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Jaktkritikernas arbete går vidare. 
Efter årsmötet i våras den 16 april 

efter upplåtande av ypperlig lokal via 
Tatjana Kontio, har arbetet fortskri-
dit med delvis nytillkomna styrelse-
medlemmar. Samtal och diskussioner 
förs nu kontinuerligt kring möjliga 
framtida arbetsformer och konstel-
lationer. 

Det råder avsaknad av en resolut 
handlingsplan från någon av våra 
stora natur- och djurskyddsorgani-
sationer eller statliga myndigheter 
gällande förbud eller åtminstone 

uppmaning till översyn av den i prin-
cip obegränsade och omdömeslösa 
avskjutningen av svenska vilda djur. 
I nuläget synes det inte finnas någon 
ände på detta, allt i enlighet med vår 
liberala svenska jaktlagstiftning, och 
man måste säga att läget är akut. 

Antalet Facebook-medlemmar på 
Jaktkritikernas sida, har dock ökat 
markant, vilket är glädjande. Aktivi-
teten på sidan är alltifrån sval och 
saklig, till brännande het och upp-
fordrande där inlägg avlöser varan-
dra, i princip dagligen. Facebook-si-

Sen sist
krisTina BalsTedT TYrenius

SeN SISt

FoTo: HAns ringråbock och get i sällskap under parninsgstiden.
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dan är i nuläget ett viktigt forum för 
spridandet av information som rör 
jaktfrågor där diskussioner och de-
batter avlöser varandra, emellanåt i 
långa trådar. Diskussioner har dock 
förts inom styrelsen och i för Jakt-
kritikerna nyskapade arbetsgrupper 
gällande för vilka detta forum på nä-
tet skall vara öppet.

Jaktkritikernas hållning är delvis 
att skapa debatt kring jaktfrågor och 
belysa problematiken kring det lidan-
de djuren utsätts för vid denna ”vilt-
vårdande” aktivitet som kallas jakt. 
När alltför många aktiva och jägar-
lystna Facebook-debattörer tar till 
orda så tvingas Jaktkritikernas admi-
nistrationspersonal ägna stor tid åt 
att hålla diskussioner inom en rimlig 
samtalston. Dylika incidenter har så-
ledes föranlett en översikt av möjliga 
”vett- och etikett regler” vilka snart 
kommer att vidhäftas på Jaktkritiker-
nas respektive sidor.

Jaktkritikernas hemsida www.jakt-
kritikerna.se kommer att ses över. 
En nysatsning rör delvis uppdatering 
och utveckling av befintligt upplägg 
men också för att bedriva en mer of-
fensiv lobbyverksamhet kring sprid-
ning av det enastående material som 
där finns att hämta. Stort tack ånyo 
till Hans Ryttman med kollegor för 
ovärdelig kunskap och information! 
Nya såväl som gamla medlemmar 
uppmanas därför att sondera i tidi-
gare artiklar, tidigare exemplar av 
Jaktdebatt och även att tipsa om nytt 
material att lägga upp på hemsidan. 

JAKtKrItIKerNA hAr NylIgeN också 
formulerat ett skriftligt handlings-
program med möjliga utgångspunk-
ter för hur organisera arbetet framö-
ver. Arbetsområdena är otaliga, ett 
enormt arbete ligger framför oss 
och vi är än så länge relativt få som 
arbetar aktivt. Därför är vi oerhört 
glada för uppstart av Jaktkritikernas 
första ”filial”: Jaktkritikerna Västra 
Götaland! All heder åt er och för det 
arbete som ni redan åstadkommit; 
viktiga insändare och aktiva inlägg 
i debatter. Siktet är således inställt 
på nya områden att bygga upp: Östra 
Svealand, Norra Norrland och Södra 
Götaland m.fl, vilket drastiskt skulle 
öka fokus på vår gemensamma verk-
samhet. 

StyrelSeN hAr ocKSå påtalat vik-
ten av att utveckla samarbete med 
internationella aktörer där ett första 
steg kan vara att se över hur olika län-
ders jaktlagstiftningar är utformade. 
Mycken kunskap finns, men mycket 
återstår att inhämta. Ensam är inte 
stark i detta avseende. Sverige behö-
ver samarbeta med andra internatio-
nella aktörer och verka för bredare 
uppslutning och utifrån nya platt-
formar se över hur kunna förändra 
lagstiftningar. Frågor kring hur vi 
inom Jaktkritikerna skall sprida vårt 
arbete vidare, hur få uppmärksamhet 
i media, hur sprida vårt budskap till 
allmänheten med information om vad 
som pågår i vårt land. Den utbredda 
rovjakten, mestadels likt ren och skär 

SeN SISt
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nöjesjakt - kommer därför att ligga i 
fokus framöver, liksom frågan hur 
vi skall bli fler medlemmar. Det kan 
inte vara rätt och riktigt, i princip en 
omöjlighet, att en handfull personer, 
oavlönade medlemmar i Jaktkriti-
kerna, skall ansvara för tillsyn över 
svenska vilda djurs liv och rättighe-
ter. Jaktkritikernas frågor måste få 
en större plats i samhället, i media 
och bland gemene man. 

I AvSAKNAD Av och i väntan på en 
ny styrelseordförande har Richard 
Dehnisch, som sammankallande, via 
ett mycket vinnande koncept: hårt 
arbetande i kombination med stor 
kunskap och vilja – lyckats mobili-
sera kraft och handling i föreningen. 
Ett antal nya interna och offentliga 
Facebook-grupper har på kort tid 
startats utifrån vilkas gruppsamman-
sättningar nu avses att söka reda på 
och fånga upp intresserade personer 
som kan tänka sig att bli än mer ak-
tiva. Telefonsamtal avlöser varan-
dra, medlemmar kallas och därefter, 

utifrån en samlad kompetensöversyn 
och i enlighet med Jaktkritikernas 
stadgar kan det förhoppningsvis ut-
formas en stark, samarbetsvillig och 
smidig styrgrupp vars syfte och mål 
kommer att rädda otaliga vilda djur 
från dagens ”viltvårdande” verksam-
het, d.v.s - jakt. Arbetsfördelning 
gällande ansvarsområden ligger när-
mast på agendan där möten nu sna-
rast inplaneras, tid och plats kommer 
att kommuniceras. 

Styrelsen har dessutom beslutat 
att forma en sakkunniggrupp där bl.a 
Hans Ring och Lise-Lotte Norin in-
går, tack till er, och vilken dessutom 
kommer att utökas med fler ”tunga” 
namn. 

Utifrån ovan nämnda sammanfatt-
ning är målet avslutningsvis, att välja 
en ny styrelseordförande vid nästa 
extrastämma, då platsen för närva-
rande är vakant. 

Kanske är det något för dig? Vill 
du leda Jaktkritikerna in ett nytt ske-
de? 

   Vi behövs!

SeN SISt

FoTo: HAns ring
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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!

SeN SISt
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Nu har jag läst boken Lodjuret 
(red: Bergström, Danell och 

Svanberg, Atlantis förlag). Boken 
innehåller åtta olika kapitel men jag 
fokuserar på Olof Libergs uppsats 
(Grimsö forskningsstation) ”Lodju-
ret i dagens Sverige”. (Allt som jag 
skriver finns inte i Libergs text utan 
är mina egna kunskaper från tidigare 
läsningar).

Olof Liberg (OL) delar upp lodju-
rens utbredning i renbetesområdet 
och rådjursområdet. 

Lodjuret anses inte vara naturligt 
i fjällområdet utan tros uppträngd av 
den intensiva jakten på lodjur under 
1800-talet. Lodjuret är ett skogsdjur 
som undviker öppna och trädlösa 
platser.  Idag finns kanske en tredje-
del av de svenska lodjuren i renbetes-
området. 

Samebyarna får mer generösa 

jakttillstånd än övriga men skjuter 
inte alltid av de kvoter som de blir till-
delade. Förmodligen beroende på att 
lodjur är svåra att jaga, det är tidsö-
dande och man prioriterar skötsel av 
sin renhjord. Kanske också beroende 
på att ersättning för lodjur i området 
utgår oberoende av om man utnyttjar 
sin kvot eller inte. Ett lodjur anses 
ta fem renar per månad. Om en fa-
miljegrupp finns i området utgår 200 
000 kr per år i ersättning, om lodjur 
förekommer regelbundet utgår 70 
000 kr och om tillfälliga lodjur finns 
blir ersättningen 35 000 kr. År 2012 
uppgick ersättningen till 68,3 miljo-
ner till samebyarna för de lodjur som 
inventerades i deras områden.

OL framhåller att lodjuren har en 
viktig del i järvens överlevnad i fjäl-
len då den ersätter vargen som ju 
är en mer naturlig predator på ren. 

Lodjur och rådjur
Om en viktig relation i ekosystemet 

redogör HANS RYTTMAN

loDJur och råDJur
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Järven är en dålig jägare utom i vissa 
snöförhållanden. Varg som inte finns 
i fjällen idag har (eller i alla fall har 
haft) liknande ersättningssystem som 
lodjuret men accepteras inte då var-
gen tar många fler renar och spräng-
er hjordar med mycket större arbete 
för samerna. 

Jag har full förståelse för sam-
ernas kultur men anser att vargar 
också ingår i denna men det anses 
alltså oförenligt med den nuvarande 
renskötseln.

Rådjuret är lodjurets favoritföda. 

Även i områden där både ren och rå-
djur finns tas rådjuren i första hand. 
Då inga rådjur fanns i Sverige i slutet 
av 1800-talen utom en spillra i Skåne 
måste lodjuren ha levt på skogshare, 
tjäder och orre. Dessa stammar var 
säkerligen betydligt större än de som 
finns idag.

Lodjuren påverkar rådjurspopu-
lationerna. Hur mycket är givetvis 
mycket svårare att avgöra. OL för-
söker bevisa att lodjuren utgör en 
viktig påverkan eller kanske står för 
den största påverkan. Han visar i tre 

FoTo: HAns ring

loDJur och råDJur
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diagram från norr till söder hur ut-
vecklingen har varit för rådjur och 
lodjur. Diagrammen börjar 1993 och 
slutar 2011. I början på 1990-talet 
var rådjuren på sin topp beroende på 
flera orsaker, bl a milda vintrar och 
att rävskabben hade slagit hårt mot 
rävstammen. Kurvorna är nästan lin-
jära men startar från olika utgångs-
punkter. I norra Sverige börjar de på 
ca 7 skjutna rådjur per 10 km2 och 
går ner till 2. I mellersta Sverige bör-
jar avskjutningen på 25 rådjur per 10 
km2 och går ner till ca 7 och i södra 
delen börjar det på 35 rådjur och går 
ner till ca 10. Lodjuren räknas i fa-

miljegrupper och visar helt olika ut-
vecklingskurvor. I norra delen börjar 
lodjuren med ca två familjegrupper 
som sedan stiger till ca fyra efter 
två-tre år (1995-1996) för att sedan 
liksom rådjuren sjunka till ca en halv 
familjegrupp (vilket innebär en fa-
miljegrupp på 20 km2).  I mellersta 
området börjar lodjuren på noll och 
stiger sakta till tre familjegrupper 
2011. I södra delen finns inga lodjur 
men rådjuren minskar lika raskt som 
jag förut beskrivit. Detta anser OL att 
det beror på rävar. 

Naturligtvis är det mer komplext 
där rävar och jakten säkert har en 

FoTo (Hägn): HAns ring
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stor betydelse. 
Han skriver också om lodjurets 

dödsorsaker som ju är intressant. 
Lodjuret blir ca 10 år men ett radio-
märkt lodjur blev 16 år. Förmodligen 
kan de bli åtskilliga år äldre eftersom 
huskatter ju ofta blir 18 -20 år.

Dödsorsakerna är flera. Ungar dör 
ofta och OL anger att 20 - 50 % av 
ungarna dör innan de skils från mo-
dern. Ju fler ungar som föds desto 
större är risken att den minsta ungen 
dör. Lodjur får oftast två ungar men 
ibland tre och mycket sällan fyra el-
ler fem.

För vuxna djur dominerar illegal 
och legal jakt som dödsorsak. Den il-
legala jakten är självklart omöjlig att 
veta exakt hur stor den är men det 
beräknas att 30 % av försvunna ra-
diomärkta lodjur är illegalt skjutna. 
Det skulle betyda att 4 - 11 % av alla 
lodjur skjuts illegalt. Trafiken tar ca 

15 % men drabbar oftast ett- eller 
tvååriga lodjur.  Den legala jakten tar 
ca 6 - 10 % av alla lodjur beroende 
om man räknar med 1 000 – 1 500 
lodjur. Till detta kommer skyddsjakt 
som består av ca 20 lodjur per år.

Jag gjorde beräkningar för några 
år sedan i samband med ett överkla-
gande till EU för att Sverige jagade 
lodjur trots Habitatdirektivet. Då fick 
jag att alla icke naturliga dödar blev 
ca 200 per år. Nu tog inte EU upp det 
hela eftersom Sverige ånyo hade frid-
lyst lodjuret (2014). Självfallet mins-
kar lodjurspopulationen då 200 djur 
dödas utöver den naturliga.

Lodjuren orsakar inga allvarliga 
skador och ska inte jagas. Det är en-
bart en eftergift till jägarnas önskan 
att få döda fler rådjur. Men jägarna 
ska inte bestämma hur den svenska 
faunan ska vara sammansatt.

Nästa Jaktdebatt, nr 4, kommer i december.  
Tack till alla som skrivit i Jaktdebatt och varmt 
välkomna med fler texter och bilder till nr 4,  
senast 7 november då det är riktig höst i landet,  
från gåsatider i Skåne till förvinter i norr.
Skicka era bidrag till: arne.e.ohlsson@telia.com.

 

loDJur och råDJur
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Att nå ut med 
jaktkritik – ett 

exempel

orren utsätts för en omfattande jakt var helst den lyckas etablera sig.  

JörgeN SJöStröM

FoTo JörgEn sJösTröm

At Nå ut MeD JAKtKrItIK
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I några av de senare årgångarna av 
Jaktdebatt har framförallt Hans 

Ryttman funderat över varför det är 
så svårt att locka medlemmar till för-
eningen Jaktkritikerna. Antalet har 
legat ganska konstant kring fyra - 
femhundra. Jag har egentligen inga 
invändningar till det som Hans skri-
ver (som vanligt sakligt och redigt 
framfört) men en del komplettering-
ar. Jag visar som avslutning på hur 
jag själv valt att kortfattat föra FRAM 
jaktproblematiken i min bok Fåglar-
nas globala värld utgiven på Carls-
sons förlag 2016.

Främsta skälet till att så få enga-
gerar sig i att kritisera jakten i Sve-
rige är enligt min uppfattning att de 
flesta människor lever ett urbant liv, 
långt borta från naturen. Bland dem 
som trots allt har ett naturintresse 
kommer friluftsliv som nummer ett, 
utövandet av fiske och jakt (som 
dock minskar) kommer nog därefter; 
antagligen följt av naturskyddsorga-
nisationernas medlemmar med SNF 
i fronten (medlemsantalet lär ligga 
kring 200 000 inklusive familjemed-
lemmar). Det är nästan bara inom 
den sista gruppen som man har nå-
gon kunskap och intresse av jaktens 
negativa konsekvenser. Ibland leder 
det till att man blir kritisk till vissa 
jaktformer – antagligen främst jakt 
på rovdjur (som lodjuret och vargen) 
och till de flesta former av jakt på 
fåglar (som andjakten). 

Vi ska dock ha klart för oss att 
även inom naturskyddet och ornitolo-

giska föreningar finns ganska många 
aktiva jägare. På 70-talet fanns det 
ett naturprogram (i SVT förstås) som 
hette Korsnäsgården och som mest 
handlade mest om fåglar, däggdjur 
och fiske, allt i den fria naturen. Fle-
ra av programledarna hade goda spe-
cialkunskaper. Någon gång uppmärk-
sammades även jakt och då visade 
det sig att många av dessa naturäls-
kare även jagade, åtminstone älg och 
rådjur. Det gällde till exempel dåti-
dens mest kända naturreporter Nils 
Linnman (1915 – 2002) och den mer 
grubblande Anders Erik Malm (1922 
– 1984). Vid ett program hade även 
två jaktkritiker inbjudits. Jag vill min-
nas att det mesta handlade om älg-
jakten utifrån ett etiskt resonemang. 
Om jag inte minns fel jämförde en av 
jaktkritikerna de naturintresserades 
jakt med ”att slå sönder den fina ser-
visen” medan motparten betonade 
nyttoaspekten och spänningen med 
jakten.

Jägare finns alltså där man kanske 
minst anar det. Jag känner till exem-
pel ett par aktiva jägare som även 
jobbar med naturskydd och för övrigt 
är mycket trevliga. Det gäller även 
den småbrukarfamilj som är mina 
närmaste bofasta grannar till mitt fri-
tidstorp i norra Uppland. De senare 
ser älg- och rådjursjakten som ett 
välbehövligt tillskott i kosttillståndet 
för att jordbruket med mjölkkor ska 
leva vidare. Jakten är ju dessutom ett 
klimatsmart sätt att utnyttja natur-
resurserna jämfört med biffkor upp-

FoTo JörgEn sJösTröm

Att Nå ut MeD JAKtKrItIK
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födda på kraftfoder.
Jag vill med dessa exempel visa att 

basen till ett ökat antal medlemmar 
i föreningen inte är stor; jag skulle 
gissa att det rör det sig om på sin 
höjd 100 000 personer. Å andra sidan 
är ju, säg 10 procent av etthundratu-
sen, tiotusen, så dit skulle det kanske 
vara möjligt att öka medlemsantalet? 
I stället tycks det bli bara knappt 5 
promille av denna grupp som är med-
lemmar. Varför?

Jag tror att det främst beror på 
att de flesta upplever jaktens konse-
kvenser som mindre allvarliga och 
att man ser ett större hot mot den 
biologiska mångfalden från förstörel-
sen av biotoper och habitat för vilda 
djur och växter. Alltså – som ArtData-
banken funnit: Det är de agrara nä-
ringarna, jord- och skogsbruket, som 
hotar den biologiska mångfalden 
- inte skadskjutna djur eller att gäs-
sen bär på blyhagel i sina kroppar. 
Det senare är mer ett etiskt problem 
som sker långt bortanför människors 
vardag och medias bevakning. De 
senare väljer istället att fokusera på 
långa slakttransporter av boskap. I 
mitt tycke ett felaktigt och okunnigt 
beslut men har att göra med deras 
sociala och urbana livsstil och vad 
deras tittare, läsare eller lyssnare är 
intresserade av. 

Så länge media – med undantag 
för vargjakten – struntar i jaktfrågor 
förblir föreningen marginaliserad. 
Vad jag förstår har de sociala medi-
erna inte ändrat på detta – väldigt få 

känner nog till föreningen.
Då jag har frågat en del naturin-

tresserade, som jag känner, om de 
kanske kunde tänka sig gå med i och 
stödja Jaktkritikerna, har de inte va-
rit direkt avvisande men tycker att 
de gör större nytta om de kan kon-
centrera sig på att verka för att fler 
områden avsätts som reservat. Även 
om det är många fågelindivider som 
skjuts årligen (som Hans Ryttman 

vadarna jagades länge hårt i   danmark och längs västeuropeiska länder med grunda havsstränder där tidvattnet blottlade 
deras föda.  även i vårt eget   land bedrevs längre tillbaka jakt på vadare för konsumtion och för museernas samlingar. På 
bilden myrspov, kärrsnäppa    och brushane. 

At Nå ut MeD JAKtKrItIK
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tydligt visat årligen) har de antagli-
gen rätt i princip. Lyckas man skydda 
en skog från avverkning eller restau-
rerar en igenväxt slättsjö så är de po-
sitiva konsekvenserna betydande. Då 
till exempel den ideella föreningen 
Angarngruppen lyckades stoppa ett 
stort befolkningscentrum, som pla-
nerades vid Angarnsjöängen i Vallen-
tuna kommun på sent 60-tal, betydde 
detta mycket för många även jaktba-

ra fågelarters möjligheter att häcka 
framgångsrikt eftersom kommunen 
satsade istället på att restaurera sjö-
ängen och så småningom blev den 
naturreservat.

En mer ”filosofisk” fundering blir 
att då det gäller människor är varje 
individ ”värdefull” men då det gäller 
vilda djur är det bara arten, popula-
tionen som betyder något. Visst finns 
det enstaka veterinärer som arbetar 

vadarna jagades länge hårt i   danmark och längs västeuropeiska länder med grunda havsstränder där tidvattnet blottlade 
deras föda.  även i vårt eget   land bedrevs längre tillbaka jakt på vadare för konsumtion och för museernas samlingar. På 
bilden myrspov, kärrsnäppa    och brushane. FoTo: JörgEn sJösTröm
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med skadat vilt och deras insats be-
tyder allt för det skadade djuret men 
knappast ett dugg för den biologiska 
mångfalden. Den här synen är domi-
nant och kanske även rimlig, men 
inte självklar, fast något vi måste för-
hålla oss till.

En slutkommentar om vår jakt-
kritiska förening får bli följande. 
Möjligen skräms en del potentiella 
medlemmar bort (jag har dock bara 
ett exempel på detta) av att jägarna i 

vår medlemstidning överlag utmålas 
ut som väldigt onda, brutala männis-
kor. Sådana finns naturligtvis bland 
jägare men den genomsnittliga män-
niskan som jagar ska vi nog akta oss 
för att demonisera. Det skulle vara 
intressant om någon socialpsykolog 
eller social antropolog studerade vär-
deringar inom jägarkåren. Jägarna 
har säkert värderingar som jag inte 
delar men så är det även inom poli-
tiken och i andra etiska frågor som 

Tranan har, liksom de flesta gåsarter, ökat kraft antagligen främst till följd av att jakten i dess      övervintringsområde, som Spanien minskat kraftigt genom EU:s fågeldirektiv. 
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att äta kött och flyktingmottagande. 
Vilket inte hindrar att vi fördömer, 
kritiserar de grova brotten som sker 
i ”jaktens namn” men undviker gene-
ralisering om den saknar vetenskap-
lig grund eller fakta som talar för.

Jaktens omnämnande i min 
fågelbok
Min bok Fåglarnas globala värld 
som kom ut i april 2016 handlar om 
fåglarnas liv under ett år. Speciellt 

de arter som flyttar och vilka pro-
blem de stöter på under flyttningen 
och under häckningen. Jag har för-
sökt inta ett fågelperspektiv både 
bokstavligen och bildlikt där jag ser 
världen som till exempel en hussvala 
eller sävsångare eller den mer statio-
nära tjädern uppfattar den. Jakt på 
fåglar är omnämnd på framför allt 
fyra ställen, som följer nedan. Det 
gäller framförallt jakten på krams-
fåglar i Medelhavsområdet. Jag har 

Tranan har, liksom de flesta gåsarter, ökat kraft antagligen främst till följd av att jakten i dess      övervintringsområde, som Spanien minskat kraftigt genom EU:s fågeldirektiv. 
FoTo JörgEn sJösTröm
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också en resumé om fågeljaktens his-
toria i Sverige. Ibland kan man inte 
vara annat än fördömande, som i det 
ökända fallet med jakten på flyttande 
fåglar över Malta. Då det gäller få-
geljakt i Sverige har jag valt att inte 
söka konfrontation med jägarkåren 
utan mest presentera fakta och po-
ängterar att det ”var värre förr”, som 
då svenska zoologins fader professor 
Sven Nilsson (1787 – 1883) en bit in 
på artonhundratalet förklarade att 
rovfåglarna borde mangrant utrotas 
från den svenska faunan.

Jag har inte fördjupat mig i frågor 
om fågeljakt varför framställningen 
kan te sig väl enkel för den som är 
insatt i dessa frågor men målgruppen 
är en annan: specialisterna på fågel-
jakt. Första exemplet är från Medel-
havsområdet, men fokus på den ita-
lienska ön Capri 

Exempel 1: 
Capri och Malta
Flyttfåglarnas berättelser handlar 
visserligen mest om de av männis-
kan förorenade floderna, haven och 
sjöarna liksom skövlade skogar, jakt 
och en dödsbringande infrastruktur. 
En liten ljusglimt är likafullt den lilla 
skara mänskliga entusiaster som ar-
betar med naturvård. Det sker både 
genom information och praktiskt ar-
bete med att restaurera våtmarker. 
Utan detta ideella arbete skulle natu-
ren må ännu sämre. Ett exempel på 
detta är fågelstationen på Capri där 
den excentriske läkaren, filantropen 

och fågelvännen Axel Munthe bodde. 
Om fåglarna kunde tala med oss 

människor skulle deras hemskaste 
upplevelser vara jakten i framför 
allt Medelhavsområdet. Det är min 
uppfattning och jag är övertygad om 
att Munthe skulle instämma. Denna 
jaktform tar sig många uttryck. Den 
mest kända är väl den på så kallade 
kramsfåglar, som fångas med slöjnät 
eller limstickor. För att underlätta 
fångsten av fåglarna placerade man 
ut lockfåglar, vilka sjöng dag och 
natt. Anledningen till att de aldrig 
tystnade var att man stuckit ut deras 
ögon med en glödgad nål, en på den 
tiden vanlig metod som kallades för 
bländning som dock förbjöds så små-
ningom. Bortsett från den oetiska 
jaktmetoden har fångsten naturligt-
vis ingen betydelse för människans 
försörjning. 

På främst Malta och Cypern före-
kom och förekommer alltjämt att man 
även jagar större flyttande fåglar ge-
nom att för rent nöje skjuta prick på 
dem när de sträckflyger. Framför allt 
är det rovfåglar – men allt som rör 
sig riskerar att bli beskjutet – som 
på detta vis går en grym och helt me-
ningslös död till mötes. Det rör sig 
alltså inte om jakt för att ta vara på 
kött för konsumtion (som reglerad 
gåsjakt) utan de flesta fåglarna tas 
inte till vara eller så stoppas de upp 
och säljs. Genom EU:s fågeldirektiv 
har sådan jakt minskat men bevak-
ningen är fortfarande bristfällig och 
den enda lösningen är nog att infor-

At Nå ut MeD JAKtKrItIK
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mera den yngre generationen så att 
attityden till sådan nöjesjakt föränd-
ras. Kanske har ett sådant frö börjat 
gro?

eN pIoNJär INoM detta upplysnings-
arbete var alltså Axel Munthe (1857–
1949). Han älskade fåglarnas sång 
och såg fram emot att se och höra 
skogsduvorna, trastarna, vadarna, 
vaktlarna, svalorna och många fler 
komma om våren och slå sig ner och 
sjunga i Villa San Micheles trädgård 
då de rastade på Capri på sin väg 
norrut. Munthe blev dessutom känd 
för sin bok San Michele, översatt till 
många språk och idag en klassiker.

Munthe kände snart en ängslan, 
ett obehag för flyttfåglarnas liv på 
Capri där man vid den tiden fångade 
kramsfåglar, framför allt vaktlar, i 
stora mängder med nät som place-
rats ut över hela ön. Vaktlar ansågs 
vara en delikatess och de fångades 
och skeppades till restaurangerna på 
fastlandet.

Axel Munthe försökte, utan fram-
gång, påverka invånarna att avstå 
från fågelfångsten och stötte på mot-
stånd, eftersom denna var en säker 
inkomstkälla och en gammal tradi-
tion. För att försvåra fågelfångsten 
för befolkningen lärde han sina hun-
dar att skälla om natten och sköt med 
kanon för att skrämma bort fåglarna. 
Detta sågs inte med blida ögon av be-
folkningen, som försökte motarbeta 
honom genom att bland annat för-
gifta en av hans hundar. Han försökte 

få till ett förbud på högre nivå men 
utan framgång, då man även i högre 
kretsar gärna åt fågel. 

Barbarossaberget, där merparten 
av fåglarna fångades, ägdes av en 
välbärgad man från fastlandet. Man-
nen var en före detta slaktare, som 
ständigt höjde priset på berget så att 
Munthe inte skulle kunna köpa det. 
Först då slaktaren blev sjuk lyckades 
köpet – genom att hota med att vägra 
behandla mannen, sägs det.

Munthe lyckades trots allt 1904 
förvärva hela Barbarossaberget. Ef-
ter köpet omvandlades berget med 
omgivningar från en fågelfälla till en, 
med Munthes egna ord, ”fristad för 
fåglar”.

Söder om Villa San Michele reser 
sig Barbarossaberget på vars topp, 
cirka 100 meter över villan och 400 
meter över Neapelgolfens vatten, 
borgen Castello Barbarossa ligger. 
Detta berg med omgivningar är en 
viktig rastplats för flyttfåglar på väg, 
varje vår och höst, mellan häcknings-
områden i Europa och vinterkvarte-
ren i Afrika.  

Då Munthe avled 1949 övergick 
Castello Barbarossa inklusive Villa 
San Michele i svenska statens ägo 
och har sedan dess varit ett svenskt-
italienskt kulturcentrum och en 
inspirationskälla för otaliga kultur-
arbetare. Med tanke på donatorns 
stora fågelintresse var det naturligt 
att Josef Oliv som var Svenska sta-
tens intendent för Villa San Miche-
le frågade Sveriges Ornitologiska  

Att Nå ut MeD JAKtKrItIK
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fjällripan liksom dalripan jags hårt i svenska fjällen, vilket även går ut över rovfåglarnas häckn ingsframgång eftersom särskilt jaktfalken lever till stor det på ripor.
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fjällripan liksom dalripan jags hårt i svenska fjällen, vilket även går ut över rovfåglarnas häckn ingsframgång eftersom särskilt jaktfalken lever till stor det på ripor. FoTo JörgEn sJösTröm
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Förening om man var intresserad 
av att bedriva flyttfågelforskning på 
Capri. Den då unge ornitologen Carl 
Edelstam (1924 – 2016), som skulle 
bli intendent vid Naturhistoriska 
riksmuseet i Frescati, reste ned och 
rekognoserade. Han bedömde att 
potentialen var god och 1956 star-
tade verksamheten. Sedan 1986 har 
Ottenby fågelstation på Öland tagit 
över verksamheten.

Exempel två:  
Skräntärnans vinterkvarter i 
Niger, Afrika
I våtmarkerna söder om Timbuktu 
tillbringar en betydande del av Öst-
ersjöns skräntärnor vintern men de 
lever på fisk. De klarar sig väl så 
länge det finns mycket vatten i deltat 
men efter nyår krymper vattenytorna 
och skräntärnorna och den fiskande 
befolkningen trängs ihop i sin jakt 
efter fisk. Då faller tärnorna lättare 
offer för jägarnas kulor. Långsiktigt 
är detta inte en hållbar situation och 
den visar att miljö- och naturskydds-
frågor i högsta grad är globala. De 
skulle säkert gå att lösa men intres-
set är tyvärr inte tillräckligt stort.

Exempel 3:  
Vårjakten på morkulla i 
skämtsam form 
Det finns flera försök bland bygde-
skalder att tolka detta i ord. Det kan 
som i detta skämtsamma vis handlar 
om den lättjefulla bonden på morkul-
lejakt:

Se upp!
En jägare, en jägare, en jägare
PANG!
Bom blev det, bom blev det
tji fick du, å
haa, haa
Usch, usch
ränna i skogen med bössan
då åkern ska sås, då åkern ska sås
gå hem, gå hem
tvi, tvi, tviii
Efter okänd bygdeskald

Taltrastsången består ju av olika kort-
huggna teman som tas om och passar 
utmärkt att tolka i mänskligt tal och 
man hör nog mest det man vill höra.

Exempel 4:  
Fågeljakten i Sverige, en kort 
historik
Idag är det många som arbetar med 
fågel- och naturskydd både ideellt 
och yrkesmässigt via Naturvårdver-
ket och länsstyrelserna. Ändå var det 
inte länge sedan det ansågs självklart 
att man sköt eller på annat vis döda-
de fåglar utan moraliska betänklighe-
ter. Husbehovsjakten av skogsfågel, 
gäss och änder har naturligtvis varit 
ett viktigt kosttillskott sedan urmin-
nes tid och knappast något att mora-
lisera över. 

Men idag bedrivs nöjesjakt av en 
välbeställd medelklass som orsakar 
särskilt fåglarna mycket lidande i 
form av skadeskjutning eller att till 
exempel duvhökar avlivas efter en 
stressig tid i fällor. Personligen tyck-

At Nå ut MeD JAKtKrItIK
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er jag att sådan hobbyjakt borde för-
bjudas men med vissa undantag, som 
dispens för så kallad skyddsjakt. Det 
ekonomiska värdet är likaså natio-
nalekonomiskt försumbart.

Även om vi eller något annat land 
ännu inte tagit steget att i princip 
förbjuda fågeljakt kommer det tro-
ligtvis att ske. För hela vår historia 
pekar fram mot en mer ”human” 
syn på alla slags djur i jaktlagsstift-
ningen. Djuren ska inte utsättas för 
onödigt lidande. Jaktlagsstiftningen 
visar att utvecklingen trots allt har 
gått mot ett ökat skydd av allt fler 
fågelarter. Först 1905 blev ett antal 
fågelarter fridlysta; de flesta under 
häckningstiden men samtidigt fanns 
de förhatliga ”skadedjuren” för vilka 
utgick skottpengar – det gällde sär-
skilt vissa rovfåglar och kråkfåglar. 
Konstigt nog ansågs den beskedliga 
lärkfalken 1739 som skadedjur och 
skottpengar utgick om den fälldes! 
Man sköt däremot inte den vita stor-
ken som hade sitt bo på takåsen på 
skånska gårdar utan uppskattade 
den. Var det för att storken saknade 
krokig näbb och istället harpunerade 
grodor med en rak, spetsig näbb? 

Kråkfåglarna tycker faktiskt en 
del fågelvänner illa om. De uppför 
sig inte ”korrekt” utan plundrar bl.a. 
fågelbon. Men sådan är naturens 
gång, och är inte kråkriksdagen en 
fascinerande tillställning med alla 
skränande gråkappor? De tillhör en-
ligt forskningen de mest intelligenta 
arterna inom fåglarna, vilket kan för-

klaras av deras komplexa hjärnor. 
Arter som hotades av utrotning 

och hade betydelse för försörjning-
en var de första som fredades men 
successivt ökade antalet arter som 
inte fick jagas. År 1968 vände man 
på begreppen. Alla fågelarter utan 
jakttid förklarades som fredade. An-
talet jaktbara arter var 49 stycken år 
1968, idag har de minskat till 33. 

Även om man sällan talar om ska-
dedjur inom statsbyråkratin utan sna-
rare om ”sanitär olägenhet” återstår 
mycket att göra eftersom alldeles för 
stor andel av gässenoch änderna har 
hagel i sina kroppar. Djuren är heller 
inte jägarnas egendom, köttbod el-
ler ”boskap” utan fria, självständiga 
varelser med något slags egenvärde. 
De ska ha möjlighet att leva sitt na-
turliga liv, även om det konkurrerar 
med våra näringar, med så liten in-
blandning som möjligt från oss män-
niskor. Låt oss hoppas att både synen 
på naturen och attityden till globala 
miljöfrågor genomgår samma slags 
civilisering som synen på fåglarna, 
trots nuvarande brister, faktiskt gjor-
de under 1900-talet.

Jag erbjuder föreningen 
Jaktkritikernas medlemmar att 
köpa min bok, Fåglarnas glo-
bala värld, för reducerat pris 
200 kronor plus porto men om 
du bor i Uppsala med omnejd 
kan jag kanske leverera boken.

Kontakta mig i så fall på 
k.jorgen.sjostrom@telia.com

Att Nå ut MeD JAKtKrItIK
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Dags för rättegång om misstänkt 
tjuvjakt på varg. Jag åker till 

Mora för att lyssna på förhandlingen. 
Bilen bredvid min på parkeringsplat-
sen har en dekal med en överkorsad 
varg.

Utanför tingshuset pågår en ma-
nifestation till stöd för de åtalade. 
På plakaten gör man utfall mot åkla-
garen och påstår henne missbruka 
makt, vara en fara för landsbygden, 
diskriminera mot jägare, vara ovär-
dig en rättsstat mm. Det är utfall som 
inte hör hemma i en demokrati.

I vestibulen hör jag en jägare säga 
till en annan angående en olycka där 
tåget kört på två björnungar: Ja, björ-
nungarna strök med. Den andre sva-
rar: Lika bra det.

En åhörare vill ha bort vargen och 
säger, att när han köpte sin mark 
fanns ingen varg där. Eftersom han 
var där först ska vargen bort.

En av de åtalade framställer sig 
själv som mycket stor naturvän. Un-
der förhöret framkommer att han, till 
en annan av de åtalade, skickat ett 
SMS: Sköt inget annat än 21 kråkor. 
Samma person hade som del av en 
studie för Grimsös räkning under en 
tid ägnat sig åt att rensa ett område 
från alla smågnagare.

Det är hög tid, anser jag, att män-
niskan intar en mera ödmjuk attityd 
till faunan i vårt land. Såväl vargars, 
kråkors och andra djurs liv har ett 
egenvärde. 

Rättegångsdag nr 2, 
vittnesförhör
Dag 2 av rättegången om förbere-
delse av olaglig vargjakt fylls av 
vittnesförhör. En efter en av läns-
styrelsernas rovdjursspårare kom-
mer, berättar och svarar på frågor av 
åklagare och försvarsadvokater. Kva-

Djuren som hatas, 
inte bara vargarna

Har någon tänkt på begreppet hatbrott som är riktade mot andra var-
elser än medlemmar av vår egen art? Det är tid för detta sedan länge. 
Sådan är verkligheten hos vissa människor mot naturens innevånare. 
ANNIKA RULLGÅRD ger obehagliga exempel.
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liteten på dessa statliga tjänstemäns 
framträdanden i rätten är mycket 
skiftande. De flesta hörde till Dalar-
na. En kom från Jämtland och han var 
i en klass för sig.

Försvarsadvokaters roll är ju att 
tillvarata sina klienters intressen 
men gör de verkligen det när de mest 
ägnar sig åt att få vittnena i obalans, 
provocerar och insinuerar? Heder till 
jämtlänningen som rev ifrån.

Vissa bland åhörarna började bli 
segervissa, dvs tro på en friande dom. 
Andra var kritiska mot att åklagaren 
tog av och på sina glasögon och sin 
tröja. De åtalade började bli hemta-
ma i rättssalen. Någon unnade sig ett 
flin, t o m hånflin samtidigt som en 
annan lutade pannan i händerna och 
en tredje torkade svett ur pannan.

En sak är säker: Länsstyrelsen i 
Dalarna behöver snarast säkerställa 
kvaliteten på hur rovdjursspårarna 
dokumenterar sitt arbete. Av vad jag 
här sett träds sannolikt inte sällan 
rättssäkerheten för när. Det är såle-
des inte bara på djurskyddsenheten 
som en snar bättring behövs.

Kråkjakt
”Fick bara 21 kråkor”, sade jägaren. 
Jagar man kråkor, tänkte jag och 
googlade. Bland träffarna dök en 16 
sidor lång temaskrift från Jägareför-
bundet upp. I denna skrift beskrivs 
olika sätt att jaga kråkor, skator och 
nötskrikor. Man kan skjuta från göms-
len, låta som en kråka eller använda 
fällor där man har levande lockfåglar. 

Det gäller bara att få in den första få-
geln i fällan. Fällorna vittjas när det 
blivit mörkt men några kråkor läm-
nas kvar till nästa dag.

Jakten av kråkor, skator och nöt-
skrikor rättfärdigar man på grund av 
lång jakttid förutom att jakten är ”en 
viktig del av viltvården”. Dessa fåglar 
har dålig moral.  

Jägareförbundets temaskrift säger 
att kråkans “parasitära livsföring” 
gör det nödvändigt att dessa maro-
dörer på allvar bekämpas. Om skatan 
behöver lyckligtvis inte någon tvekan 
råda. Till det yttre är den både svart 
och vit men dess gärningar är helt 
svarta. Nötskrikor sägs ha förbluffan-
de fräckhet som att ta hela ägg från 
orrar. Var och en förstår ju att sådana 
fåglar kan man inte tolerera.

Jag anser, att rättfärdiggöra kråk-
jakt genom att moralisera över fåg-
larnas beteenden är förkastligt och 
rimmar illa med att ha ett regerings-
uppdrag om jakt som Svenska Jäga-
reförbundet har.

kråka går på restaurang. FoTo: HAns ring

DJureN SoM hAtAS



26  JAKTDEBATT 3/2016

Fällor och andra 
fångstredskap

Över hela världen står miljontals fällor, bensaxar och snaror och 
väntar på sina offer - vilda djur och fåglar. Fångstredskapen är aktiva 
varje dag året runt och varje timme på dygnet. I de flesta länder finns 
det inga regler kring användningen och naturligtvis ingen tillsyn av 
jakten. 

LISE-LOTTE NORIN

I Sverige är det inte tillåtet att an-
vända bensaxar och den legala an-

vändningen av snaror är av begrän-
sad omfattning men det är här som 
på andra ställen lagligt att ha åtmins-
tone vissa fångstredskap gillrade 
året runt. Här ska fångstredskapen 
vara godkända av Naturvårdsverket 
men det finns inte heller här någon 
myndighetstillsyn över fällorna.

På Naturvårdsverkets hemsida 
(http://www.naturvardsverket.se/uplo-
ad/stod-i-miljoarbetet/rattsinformation/
beslut/fangstredskap/forteckning-typ-
godkanda-fangstredskap-20151124.
pdf) finns en förteckning över god-
kända fångstredskap. De allra flesta 
fällorna, i dagsläget 119 stycken, 
är för levandefångst medan 52 är 
dödande. Bland de dödande finns 
snaran för ripfångst och bland red-
skapen för levandefångst finns tre 

fotsnaror för räv. Många av fällorna 
är godkända för att fånga flera olika 
djurarter. Hur många fällor som finns 
ute i markerna, hur många som är 
gillrade eller hur många djur som 
fångas i dem är det ingen som vet. 

Vad säger lagen om jakt med fällor 
och andra fångstredskap? 
Av jaktlagen framgår att jakt är att 
fånga eller döda vilda djur 1. Vilt som 
fångas ska omedelbart dödas eller 
släppas fritt. Fångstredskap ska för 
att få användas vara godkända av 
Naturvårdsverket i samråd med Sta-
tens Jordbruksverk, vilket framgår 
av jaktförordningen. Men fångstred-
skap som godkänts i ett annat EU- el-
ler EFTA-land eller i Turkiet kan få 
användas efter anmälan till Natur-
vårdsverket 2. 

I bilaga 5 till jaktförordningen 

Fällor och ANDrA FåNgStreDSKAp
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lofälla, modell Grimsö, l94, godkänd också för räv och grävling. 

räknar man upp förbjudna jaktmedel. 
När det gäller fåglar får man inte an-
vända snaror, lim, krokar, bandspe-
lare och elektriska eller elektroniska 
anordningar med förmåga att döda 
eller förlama. (Snaror får dock an-
vändas för jakt efter dalripa och fjäll-
ripa norr om 58 nordlig bredd.) Man 
får inte använda blinda eller lemläs-
tade levande fåglar som lockfåglar. 
Sprängämnen, gift och bedövnings-
medel får inte heller användas. 

När det gäller däggdjur får man 

inte heller använda blinda eller lem-
lästade djur som levande lockbete. 
Man får inte heller använda spräng-
ämnen, gift (undantag råttgift till 
exempel), bedövningsmedel, gasning 
eller utrökning. Fällor och nät ska 
vara selektiva, dvs ska vara avsedda 
för att endast fånga vissa djurarter. 

Naturvårdsverket reglerar se-
dan mer i detalj vad som gäller vid 
användning av fångstredskap i en 
föreskrift 3. För att få använda fots-
nara för räv, slagfälla för bäver eller 

FoTo LisE-LoTTE norin
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ripsnara ska man ha gått särskild 
utbildning. Man ska ha särskilt till-
stånd för att använda dödande fällor 
för bäver, använda levande lockfåg-
lar, fånga rovfåglar eller fånga vilda 
däggdjur som inte ska dödas eller 
släppas direkt. 

Fångstredskapen ska vara tillver-
kade enligt typgodkännandet, den 
som säljer ska informera om hur det 
ska användas och fällan ska vara 
märkt så man kan se typbeteckning-
en. Den ska alltid vara märkt med 
användarens namn, adress och tele-
fonnummer.

Fångstnät för fågel ska stå under 
ständig tillsyn. Det gäller dock inte 
slagnätet för duvhök. Fällor ska vitt-
jas minst en gång per dygn. Vid få-
gelfångst på kvällen och däggdjurs-
fångst på morgonen. Vittjning ska 
ske två gånger per dygn, morgon och 
kväll, om man avser fånga vildsvin, 
iller, mink, hermelin, vessla, råttor, 
sorkar eller möss. Detsamma gäller 
fotsnara för räv. 

Om man fångat ett fredat vilt djur 
ska det frisläppas om det är oskadat 
eller avlivas om det är allvarligt ska-
dat. Har man fångat ett byte för vil-
ket fällan inte är avsedd behöver man 
inte släppa djuret utan får avliva det. 

Fasaner, rapphöns, gräsänder, 
kråkor, kajor, skator och tamduvor 
(stadsduvor) får man fånga in och 
sätta i fångstredskap för att locka in 
artfränder i fällan. Fasaner, rapphöns 
och gräsänder får man också behålla 
i hägn för avel. 

När det gäller dödande fällor ska 
de ha skyddshölje, placeras på visst 
sätt och får inte betas på trampplatta 
om de har trampgiller. De två första 
punkterna gäller inte om man försö-
ker fånga råttor, möss, sorkar, mull-
vadar och de gäller inte heller stock-
fälla för mård. 

Källor:
1. Jaktlagen (1987:259)
2. Jaktförordningen (1987:905)
3. Naturvårdsverkets föreskrifter 

och Allmänna råd om jakt och statens 
vilt (NFS 2002:18)

Vilka djurarter fångas i 
fångstredskapen?

Man skulle kanske tro att de flesta 
fällorna var avsedda för möss och råt-
tor men så är inte riktigt fallet utan 
den djurart man konstruerat flest fäl-
lor för är minken. Över huvud taget 
är de flesta fångstredskapen byggda 
för att fånga rovdjur. Som framgår av 
Tabell 1 så är hela 49 fällor konstru-
erade för att bland annat fånga min-
kar. De flesta är konstruerade för att 
fånga minkarna levande. 

När det gäller grävlingar och rävar 
så vill man fånga dem levande medan 
motsatt förhållande gäller mård, där 
alla fångstredskap är dödande.  Gna-
garna (mus, råtta, sork, bisam och 
bäver) är den djurgrupp som kom-
mer som nummer två när det gäller 
antalet godkända fångstredskap och 
här är majoriteten dödande fällor. 
Kråk- och måsfåglarna drabbas av en 
tredje plats och här gillras fällorna 
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Tabell 1. djurarter som avses fångas i fällor. 

ofta med levande lockfåglar i form av 
infångade vilda artfränder. På senare 
år tio fällor godkänts för fångst av 
vildsvin. 

Det finns också fällor för litet 
mer udda fåglar (fasaner, rapphöns, 
orrar, gräsänder, vadarfåglar och 
småfåglar) och däggdjur (rådjur och 
hare) men de fällorna används inte 
för egentlig jakt utan antingen för 
infångning lockdjur eller av avelsdjur 
för uppfödning eller för forsknings-
ändamål.

Duvhökar är liksom andra rovfåg-
lar fredade men man får fånga duv-
hökar vid uppfödningsanläggningar 
för hönsfåglar och änder men duvhö-

karna ska släppas ut på något annat 
ställe. 

Kommentaren gällande mårdhund 
(ej bensax) i tabell 1 beror på att Na-
turvårdsverket ett år felaktigt gav 
dispens för användning av bensax för 
att fånga mårdhundar. Efter påpe-
kande från Djurens Rätt förlängdes 
inte dispensen.

Källor:
Naturvårdsverket, Förteck-

ning över godkända fångstred-
skap http://www.naturvardsver-
ket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/
rattsinformation/beslut/fangst-
redskap/forteckning-typgodkan-
da-fangstredskap-20151124.pdf.

Fällor och ANDrA FåNgStreDSKAp
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Den 20 augusti hörde jag en ring-
duva hoa. Inget konstigt med 

det. Men jakten på ringduva börjar 
den 16 augusti. Ringduvan lägger 
ofta tre kullar varje år och ändå star-
tar jakten den 16:e ! Jakt ska vara 
förbjuden under häckningstid. Varför 
denna lust att jaga så att man inte 
kan vänta en månad till?

Rådjursjakten på bockar börjar 
också den 16 augusti. Råbockarna 

är just nu i gång med parningen och 
det är ju synnerligen olämpligt att 
störa i parningstid. Det här är ju yt-
terligare ett par avarter som finns i 
jakten. Men enligt min mening är det 
mycket små förändringar som behövs 
och det vore en enkel sak att ändra 
på jakttider som dessutom upprör jä-
gare som författaren Henrik Ekman 
(i hans bok Utsikt från ett torp).

hANS ryttMAN

Jakt i fortplantningstid

FoTo: HAns ring
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FoTo: HAns ring

nu sparkar vi igång lokalgruppen JK Västra götaland 
med ett medlemsmöte i Borås i slutet av oktober eller 
början av november. Du har kanske sett någon av våra 
insändare om tidningen Jaktjournalens rovdjurskampanj 
med deras pristävling i att döda så mycket icke ”jakt-
vilt”  som möjligt. 
På detta viktiga möte skall vi utarbeta en strategi för att 
fortsätta bekämpa de värsta avarterna av jakt. Vill du 
bidra – har synpunkter vad som kan göras – vill komma 
på mötet?
Hör av Dig till ingemar rosberg  073 1562856. medlem-
mar i hela västsverige är välkomna på mötet.

Ny lokalgrupp i Jaktkritikerna

Ny loKAlgrupp I JAKtKrItIKerNA
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Under våren har larm gått i Nord-
amerika om en snabbt vikande 

älgstam. Både i Minnesota, USA, och 
Manitoba, Canada, har älgstammen 
minskat med nära 60 % på bara nå-
got år. US Fish and Wildlife Service 
menar t o m att älgen (moose)  borde 
få skydd som hotad art enligt the En-
dangerad Species Act. Älgen behöver 
alltså rödlistas i delar av Nordame-
rika.

Vad är orsaken? De klimatologis-
ka förändringarna med ökad värme 
medför att fästingar med sina sjuk-
domsbärande bakterier och virus 
flyttar allt längre norrut. Och mäng-
der av självdöda älgar har hittats 
med 1000-tals fästingar i sig. Även de 
älgar som är tagna av varg har varit 
översållade av fästingar.

Här i Sverige kan vi se en liknande 
utveckling. Älgstammen i Syd- och 

Mellansverige minskar och älgkor-
nas kalvar dör innan födseln eller 
strax efter. Älgen är en förlorare i 
klimatförändringen, kanske också re-
nen. Båda dessa arter har levt i kalla 
områden utan fästingar med deras 
sjukdomsbärande mikroorganismer. 
De övriga hjortdjuren, rådjur, kron-
hjort och dovhjort har under några 
miljoner år levt i varmare klimat och 
därmed anpassat sig bättre till dessa 
mikroorganismer och byggt upp en 
bättre immunitet.

Nyligen presenterade svenska 
forskare under ledning av Petter 
Kjellander, professor i viltekologi vid 
SLU, nya spännande rön angående 
hjortdjurens, framför allt rådjurets, 
förmåga att klara fästingangrepp. 

Petter Kjellander: ” Det är märk-
ligt. Rådjuren tycks ha utvecklat nå-
got som gör att bakterierna inte de-

Rådjur, 
fästingar och 

klimatförändringar
Borde inte jägarna ta hänsyn till populationsförändringar orsakade av 
klimat och sjukdomar?

HANS RING

RåDJuR, FäSTiNGAR OCh KliMATFöRäNDRiNGAR
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lar sig. Ju längre en fästing har sugit 
blod på rådjuret desto färre bakterier 
har den.”  Med andra ord: rådjuren 
tycks ”tvätta” bort borrelia och kan-
ske också anaplasma ur fästingarna. 
Petter menar att sorken har en stor 
del i borreliaförekomsten och att 
den fluktuerar med sorktillgången. 
Fortsatt forskning kommer säkert att 
förtydliga bilden, men rådjuren har 
fått onödigt dåligt rykte som borre-
liasmittare.

ett lIKNANDe FeNoMeN finns hos 
Afrikas gaseller och antiloper gente-
mot tsetseflugan. De är immuna mot 
sömnsjukan men inte de av männis-
kan ditförda kor, får och getter, som 
dött i massor och som gjort att eta-
bleringen av människor inte skett i 
stora delar av Afrika och därmed sko-
nat det afrikanska viltet från mänsk-
lig utrotning.

En forskare i Sverige, Thomas Ja-
enson, professor i medicinsk entomo-
logi vid Uppsala universitet hävdar 
att jakten på räv och lodjur borde 
minska för att få ner de täta hjortpo-
pulationerna och därmed bärare av 
fullbildade fästingar som sedan läg-
ger sina enorma mängder ägg. Även 
andra djur som hare, ekorre och fåg-
lar är värddjur för fästingarnas ut-
veckling.

Helt klart är att de stora rovdju-
ren inte är kapabla att som de ”små” 
krypen närmast slå ut hela popu-
lationer av stora däggdjur. Mikro-
bernas förmåga till massförökning i 

klimatförändringens tidevarv är det 
stora hotet och därför är den gene-
tiska mångfalden så betydelsefull. 
Ju större den genetiska mångfalden 
är ju större chans är att individer i 
en population har de egenskaper 
som gör att de överlever sådana an-
grepp. Genetisk inavel är ett stort 
problem. Här i Sverige tänker man 
kanske i första hand på vargen, men 
också älgen, bävern och andra större 
däggdjur som på 1800-talet närmast 
utrotades i vårt land har ur genetisk 
synpunkt en snäv variabilitet. 

När hör eller ser man jägare ta 
hänsyn till detta när man planerar 
sina jaktuttag?

RåDJuR, FäSTiNGAR OCh KliMATFöRäNDRiNGAR
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En sommarmorgon
himlen är klar
solen börjar värma
Cyklar runt Hulingens nordspets
når skogsvägen
som för mig in i ödemarken
till vägs ende
Där väntar ängen och ladan
omgiven av storskog
mörk och mäktig
Söker min älsklingsplats
strax ovan ängen
Känner tvånget
skolboken måste fram
En svag bris vänder dess blad
annars inte ett ljud
naturen tycks sova
och tiden stå still
Men plötsligt knäpper det till
Något mäktigt stort i skogskanten
en älgko med kalv
spanar, vädrar, kliver ut på ängen
Boken får vara
naturen blir nu min läromästare
Kon betar lugnt med korta avbrott
då hon kollar mig noga
Kalven gör små utflykter  
undrar vad jag är för lustig figur
men kallas tillbaka 
Snart är lektionen dock slut
ängen är åter tom
en magisk stund är över
Tvingas tillbaka till boken
och de frågor jag snart ska få
Men jag hinner tänka tanken
en man med gevär
vad missar inte han
när skottet går 
och förtrollningen bryts

Ett fredligt möte (1961)
ett FreDlIgt Möte
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Många jägare ser vissa djur som 
konkurrenter! Dom vill slippa 

dessa konkurrenter. Jägarna har fått 
till regler som ger dem rätt till oreg-
lerad, skoningslös jakt på konkur-
renterna. Man påhejas av bl.a. jägar-
tidskriften Jaktjournalen som på sin 
hemsida har följande uppmaning:

”Den första augusti… är det åter 
dags för Jaktjournalens alla rovdjurs-
jägare att spänna upp fällorna och 
ladda vapnen för då inleds årets sä-
song av rovdjurskampanjen. För tret-
tonde året i rad får alla jägare delta 
som skjuter eller fångar räv, grävling, 
mård, mink, iller, kråka, skata, måsfå-
gel eller nötskrika chansen att både 
göra en betydelsefull viltvårdsinsats 
men även vinna fina priser. Jaktjour-
nalens Rovdjurskampanj är utan tve-
kan landets största viltvårdsinsats!”

Vad leder detta till?
En hetsjakt som åsamkar dessa djur 
stort lidande! Jägarna bestämmer vil-
ka djur du har möjlighet att få möta 
när du är ute i naturen varför vi na-
turvänner som vill kunna gå ut och få 
spännande, fredliga möten med natu-
rens invånare blir bestulna på spän-
nande upplevelser. Vi får inte längre 
en naturlig mångfald och ett natur-
ligt samspel mellan djuren i naturen. 

är det inte dags
– att kampanjer av detta osmakliga 
slag förbjuds?
– att man tar ifrån jägarna denna 
oreglerade rätt att massdöda 
konkurrenter?
– att alla djur skall vara fredade 
i sina bon och det därmed blir 
förbjudet med grytjakt?

FoTo: HAns ring

äGER JäGARNA DJuREN i NATuREN?

natur- 
upplevelse  
på jaktpasset.

Äger jägarna djuren i naturen?
Svaret är: givetvis inte, menar INGEMAR ROSBERG, och det är  
något som Jaktkritikerna hävdat under alla år som föreningen verkat.
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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  
debatt 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  
aspekter 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

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. 

Jaktkritikernas styrelse
kristina Balstedt Tyrenius, sekreterare
070-640 46 34,  
kristina.balstedttyrenius@telia.com

richard dehnisch, sammankallande
073-903 45 25, 
richard.dehnisch@stud.ki.se

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

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

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

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

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

Hans ring, presstalesman 
070-312 85 95, hans.c.ring@gmail.com

david Bogerius, david.bogerius@telia.com

liv klingenberg de verdier 
liv.kdv@gmail.com
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