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… har föreningen varit utställare 
på Husdjursmässan i Kista under tret-
tonhelgen. Vi som deltog var överens 
om att antalet besökande var färre 
än förra året och utställarna var inte 
heller lika många. Men mässan är ett 
tillfälle att träff a människor öga mot 
öga och på så sätt få en bättre möj-
lighet att berätta om föreningen och 
vad vi står för. Man träff ar varghata-
re och jägare också men de fl esta på 
mässan är ju djurvänner och jag tror 
att vi fi ck fl era nya medlemmar. 

Mässan är billig (kostar ca 2000 
kronor) i förhållande till priser för 
annonser och eff ektivare för vår pro-
paganda. Nackdelen är att det krävs 
ett stort ideellt arbete för många per-
soner att stå på mässan i fyra dagar 
från kl.10 - 18.  Ett stort tack till alla 
som deltog.

En medlem, David Bogerius, har 
börjat ett Twitter-konto (@jaktkriti-
kerna) och har lovat att försöka skriva 
något några gånger per vecka. Vårt 
Twitter-konto har uppmärksammats 
snabbare än jag hade trott och är yt-
terligare en möjlighet att föra fram 
vårt budskap. Gå in på vår hemsida 
och läs. Vi ser också att medlemsan-
talet i föreningen ökar stadigt och att 
vår Facebook-grupp snabbt närmar 
sig 600 trots att gruppen är sluten. 

vI hAr Nu också fått en tid hos lands-
bygdsminister Sven-Erik Bucht i 
mars för att prata om jaktfrågor. Hur 
det mötet utfaller får bli besvarat i nr 
3 av Jaktdebatt då vi inte har möjlig-
het att få med något om detta i num-
mer 1, alltså i skrivande stund. 

Sen sist
Hans rYTTman

SeN SISt
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Vi är i starkt behov av hjälp i Stock-
holm med utskick av vår tidskrift 
Jaktdebatt. 

Vid tre tillfällen under året, i 
mars-april, i september och i decem-
ber trycker vi Jaktdebatt och skickar 
till våra medlemmar och några an-
dra mottagare. Hjälp behövs med 
den praktiska biten att hämta från 
tryckeriet, lägga i kuvert, frankera 
och lämna till posten. Mer informa-

tion om detta får du om du kontaktar 
Hans Ryttman på:

 
telefon 076-844 95 44             
eller maila till 
hans.ryttman@telia.com 

Det skulle vara av mycket stor 
hjälp för oss om någon vill ta hand 
om tidskriftens distribution, denna så 
viktiga del av vår verksamhet. 

StöD och INSAtSer för jAktkrItIkerNA

STORT TACK

till alla gåvogivare! Alla gåvor till föreningen betyder mycket för 
våra möjligheter att agera och sprida vårt budskap till de vilda 
djurens försvar. Kostnaderna finns ju alltid och vi försöker använ-
da våra begränsade tillgångar på bästa sätt.

Än en gång, hjärtligt tack till alla er som skänkt oss pengar, det 
betyder mycket!

vIll Du hjälPA föreNINgeN?
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Vildkaninen, ursprungligen hem-
mahörande i sydvästra Europa, 

har som bekant inplanterats på 
många platser i världen, så även i 
Sverige. Det har skett antingen ge-
nom direkt inplantering eller via fri-
släppande av tama och härdiga s.k. 
lantkaniner. Och som så ofta när det 
gäller mänskliga ingrepp i naturen, 
har effekterna ofta blivit negativa. 

Översiktligt om vildkaninen 
(Oryctolagus cuniculus) i Skåne
Den första uppgiften jag hittat om vil-
da kaniner i Skåne handlar om en fri-
levande stam vid Lomma (strax norr 
om Malmö) före eller omkring 1865. 
Stammen ”räknade om somrarne 
ett ej obetydligt antal medlemmar”. 
Denna stam dog dock ut på grund av 
”okynnigt folk, hundar och roffåglar” 
(Sign. O.). Men omkring följande se-
kelskifte gjordes uppenbarligen nya 
försök och redan 1913 står det att 

läsa i Svenska Jägarförbundets nya 
Tidskrift (SJFnT): ”Det är väl knappt 
femton, sexton år sedan vi ännu ej 
visste af några vilda eller låt vara 
förvildade kaniner inom landet” samt 
lite senare i texten ”Frågan blir nu 
att söka bot mot odjuren”. I Europa 
hade man vid denna tid börjat expe-
rimentera med sjukdomar, bl.a. höns-
kolera, samt förgiftning via kolsvavel 
och fosforbetade morötter. 

I en notis i samma årgång av SJ-
FnT berättas om ”flera 10 000-tal” 
kaniner i nordvästra Skåne och om 
förslag att tillsätta fyra kaninjägare i 
Skåne; vid Rögle och Mörarp i nord-
väst samt vid Skarhult och Öveds-
kloster. Utplantering hade skett i 
åtminstone Skarhult och vid Rögle 
under tidigt 1900-tal (SJFnT 1930). 
På Gotland lär kaniner från England 
ha planterats in 1902 (Svensk Jakt 
1949).

kANINeN - jAgAD och DomeStIcerAD

Kaninen – jagad, 
domesticerad, 
introducerad

KENNETH BENGTSSON berättar en plågsam historia, om  
vildkaninerna och kaninpesten och människans felgrepp i naturen.
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Australien
I Australien planterades kaninen in 
1862 och redan tjugo år senare var 
problemen mycket stora. Följderna 
blev katastrofala för landet och dess 
lantbrukare. 1913 talas det om ”mil-
liarder som förhärja kvadratmil med 
skog och betesmarker” (SJFnT 1913). 

Fula planer realiseras
Vad gör man då när ett inplanterings-
projekt får oönskade följder? Jo, man 
planterar in något annat som ska hål-
la efter det första. Det finns allt för 
många exempel på misstag, som lett 
till andra misstag, som lett till… o.s.v.

För bekämpande av kaninen i olika 
delar av världen har en virussjukdom 
vid namn myxomatos (kaninpest) 
använts. Denna sjukdom upptäck-
tes först bland laboratoriekaniner i 
Uruguay under slutet av 1800-talet 
(Wikipedia). Dödligheten är initialt 
mycket hög och det utdragna sjuk-
domsförloppet är uppenbart mycket 
plågsam för de drabbade kaninerna.

Till Australien infördes myxomato-
sen 1933 från Brasilien (Svensk Jakt 
1961). Första gången som sjukdo-
men släpptes fri i Europa lär ha varit 
i Frankrike 1952. Från Schweiz hade 
en läkare köpt en dos vaccin och med 

kANINeN - jAgAD och DomeStIcerAD

FoTo: KArl-EvErT lunDgrEn
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detta ympades ett antal infångade 
vilda kaniner. Denna lilla sten lär ha 
satt en lavin i rullning och sjukdomen 
spred sig snart till Luxemburg, Flan-
dern och västra Tyskland. På okänt 
sätt tog den sig också över till grev-
skapet Kent i England (Svensk Jakt 
1954). 

Samma år, 1952, skriver Nils Linn-
man följande om kaninen på Gotland 
i Svensk Jakt: ”Den som planterade in 
vildkaninen på Gotland var övertygad 

om att han gjorde en god gärning. 
Idag skulle han ha ångrat sig i högsta 
grad. Följden av inplanteringen har 
blivit förödande för skogsbruk och 
jordbruk”. Därefter, om än aningen 
motvilligt, pläderar Linnman för myx-
omatosens införande på ön. Så blev 
det uppenbarligen inte – inte under 
1950-talet om jag förstår allting rätt.

År 1961 meddelar Svensk Jakt att 
myxomatosen kommit till Sönder-
jylland och Fyn i Danmark. Senare 

Fjärran land med annorlunda fauna och flora, men också kaninland efter människors 
okloka idéer om inplantering för nöjesjakt. nya Zeeland 2013.

kANINeN – jAgAD och DomeStIcerAD
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i årgången meddelas att den i au-
gusti också upptäckts på Revingehed 
i Skåne och att spridning skett till 
Vomb och Hjularöd. Hur den kommit 
till Skåne nämns inte, bara att det 
skett ”på ett eller annat sätt”. Vi får 
nog tyvärr misstänka att någon tagit 
med sig smittan från Danmark eller 
kontinenten. Misstanken om mänsk-
lig hjälp blir än högre när det gäller 
Gotland. Till denna ö kom smittan 
i oktober 1962, enligt Svensk Jakt 

samma år.
Sedan dess får vi, och inte minst 

kaninerna leva med att sjukdomen 
finns och att den blossar upp med 
jämna mellanrum. Jag har själv dif-
fusa minnen av sjuka kaniner i Skå-
ne under 1960-talet, men har under 
följande decennier sett drabbade 
kaniner allt för många gånger. Epide-
mierna går i vågor och blommar ut 
när kaninstammarna nått höga täthe-
ter. Senast 2014 drabbades Skåne av 

kANINeN – jAgAD och DomeStIcerAD

FoTo: ArnE oHlsson
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en ganska omfattande epidemi som 
pågick under stora delar av andra 
halvåret. Denna var dock intet mot 
den epidemi som härjade i Skåne 
2010. Då slogs stora delar av bestån-
den ut och kaninerna var direkt fåta-
liga under året som följde.

Referenser
v Schönberg. 1913. Något om 

vildkaninen och dess bekämpande. 
Svenska Jägarförbundets nya Tid-
skrift 51:145-151

v Schönberg. 1930. Några ord om 
vildkaninen. Svenska Jägarförbun-
dets nya Tidskrift 68:27

Sign. O. 1873. Lommakaninerna. 
Svenska Jägarförbundets nya Tid-
skrift 11:146-148

Velthysen, H. 1954. När myxo-
matosen släpptes lös. Svensk Jakt 
92:413-414

Redaktionell kommentar:
Det är nog så att en del människor 
tror att alla kaniner i det fria är ut-
släppta tamkaniner, men så är alltså 
inte fallet. Jägarna ville ha ytterligare 
en art att skjuta och fånga, således 
inplanterades den också i Sverige. 

Apropå att bekämpa vildkani-
nerna när de blev många finns en 
uppgift i en bok som stödjer ovanstå-
ende. Den heter Rabén & Sjögrens 
Stora bok om djur av C B Gaunitz 
(jägmästare, lärare, författare från 
Västergötland) och illustrerad av  

Harald Wiberg. Den är från 1956 och 
i kapitlet Hardjuret som bor i jorden 
står bland annat att läsa:

”Hur besvärliga kaninerna är 
framgår av nedanstående notis pu-
blicerad i Stockholms-Tidningen den 
4 nov. 1951. Rubriken står där med 
stor, fet stil och lyder: `Ympaktion 
kan utrota Gotlands landsplåga.` 
Texten därunder är följande: Got-
lands vildkaniner kostar öfolket över 
10 miljoner kronor per år i skadegö-
relse. Rapsskördarna förstörs, skogs-
odling omöjliggörs och kaninerna 
äter upp betena så att fåraveln dör 
ut. För att bemästra den gotländska 
landsplågan föreslår professor Gösta 
Notini att man vid en generalaktion 
i vår ympar in myxomatos bland ka-
ninerna. det är en snabbt dödande 
virussjukdom, som enbart smittar 
rabbis. ` ”

Myxomatossmittade kaniner går 
en kvalfull död till mötes. Att avsikt-
ligt sprida sjukdomen är att tillfoga 
djuren ett kolossalt lidande och man 
kan undra över sinnelaget hos de 
personer som gör sådant, eller plä-
derar för det. Som en utvikning kan 
tilläggas att den omnämnde profes-
sorn var knuten till Svenska Jägare-
förbundet… 

För yngre läsare kan vi nämna att 
Nils Linnman (1915 – 2002) var den 
mycket kände radio- och TV-mannen 
som hade många naturprogram un-
der flera årtionden.

kANINeN - jAgAD och DomeStIcerAD
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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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jägArNAS orDNINg I NAtureN

Svenska dödsskytteföreningen 
(OBS! finns även under benäm-

ningen SVENSKA JÄGAREFÖRBUN-
DET) med ”Vi respekterar viltet och 
naturen” som motto i skön anda av 
självgodhet lämnar in en ansökan till 
regeringen att få jaga och döda gö-
ken.

Skälen är:
Göken är den enda fågeln som 

växer upp på andra fåglars bekost-
nad.  Honan värper upp till 20 ägg 
som hon placerar i andra fågelbon, bl 
a hos bofink, sädesärla, rödhake och 
flera andra. Utgår vi ifrån ungefär 40 
000 gökar (antalet har minskat av-
sevärt de gångna 20 åren) i Sverige 
då drabbas årligen upp till 800 000 
småfåglar, hos vilka åtminstone en 

kull förstörs.
Med en måttlig reducering av an-

talet gökar hjälper vår förening att 
rädda tiotusentals sångfåglar. Dess-
utom anser vi att en fågel som inte 
ta hand om sina egna ungar inte får 
anständigtvis tillhöra den svenska 
faunan.

Ser man på antalet skjutna dägg-
djur och fåglar, år 2013 bara 1120 
000 (en million etthundratjugotusen) 
då är vår statistik lite vilseledande.

Å ena sidan tas en tredjedel av alla 
dödade däggdjur och fåglar, det vill 
säga ca 360.000 inte tillvara. De äter 
vi inte och använder till inget annat - 
vi slänger eller i bästa fall gräver ner 
dem. Titta man bara på exempelvis 
kråkfåglar (bl a korp, kråka, skata, 

Om jägarnas och deras organisationers lysande 
idérikedom och briljanta matematiska uträkningar 

för att organisera och kontrollera naturen, 
 funderar PETER JACOBI

Jägarnas ordning 
och reda i naturen!
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jägArNAS orDNINg I NAtureN

kaja) är antalet dödade, förmodar 
våra kritiker, långt större. Men vi kan 
ju inte kräva av varje enskild jägare 
att han skickar ett meddelande till or-
ganisationen att han bara så där har 
skyddsjagat en av de två korpar som 
fanns på hans jaktmark.

Bara när det gäller varg, älg, lo 
och björn är våra siffror tillförlitliga 
– eftersom många deltar i jakten sam-

tidigt och har ett öga på varandra. 
Men bävern, björktrasten, havs-

truten eller grävlingen, för att nämna 
ett litet urval slängfärdiga kandida-
ter – vem bryr sig på allvar?

Tillbaka till vår ansökan: Vi är fak-
tiskt ett kristet land som värnar om 
barnen och det gäller även småfåg-
larnas ungar.

författaren med omhändertagen 
kattuggla.  

FoTo: PrivAT
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Förra året provsköt ledamöter 
från Riksdagens jaktklubb med 

pil och båge, trots att det är förbju-
det i lag. Enligt Sofia Arkelsten och 
Mikael Karlsson är det problematiskt 
att jaktklubben släpper fram pilbågs-
lobbyn, vars syfte är att underminera 
förbudet mot pilbågsjakt.

Företrädare för en idag förbjuden 
och dessutom kontroversiell form av 
jakt höll ett event inne i Riksdagen 
2014. Där kunde ledamöter som är 
medlemmar i den interna jakt- och 
fiskeklubben provskjuta pilbåge. Det 
är inte så dramatiskt. Den ledamot 
eller tjänsteman som vill spänna en 
båge på sin fritid har all rätt att göra 
det. Det som utmanar med övningen 
är just att det är i syfte bereda väg 
för jaktformen i svensk natur.

På Naturvårdsverkets hemsida 
står att det inte är tillåtet att jaga 
med pilbåge i Sverige. Det har det 
inte varit sen ett försök med bågjakt 
på hjortar i hägn år 1998. Det försö-

ket varken fortsatte eller förlängdes. 
Det finns en inlämnad ansökan om att 
tillåta jaktmetoden. Ansökan behand-
las av Naturvårdsverket som inte kan 
säga när beslut i ärendet kommer. 
Frågan var uppe under förra mandat-
perioden men inte heller då fattades 
det något beslut. Möjligen är detta 
kopplat till den pågående jaktlagsut-
redningen.

Det fINNS eN intresseorganisation 
som heter Bågjaktsförbundet som 
aktivt driver frågan. De samarbetar 
med andra på Europanivå för att 
exempelvis få tillgång till forskning 
som stöder deras sak. På sin hemsida 
skriver de att efter årsmötet ska de 
samtala med Naturvårdsverket för 
att höra var i processen deras an-
sökan befinner sig. Detta kommer 
ske under våren 2105. De meddelar 
också att de ska göra sitt yttersta för 
att övertyga jaktlagsutredningen om 
bågjaktens berättigande. De säger 

oetISk PIlBågSjAkt?

Oetisk pilbågsjakt?
I ett par decennier har föreningen haft en kritisk hållning till eventuell 
legalisering i Sverige av jakt med pil och båge. Lobbying pågår stän-
digt för denna jaktform, som Aftonbladet och andra medier uppmärk-
sammat. ANNE-MARIE LITZEN sammanfattar läget. 
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sig söka kontakt med Svenska Jägar-
förbundet och Jägarnas riksförbund 
för att söka ett utökat aktivt stöd.

Några länder tillåter jakt med pil 
och båge. Några tillåter detta enbart 
för smådjur. Men i exempelvis Stor-
britannien är det totalförbjudet se-
dan 1965. Enligt svenska jaktlagen 
ska jakt bedrivas så att djuret inte ut-
sätts för onödigt lidande. Pilbågsjakt 
uppfyller knappast detta krav.

För den här typen av jakt används 
särskilda bågar och särskilda pilar. 
Det kan argumenteras att utveckling-
en av den här typen av pil och båge 
gör skillnad. De ska vara än mer död-
liga. 

Men i Sverige finns särskilda be-
stämmelser om typgodkännande av 
fångstredskap – och de syftar just 

till att vilt inte utsätts för onödigt li-
dande.

Den som jagar på detta förbjudna 
sätt har som idé att skjuta mot ett li-
tet träffområde på ett vilt djur. Resul-
tatet är att det trots chocken känner 
smärta, lidande och springer tills det 
förblöder. Förutsatt att jägaren kla-
rar skottet. Det är mycket tveksamt 
och brister i jaktetik.

Vår bild är att seriösa jägare bryr 
sig om jaktetiken och har respekt för 
både djur och natur. Bågjakt rimmar 
illa med den bilden. Men det talar sitt 
tydliga språk att de två etablerade jä-
garföreningarna ses som objekt för 
Bågjaktsförbundets övertalningsin-
satser. De har hållit emot. Men det 
gjorde alltså inte riksdagens jakt- och 
fiskeklubb.

oetISk PIlBågSjAkt?

Fo
To
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detalj ur hällristning med pilbågsjakt.   
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Vargjakt med 
löslöpande hundar

LISE-LOTTE NORIN

Ett nytt inslag i årets vargjakt var 
att drivande hundar användes i 

jakten. Åtminstone sju av de tolv var-
gar som dödades i Örebro drevs fram 
med jakthundar. Sex hundförare del-
tog i jakten. 

Hundar har också använts vid jakt 
i andra län och man har använt både 
nordiska rashundar, blandraser och 
till Sverige tämligen nyligen införda 
raser som american foxhound och 
plotthound från Nordamerika samt 
rysk stövare från Ryssland. Hundar-
na som används är skarpa och ägar-
na försöker uppmuntra detta. 

Nya drevhundar
I södra och östra USA används den 
amerikanska foxhounden vid pack-

jakt (stora hundflockar jagar lösa) av 
beridna jägare på samma sätt som 
den engelska motsvarigheten gjorde 
i den nu förbjudna rävjakten i Eng-
land. Foxhoundarna beskrivs i ras-
standarden som modiga och inten-
siva krigare vid jakt och de är svåra 
att kalla av ett påbörjat drev. De har 
fötts upp för att jaga på hårdast möj-
liga villkor över det vidsträckta Nord-
amerika och de är snabba jägare som 
kan löpa långa sträckor. De har ett 
milt temperament utom när de förföl-
jer sitt byte. 

En annan nykomling för rovdjurs-
jakt är plotthunden som också kom-
mer från USA där den används för 
rovdjurs- och vildsvinsjakt. Enligt 
rasbeskrivningen är plotthunden av-

vArgjAkt meD löSlöPANDe huNDAr
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lad för storviltjakt och beskrivs som 
inte bara stark utan också våldsam 
när den jagar. De ska också vara 
kraftfulla, välmusklade och de är ag-
gressiva, modiga och orädda när de 
jagar. Till råga på allt är de intensivt 
självständiga, gentemot föraren får 
man förmoda. 

Plotthundar har sedan en tid till-
baka använts vid björnjakt i Sverige 
och inledningsvis fanns det ingen 
begränsning av hur många som fick 
användas i en jagande flock men nu-
mera tillåter lagen inte användning 
av mer än två hundar i taget. 

Rysk stövare är en stor kraftig och 
högbent stövare som har stor jaktlust 
och inte lämpar sig som sällskaps-
hund. ”Ypperliga för dig som skall 
jaga björn, lodjur, räv och vildsvin” 
enligt uppfödare.

Drivande hundar används även vid 
lodjursjakt och syftet är då att förmå 
lodjuret att klättra upp i ett träd eller 
stanna och göra motvärn så att skyt-
ten lätt kan avliva det. 

Hårdföra hundar som jagar i flock
De här hundarna är genom avel-

surval tuffa och hårda och ägarna 
triggar deras skärpa genom att låta 
dem hugga och slita i nedlagda by-
ten. Det blev ögonvittnen varse vid 
en avslutad vargjakt i år. Den ena 
kopplade hunden släpptes fram till 
och fick bita och ruska i huvud och 
hals på en dödad varg. På uppmaning 
från åskådarna försökte ägaren kalla 

av hunden bland annat genom att 
bända upp munnen på den men hun-
den tog genast ett nytt grepp. Det tog 
ägaren åtskilliga minuter att få bort 
hunden från den döda vargen trots 
att hunden var kopplad. Hundarna är 
genomgående människovänliga men 
de är våldsamma när de jagar och ef-
tersom man inte har kontroll på vad 
de jagar så är risken att de angriper 
såväl vilda målarter som andra arter 
liksom tamdjur.  

Ofta användes två hundar i dreven 
men åtminstone av ett jaktlag använ-
des fyra hundar. ”Att få fyra mördar-
hundar efter sig måste vara hemskt” 
sa ett av ögonvittnena. 

Lagstiftning
Vad säger då svensk lagstiftning om 
jakt på stora rovdjur med lösdrivande 
hundar? När det gäller varg och de 
flesta andra vilda djur finns inga be-
gränsningar men när det gäller jakt 
på lodjur och björn har Naturvårds-
verket i föreskrifterna för länssty-
relsernas beslut om licensjakt efter 
lo föreskrivit att högst två hundar 
får användas och att hundar inte får 
bytas under jakt på en och samma lo 
under en och samma dag. 

Föreskriften om licensjakt på 
björn har ungefär samma innehåll 
med undantag för att länsstyrelsen 
därvid ska rekommendera att hun-
darna inte får bytas under jakt på en 
och samma dag. 

I Naturvårdsverkets riktlinjer för 

vArgjAkt meD löSlöPANDe huNDAr
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skyddsjakt anges att: ”Skyddsjakt ef-
ter dräktiga hondjur bör regleras ge-
nom villkor om att lös hund inte får 
användas.”

Vidare stadgar jaktlag och jaktför-
ordning att jakten ska bedrivas så att 
inte viltet utsätts för onödigt lidande 
eller onödig påfrestning.  Den som 
genom uppsåt eller grov oaktsamhet 
bryter mot detta kan bli bötesfälld. 

Genomgående kan man säga att 
det är svårt för att inte säga så gott 
som omöjligt att fälla någon för över-
trädelser då tillsynen av jakten i hu-
vudsak är obefintlig. 

I Finland är skyddet av det vilda 
ännu mer begränsat i det här avse-
endet och här används ofta fyra hun-
dar vid vargjakt. I en delstat i USA, 
Wisconsin, blev det nyligen tillåtet 
att jaga varg med upp till sex hundar 
i packet.  

Löshundsjakt allmänt
Svenska Rovdjursföreningen och 
Djurskyddet Sverige vände sig år 
2011 till regeringen med en begäran 
om en utredning av löshundsjaktens 
konsekvenser. 

Som skäl för detta angav fören-
ingen bland annat att det inte behövs 
någon utbildning för jakt med lösdri-
vande hund och en jakthund blir en 
jakthund när den kallas för jakthund 
och kan då släppas utan kontroll om 
ägaren har jakträtt och det är lovlig 
tid. 

Löshundsjakten är ett hot mot 
vargar som försvarar sina revir mot 

hundarna vilket av jaktutövare och 
myndigheter anses vara ett skäl för 
skyddsjakt. Lösdrivande hundar rå-
kar också ut för olyckor i större ut-
sträckning än andra hundar och top-
par olycksfallsstatistiken. 

Hundar jagar dessutom inte alltid 
selektivt utan ofredar vilda djur som 
det inte är tillåtet att förfölja och det 
är heller inte ovanligt att får och an-
dra tamdjur blir angripna av jakthun-
dar. 

De nya hundraser som införs för 
rovdjursjakt kan misstänkas vara ett 
ännu större hot mot det vilda då de 
karaktäriseras som starka, snabba 
och våldsamma och dessutom är 
självständiga och svåra att kalla av 
drev. Att man dessutom får släppa 
flera hundar samtidigt gör att de 
hetsar varandra. 

Alliansregeringen gjorde ingen ut-
redning av löshundsjakten men med 
en ny regering och med nya för viltet 
mer påfrestande nya jakthundraser 
skulle det kunna vara läge att göra 
en ny framställning i samma ärende.

vArgjAkt meD löSlöPANDe huNDAr
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Hans Ryttman har vid flera tillfäl-
len diskuterat katternas preda-

tion på fåglar, senast i Jaktdebatt 
4/2014, men också i Vår Fågelvärld 
5/2014. Ryttman har då menat att 
antalet kattdräpta fåglar bör vara 
betydligt färre än vad diverse under-
sökningar visar. Ryttman skriver t.ex. 
ner Sören Svenssons uppgift om 10 
miljoner fåglar per år i Sverige till 
omkring en halv miljon i JD 4/2014. 
Som underlag för sin siffra har Rytt-

man inrapporterade ringmärkta fåg-
lar som tagits av katter. 

Jag är inget matematiskt snille och 
har heller ingen stor kunskap om hur 
man handskas med statistiska upp-
gifter. Men jag misstänker mycket 
starkt att Ryttmans underlag inte 
fungerar för att få fram ett säkert re-
sultat. Det sägs finnas över en miljon 
katter i Sverige och att bara varan-
nan av dessa skulle ta varsin (1) fågel 
per år faller på sin egen orimlighet. 

De fågeljagande katterna
kenneTH BenGTsson

De fågeljAgANDe kAtterNA

FoTo: KArl-EvErT lunDgrEnsjungande rödhake i vårkvällen, förhoppningsvis inte 
kattfångst.
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Nu har en amerikansk undersök-
ning visat att katternas predation 
istället är mycket allvarligare än vad 
vi tidigare trott. Undersökningen 
refererades på Sveriges Ornitolo-
giska Förenings webb den 15 januari 
i år och jag saxar ett par väsentliga 
stycken

”Frilevande katter är den största 
orsaken till död bland fåglar och min-
dre däggdjur i USA. Enligt en artikel i 
den amerikanska publikationen State 
of the Birds 2014 dödar katter cirka 
2,4 miljarder fåglar varje år. Uppgif-
ten kommer från en vetenskaplig stu-
die gjord av Smithsonian Conserva-
tion Biology Institute och US Fish and 
Wildlife Service . Enligt samma studie 
är antalet små däggdjur som dödas av 
katter i USA ännu högre – mellan 6,9 
och 20,4 miljarder varje år!

Enligt studien är katter ett betyd-
ligt större problem i naturen än vad 
man tidigare trott. En tidigare rap-
port, publicerad 2011, beräknade 
antalet kattdödade fåglar till en halv 
miljard, det vill säga bara en femte-
del av den summa man nu kommit 
fram till.

– Denna studie borde fungera som 
en alarmsignal för både kattägare 
och myndigheter att ta detta problem 
mera seriöst så att inte utvecklingen 
fortsätter mot ännu större påverkan, 
säger George H. Fenwick, president i 
American Bird Conservancy och fort-
sätter:

– Den solida grund som denna stu-
die vilar på bör en gång för alla sätta 
stopp för påståenden att frilevande 
katter inte utgör något problem i na-
turen. Det blodbad som frilevande 

De fågeljAgANDe kAtterNA

FoTo: HAns ring
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katter ställer till med är av häpnads-
väckande omfattning och kan inte 
längre ignoreras.

Artikeln i State of the Birds jämför 
även antalet kattdödade fåglar med 
andra vanliga (människorelaterade) 
dödsorsaker. Byggnader och föns-
terrutor dödar 600 miljoner fåglar i 
USA årligen, bilar 200 miljoner samt 
kraftledningar och master 37 miljo-
ner. Katterna svarar således för en 
dödlighet bland fåglar som är nästan 
tre gånger så stor som samtliga övri-
ga människorelaterade dödsorsaker.”

Hans Ryttmans sannolikt varma 
känslor för det i Sverige inplanterade 
och mycket effektiva rovdjuret kat-
ten, ska jag inte försöka påverka. Dä-
remot menar jag att Ryttman inte bör 
fortsätta med att sprida uppenbart 
missvisande uppgifter om katternas 

predation på vilda fåglar.

Redaktionell fotnot
Vad skulle hända med de katter som 
nu är spridda över hela planeten om 
människan försvann? Nu är detta 
scenario enormt osannolikt, kanske 
enbart hypotetiskt, men Alan Weis-
man kommer in också på katterna 
i sin fascinerande bok The World 
Without Us (Virgin Books 2008). 
Katterna skulle finnas kvar i avsevär-
da antal, menar Weisman, och sanno-
likt utkonkurrera andra predatorer 
av samma eller mindre storlek. Han 
nämner också att mellan 1970 och 
1990 fördubblades antalet katter i 
USA från 30 till 60 miljoner (US Cen-
sus Bureau). Boken finns på svenska 
som ”Vad händer med världen 
utan oss?”, Prisma 2008.

Så ser en modern jägare ut; fullt ut-
rustad i kamouflagedräkt med alla 
vapentillbehör. Samtidigt som vi ut-
vecklas eller tror oss göra det anser 
jag att vi är på fel spår, spåret leder 
oss tillbaka till en tid då djuren an-
sågs vara själlösa varelser som kunde 
behandlas hur som helst.

Jakten idag är ett cyniskt nöje el-
ler påstås lösa problem genom att vi 
skjuter av de djur som är besvärliga.

Jakten som bedrivs överallt i värl-

den är omfattande, som i Afrika, 
säljakten vid polerna och det brutala 
rovfisket i all världens hav. 

Framförallt nöjesjakt utförs av 
människor som till skillnad från pro-
fessionella jägare, varken har kun-
skap och erfarenhet för att avliva på 
ett snabbt och effektivt sätt. 

All jakt som anses som absolut 
nödvändig bör utföras professionellt. 
           eriC WouTers

Jaktens förhärligande

De fågeljAgANDe kAtterNA

INSäNDAre
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Sköt räv med salongsgevär
För ett antal sedan år sedan 
kunde stockholmspressen… med-
dela, att en ung flicka – jag vill 
minnas att hon var 16 eller 17 
år – hade skjutit en räv med sa-
longsgevär. Räven hade tidigt en 
morgon observerats utanför den 
unga damens fönster, och hon 
hade tydligen utan närmare re-
flexioner beskjutit den med första 
tillgängliga vapen. I pressen blev 
händelsen inte föremål för andra 
kommentarer än att flickan ved-
erbörligen glorifierades, Denna 
pressens kallsinniga hållning kan 
kanske förklaras genom att jäkta-
de journalister inte ha varken tid 
eller intresse tillövers för sådant 
som natur- och djurskydd, men 
den kan knappast ursäktas. 

Denna historia är ingen isole-
rad företeelse. Årligen äger lik-
nande händelser rum. För inte 
så länge sedan kunden pressen 
likgiltigt meddela att en 16-årig 
yngling skjutit en stor fågel, som 
han trodde var en hök och som 
han ansåg sig för sjuk. Det var en 
kungsörn… 

I det här fallet var skottet 
först och främst lagstridigt, enär 

kungsörnen är fridlyst året om 
och alltså inte får saklöst dödas. 
Vidare är det inte alls säkert att 
örnen var sjuk. Det mest troliga 
är att den var utmärglad i brist 
på näring. 

Människans lust att döda… går 
i första hand ut över de rovdjur 
som anses skadliga – om nu det-
ta… föga adekvata adjektiv ska 
användas, En räv skall i alla situa-
tioner omedelbart dödas, utan att 
en tanke spills på om räven verk-
ligen i den trakten gör männis-
kan… förfång. Även en del andra 
djur dödas reflexionslöst… mäng-
der av nyttiga rovfåglar skjutes 
som hökar.  Grävlingungar – gräv-
lingen är ju bevisligen ett oskad-
ligt djur – som råkat förirra sig ut 
på dagen avlivas i de flesta fall 
saklöst med första tillgängliga 
redskap. 

Ibland är dessa människors at-
tityd gentemot djuren närmast lö-
jeväckande, och förfaringssättet 
sådant, att man frågar sig hur det 
verkligen står till med förnuftet 
och folkbildningen i detta upplys-
ta land. Det har sålunda hänt att 
grävlingarna på sommarnätterna 
råkat komma in i Stockholms för-

Citatet
Lusten att döda

cItAtet
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städer, och att folk – i stället för 
att låta dem vara ifred och leta 
sig ut igen – alarmerat polisen.

 Det enkla faktum att räven… 
måste jaga vissa andra djur för 
att existera, stod naturligtvis inte 
klart för… tidningsredaktionen, 
som upplät sina spalter för dylikt 
dravel.

Ur Sveriges Natur 1952, återgivet 
i Djuren och vi. Djurskydd – Vilt-
vård – Naturskydd. Förlagshuset 
Pebe AB 1966

Är situationen och attityden bättre 
år 2015?

      Red.

cItAtet

FoTo: HAns ring
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Jaktårets skjutna djur
hANS ryttmAN

Det är i skrivande stund bara tre 
månader sedan jag skrev om sta-

tistiken som Svenska Jägareförbun-
det ger ut över antalet dödade djur 
i den svenska jakten. Det är mycket 
ovanligt att rapporten från det gång-
na jaktåret 2013/2014 ligger klar så 
tidigt på året. Normalt kommer ett 
jaktårs resultat först på hösten, nor-
malt i november, men nu alltså i må-
nadsskiftet januari-februari 2015. 

I det till mig översända materialet 
finns inte några mer kommentarer än 
en procentuell siffra på hur mycket 
jakten på en djurart minskat eller 
ökat sedan föregående jaktår. Sta-
tistiken som tas in kommer från en 
angiven areal på strax över 9 miljo-
ner ha jaktmark (ca 30 % av marken 
nedanför odlingsgränsen). Det är den 
lägsta arealen sedan 1996. Varför 
arealen har minskat finns ingen för-
klaring till.

Som jag tidigare framhållit är in-
samlingen inte gjord med någon sta-
tistisk metod och därför kan inga för-
ändringar beräknas statistiskt.

Tidigare år har mellan 5000 - 6000 
jägare lämnat in rapporter om sin av-

skjutning och därifrån har man be-
räknat den totala avskjutningen. Det 
framhålls dock att trender kan avlä-
sas i den redovisade statistiken. Det 
är det som jag redovisat i diagram i 
tio-års perioder.

Detta är avskjutningen som redo-
visas men här är inte fjälljakten in-
räknad och det är bl a betydligt fler 
dalripor, fjällripor och tjädrar som 
tillkommer. Enligt uppgift ska dessa 
antal redovisas senare och jag lär då 
få återkomma med dessa antal i ett 
senare nummer av Jaktdebatt.

I det förra numret av vår tidskrift 
redovisade jag ett antal diagram som 
visade avskjutningen av de arter som 
ingår i den s k viltvården. Nu ska jag 
visa några avskjutningsdiagram av 
de andra arterna.

Den minskning av älgar som jä-
garna menar förekommer i Värmland 
och Dalarna visar sig inte i denna sta-
tistik. Det går ju inte att veta om äl-
garna är få i vargområdena och van-
liga i andra, men klart är att älgarna 
inte minskar i Sverige som flera av 
jägarna menar.

jAktåretS SkjutNA Djur
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aRt         aNtaL  aRt          aNtaL

ÄLG              94 950  FJÄLLRIPA       900
RÅDJUR           106 400  TJÄDER  15 200
SKOGSHARE            19 000  ORRE   19 000
FÄLTHARE             25 400  JÄRPE     6 400
VILDKANIN   5 200  FASAN   30 400
BÄVER   8 200  RAPPHÖNA    2 500
RÄV              64 000  KRÅKA   68 300
GRÄVLING             33 900  SKATA   48 900
MINK   7 900  KAJA   60 100
MÅRD             11 000  NÖTSKRIKA  36 600
ILLER   2 900  DOVHJORT  36 800
GRÅGÅS             24 100  KRONHJORT    7 200
KANADAGÅS            23 800  VILDSVIN  83 900
SÄDGÅS   2 700  BISAM          90
GRÄSAND           123 400  MÅRDHUND       140
KRICKA   6 200  MUFFLON       190
STORSKRAKE  1 100  BLÄSAND    1 300
KNIPA   9 100  BLÄSGÅS       400
EIDER   1 400  SMÅSKRAKE       200
VIGG   2 500  SJÖORRE         20
ALFÅGEL   <500  RÅKA     7 200
FISKMÅS   9 100  BJÖRKTRAST    1 500
GRÅTRUT   5 300  KORP        700
HAVSTRUT   1 100  STORSKARV       600
RINGDUVA             78 200  LO          20
MORKULLA   1 200  BJÖRN        305
DALRIPA   5 900

jAktåretS SkjutNA Djur

ANtAl SkjutNA Djur uNDer jAktåret 2013-2014 
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Utvecklingen av vildsvinsstammen 
har gått fort vilket visar sig även i av-
skjutningen. Det är alltså sex gånger 
fler vildsvin i dag än för tio år sedan 

och vildsvinen gör stor skada fram-
för allt hos lantbrukare men också i 
trafiken. En krock med ett vildsvin är 
dramatisk och otäck.

jAktåretS SkjutNA Djur

FoTo: HAns ring
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jAktåretS SkjutNA Djur

FoTo: HAns ringfejande råbock.



JAKTDEBATT 1/2015  29

jAg hAr träffAt jägare både från 
Gävleborgs- och Uppsala län som 
menar att antalet rådjur har minskat 
i de båda länen. Minskningen, menar 
jägarna, beror på antalet lodjur. Pro-
blemet med den slutsatsen är att jä-
garna inte har den blekaste aning om 
vad rådjursantalet beror på utan skyl-
ler naturligtvis på ett rovdjur som de 
anser vara en konkurrent.  Ett par fel-
slut är att, för det första lodjuren har 
blivit så få att Naturvårdsverket inta 
tillåter jakt under vintern 2015. An-
talet lodjur är lägre än på mer än tio 
år. Dessutom drabbas rådjur mest av 
snörika vintrar och av jägarnas egen 
jakt. Det syns tydligt i diagrammet 

att då jägarna skjutit många rådjur 
minskar rådjursstammen kraftigt och 
då jakten är mindre stiger antalet 
så att jakten sen kan bli större. Det 
krävs mycket mer noggranna studier 
för att kunna klarlägga orsak-verkan-
samband än ett allmänt tyckande.

En siffra som jag ställer mig frå-
gande till är antalet dödade lodjur. 
Den siffra som som Jägareförbundet 
anger i sin rapport är licensjakten 
men sedan tillkommer skyddsjakt 
som har varit ca 20 individer varje år 
förutom en okänd illegal jakt. I år har 
jakten på lodjur förbjudits då lodjurs-
stammen har sjunkit katastrofalt, för-
modligen beroende på jakten…

jAktåretS SkjutNA Djur
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SkogShAreN vISAr uNDer många 
år en vikande trend. Jag tror inte att 
jägarnas intresse för att jaga hare 
har minskat utan att skogsharen har 
sämre förutsättningar att klara sig 
nu för tiden än tidigare. En viss bort-
trängning av fälthare lär förekomma 
och man finner hybrider mellan fält-
hare och skogshare. Men om man ser 

på utvecklingen så har skogsharen 
minskat oroväckande. Även så sent 
som på 1980-talet dödades nära 200 
000 skogsharar om året och det var 
först i början på 1990-talet som an-
talet skogsharar sköts i färre än 100 
000 individer. Det är verkligen en 
oroande utveckling för arten.

fälthAre hAr AlDrIg varit lika ja-
gad som skogsharen även om fält-
haren sköts i ca 100 000 exemplar i 
början av 1990-talet. Även fältharen 
minskar enligt avskjutningsstatisti-
ken vilket skulle tyda på att jakt på 
hare inte är lika intressant för jä-
garna idag. Det skulle vara mycket 
glädjande eftersom i alla fall skogs-

harejakten sker med drivande hund 
och kan pågå i många timmar. Om 
nu haren händelsevis skulle klara 
sig undan jägarens dödande skott så 
innebär jakten säkert slutet för haren 
som inte fått tid att äta den mängd 
mat den måste ha för att överleva en 
kall natt. Haren har ju också förlorat 
mycket energi och har inga reserver.

jAktåretS SkjutNA Djur
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Det är kANSke inte många som vet 
om att den tämligen lilla ringduvan 
skjuts i så stor utsträckning. Varje 
år dödas ca 70 000 duvor. Jag an-
tar att en del blir mat men det stora 
flertalet är nog s k ”skyddsjakt” då 
duvorna gärna äter ärtor och en del 
andra spannmålsprodukter. Det stora 
problemet är att jakten orsakar ska-
deskjutningar och att de skadade 
fåglarna lider men också att andra 
rovfåglar lättare får tag i dessa ska-
dade fåglar och blir sekundärförgif-
tade. Undersökningar i Sverige och 
Finland visar att t ex 25 % av de upp-
hittade havsörnarna var förgiftade av 
bly. Det är naturligtvis inte ringdu-
vorna som orsakar dessa förgiftning-
ar men andra rovfåglar som inte un-
dersökts råkar säkert ut för samma 

sak. Dessutom börjar jakttiden innan 
ringduvans häckningssäsong är över.

De två SkogShöNSeN, orre och tjä-
der, har en förvånansvärt likartad 
utveckling.  Orren som är vanligare 
skjuts i större utsträckning med ca 
10 000 individer per år. Det är en 
klart vikande utveckling hos båda 
arterna och här anses det moderna 
skogsbruket spela stor roll. Om man 
studerar utvecklingen under en 30-
års period så visar båda arterna en 
svagt vikande trend. De toppar som 
t ex jaktåret 2007/2008 visar kan 
bero på gynnsamma förutsättningar 
för häckning och ungöverlevnad som 
också visar sig i fler fåglar de kom-
mande åren.

jAktåretS SkjutNA Djur
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för cA 15 år sedan kom den euro-
peiska jägarorganisationen FACE och 
Birdlife (ornitologiska organisationen 
i Europa) överens om att fåglar som 
minskar inte ska jagas. Men Svenska 
Jägareförbundet verkar inte bry sig. 
Ejdern minskar kraftigt med 50-70 % 
i olika områden men jägarna fortsät-
ter att skjuta. Oförlåtligt! Och varför 
ska sjöorre, småskrake, bläsgås, alfå-
gel och bisam dödas. Den eventuella 

köttmängden och pälsstorleken (bi-
sam) är ju försumbar och dessa borde 
djur tas bort från jaktförordningen. 
Jag anser förstås att all fågeljakt bor-
de förbjudas, framför allt beroende 
på den stora skadeskjutning som få-
geljakten orsakar. Men de fågelarter 
som dödas i litet antal borde direkt 
tas bort utan några som helst protes-
ter eller uppoffringar från jägare.

jAktåretS SkjutNA Djur

Tjäder avskjutning 1984-2013
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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.

kAllelSe tIll årSmöte
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Till sist
arne oHlsson

Vart tog vintern vägen? I skrivan-
de mars-stund har åtminstone 

den svenska södern nästan försko-
nats från snötäcke och köldens grepp 
om de vilda varelserna. I de tidigaste 
morgontimmarna börjar koltrasten 
sjunga, i mörkret som motvilligt ska 

ge vika för den trevande vårdagen, 
eller vårvinterdagen. 

Koltrasten, våra nationalfågel sen 
1962, men som kanske under året 
mister den rollen. Nu röstar vi ånyo 
om en nationalfågel. Gå gärna in på 
Sveriges Ornitologiska Förenings 

tIll SISt
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hemsida och läs mer: www.sofnet.org
Någon större sak av vår bevingade 

och befjädrade och skönsjungande 
nationella symbol har vi aldrig gjort. 
Inga stadsvapen och vapensköldar 
med koltrast, ingen Koltrastens Dag 
som USAs Bald Eagle Day. Men det 
kanske blir lite ändring på detta nu? 

Av världens i runda tal 200 länder 
har drygt 90 nationalfåglar, inklusive 
våra nordiska grannar. Danmark har 
knölsvanen, Norge strömstaren, Fin-
land sångsvanen och Island har jakt-
falken. Ett publikt arrangemang som 
nog kan sprida något positivt om vår 
fågelfauna.

SAmtIDIgt PåmINNS mAN igen och 
igen och igen om mörkret i männis-
kors tänkesätt och attityder mot det 
vilda – under alla årstider. I den an-
nars fantastiska månaden maj kom-
mer beväpnade individer att skjutna 
de just flygga, eller knappt ens det, 
råkungarna, många för att säljas till 
skånska gästgivaregårdar. Och ofta 

nedskjutna för att ”värna om männis-
kors hälsa”. Råkorna kan ibland för-
aktas bara för att de är svarta. Och 
den gångna vintern hade givetvis 
sina jakter på de fåtaliga vargarna, 
i vissa fall ännu våldsammare med 
speciellt domesticerade hundar, som 
vi belyser på annan plats i detta num-
mer av Jaktdebatt.

om NI läSt tidskriften från början så 
vet ni att föreningen behöver prak-
tisk hjälp med utskicket av denna 
viktiga publikation.

Från redaktionen vädjar vi också 
om fler bidrag, text och gärna bilder 
också, för att fortsatt göra Jaktdebatt 
till ett påtagligt inslag i debatt om 
jaktfrågor. Vi måste göra så mycket 
mer för att lyfta fram de otaliga över-
greppen mot de vilda individerna i 
vår fauna, och försöka påverka och 
avslöja och upplysa.

Maila till:
arne.e.ohlsson@telia.com

tIll SISt
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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 

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. 
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