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…har föreningen haft sitt årsmöte 
i Stockholm, närmare bestämt den 
18 april, under trevliga former som 
vi brukar. Frågan om ny ordförande 
kunde tyvärr inte lösas då heller. Vi 
arbetar vidare på detta, men två nya 
ledamöter valdes in som vi hälsar 
hjärtligt välkomna. Det är Liv Kling-
enberg de Verdier som valdes på 2 
år, och David Bogerius som valdes på 
1 år efter Birgitta Wiberg. Omvalda 
på 2 år till 2017 blev Lise-Lotte No-
rin och Henrik Olstrup, på 1 år till 

2016 kassör Ewa Thebo. Sittande till 
2016 är sekreterare (och Jaktdebatts 
redaktör) Arne Ohlsson, Tatjana 
Kontio (också teknisk redaktör) och 
Anne-Marie Litzen. Föredragande 
var Hans Ryttman, initiativtagare 
och som fungerat som tillförordnad 
ordförande efter sin stora insats som 
föreningens ordförande sedan 1987. 

Det råder ingen tvekan om att för-
eningen i högsta grad behövs framö-
ver. Mycket av den jakt som bedrivs 
i svenska marker är ett elände och, 

Sen sist
arne oHlsson

SeN SISt

FoTo: HAns ring
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SeN SISt

framför allt, detta får bara fragmen-
tarisk uppmärksamhet i förhållande 
till omfattningen av jaktens negativa 
sidor. Därför behövs nya krafter, och 
yngre, i Jaktkritikernas styrelse. En 
ideell förening är dess medarbetare 
som engagerar sig på olika nivåer 
och efter tid och förmåga. Vi måste 
fortsatt spela den psykologiska roll 
som är klart större än föreningens 
storlek, så att säga. Det fi nns många 
arbetsuppgifter för föreningen och 
varje ny medlem innebär ökade re-
surser.

En modest höjning av medlems-
avgiften ansåg årsmötet befogad. 
Inte minst kostnader för tryckning av 
Jaktdebatt och porto är en stor del av 
utgifterna. Vi tog beslut om 20 kro-
nor, det innebär 180 kronor från och 
med 2016. Vi hoppas verkligen att 
arbetet för de vilda, jagade och för-

följda djuren är värt att spendera en 
halv krona på per dag, Högre än så 
är inte medlemsavgiften! Som alltid 
är era gåvor jätteviktiga och vi tackar 
varmt för dessa.

En ostadig sommar har passerat 
och nu är ännu en jaktsäsong påbör-
jad, inledningsvis med licensjakt på 
björn och allmän jakt på fl era arter 
änder. Hösten är datum efter datum 
som innebär inledning av perioder 
med katastrof och lidande för hund-
ratusentals djurindivider i markerna 
när jakten går. Från lugnet ena da-
gen till skottsalvor, hagel och kulor 
mot levande, kännande varelser från 
gryningen nästa dag. Med de skad-
skjutna individerna som plågas i snå-
ren, med högar av livskraftiga djur 
som dödats för det rena nöjets skull… 
Det är vad jägarna kallar hobby, re-
kreation, frisk luft, naturupplevelser.

Värva en ny medlem och som belöning får du Hans Ryttmans inne-
hållsrika bok Jaktkritik.
Maila oss uppgifterna om den nya medlemmen, dina egna uppgif-
ter. När medlemsavgiften inkommit får du boken med posten.
Vi måste bli fl er!
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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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Att tA StällNINg mot JAkt

Fo
To

: H
An

s 
ri

n
g

Trafikolyckor och skogsskador är mer hållbara argument för jakt på älg än det rena 
nöjet.
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Kändisar som jagar har vi tagit upp 
förut här i Jaktdebatt. Årligen fi-

gurerar fenomenet i medierna och 
jakten glorifieras som en förtjusande 
och fin hobby. Det är rena livskvalite-
ten! Det vill säga, det betyder ”livs-
kvalitet” att ge sig ut för att döda och 
oundvikligen också skadskjuta och 
plåga vilda djur. Hur absurt och oge-
nomtänkt kan det bara bli? Det är ju 
inte jakt med kamera det gäller…

Man kan ibland undra vilken in-
ställning till jakt som mer eller min-
dre offentliga personer har som ar-
betar i medierna med ämnet natur. 
Påfallande ofta är de tystlåtna om det 
omfattande och utbredda dödandet 
av vilda djurindivider alldeles i vår 
närhet, i den natur de rapporterar 
om. Vilken ”naturkändis” vågar stå 
upp emot nöjesjakten? Är det alltför 
obehagligt? Är det inte värt debat-
ten?

hur Det förhåller sig i detta avse-
ende i andra europeiska länder kan 

jag inte gå djupare in på. Men hur 
som helst, det var riktigt uppmunt-
rande att läsa Chris Packhams kröni-
ka Opinion i julinumret 2015 av den 
förstklassiga tidskriften BBC Wild-
life. Där sågar han argumenten full-
ständigt för att vissa fåglar ses som 
jaktbart vilt, gamebirds, medan an-
dra slipper undan (åtminstone legalt) 
upplevelsen att träffas av hagelsvär-
mar och stressas förskräckligt för 
att en minoritet av befolkningen vill 
döda för att det är roligt. Som sagt, 
fågelarter behandlas verkligen olika.
 
exempelVIS, morkullAN hAr mins-
kat med mellan 70 och 80 procent 
i Storbritannien under de senaste 
25 åren och enkelbeckasinen med 
närmare 90 procent. Men de jagas 
fortfarande, de är trots detta game-
birds. Samtidigt har populationen av 
tofsvipa halverats 1987 – 2012 och 
fortsätter att gå ner (BTO/JNCC Bird-
Trends).  Men dessbättre jagas inte 
tofsvipan. Den har i stället blivit nå-

Att tA StällNINg mot JAkt

Att ta ställning 
mot jakt

arne oHlsson
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got av en symbol för fågelskydd och 
det anses som ett gott betyg åt en 
lantbrukare att ha vipor på sina mar-
ker. Men morkullan och enkelbecka-
sinen, varför skulle dessa två vadare 
inte förtjäna att få vara ifred från 
jakt, det vill säga det mest onödiga 
de kan utsättas för?
   
Det kAllAS trADItIoN. Packham 
skriver: ”It´s tradition, you see.” och 
han fortsätter: ”Galenskap! Det ät 
hög tid att vi avskaffar denna slags 
idiotiska, oacceptabla skillnad i våra 
lagar. … låt oss hugga ner traditionen 
med en lie”, traditioner som ”prak-
tiskt och moraliskt inte längre är i 
överensstämmelse med tiden som vi 
lever i nu… de är ren idioti”.

Svenska jägare hänvisar ofta till 
traditioner. Som att något som pågått 
måste fortsätta, även om det handlar 
om en dum, olämplig, brutal förete-
else. Det är senilt argument i all sin 
ynklighet. Åtskilliga är ju ändå de 
traditioner som upphört och kanske 
ersatts med nya och fredligare.

Morkullan råkar riktigt illa ut i så 
gott som alla europeiska länder. Och 

änderna jagas allestädes trots att av-
skaffad andjakt inte skulle leda till 
något som helst besvär för en enda 
människa. Vi kan härvidlag exempli-
fiera med vad som anses som jaktba-
ra fåglar i ett annat europeiskt land, 
vårt sydöstra grannland Polen. 

Bilden är likartad med hönsfåglar, 
gäss, änder, en duva och två andra 
välbekanta arter. Dock räknar jag 
bara till 13 arter. Det är en kort lista 
jämfört med många länder: 

Fasan
Järpe
Rapphöna
Grågås
Sädgås
Bläsgås
Gräsand

Listan är enligt uppgifter i nyut-
komna, gedigna guideboken Birding 
in Poland (Oriolus Förlag), en bok 
som starkt rekommenderas om du 
ska skåda i landet.

Det mINStA Att sträva efter är ju att 
reducera jakten så att de mest ”mar-

Kricka
Brunand
Vigg
Ringduva
Morkulla
Sothöna

FoTo: HAns ring

Att tA StällNINg mot JAkt

krickor, vår minsta and som jagas också i sverige.
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ginella arterna” fredas, men många 
tror förmodligen att all jakt behövs. 

Generaliseringarna sprids på al-
lehanda sätt. Exempelvis kan näm-
nas reklambladet Uppslaget som 
Postnord utdelar varje vecka i våra 
brevlådor. I nummer 35 uppmanas lä-

saren att ”bli redo för jaktsäsongen”. 
Lite förhärligande av höstens jakt 
finns att läsa och påståendet att ”jakt 
balanserar naturen” antyder att det 
är vi som ska bestämma, vi ska mäs-
tra över liv och död.

När det gäller det låga medlems-
antalet tror jag att det delvis be-

ror på flera rädslor. Frågor om jakt 
upplever jag vara så känslomässiga 
och infekterade. Är man mot jakt så 
känner man sig hotad av jägare.

Jag vet av egen erfarenhet när jag 
bodde ute på landet där det jagades 
intensivt, att när jag gick ner till jä-
garna som stod på vår tomt med ge-
vären i händerna, blev det en hotfull 
stämning i det mötet. Ändå förhöll jag 
mig lugn och saklig men olustkänslan 
var mycket stor.

Sen kunde jag komma cyklande 
på stora vägen och plötsligt stod en 
jägare vid vägkanten med sitt gevär 
riktat mot mitt håll! Då fick jag stora 
skälvan.

Jag tror det är vapnet i handen på 
jägarna som skrämmer många och 

därför vågar de inte ta ställning ge-
nom att gå med i föreningen.

En annan orsak är nog att männis-
kor inte vill inse fakta som sårar dem. 
De vill hellre vara lyckligt ovetande. 
Det tar så mycket tid och energi att 
engagera sig. Varför bry sig om dju-
rens lidande när man inte känner 
dem som individer?

Till sist - det finns åtminstone två 
föreningar till som jobbar med sam-
ma frågor som Jaktkritikerna. Det är 
dels Djurens Rätt där Lise-Lotte No-
rin jobbar ideellt med jaktfrågor (läs 
gärna senaste numret av tidningen 
Djurens Rätt) och dels Djurskyddet 
Sverige där Sten Stenson är ansvarig 
för samma sak.

Detta betyder att det finns fler 
fora där man är engagerade i de vilda 
djuren, vilket känns positivt.

Varför är vi inte fler i Jaktkritikerna?

CHrisTina ÅkerBlad

VArför är VI INte fler I JAktkrItIkerNA?
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CItAtet

morkulla hittad skadad med hagel i vingen. FoTo: HAns ring
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CItAtet

Citatet
”En liten kropp med tunga blyhagel i sig, med vingarna 
bräckta, en flygoduglig fågel. Hur kände sig en fågel, som 
inte kunde flyga, som inte kunde bruka sina vingar? Som 
en lam människa som inte kunde bruka sina ben? Ett litet 
övergivet liv hade legat hela natten i sitt gömsle i skogen 
utan annat sällskap än hageln i kroppen…
   Morkullan låg där med sina plågor och väntade på något 
skogens liv som skulle vädra sig fram till gömslet --- på ett 
rovdjurs gap.
  Av ett skott från Sigfrids bössa hade fågeln slungats ur sin 
flykt och fördärvats --- och han kände sig medansvarig. Nu 
ämnade han gå och ta rätt på det arma livet, så att det inte 
behövde lida längre. Ville jag gå med honom att leta, nu i 
dagsljus?
   Sigfrid och jag gick ner till hagen och fortsatte sökandet… 
Vi kunde inte hitta det minsta spår av den skadskjutna 
fågeln.
 – Grävlingen har väl ätit opp kullan, trodde jag
 – Eller nåen räv, sa Sigfrid.
Vi gick hem med oförrättat ärende. Sigfrid sa:
 – Nää. Aldrig ska jag skjuta nåenting.
Sigfrid laddade aldrig bössan som han fått av far, han gick 
aldrig ut på jakt.

… ett par år efter Sigfrids död… i en stor hög av järnskrot… 
hittade jag hans bössa… sönderrostad och oduglig. Den 
hörde hemma här… på skrothögen i vedboden. Och jag har 
ett stämplat papper på att Sigfrid inte lämnade efter sig 
något dödsverktyg.”

VIlhelm moberg
 ur Din stund på jorden
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D:r Chalmers Mitchell höll nyli-
gen ett föredrag inför the Royal 
Institution i London, hvari han 
framlade resultatet af sina un-
dersökningar rörande olika djurs 
lifslängd.. Här nedan finnes ett 
utdrag, som det ju kan vara in-
tressant att ta kännedom om, 
ehuru vissa ålderssiffror i det-
samma förefalla vara väl rundli-
gen tilltagna.

 
Djurs medellivslängd i år:

Elefanten    100
Hvalen     100
Örnen      100
Papegojan     100
Ugglan      80
Människoaporna       70
Noshörningen     60
Kråkan och korpen     60

Att vara jaktzoolog
Jaktgeväret var de tidiga naturforskarnas främsta redskap för att ta 
reda på mer om de vilda djuren. Man kan förnimma en blandning av 
ganska ohämmad jaktlust och forskning när man läser de gamla skrif-
terna och deras skildringar av hur det gick till. 
KENNETH BENGTSSON har fastnat för två notiser i Svenska Jäga-
reförbundets Tidskrift 1903 och 1911.

Lejonet, tigern, björnen    50
Hästen och rådjuret     40
Kon och fåret      20
Ekorren      20
Kanariefågeln      20
Katten       20

kommeNtAr: 
Vi vet betydligt bättre idag! Upp-
gifterna är i flertalet fall betydligt, 
i vissa fall våldsamt, tilltagna – inte 
minst eftersom det uppenbarligen 
handlar om medellivslängder. Men 
det är alltid intressant att ta del av 
äldre uppgifter. Den ”kunskap” som 
förmedlades då gav ofta en helt an-
nan bild av verkligheten än vad da-
gens kunskap gör. Det märks t.ex. 
ofta när det gällde dåtidens eviga 
frågor om djurs skadlig- eller nyttig-
het. Fast härvidlag är ”kunskapen” 
ofta missvisande än idag.

Att VArA JAktzoolog
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En lofvande jagtzoolog är gossen 
Harald Klinckowström,son till 
docenten friherre A. Klinckow-
ström. Redan innan han fyllt sex 
år hade han med egen hand skju-
tit 49 olika fågelarter förutom en 
katt och 4 ekorrar. Då ett exem-
plar af hvarje skjuten fågelart 
blifvit uppstoppad för att få plats 
i gossens fågelsamling, hvilken 

han omhuldar med lifligaste in-
tresse, torde man kunna säga att 
gossen äger ovanliga förutsätt-
ningar för att bli en erfaren jagt-
zoolog (SJFT 41:234 – år 1903).

eNlIgt uppgIfter 
...på Internet blev gossen istället 
bildkonstnär. Han målade bland an-
nat djurtavlor och landskap.

FoTo: HAns ring

Att VArA JAktzoolog

Hornugglan kan vara vinterbesökare i tätorter.
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ann-marie liTZen

Noterat på jaktfronten

SkåNSkA råkor
”Kommun anmäls för 
fågelmassaker”, skriver Metro 
den 10 april 2015.
■ Delar av en koloni råkor sågades 
ned i Borrby (på Österlen i 
sydöstra Skåne) då ett antal lindar 
skulle toppas tidigare i veckan. 
Nu polisanmäler länsstyrelsen 
Simrishamns kommun för brott mot 
artskyddsförordningen, rapporterar 
Ystads Allehanda. Många blev 
illa berörda då de såg krossade 
ägg och fågelungar - en del 
fortfarande vid liv - på parkeringen 
nedanför träden. ”Jag saknar ord 
för detta”, säger Martin Hedman, 
miljöhandläggare på länsstyrelsen i 
Skåne.     

VArgmöte
Så ska du göra om du träffar 
på varg, skriver SVT den 15 juli 
2015. 
■ Under natten mot tisdagen blev 
Jesper Gustafsson jagad av varg ute 
på en torvmyr i Ljusdals kommun. 
Han tog sin tillflykt till en traktor 
som han lyckades stänga precis när 
vargen nådde fram. På länsstyrelsen 
har man fått kännedom om det 
inträffade. 

FoTo: P-g BEnTz

NoterAt på JAktfroNteN
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”Det här har kommit till vår 
kännedom. Det som händer nu 
är att vi diskuterar vad som hänt 
och vad det kan vara för vargar”, 
säger Carl-Johan Lindström, t f 
chef på natur- och viltenheten på 
länsstyrelsen i Gävleborg. ”Några 
särskilda åtgärder är inte planerade 
för tillfället. Men kommer det in 
någon ansökan om skyddsjakt så har 
vi med oss den här informationen”. 
Carl-Johan Lindström förstår att man 
kan tycka att en sådan här händelse 
är läskig. ”Jag har full förståelse 
för att folk kan tycka att det här är 
väldigt obehagligt. Det här är ett 
vädligt ovanligt fall. Utan att veta 
för mycket så låter det som att det 
är ungvargar som vill undersöka”. 
Om man möter en varg är råden att: 
Gå sakta och ljudligt därifrån. Man 
ska inte springa, då det kan trigga 
vargen att springa efter, på samma 
sätt som en hund. Följer vargen efter 
kan man stanna upp och göra sig 
stor, gärna med tillhörigheter som 
man kan hålla i luften. Om en varg 
skulle attackera fysiskt är rådet att 
försvara sig genom att sparka och 
slå så mycket som möjligt.

VArgAr för europA
Vargjakten kan dras inför EU-
domstolen, skriver DN 20 au-
gusti 2015.
■ Flera naturskyddsföreningar be-
dömer att vargjakten kommer att 
dra Sverige inför EU-domstolen. Men 
regeringen hävdar att rovdjurspoliti-

ken inte strider mot EU:s regler. EU-
kommissionen hävdar att licensjak-
ten på varg strider mot EU:s direktiv, 
som är är orolig för artens framtid i 
Sverige. Under jakten 2015 har 44 
av 415 vargar skjutits. Naturskydds-
föreningen, som 2010 anmälde den 
svenska licensjakten till EU-kommis-
sionen, tror på rättsliga åtgärder. Det 
mest troliga är att kommissionen nu 
drar regeringen inför EU-domstolen. 
”Det är dess skyldighet när inte län-
der följer direktiven”, har Johanna 
Sandahl, ordförande för Natur-
skyddsföreningen, tidigare sagt till 
TT. Även Världsnaturfonden bedömer 
att den svenska vargpolitiken kom-
mer att avgöras i EU-domstolen. Or-
ganisationen vill att regeringen ser 
till att få fram en siffra, grundad på 
solid vetenskap, på hur stort ett livs-
kraftigt vargbestånd ska vara. Det är 
också det EU-kommissionen säger. 
Kommissionen säger i klartext att 
Sverige inte ska fortsätta med licens-
jakt i vinter. ”Det blir väldigt svårt 
för kommissionen att inte gå vidare 
till EU-domstolen”, säger Peter West-
man, naturvårdschef på Världsnatur-
fonden. Regeringen påpekar att den 
svenska vargstammen har blivit 65 
procent större sedan 2011. Samtidigt 
vill regeringen utreda hur många 
djur stammen behöver bestå av för 
att överleva och vilka skador djuren 
orsakar genom angrepp på tam- och 
husdjur. Regeringen vill även se över 
alternativ till licensjakten, men har 
inte uteslutit att det blir jakt i år igen. 

NoterAt på JAktfroNteN
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Vargen är den största medlem-
men i hundfamiljen (Canidae) 

där också rödräv, fjällräv, mårdhund 
och schakaler ingår liksom Afrikas 
vildhundar, Indiens dhol, Sydameri-
kas manvarg och Australiens dingo. 
Det latinska namnet på varg är Ca-
nis lupus. Våra tamhundar (Canis 
familiaris) härstammar från var-
gen, hur olika de än ser ut. Nyligen 
blev valpar mellan en honvarg och 
en tamhund dokumenterade genom 
DNA-analys i Norge. Se där samma 
art, med andra ord.

Till utseendet påminner vargen 
mest om en stor schäfer. Huvudet på 
vargen är bredare än hundens och 

ser ännu bredare ut genom det kraf-
tiga ”kindskägget”.

Sommarpälsen är ljust grågul 
medan vinterpälsen är gråare och 
tjockare. Den har också hår under 
tassarna mot kylan som på många-
håll i dess utbredningsområde kan 
vara minst sagt bister. En varg klarar 
40 minusgrader utan att frysa. 

 Vargarna har ett taktilt språk, de 
kommunicerar genom att trycka nos 
mot nos och lukta, krafsa med tassar-
na och gnida sig mot varandra. 

Ylandet är det som människorna 
bäst känner till om vargens kom-
munikationsmetod men troligen det 
minst betydelsefulla för vargarna. I 

Vårt meSt koNtroVerSIellA DJur

Vargen är utan tvekan det mest omdebatterade 
djuret i svensk natur och är föremål för ständiga 

debatter och känslor, alltifrån försvar av dess plats 
i markerna till glödande hat. ANNE-MARIE LITZEN 
tecknar ett litet porträtt av hunddjuret bakom de 

otaliga rubrikerna

Vårt mest 
kontroversiella 

djur
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stället är doften mest betydelsefull. 
Den doftmärker med urin på stubbar 
och klippor och på platser där byten 
tagits. Det innebär att det är med 
hjälp av nosen som medlemmarna i 
en flock håller samman. När en in-
kräktare har uppfattat just dessa dof-
ter drar den sig normalt genast tillba-
ka. Kommunikationen mellan vargar 
sker inte bara med hjälp av doftspår 
utan också genom kroppsställningar 
och ansiktsuttryck. 

Ibland händer det att en ungvarg 
muckar gräl i familjen och blottar då 
tänderna och reser ragg. Dessa ut-
tryck förstås av alla, vilket bidrar till 
att hålla samman gruppen.

Det hAr I viss mån skett en omsväng-
ning bland människornas syn på var-
gen, främst bland friluftsmänniskor 
och biologer som ser på vargen på 
ett annat sätt än jägare och bönder 
gör. De som bäst lärt känna vargen 
talar med respekt om vargarnas goda 
egenskaper. Som föräldrar till val-
parna som de matar och leker med, 
lär de upp och fostrar avkomman i 
ett ”familjekollektiv” bestående av 
föräldrar och äldre syskon. De som 
studerat vargens sätt att leva måste 
beundra den disciplin flocken visar 
när den som att sammansvetsat team 
jagar och nedlägger sitt byte.

Trots att vargen i århundraden 
förföljts för att den rivit boskap, har 
forskning visat att den mycket sällan 
ger sig på sådana byten. En studie i 
Minnesota år 1981 visade att av totalt 

trehundratusen husdjur i hela staten 
hade vargar dödat etthundratio får 
och trettio nötkreatur under detta år.

Vargen är en skicklig jägare som 
är beroende av sitt luktsinne och sin 
snabbhet för att spåra upp och ned-
lägga sitt byte. Den kan trava om-
kring i en halv dag med en fart av 8 
km i timmen och under korta fem till 
tio minuter långa rusher komma upp 
till en fart av sextiofem kilometer i 
timmen. Den tröttar ofta ut hovdjur 
som hjort och älg innan den anfaller 
för att döda. 

De rituella markeringarna av re-
virgränser och stigar är en del av 
vargens dagliga liv. Vargflocken kan 
i flera generationer bevaka ett och 
samma revir. Området försvaras mot 
inkräktare, i första hand av doftmar-
keringar och om det behövs genom 
att inkräktarna attackeras. 

I vargens språk ingår att gläfsa, 
gnälla, morra, brumma och yla. Ylan-
det är fråmst ett flockbeteende, där 
vargarna bildar kör och ”sjunger” i 
flera minuter. Men vargar ylar inte 
speciellt vid fullmåne som är en 
mycket spridd uppfattning.

I Skandinavien började systema-
tisk vargforskning på sent 1990-tal, 
vid en tidpunkt när skandinaviska 
vargar var på god väg att återerövra 
sina gamla territorier efter att i de-
cennier vara på gränsen till utplå-
ning. Både Norge och Sverige är en-
gagerade i ett vargforskningsprojekt, 
som kallas ”Skandulv”. Sammanlagt 
har ett 40-tal vargar försetts med 
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radiohalsband sedan 1998. Radio-
pejlingen ger information om revir-
storlek, reproduktion, dödsfaktorer, 
spridning och födointag. Det ger 
också uppgifter om antalet vargar 
och utbredning. Projektet innefattar 
också forskning om skador på tambo-
skap och vargstammens genetik. 

VArgeN hAr ett brett matregister, 
från stora djur som älgen till små 
möss. Även sopor, insekter och grönt 
ingår, även om kött utgör huvudfö-
dan. Det är typiskt för vargen att den 
jagar det byte som finns tillgängligt 
i dess omgivning. Vargar är effektiva 
jägare men kan vid tillfälle också äta 
kadaver som dött av andra orsaker. 
Studier som gjorts på två olika varg-
flockar i Mellansverige har visat att 
vargen, kvantitativt äter mest älg, 
både under sommar och vinter, men 
också rådjur, bäver, grävling och bär 
finns på menyn.

När valparna är ungefär 10 veckor 
gamla flyttas de normalt till en plats 
där de blir lämnade medan flocken 
är ute och jagar. Platsen kan vara en 
glänta i skogen, en klippa eller ett 
snår. När de vuxna vargarna återvän-
der efter en lyckad jakt spyr de upp 
halvsmält kött åt valparna.

Varglyor hittar man vanligtvis i 
väldränerade sluttningar nära vat-
ten. Lyan är ofta en gammal rävlya, 
eller ett grävlingsgryt, Öppningen är 
oftast så stor att en vuxen man kan 
få sin överkropp igenom. En ostörd 
lya kan användas år efter år och då 

syns stigar i växtligheten runt om-
kring. Rester av byten och enstaka 
vargspillning kan också hittas i när-
heten av lyan.

Legor hittar man vanligtvis på en 
högre punkt i terrängen. Detta gör 
dem till bra utsiktspunkter. 

I tusentals år har vargen nedlagt 
samma byte som den mänskliga jä-
garen och dödat hans husdjur. Detta 
har medfört att vargen är mest hatad 
bland de vilda djuren och det är få 
djur som människan förföljt med så 
ursinngt raseri under tidernas lopp, 
som just vargen.

VArgeN leVer I flockar bestående av 
2 till 10 djur. Alla i flocken är släkt 
med varandra, utom det ynglande 
paret, eller alfaparet. Familjeflocken 
består alltså normalt av alfaparet, 
årsvalpar och en eller flera valpar 
från tidigare år. 

Vargen parar sig i februari-mars 
och ungarna föds efter ca 2 månader. 
Alla vuxna djur deltager i uppföd-
ningen av valparna. Honan och hanen 
har huvudansvaret för jakten, och un-
der tiden när honan måste ägna sig 
åt de nyfödda valparna är det varg-
hanen som skaffar föda, men andra 
vargar i flocken deltar också i jakten 
efter föda. De jagande vargarna bär 
hem maten till honan och valparna. 
Bara en hona i flocken föder ungar 
som kan vara 3-7 till antalet, väga ett 
halvt kilo och är blinda och döva de 
första två veckorna. 

En varg har behov av att äta 2-5 
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kg kött varje dag men kan också kla-
ra sig i 14 dagar utan föda.

Det är alltid ledarhanen som star-
tar och leder jakten. Något av de an-
dra djuren i flocken, vanligtvis ledar-
honan, springer ifatt bytet och biter 
sig fast i baklåret på det anfallna by-
tet. Andra vargar angriper sidan av 

bytesdjuret för att hjälpa till att slå 
bytet. När det gäller små byten som 
grävlingar, harar och rävar så klarar 
en ensam varg detta utan flockens 
medverkan. Sorkar, lämlar och fåglar 
kan ingå i vargfödan.

Viktigt är att vargens byte också 
blir mat till andra djur då det ofta blir 

varghona på väg till valparna i lyan. Hon har magen full av älgkött, som hon sedan kommer  att spy upp till ungarna.
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rester över sedan vargflocken ätit av 
ett större djur. Resterna blir ett vik-
tigt tillskott för bl. a fjällräv, örn och 
korp och flera andra.

kärNAN I VArgfloCkeN är föräldra-
paret. På senvintern börjar fortplant-
ningstiden. Föräldratiken börjar då 

löpa. Föräldrahannen nosar på honan 
och följer henne i hopp om att hon 
vill para sig. Föräldraparet parar sig 
och får nya årsvalpar. Många män-
niskor har uppfattningen att vargar 
är monogama men så är det inte all-
tid. Partnerbyten förekommer men 
är ovanliga. I de flesta flockar - med 

FoTo: HAns ringvarghona på väg till valparna i lyan. Hon har magen full av älgkött, som hon sedan kommer  att spy upp till ungarna.
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undantag för mycket stora flockar  
är det inga andra än alfaparet dvs 
föräldraparet som parar sig och ger 
avkomma. Brunsten infaller i slutet 
av januari - början av april och efter 
parningen följer 60 dygns dräktighet 
varefter kullen föds. 

Vargens spårstämplar visar på 
både fram och baktår med fyra tår 
i avtrycket. De liknar en stor hunds 
fotavtryck. Vargen rör sig i skritt, 
trav och någon gång i galopp. I skrit-
ten sätts bakfoten något framför 
framfoten. I travet som är vanligast 
rör sig vargen länge och uthålligt och 
relativt fort.

Spillningen liknar en hunds men 
innehåller också hår, benflisor och 
fjädrar.

AllA huNDAr härStAmmAr från 
vargen. För flera tusen år sedan fång-
ade människor vargvalpar och gjorde 
dom tama. Man parade sedan vargar 
med olika utseende och egenskaper. 
På så sätt fick man fram nya raser 
som så småningom blev våra tam-
hundar. Det finns idag några hundra 
olika hundraser (som inte är raser, 
races, som hos vilda djur utan är do-
mesticeringsvarianter, breeds)

I vargtäta områden ser jägarna 
och en stor del av de boende vargen 
som ett hot mot älgjakten. Lokaltid-
ningarna genomsyras årligen av den 
ena insändaren efter den andra om 
vargens farlighet och folkopinioner 
har hetsats till att ta ställning för el-
ler emot vargen. På vissa platser har 

man också genomfört lokala folkom-
röstningar för att sätta press på myn-
digheterna i syfte att få jaga varg. 
En omfattande tjuvjakt förekommer i 
det tysta, där mottot är: ”Skjut, gräv 
och tig!”, förkortat SGT, och denna 
olagliga jakt bedrivs med alla medel. 
Jägare och bybor som vågar ha mot-
satta åsikter mobbas eller hotas till 
tystnad. Så även polisutredare som 
försöker genomföra utredningar om 
vilka som bedrivit tjuvjakten. 

Vid en attitydundersökning visade 
det sig dock att två tredjedelar av 
svenskarna kan acceptera en varg-
stam på minst 200 djur. En tredjedel 
kan tänka sig 500-1000 djur medan 
endast 5 procent av de svarande inte 
vill ha några vargar alls. 56 procent 
av de som svarade kan tänka sig att 
ha varg i närheten där de bor. Bland 
renägare är det dock endast 18 pro-
cent som vill ha varg i närheten av 
bostaden. 

”Vargarna kan bli en ekonomisk 
tillgång för glesbygden”, hävdar na-
turfotografen Staffan Widstrand, in-
ternationellt känd för sina reportage 
och böcker om vilda djur.

Han tror att de svenska vargarna 
kan bli ”ekoturismdjur” som naturin-
tresserade människor betalar stora 
summor pengar för att få se eller 
höra, på samma sätt som det fung-
erar med lejon i Afrika och tigrar i 
Indien. ”Vargen är det mest karisma-
tiska djuret vi har i vår natur”, menar 
Widstrand.
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Vetenskapligt om 
jaktförhållanden

HANS RYTTMAN

För 10 - 15 år sedan skrev jag 
några referat av artiklar som jag 

hittat i vetenskapliga tidskrifter som 
studerade jaktens påverkan på vilda 
djur. Sedan den tiden har jag inte 
haft samma tillgång till vetenskapli-
ga tidskrifter förrän nu då det går att 
läsa en del tidskrifter på nätet. 

Den tidskrift som jag oftast hittar 
intressanta artiklar i är Journal of 
Wildlife Management, publicerad i 
USA och som oftast har amerikanska 
författare. Tyvärr tillåter inte förla-
get som ger ut tidskriften att man lä-
ser hela artiklarna utan man kan bara 
läsa ett sammandrag (”abstract”). 
(Det går att beställa hela artiklar till 
en viss kostnad). Jag har nöjt mig 
med att läsa ”abstracts” där upplägg 
av undersökningen och resultatet na-
turligtvis finns. Ibland skulle jag vilja 
veta något mer om som t ex vilka pre-
datorer som dödats vid predatorkon-
troller (som jag strax ska återkomma 
till). Det är ju självklart amerikanska 

arter men flera av dessa har vi också 
i Sverige, som mink, rödräv, korp, 
björn och varg.

JAg hAr DelAt upp materialet i fyra 
delar där den största handlar om 
predatorkontroll, (predator är enligt 
ordboken ”djur som lever av rov, oav-
sett till vilken grupp de tillhör i den 
zoologiska systematiken”) blyförgift-
ningar, hur stammarnas storlekar på-
verkas av jakt och en blandad grupp 
med olika syften i undersökningen.

Jag översätter, så sanningsenligt 
jag kan, den engelska texten inom 
citationstecken och mina egna kom-
mentarer skriver jag med kursiv text.   

Jag anger också volym, nummer 
och sidangivelse efter varje referat 
för den som vill läsa hela ”abstract” 
men inte författarnamn eller titel. 
Alla referat är från den ovan angivna 
tidskriften mellan 2004 - 2014. Det är 
säkert några tusen artiklar som jag 
läst titeln och de flesta artiklarna be-
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rör inte jakt men jag har stannat upp 
när jag sett ”hunting” och ”harvest-
ing” och därmed kopplade ord. Jag 
har förmodligen missat någon eller 
några artiklar men hoppas att urvalet 
ska vara intressant för Jaktdebatts lä-
sare.

Predatorkontroll för änder
Det är framför allt två olika artgrup-
per man vill skydda, änder och hjor-
tar. Den första artikeln jämför sju 
områden där predatorkontroll ge-
nomförts och i fem där inga åtgärder 
vidtagits. Områdena är stora (93,2 

26  JAKTDEBATT 3/2015
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km2) och man fann 7 489 bon av än-
der och resultatet blev att man fi ck 
1,4 - 1,9 fl er bon som inte var rövade 
i de områden där predatorkontroll 
hade genomförts i jämförelse med 
kontrollområdena, men det var något 
sämre än vad som erhållits i tidigare 

undersökningar. Ägg som lades i mit-
ten av säsongen hade bättre överlev-
nad än de som lades tidigt eller sent. 
(vol74(1)  124- 132 (2010).

Det är alltid svårt att jämföra 
områden. Strukturen, artsam-
mansättningen kan vara annor-
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lunda både för änder och predato-
rer. I sammanfattningen framgår 
inte heller vilken variation som 
finns mellan områdena. Jag får 
utgå från att de angivna värdena 
är statistiskt säkerställda. 

Den andra studien jämförde 1 952 
bon som låg 0-4,8 km utanför sju 
områden där predatorkontroll ge-
nomförts. (Områdena var här också 
93,2 km2 ). De fann att oberoende av 
avståndet från de predatorkontrol-
lerade ytorna var det samma som i 
områden som inte hade predatorkon-
trollerats men mindre än de som var 
innanför de predatorkontrollerade 
områdena. Slutsatsen blev att ” för-
valtare ska inte förvänta sig någon 
bättre boöverlevnad utanför grän-
serna för de predatorkontrollerade 
områdena (trapped sites)”.(Vol.76(7), 
1450 - 1455 (2012)

En annan artikel menar att det är 
fel att fokusera på boöverlevnad. 
Det viktiga är att studera ungöver-
levnad. Man följde 686 kycklingar 
(”ducklings”) från 78 bon med ra-
diotelemetri. Studien omfattade fyra 
områden där professionella jägare 
(”trappers”) hade eliminerat preda-
torer och fyra orörda områden. De 
fann att ungöverlevnaden var högre 
i de predatorfria områdena. Detta 
berodde på att predatorer oftast tar 
hela kullen och att tidigt lagda kullar 
överlever bättre i predatorfria områ-
den. 30 dagars överlevnad var 57,3% 

i predatorfria områden men 35,7% i 
kontrollområdena. (Vol.68 (2), 342 - 
350 (2004).

Andra forskare undersökte om häck-
ande honor ökade efter att predator-
kontroll hade genomförts. Då honor 
och ungar överlever bättre i preda-
torfria områden borde detta visa sig 
i större populationer kommande år.  
De gjorde räkningen i fler än 600 
sjöar med omgivningar (”wetlands”) 
i sex predatorkontrollerade områden 
och i fyra kontrollområden som var 
93,2 km2 stora (kallas ”township”). 
De räknade de fem mest vanliga ar-
terna och de ”fann till skillnad från 
tidigare studier begränsade och lik-
värdiga bevis för att de häckande 
populationerna ökade i de predator-
kontrollerade områdena.” (Vol.77(4), 
663-671 (2013).

Den sista uppsatsen som berör andö-
verlevnad studerade nio ”townships” 
där det på fem områden alla pre-
datorer dödades och fyra fick vara 
kontrollområden. Honöverlevnaden 
var större (69%) i de områden där 
predatorerna tagits bort i jämförelse 
med kontrollområderna (53%). De 
fann också att antalet häckande par, 
initial kullstorlek och ”före-flygg ål-
der” var lika mellan områdena. Man 
beräknade att honorna skapade (”ad-
ded”) 140 fler änder i de predator-
kontrollerade områdena i jämförelse 
med kontrollområdena. Kostnaden 
beräknades till 74,29 dollar per and 
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(ca 600 kr i dagens penningvärde). 
Ytterligare predatorkontroll skulle ge 
marginalla effekter. ”Vi fann att bort-
tagande av predatorer där framför 
allt däggdjurspredatorer togs bort 
inte tycks vara en genomförbar stra-
tegi för att öka änders produktivitet.” 
(Vol.77(1), 143-152 (2013).

Det kostar ju självklart att låta 
professionella jägare (trappers) 
att skjuta bort ett större antal 
predatorer för dessa vetenskapli-
ga undersökningar. I Sverige har 
inga liknande undersökningar 
gjorts vad jag vet. Den ”viltvård” 
som ju är predatorkontroll med 
större eller minde effekt görs ju 
helt frivilligt utanför betald ar-
betstid. En kostnad finns ju i form 
av ammunition, bilkostnad mm 
men detta är ju en hobby och alla 
hobbies kostar ju.

(Hela 37 arter änder finns i Nord-
amerika enligt A Guide to Field 
Identification. Birds of North 
America. Golden Press, New York. 
Red. anm.) 

Predatorkontroll för hjortdjur
Liksom i Sverige är hjortdjur efter-
sökta byten i USA. I USA är det prä-
rievargar (coyote, Canis lattans) 
som anses vara ett problem.

I ett försök som pågick i tre år ra-
diomärktes 91 nyfödda kalvar av 
vitsvanshjort (whitetail deer, Odo-
coileus vitginianus). Överlevnaden 
från födseln till 16 veckor var i med-

eltal 23 %. Överlevnaden blev större 
ju äldre kalvarna blev och vid 16e 
veckan överlevde nära 100 % av kal-
varna. Överlevnaden minskade ju se-
nare under säsongen kalven föddes. 
Av de 70 kalvar som dog stod prärie-
vargarna för minst 37%. En gissning 
av forskarna är att prärievargarna 
dödade 80% (Men detta är ju na-
turligtvis ingen vetenskap). En an-
nan predator var rödlo (bobcat, Felix 
rufus) som tog 7%, gissningsvis 9% 
av kalvarna. Den höga prestationen 
förklarar den minskande populatio-
nen av vitsvanshjort i det undersökta 
området men de konstaterar också 
att ”det nuvarande jakttrycket tycks 
inte vara hållbart”. (Vol.76(7), 1420 - 
1430 (2012).

En annan artikel konstaterar att prä-
rievargar står för den största delen 
av dödsorsakerna för unga (< 3 må-
nader) kalvar av vitsvanshjort. I en 
simulerad studie fann man att en 
minskad jakt på honor (”antlerless 
harvest”) (kan ju också innebära 
unga djur) kan stabilisera popula-
tionen till samma ökningstakt och 
överlevnad som anges i litteraturen. 
När kalvöverlevnaden var låg (25%) 
och då ungars och honors överlevnad 
minskade med 10% så misslyckades 
ett upphörande av jakt på hornlösa 
djur att stabilisera populationen. 
(Vol.78(4), 571 - 579 (2014).

Ytterligare en artikel tar upp möjlig-
heten att minska jakten på hornlösa 
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djur för att kompensera för prärie-
vargens predation. Men denna un-
dersökning är inte teoretisk. De 
undersökte vitsvanskalvarnas över-
levnad under fyra år i tre 32 km2 
stort område. Därefter sköts 78% 
(474 vargar eller 1,63 / km2) av prä-
rievargarna bort från området och 
kalvöverlevnaden undersöktes under 
tre år.  216 radiomärkta kalvar följ-
des. Man fann att man fick dubbelt 
så hög överlevnad det första året ef-
ter bortskjutningen av prårievargar 
(51,3% mot 22,8%) och det samma 
det andra året (20,2%) och mittemel-
lan det tredje året (43,1%). Prärie-

vargar tog minst antal kalvar första 
året (35.7%). (Det fanns ju uppen-
barligen inte så många prärjevar-
gar kvar). Andra dödsorsaker skilde 
sig inte mellan åren. Prärjevargar 
har alltså en additiv effekt på kalvö-
verlevnaden. Författarna skriver ”vår 
slutsats är att varken kontroll av prä-
rievargar eller vegetationsåtgärder 
tycks vara effektiva för ökande över-
levnad av vitsvanshjortspopulationer. 
Reduktion av jakten på hornlösa djur 
är möjligen nödvändigt för att få till-
stånd en ökning av vitsvanshjorts-
populationen.” (Vol.78(7), 1261 1271 
(2014).

FoTo: HAns ringPrärievarg (coyote) i Yoshua Tree National Park i USA.
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En undersökning under två år i 12 
stora områden (> 10 500 km2 ) vi-
sade att överlevnaden från kalv till 
vuxen hona och förekomst var posi-
tivt korrelerade med antalet prärie-
vargar som dödades för gaffelantilop 
(pronghorn, Antilocapra america-
na) men inte för antilopens produkti-
vitet eller ansträngningarna att skju-
ta prärievargarna från flygplan. Men 
för svartsvanshjortar fann man inga 
effekter av bortskjutningen av prä-
rievargar. Bortskjutningen av prärie-
vargar var till större nytta om jakten 
gjordes på vinter och vår. (Vol.75(4), 
876 -882 (2011)

I Norge har man en extensiv fårsköt-
sel vilket medför att många får tas av 
lodjur. Forskarna fann att förlusten 
av får var relaterat till storleken av 
lodjurspopulationen på länsnivå (?) 
(”on  the county scale”) genom jakt 
på 294 lodjur under 1995 - 2001. 
På en individuell betesmark sågs en 
signifikant lokal effekt av lodjursjakt 
(n=321) men storleken av den prak-
tiska nyttan var liten (13 får per hane 
och två får per hona). Slutsatsen är 
att jakt endast minskar predationen 
om jakten minskar hela populatio-
nen. (Vol.69(3), 1034 - 2042 (2005).

Slutligen en svensk studie. Här 
handlar det om vilken påverkan 
rävskabben hade för ökningen av 
rådjurspopulationen under de 14 år 
som rävskabben härjade som värst. 
Rävpopulationsstorleken skattades 

genom att dividera antalet rävobser-
vationer med antalet person-dagar 
i fält. Rävar stod för 88% av känd 
dödlighet hos rådjurskalvarna (här 
skulle jag vilja veta på hur många 
observationer dessa 88% var be-
räknade på. Jämför prärievar-
gars konstaterade predation på 
vitsvanshjortskalvar). Predationen 
var starkt korrelerad med rävföre-
komst och en stark negativ korrela-
tion mellan rävförekomst och kalvö-
verlevnad. Rävförekomst var den 
enda faktor i mellanårsvariationen 
för kalvöverlevnad som varierade 
mellan 0 - 90%. Slutsatsen blir att 
”en kraftig rävkontroll kommer mest 
troligt att öka kalvöverlevnaden och 
ge ökad möjlighet till rådjursjakt”. 
(Vol.69(3) 1090 - 1098 (2005). 

Här är något jag inte begriper. 
I sammanfattningen står: ”Red 
fox predation accounted fot 88% 
of known mortality in roe deer 
fawns” Längre ner står: ”Annual 
predation varied between zero 
and 90%”. Även om det under 13 
år var 90% predation och bara 
ett år 0% så blir medel-preda-
tionen 83,7%. Dessutom tycks 
sambandet mellan rävantal och 
rådjursantal i uppsatsen vara di-
rekt kopplade. Ju fler rävar desto 
högre kalvdödlighet vilket borde 
innebära färre rådjur kommande 
år och tvärt om. Men avskjut-
ningsstatistiken (om den nu visar 
tillgång vilket kanske inte är sä-
kert) att höga avskjutningsantal 
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(fler än 300 000 rådjur) ligger ca 
tre år efter lågt antal skjutna rä-
var (ca 25 000).

Blyförgiftning 
Rovdjur äter ofta döda eller skadade 
djur som finns i naturen. Dessutom 
lämnar jägare tarmpaketet efter 
skjutna djur kvar på marken utan 
att gräva ner det. Där finns ofta bly-
fragment från kulor och hagel som 
rovdjuren får i sig när de äter upp 
tarmarna eller det skjutna djuret som 
inte tagits om hand. 

  
En undersökning studerade brun-
björn (n=82) (grizzly bears, Ursus 
arctos) och de fann blodvärden på 
mellan 1,1 - 18,6 ug/dL med median 
4,4 ug/dL vilket anses högre än säkra 
värden för människa. Övriga djurar-
ter visade lägre värden. Svartbjörn 
(n=35) hade 0,5 - 6,9 ug/dL (me-
dian 1,6 ug/dL). Varg (Canis lupus) 
(n=21) och puma (Puma concolor) 
(n=8) visade nära eller under mini-
munnivåer. Men blodnivåerna ökade 
inte under hösten som är jaktsäsong 
vilket gör ursprunget av blyet i blo-
det svårförklarligt. (Vol.76(3) 575 - 
582 (2012).

Präriehundar (Cynomys spp, det 
finns både whitetail och blacktail 
prairie dog) skjuts ”for recreation” 
vilket jag antar är det samma som 
vår ”viltvård” Jägarna som skjuter 
präriehundar använder oftast kulor 
som splittras när de tränger in i djur-

kroppen. Detta innebär att många 
små fragment blir kvar i kroppen 
som också oftast lämnas på marken. 
Expanderande kulor lämnade frag-
ment kvar som vägde i medeltal 228 
mg bly och 74 mg koppar från kulans 
hölje. Icke expanderande kulor läm-
nade bara 20 mg bly och 23 mg kop-
par kvar i djuret.  73% av fragmen-
ten vägde mindre än 25 mg vilket 
gör att det är mycket lätt att få i sig 
för de djur som äter av kadaver. En 
dödad präriehund är tillräckligt för 
att förgifta asätaren eller predatorn.  
Författarna föreslår att övergå till 
stålkulor för att eliminera blyförgift-
ningar. (Vol.71(1) 103 - 108 (2007) .

I Tyskland undersöktes sju häck-
ande par av havsörn på deras födo-
val. Dessutom undersöktes 126 döda 
örnars maginnehåll. Fisk var den 
största födokällan och därefter än-
der och as av däggdjur. Under hös-
ten och vintern ökade intaget av kött 
från döda djur och det var korrelerat 
med högre blyhalter. Detta är ett hot 
mot asätande fåglar och användan-
det av blyfri ammunition skulle för-
hindra förgiftningar av dessa fåglar. 
(Vol.77(1) 48 - 57 (2013)

Tyvärr finns inga blyhalter hos 
fåglarna angivna i sammanfatt-
ningen. Men både svenska och 
finländska undersökningar visar 
att ca 25 % av havsörnar som hit-
tas är blyförgiftade till döds.
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Jaktens påverkan på 
viltstammarna
I dessa sammanhang brukar man 
diskutera begreppen additivitet 
och kompensatorisk effekt. Med 
additivitet menas att jakten 
dödar fler än vad den naturliga 
dödligheten skulle göra medan 
kompensatorisk jakt innebär att 
andra individer överlever i stället 
för de som jakten dödar. Jag 
tycker additivitet är en självklar 
följd av jakt. Det tycker också 
jägarna. Varför skulle de annars 
bedriva ”viltvård”. Men det 
finns forskare (?) som menar att 
jakt på rovdjur skulle gynna de 
som överlever beroende på att 
konkurrensen skulle bli mindre 
för de överlevande. Även om det 
händelsevis skulle vara så att en 
”svagare” individ överlever om 
en ”starkare” konkurrent dödas 
så skulle det på sikt inte gynna 

populationen. Att låta ”naturen 
ha sin gång, alltså det naturliga 
urvalet, är självklart det bästa.

Resonemanget ovan stöds alltså 
inte av alla. I USA är andjakten reg-
lerad genom att man efter invente-
ringar fastställer ”baglimits”, alltså 
maximala antal änder som får skju-
tas av jägarna för olika arter. I en 
artikel menar man att ”att av denna 
anledning även då jakten tycks vara 
additiv så kan detta vara en artifakt 
som bortser från populationstäthe-
ten. Författarna slutar med att ”vi 
finner inga starka (compelling) bevis 
för starka additiva effekter av jakt 
för överlevnad hos änder.” (Vol.76(6) 
1108 - 1116 (3012). Varför skriver 
man ”strong additive effects”? 
Vem har påstått det?

Morkullor (American woodcock, Sco-
lopax minor) (en annan art än i Sve-
rige) i USA har minskat i antal i mer 

Citatet
The greatness of a nation and its moral progress can be 

judged by the way it treats its animals.

Mahatma Gandhi
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än 35 år. Minskningen har varit 2,3% 
per år. En möjlighet kan vara jakten 
på morkullor. 913 morkullor fånga-
des och forskarna använde radiot-
elemetri för att följa individerna. Sju 
områden studerades och där det i tre 
områden inte bedrevs jakt. I de skyd-
dade områdena dog 176 morkullor 
och av dessa dödades134 (76%) av 
predatorer. I jaktområdena dog 102 
fåglar och där sköt jägarna 37 fåglar 
(36%) medan prestationen var 63%. 
Man kunde inte finna någon skillnad 
mellan jaktområdena och de andra. 
Överlevnaden var 63,6% i jaktom-
rådena mot 66,1% i områdena utan 
jakt. 

Slutsatsen blev att ”nuvaran-
de jaktrestriktioner inte orsakar 
lägre överlevnad för morkullor”.
((Vol.69(4), 1565 - 1577 (2005)

Vitstupig präriehöna (bobwhite, Co-
linus virginianus) är tydligen ett 
mycket vanligt jaktobjekt i USA då 
arten är mycket ofta förekommande 
som undersökningsobjekt på olika 
sätt. Vitstrupig präriehöna lever i 
flockar. Forskarna sökte upp flock-
arna och radiomärkte alla på ett 12 
259 ha stort område. De simulerade 
jakt genom att ta bort 60 % av indivi-
derna i flockarna. Naturlig dödlighet 
var lika mellan jaktytor (50,6%) och 
områden utan jakt (52,1%). Vinterö-
verlevnaden var 47.9% i icke jakt-
områden men 20,9% i jaktområden. 
”Jakten” ändrade inte antalet flockar, 
flockstorlek eller tätheten av vitstru-

piga präriehönor. 
Slutsatsen blev ”Våra resultat 

tycks visa att jakt är additiv till na-
turlig dödlighet och antar att lokala 
rörelser för att behålla optimala 
gruppstorlekar kan maskera verkliga 
effekter av jakt”. (Vol. 68(1) 94 - 100 
(2004)

Nästa artikel behandlar jakt på 
svartsvanshjort. I två jaktförvalt-
ningsområden som skilde sig i fråga 
om jaktsäsongsstruktur märktes 68 
hanar äldre än 1,5 år (28 resp. 32 var-
dera året) i ena området och 58 (26 
resp. 32) i det andra området. Årlig 
överlevnad var 49,8% resp. 51,9%. 
Jakt stod för den primära dödlighe-
ten i varje population 67% resp. 44%. 
Skillnaden beror troligen på längre 
jaktsäsong och större ansträngning 
av jägarna i det första området. Efter 
det att man tagit bort ”sen bock-sä-
song” i det första området minskade 
bockjakten med 56% och den årliga 
överlevnaden ökade med 60%. 

Slutsatsen blev att bockjakten var 
till största delen additiv och att med 
förvaltningsmodeller om kompensa-
toriska dödsorsaker hos vuxna bock-
ar troligen resulterar i överskjutning 
av hanar. (Vol.68(4) 870 - 878 (2004)

Många modeller för jakt på kalkon 
(turkey, Meleagris gallopavo) an-
tar att jakten är täthetsberoende. 
I en teoretisk modell beräknas att 
höstjakten bör vara mindre än 9% av 
populationen. Då har man antagit att 
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15 % av hanarna jagas om våren och 
5% av honorna jagas illegalt om hös-
ten. (Vol. 72(1) 196 - 203 (2008).  De 
låga avskjutningstalen tyder på 
att jakten i annat fall skulle inne-
bär kraftig additiv effekt. Proble-
met med studier av additivitet 
och kompensatorisk jakt är att 
om jakten är liten, är det svårt att 
påvisa om det finns någon skill-
nad mellan naturlig dödlighet och 
ökad dödlighet genom jakt. Anta 
att den naturliga dödligheten är 
30% och jakten 10% så blir över-
dödligheten 0,30 x 0,10 = 0,03 el-
ler 3%. 

Jakten innebär ju att även indivi-
der som skulle ha dött en naturlig 
död också dödas i jakten. Eftersom 
det alltid finns en årlig variation i 

den naturliga dödligheten beroende 
på födotillgång och vinterns svårig-
hetsgrad så kan 3 % ökning av död-
ligheten vara omöjlig att påvisa.  

Blandade artiklar
Ett par artiklar om troféjakt har jag 
funnit. Den första handlar om big-
horn sheep (Ovis canadensis). Den 
lagliga jakten har restriktioner på 
hanar med ett minimum böjda horn 
(kanske som Gotlandsfår?) Par-
ningen sker oftast av stora socialt 
dominanta hanar varför dessa res-
triktionerselekterar mot högkvalita-
tiva och snabbväxande hanar. Man 
har försökt olika typer av regleringar 
av jakten men i alla jakter var hanar 
med den tidigaste horntillväxten of-
tast valda. Rekommendationen är att 
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ändra jaktrestriktionerna så att fler 
unga hanar med snabb horntillväxt 
sparas eller att man gör reservat 
för att behålla genetisk diversitet. 
(Vol.75(1) 189 - 197 (2011).

Man har försökt att genom selektiv 
jakt få hjortpopulationer med stora 
horn. I ett kontrollerat avelsprogram 
fick man en ökning av hornbredden 
på 3,2 AP (”antler points”) eller 92,3 
cm efter åtta år. I en vild population 
lyckades man efter 20 års selek-
tiv jakt komma upp till 0,1 - 0,9 AP. 
(Vol.76(1) 48 - 56 (2012)- 

Eftersom jag tidigare arbetat 
med kvantitativ genetik vet jag 
att man inte kan se vad som är 
arv och vad som är miljö. Man 
måste mäta och göra valda kors-
ningar för att få effekt. 

Under 1980 - 2010 tilläts jakten på 
brunbjörn (grizzly bear) vara mycket 
liberal på 76% av Alaskas yta. Detta 
för att tillse att jakten på älg och 
renar ska bli tillfredsställande för 
jägare. Man tillät jakt i mer än 200 
dagar på området och på 69 % av 
området fick man jaga >300 dagar. 
Antal skjutna björnar fick vara fler 
än två/år i störrre delen av området. 
Mellan 1976 - 1980 sköts 387 björnar 
och mellan 2005 - 2010 sköts 823. 
Författarna menar att den intensiva 
jakten inte är förenlig med nationella 
regler för rovdjursjakt och fruktar att 
jakten ska resultera i en nära utrot-
ning (”extirpation”) som inträffade 

söder om Kanada under 1800- och 
1900-talet i USA. (Vol. 75(6) 1243 - 
1252 (2011). 

Alaska är knappt fyra gånger 
så stort som Sverige. (3/4 delar 
ger ca 3 ggr så stort som Sveri-
ge), I Sverige finns björnar norr 
om Dalälven (Norrland) som är 
60 % av Sverlges yta. På den ytan 
(ca 1/6 av Alaskas yta där det ja-
gas björn) skjuts omkring 300 
björnar / år.

I Sverige har man undersökt om 
åteljakten på björn skiljer sig från 
den övriga jakten som sker i samband 
med älgjakten eller jakt med hund el-
ler genom drevjakt. Man fann inga 
skillnader mellan jakterna i fråga om 
medelålder eller könen på björnarna. 
Fler björnhanar (52 %) sköts än ho-
nor (48%). (Vol.72(1) , 79 - 88 (2008)

Rödhöna (Alectoris rufa) är en van-
lig och eftertraktad art för jägare i 
Spanien. Arten har jagats åtminstone 
under hela februari. EU:s fågeldirek-
tiv förbjuder jakt under häcknings-
tid och därför har en undersökning 
gjorts i Spanien om när rödhönan 
börjar häcka. 

På nio jaktegendomar följdes häck-
ningen av 165 kullar och man fann 
att rödhönan börjar häcka de sista 
dagarna i januari och därför föreslås 
att jakten ska sluta den 31 januari för 
att kunna uppfylla EU:s krav. (75(4) 
714 - 720 (2012).
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För att begränsa antalet snögäss 
(Chen caerulescens) infördes vår-
jakt på vuxna fåglar. Genom denna 
jaktliga aktivitet förmodade man att 
även andra fåglar skulle kunna stö-
ras och påverkas negativt. Man un-
dersökte bläsgäss (Anser albifrons) 
och stjärtänder (Anas acuta) som 
inte skulle begränsas. Man samlade 
in 170 snögäss och 129 bläsgäss och 
jämförde dem med andra från områ-
den där det inte jagades. Man fann 
att snögässen förlorade 57 g fett (25 
%) (”lipid content”) och 14 g protein 
(3 %) mindre än gässen från det an-
dra området. För bläsgässen var mot-
svarande mängder 76 g (24 %) fett. 
Inga skillnader kunde hittas för stjär-

tänderna. Dessa förluster av viktiga 
ämnen för häckningssäsongen måste 
man ta hänsyn till när det gäller att 
minska snögässens antal eftersom 
jakten även påverkar andra arter 
som befinner sig i jaktområdet. (Vol. 
76(7) (2012). 

Slutligen en svensk undersökning av 
ripjägarnas byten. Man har tidigare 
ansett att den sammansättning som 
jägarna redovisar också visar sam-
mansättningen av ripstammen. Men 
detta stämmer inte. Inventeringar vi-
sade att fler kycklingar sköts då det 
var lättare att hitta kullar än ensam-
ma ripor. Men det var ingen skillnad 
mellan könen. (Vol.76(5) (2012)
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...vill vi ha texter och gärna illustrationer till Jaktdebatt  
nr 1, senast 10 februari 2016. Håll debatten levande!  
Avslöja vad jakten innebär! Eller berätta vad ni upplevt.
  
Maila till 
arne.e.ohlsson@telia.com 

Till sist
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 2016
fullbetalande medlem 180 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. 



Storspoven börjar sin flyttning söderut redan under sensommaren, med honorna först. 
fortfarande utsätts den för nöjesjakt på sina håll i europa. 
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