjursföreningen skulle välkomna 
om uppdraget övergick till Natur-
vårdsverket och anser att det samti-
digt vore lämpligt att även andra or-
ganisationer med specialkunskaper, 
såsom Svenska Rovdjursföreningen, 
Sveriges Ornitologiska Förening 
(SOF) och Svenska Naturskyddsför-
eningen (NF) skulle kunna beredas 
större delaktighet i viltförvaltningen 
och ges erforderliga resurser till det.

NoteRAt på JAktFRoNteN
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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!

bokeN JAktkRItIk
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Senhöstmorgonen bjuder på en 
glödande soluppgång med lätta 

cirrusmoln. En kontrast till de of-
tast förhärskande massorna av låga 
fuktmoln. Tusentals vitkindade gäss 
drar ner från arktiska trakter, över 
Baltikum och Östersjön mot öppna 
sydsvenska fält. Och därefter vidare 
mot sydväst om vintern driver dem. 

Lika regelbundna är skyddsjaktsan-
sökningarna och tillstånden likaså. 

Det är vindstilla och ännu milt, 
misstänkt höga är temperaturerna. 
Global warming? Samtidigt förund-
rar man sig över alla de inlägg som 
kategoriskt förnekar all mänsklig 
påverkan på klimatet. Oj, vad vi är 
oskyldiga!

Till sist
arne oHlsson

tIll SISt
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Nu står träden tecknade mot det 
sena årsvarvets himlar. Avlövade 
träd är också behagliga att skåda. En 
stor frid kunde råda, men dova knal-
lar hörs i olika väderstreck. Liv sökes 
och tages. Media nämnde i oktober 
en forskarrapport om att vi tycks ha 
en slags mental blockering mot att 
känna empati för många varelser 
som vi inte kan identifiera oss med. 
Vi är inne på det temat i några ra-
der efter ledaren i detta nummer av 
Jaktdebatt. Så mycket mer anledning 
har vi i så fall att upplysa om jaktens 
verklighet till så många som kan. Det 
kräver än mer engagemang alltså, 
från många fler djurvänner. Om vi 
tänker efter, är inte 30 000 dödade 
grävlingar eller 7 000 dödade knipor 
eller 16 500 dödade tjädrar riktigt 

tIll SISt

Som alltid är ni välkomna med 
bidrag till Jaktdebatt, närmast 
före 7 februari 2015, kort eller 
långt, med olika infallsvinklar. 
Maila till 
arne.e.ohlsson@telia.com 

sorgligt, speciellt eftersom detta är 
onödigt? Och ingalunda är deras livs 
avslut smärtfria och ”goda” alterna-
tiv till andra djur som vi dräper. Även 
om många människor okunnigt inbil-
lar sig att så är fallet.

NäR äNNu ett år närmar sig sitt slut 
måste vi upprepa vår enträgna väd-
jan att förnya medlemskapet, denna 
gång för 2015. En liten justering av 
medlemsavgiften har vi funnit moti-
verad. Det rör sig dock bara om 10 
kronor. Ett år kostar alltså nu 160 
kronor (eller 44 öre per dygn!) Det 
är de vilda djuren värda, tro mig. Det 
handlar om att en förening arbetar 
för deras sak, att deras roll som le-
vande, kännande varelser under fria 
liv i naturen har förvarare.
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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 2015
fullbetalande medlem 160 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

Henrik olstrup
henrik.olstrup@ownit.nu
070-576 32 15 

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. 



vintern är en hård tid och vi kan göra en god gärning genom att mata det vilda 
(utan baktankar) när det är kallt och dagarna korta. koltrasten har burrat upp  
fjädrarna för att bättre hålla värmen.
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