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Sen sist
et har gått en tid sedan vi 
rapporterade om de aktivi
te ter som skett i Jaktkriti

kernas regi under de senaste måna
derna. Under vårt möte i Stockholm 
den 8 oktober bestämdes att vi skul
le hålla ett öppet möte i Sundbyberg 
den 6 november. En medlem, Peter 
Rylander, arrangerade mötet och 
ställ de själv upp som konferencier. 
Ty värr ställde ett oväder till det så 
att det inte kom så många åhörare, 
men en skara på tiotalet personer 
lyssnade på Hans Rings intressanta 

föredrag om jakt från stenåldern till 
medeltiden, 1700talet, 1800talet 
och till idag.

Under hösten bildades ett antal 
lokalavdelningar i landet; Jaktkri
tikerna Gotland, Jaktkritikerna 
Östra Svealand och Jaktkritikerna 
Vargbältet, förutom Jaktkritikerna 
Västra Svealand som redan kom
mit igång på ett mycket bra sätt. De 
hade ett första möte i Borås den 29 
oktober där temat var ”Sveriges vil
da fauna, hur värnar vi den?”

D
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Under senhösten skrev Jaktkritiker
na ett remissyttrande om fällfångst 
och skickade till Naturvårdsverket. 
Vi är kritiska till att fällor används 
för t ex lodjur, och ifrågasätter sele
ktiviteten för olika djurarter som 
går i fällorna. Vissa fällor, slagfäl
lor, dödar dessutom djuret eller 
skadar det svårt. Hur ofta fällor
na ses över finns ingen kontroll på 
även om regler finns. I värsta fall 
kan skräckslagna djur sitta i dygn 
utan mat och vatten innan någon 
kommer och dödar dem. Fällfångst 
kräver idag heller inte jägarexamen 
utan alla med mark kan jaga på det
ta sätt.

Under hösten har en grupp för 
marknadsföring bildats. Vi kommer 
att producera en del nytt material 
som kan delas ut vid olika möten 
eller av medlemmar till allmänhet
en. Material kan också tas fram för 
särskilda händelser som nu senast 
inför SM i rävjakt som hölls i febru
ari 2017 på Gotland.

SM i rävjakt gick av stapeln i feb
ruari, men föregicks av ett intensivt 
lobbyarbete av olika djurvärnaror
ganisationer som tillsammans lyck
ades få huvudsponsorn av arrange
manget att hoppa av. Det är en stor 
seger för djurskyddet, och Jaktkri
tikerna på Gotland var drivande i 
detta arbete. I efterhand har en del 
negativ publicitet givit vid handen 
att djurvärnare saboterat för jägar

na genom att stressa och skrämma 
jakthundarna, men sanningen är 
att det snarare var jägarna som ho
tade och saboterade för värnarna. 
Tyvärr är det svårt att hitta journa
lister som är intresserade av att be
lysa sanningen istället för att göra 
sensations artiklar.

I dagarna har Jaktkritikerna för
fattat ett överklagande av licens
jakten på lodjur, som skall starta 1 
mars. Överklagandet har skickats 
in till 11 länsstyrelser med krav 
på att jakten stoppas. Vi anser att 
denna jakt är helt onödig eftersom 
lodjuren inte gör någon nämnvärd 
skada och det faktiskt rör sig om ett 
fridlyst djur. Dessutom sker jakten 
under lodjurens parningstid då de 
verkligen behöver få vara ifred. Det 
har tidigare varit praxis att inte jaga 
under djurens parningstid. Slutligen 
tycker vi att fällor är mycket olämp
ligt eftersom det tillfogar djuren 
mycket onödig stress och lidande. 

Det är vår förhoppning att vi 
kommer att få fler medlemmar och 
kunna påverka organisationer och 
myndigheter för att motverka oetisk 
jakt som t ex jakt på ungar och 
dräktiga djur, samt sprida informa
tion om alla skadeskjutningar och 
det lidande detta orsakar. g g g

REDAKTIONEN

Människan dödar helst 
stora, friska djur
Mänskliga jägare med vapen är inte som vilda rovdjur, och har 
inte varit på länge. I stället har de en negativ påverkan, särskilt 
på de stora djuren, alltsedan utrotandet av megafaunan. 

JÖRGEN SJÖSTRÖM redovisar forskningsresultat som borde 
tillmätas avgörande betydelse vid beslut om jakt.

an människan ersätta rov
djurens roll i naturen genom 
sin egen jakt? Frågan har 

diskuterats på olika nivåer, från aka
demiska ekologer till fältbio loger 
och inte minst inom jägarkåren. 
Det är bland viltekologer ett väl
känt faktum att en förutsättning 
för att ett ekosystem ska vara sta
bilt mot störningar är att det består 
av primärproduktion (basen som 
ofta utgörs av växter, småkryp och 
sorkar), växtätare och rovdjur. Om 
biomassan sätts 100 enheter i pri
märproduktionen är den i runda 
tal 10 enheter i mellannivå medan 
bara en enhet återstår av biomassan 
för djuren som lever på ”toppen”. I 
verkligheten – särskilt om mänsklig 
jakt med moderna vapen förekom
mer – är det förstås mer komplice
rat än detta skolexempel även om

predatorerna (rovdjuren av alla oli
ka slag) alltid har den klart lägsta 
biomassan. Detta leder till fråge
ställningen: hur påverkar männ
iskan, som vare sig är en renodlad 
växtätare eller rovdjur men har stor 
kognitiv förmåga, stabiliteten samt 
populationerna i ett ekosystem? 

I en artikel i den vetenskapliga 
statustidskriften Science (21 Aug. 
2015: Vol. 349, Issue 6250, pp. 
858860) tar en kanadensisk fors
kargrupp under ledning av evolu
tionsbiologen Chris Darimont vid 
University of Victoria, upp bland 
annat denna fråga. Deras slutsatser 
överraskade dem själva. 

Men först något om människ
ans som jägare under förhistorisk 
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tid. Människan är ursprungligen 
en opportunistisk allätare och allt
så som de andra primaterna ingen 
ren vegetarian utan med smak för 
kött och fisk och annan animalisk 
föda. Hon var också själv länge ett 
bytesdjur för främst de stora katt
djuren och i norr björnar av olika 
slag, men var också chanslös mot 
de flesta jämnstora opportunister 
som hyenan. Människans roll som 
jägare och predator kom att i grun
den ändras radikalt i takt med att 

Homo sapiens lärde sig att tillver
ka vapen som dödade på avstånd 
och då hon även vid jakt började 
att samarbeta i stora grupper. Det 
började med tillhyggen som påkar 
(vilket även schimpanser använ
der), följt av kastspjut och slungor, 
det fortsatte med pilbågar och långt 
senare skjutvapen. En annan unik 
jaktmetod var att utnyttja tämjda 
hundar och rovfåglar. Men det var 
i synnerhet vapnen som dödade på 
avstånd som var något helt nytt 

som våra bytesdjur inte hade något 
försvar emot. Men med ett viktigt 
undantag – i Afrika söder om Sa
hara hade människans förfäder och 
de stora växtätarna utvecklats sida 
vid sida under många tusen, troli
gen miljoner år, vilket lett till att en 
ökad skygghet för tvåbenta varelser 
tidigt kom att utvecklas genom evo
lutionär selektion. Bättre fly än illa 
fäkta med andra ord. 

När större grupper av Homo sapi
ens vandrade ut ur Afrika (i olika 

omgångar) träffade hon på djur 
som inte hade förvärvat betydande 
flyktbeteende för människor mer än 
för andra jämstora djur. Redan de 
första utvandrande Homo sapiens 
var försedda med ganska effektiva 
vapen vilket ledde till att särskilt 
de större, orädda djuren, föll offer 
för spjut och pilar varför populatio
nerna av stora orädda djur minska
de. I förlängningen ledde detta till 
att den så kallade megafaunan på 
samtliga kontinenter utom Afrika 

En annan och ännu grymmare metod var 
att i elefantrika trakter bygga palissader och 
genom drev tvinga in en eller flera elefanter
i en fälla där blev de ett lätt offer för de 
spjutbeväpnade människorna. 
Paul B. Du Challiu (1831-1903) skildrade jakt på 
stora däggdjur i ”Forskningsresor och äventyr i 
mellersta Afrika”. 
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kom att så gott som helt att utrotas.  
Vissa forskare kom av, ska vi säga 
ideologiska skäl, att förneka männi
skans skuld till deras försvinnande 
och har istället framfört att klimat
förändringar i samband med den 
senaste istiden orsakade massutrot
ningarna. Visst kan det låta konstigt 
att djur som mycket större och star
kare än människan blev offer för 
Homo sapiens jakt. Vi kan dock få 
en uppfattning om hur det gick till 
i flera av de kända upptäcktsresan
denas skildringar av jaktmetoder 
från 1800talets afrikanska natur
folk. En levande skildring finns i 
Forskningsresor och äventyr i Mel
lersta Afrika av Paul B. Du Chal
liu (18311903) (sitt franska namn 
till trots amerikansk medborgare). 
Han beskriver hur urbefolkningen 
i Gabon genom förföljelsejakt med 
stickspjut sårar elefanter så svårt att 
de efter några timmar förblöder. En 
annan och ännu grymmare metod 
var att i elefantrika trakter bygga 
palissader och genom drev tvinga in 
en eller flera elefanter i en fälla som 
de inte kunde ta sig ut ur och där 
blev ett lätt offer för de spjutbeväp
nade människorna. Även kraftiga 
nät av lianer användes i Gabon på 
1800talet vid elefantfångst, enligt 
Du Challius egna iakttagelser. 

Verkligheten stämmer sällan eller 
aldrig med myten om den ädle vil
den som bara skattar naturen precis 
så mycket som krävs för att han, 
familjen och gruppen ska överleva. 

Snarare visar antropologisk forsk
ning att våldet och grymheterna 
faktiskt har minskat; det gäller åt
minstone mot andra människor 
men om det gäller även det jaktbara 
viltet vet nog ingen (se t.ex. Steven 
Pinkers The Better Angels of Our 
Nature, Allen Lane 2012). Jakten 
var under tiden före jordbrukets in
förande (i Mellanöstern för ca 8000 
år sedan) till största delen nödvän
dig för att överleva och knappast 
något att moralisera över. Men 
lika fullt är dess konsekvenser för 
megafaunan idag extremt känsligt 
i Australien, Grönland, Nordameri
ka eftersom det där var aboriginer 
och andra urbefolkningar som utro
tade megafaunan. I Australien finns 
numera bara de mindre och medel
stora pungdjuren kvar. (Källa: Jan 
Ekman på Uppsala universitet som 
forskat på detta och nu är bosatt i 
Australien). 

Nu vet vi bättre, det var våra förfä
der som utrotade megafaunan med 
jakt och biotopförstörelse, även om 
klimatet lokalt också har bidragit 
som att mammutstäppen krympte 
drastiskt i Ryssland och Europa. 
Utrotningsvågorna sammanfaller 
nämligen i tiden med människans 
kolonisering av områden där det 
tidigare inte funnits människor. 
Zoologen Jared Diamond skriver i 
sin bok Vete, vapen och virus, Nor
stedts 2006 (översatt): ”Amerikas 
stora djur hade redan överlevt 22 
tidigare istider. Varför valde de näs

tan samfällt att dö ut den tjugotred
je, i närvaro av förment oförargliga 
människor? Varför försvann de i 
samtliga biotoper, inte bara i såda
na som krympte utan även i dem 
som verkligen bredde ut sig i slutet 
av istiden?”. 

 Jag ska inte gå in närmare på 
denna i för sig mycket intressanta 
historia utan hänvisar till Diamonds 
bok.

Resultaten från studien 
i Science 
Utifrån ett beteendeekologiskt pers
pektiv har man där granskat hela 2 
135 djurpopulationer, landlevande 
och i haven, som exploaterats av 
både människor som andra preda
torer. Resultatet är anmärknings
värt. Människan dödar i genom
snitt 14 gånger fler vuxna individer 
bland bytesdjuren jämfört med an
dra rovdjur. Vi har alltså en prefe
rens att döda de största och friskas
te individerna, vilket är tvärt emot 
hur till exempel vargar, lejon och 
hajar beter sig. De dödar nämligen 
selektivt, främst unga lättfångade 
djur eller gamla, svaga djur och ut
gör därför inte något hot mot deras 
bytesdjur. Detta sedda som grupp, 
även om de begränsar tillväxten 
kraftigt vilket leder till att popula
tionerna beskattas under gränsen 
för vad ekosystemets näringsbas 
tillåter. En annan slutsats i studien 
är att människan drivs av en extrem 

lust att döda konkurrenter, dvs an
dra rovdjur. Mer precist rör det sig 
om fyra gånger hårdare jakttryck på 
rovdjur än på växtätare. Däremot är 
det ovanligt att rovdjur dödar andra 
ungefär jämnstora rovdjur, som att 
ett lejon dödar leopard eller hyena. 

I studien tolkar man människans 
jaktbeteende som ett evolutionärt 
arv i kombination med vår nuti
da teknologi. Detta möjliggjorde 
dödande på allt längre håll och på 
allt mer oförutsedda vis som från 
ovan (helikopter) eller fångstgropar 
och andra fällor. Detta ska nog inte 
tolkas så att de flesta människor av 
mankön är programmerade för att 
döda djur. Vårt samhälle ger oss 
ju rikligt med föda utan att vi an
stränger oss och vi har utvecklat 
ett förnuft som inser att det är pro
blematiskt med allt slags dödande. 
Men ifall omständigheterna gynnar 
ett sådant beteende kan det fram
kallas. Det kan idag gälla rovdjur 
som dödar får eller hundar eller 
förskönande berättelser om stor
viltjakts spänning och samlandet 
av troféer och status (inte minst för 
att imponera på det motsatta könet) 
är alla slående exempel på detta. 
Forskarna anser vidare i artikeln att 
människans jaktbeteende, som då 
det leder till att de vilda avelsdjuren 
dödats inte bara är unikt utan i läng
den inte hållbart om vi ska kunna 
bevara den biologiska mångfalden. 
Risken för inavel ökar väsentligt då 
en population minskar och rovdju
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ren har en stor och komplex påver
kan på viltstammarna som varierar 
från ekosystem till ekosystem. En 
inte alltför djärv slutsats är likafullt 
att utan rovdjur kan inte växtätarna 
leva i friska stabila stammar.  

Man kan därför fråga sig om 
jaktlagstiftarna och jägarna själva 
inser dessa problem. Kanske finns 
det trots allt en insikt som då det 
gäller till exempel den svenska älg
stammen (i Afrika lär några av de 
kommersiella företagen som driver 
den reglerande storviltjakten ha in
sett de här problemen). Men det är 
knappast så då det i vårt land gäller 
insikten att rovdjur, som varg och 
lodjur, även kan ha en positiv inver
kan på bytesdjurens hälsa. De har 
denna effekt genom den ständigt 

pågående kapprustningen mellan 
bytesdjuren och rovdjuren som till 
skillnad mot människans jakt är 
ekologiskt stabil. Det stora proble
met för storviltet i tropikerna idag 
är dock den utbredda tjuvjakten 
som reducerat elefantstammen till 
under en halv miljon – samtidigt 
som antalet hundar för sällskap 
i USA lär ha ökat till 74 miljoner. 
Djurintresset finns men omfattar 
mest snälla ”Disneydjur”. 

Allt är kanske inte nattsvart utan 
insikten om problemen för de sto
ra djuren ökar. Men det krävs ett 
radikalt nytänkande vad beträffar 
naturskydd om de få kvarvarande, 
stora karismatiska djuren ska finnas 
kvar i framtiden. g g g

Citatet
”I did not argue that whaling should stop becauses whales are endangered. […] 
Instead I argued that whales are social animals with big brains, capable of enjoy-
ing life and of feeling pain – and not only physical pain, but very likely also dis-
tress at the loss of one of their group. Whales cannot be humanely killed – they 
are too large, and even with an explosive harpoon, it is difficult to hit the whale 
in the right spot. […] Hence harpooned whales typically die slowly and painfully.    
These facts raise a big ethical question mark over whaling. […] …the wrongness 
of causing needless suffering to sentient beings is not a culturally specific value. 
[…] The same can be said of various forms of hunting in other countries…”

Peter Singer i Ethics in the Real World (Princeton University Press, 2016)

”
Om viltolyckor, Axel Munthe 
& naturupplevelser
Ur Hans Ryttmans blogg

g Tragiskt många viltolyckor

Ibland får man kunskap från helt 
oväntade håll. I radions program 
Radiosporten hörde jag för några 
dagar sedan om att en dansare, 
europamedaljör i rock n´roll dans, 
hade dödats i en viltolycka då bilen 
hon åkte i krockade med ett rådjur.

Det är första gången jag hör att ett 
rådjur kan orsaka en döds olycka. 
Oftast är det älgar som orsakar 

dödsolyckor. Eftersom älgar är 
lång benta djur kör bilen på benen 
och älgen far då med stor kraft upp 
på motorhuven och krossar vind
rutan och i värsta fall dödar de som 
sitter i framsätet. Älgen är också ett 
stort djur som väger ca 300 kg eller 
mer medan rådjuret är tiondelen så 
tungt och betydligt kortare. Trots 
detta kan tydligen rådjuret komma 
upp på motorhuven och skapa sam
ma dödliga utgång.
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Viltolyckorna närmar sig 50 000 
i år (2016) vilket är rekord. Av 
dessa olyckor står rådjuren för 37 
000, älg ar för 5000 och vildsvin för 
3700 (www.viltolycka.se).  Det är 
dessa djur som orsakar mest skador 
på personer och bilar. Beräkningar 
visar att de ekonomiska skadorna 
uppgår till 2,9 miljarder och det 
dör i medeltal fem personer varje 
år på grund av trafikolyckor med 
vilt. Förra året dog till och med nio 
personer. Trafikverket och forska
re arbetar med att finns meto der 
för att minska viltolyckorna. Nya 
varningssystem ska testas och bro
ar över och tunnlar under vägar
na byggs för att djuren säkert ska 
kunna ta sig förbi vägarna. Dessa 
broar och tunnlar har visat sig vara 
effektiva. Det är bara att hoppas att 
dessa metoder ger önskvärd effekt 
både för människor och djur.

g Axel Munthe, känd 
försvarare av de vilda fåglarna

Nu har jag läst ännu en bok om 
Axel Munthe (1857 – 1949). Det är 
PerAnders Hellqvists Där citroner 
blomma med underrubriken En bok 
om Axel Munthe, drottning Vikto
ria, Capri och musiken (PerAnders 
Hellqvist & Gidlunds Bokförlag 
1989).

I boken berättas även om andra 
personer som träffat Axel Munthe 
och många av dessa har också i dag

böcker och memoarer berättat om 
sitt möte med Munthe. Som rub
riken antyder var musiken en vik
tig del av Munthes liv. Han var en 
duktig amatörpianist och hade en 
vacker barytonröst och sjöng bra. 
Han underhöll ofta sina gäster med 
pianospel och sång. Ofta sjöng han 
”hans älskade” Schuberts ”Lieder”.

   

Men mitt större intresse ligger 
natur ligtvis i Munthes djurskydds
intresse. I boken framgår det att 
Munthe knappast är konsekvent 
i sitt fördömande av fågeljakten 
på Capri. I en dagboksanteckning 
får man veta att Munthe serverade 
vaktlar, i alla fall vid ett tillfälle. Jag 
kan ju inte tro att Munthe gick och 
handlade eller lagade maten utan 
det var säkert en hushållerska, men 
man tycker att instruktionerna för 
inköpen kunde vara tydligare.

 I Hellqvists bok finns också ut
drag från några kokböcker som 
visar hur vanligt men också vilken 
lyx det var att äta vaktar. I den be
römda Hagdahls Kokkonsten som 
vetenskap och konst från 1896 kan 

man läsa bl a ”... men lärkorna haf
fa det dubbla företrädt att lika ömt 
älskas af gurmanderna, som de be
sjungas af poeterna, och man har 
kallat det en avskyvärd grymhet att 
icke haffa medlidande med dessa 
små söta flyttfåglar. men skulle man 
haffa medlidande med hela världen, 
finge man ju icke äta någon alls.”   
Auguste Escoffier, kallad kockar
nas kock och konungarnas kock, 
föreslår ”timbaler på vaktar kokta 
i världens dyraste vin ChâteauYqu
ern och serverade med tio (!) skivor 
tryffel per fågel”.

Munthe var mycket omtyckt på 
Capri under 1890talet då han ar
betade som läkare på ön och levde 
på det han fick i natura som betal
ning. När Munthe blev livläkare för 
kronprinsessan, sedan drottning, 
Viktoria och öppnade praktik i 

Rom som gjorde honom förmögen 
blev naturligtvis hans insatser min
dre på Capri. 

Då han senare ingrep mot fågel
jakten blev han avskydd av en stor 
del av befolkningen. Ett par av 
Munthes hundar blev också förgif
tade avsiktligt, troligen av jägare. 
Författaren menar också att en an
lagd skogsbrand 1987 (alltså långt 
senare) på berget Barbarossa (in
köpt av Munthe för just skydd av 
flyttande fåglar och numera plats 
för fågelringmärkning) skulle kun
na vara rester av den tidigare kon
flikten mellan befolkningen och 
Munthe. Jag kan tycka detta är väl 
långsökt. EU har ju förbjudit all 
vårjakt på flyttande fågel.

Munthe hade redan på 1880talet 
tagit avstånd från jakt. Han skri
ver 1888: ”Jaktlusten är en djurisk 

”The wild, cruel 
beast is not behind 
the bars of the cage. 
He is in front of it.” 

Axel Munthe
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Rödstjärt, tropikflyttare 
som vår och höst 
passerar bl a Capri.
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instinkt och såsom sådan omöjlig 
att förkväva. Men den tillkommer 
hvarje om sin höga människorang 
medveten individ att söka mot arbeta 
och hämma utbrottet af denna lust, 
som är en gengångare från graven, 
där våra släktes stamföräldrar hvi
la, ett lyte från vår vilda barndoms
tid [...] Striden mellan människan 
och djuret är allt för ojämn för att 
vara lojal. Jag påstår att jakten, så
dan den här bedrifves, i regeln är en 
omanlig och oädel sport.”

Det är väl bara att hålla med.

g Rättigheter ger skyldigheter

Jag är inte utbildad humanist och 
har aldrig haft tanken att läsa filo
sofi på något universitet. Men när 
jag såg en bok med titeln Frihet, 
makt och moral av Stefan Björklund 
(Carlsson bokförlag) blev jag nyfi
ken. Boken är en kort introduktion 
av 1600  1700tals filosoferna John 
Lockes och Immanuel Kants filosofi 
om just de nämnda uttrycken.

Kortfattat kan jag sammanfatta 
diskussionen om frihet = handlings
frihet är begränsad av makt = lagar 
men också av moral men också hur 
handlingsfriheten bäst kan ha så 
stort utrymme som möjligt.

Ett avsnitt som jag fäste mig sär
skilt var diskussionen om rättig
heter och skyldigheter. Handlings
frihet innebär ju rättigheter men 
måste kopplas till skyldigheter som 

oftast kopplas till moral. Vi har ju 
rättigheter att köpa, i princip, vil
ka varor vi vill men vi bör ju ock
så ha en skyldighet att ta reda på 
under vilka förhållanden, löne och 
arbets förhållandemässigt, de tillver
kas och vilken belastning de har på 
jordens klimat.

 Det jag fäste mig vid var det jag 
kunde koppla till jakt (som inte 
nämns överhuvud taget) är förfat
tarens påpekande: ”Man kan skil
ja mellan rättigheter av skilda slag 
men det finns vissa inslag som är ge
mensamma för alla. En del innebär 
att den ene individens rättig heter 
begränsar den andre individens ut
rymme”. Utrymme tolkar jag här 
som handlingsfrihet. Vi kan inte 
heller ha en rättighet om vi inte till
låter att andra har samma rättighet. 
Vi kan alltså aldrig ha en rättighet 
utan att den medför skyldigheter. 
Jägare har rätt att jaga vissa arter 
på vissa platser. Men då jakten är 
omfattande (mer än 1 miljon djur 
varje år i Sverige) begränsar detta 
min möjlighet (handlingsfrihet) och 
min rättighet att se vilda djur. Min 
glädje och njutning av att se t ex en 
räv röra sig över en äng i jakt efter 
sorkar en vårmorgon minskar bero
ende av jakten.

Mer viktigt är jägarens skyldig
heter mot djuren. All jakt innebär 
risk för skadskjutning. Ingen jäga
re skadskjuter med avsikt. Jag har 
trots detta hört en forskare säga, när 
jag frågade om varför rävar hade 

en så hög skadskjutningsprocent: 
”Om en jägare ser en räv så kastar 
han iväg ett skott. Träffar skottet, 
desto bättre”. Men eftersom 100 
000tals djur skadskjuts varje år 
borde de flesta jägare öva sin skjut
skicklighet mycket mer men också 
dämpa sin iver att döda. Samtidigt 
borde samhället (riksdagen) starkt 
begränsa antalet arter som skall få 
jagas beroende på oss natur och 
djurälskare rättigheter  men också 
djurens rättig heter att få leva. Riks
dagen har ju rättigheten att stifta 
lagar men också skyldigheten att 
dessa lagar så litet som möjligt inte 
är destruktiva.

g Hyckleriet om 
naturupplevelser

I lördags gjorde jag en längre pro
menad och kom då förbi Hargs 
Bruks vilthägn som ligger 3  4 km 
från mitt hus. Jakten hade just då 
avslutats och de ca 15 jägarna stod 
i en grupp för att förmodligen sam
manfatta dagens jakt.

   Samtidigt höll fyra anställda 
på att ta vara på de skjutna djuren. 
Djuren låg på flera ställen och drogs 
ut till vägen av en fyrhjuling. Bytet 
blev, vad jag kunde se, tre vildsvin 
och en dovhjortskalv (?). Jag har 
aldrig sett några andra hjortdjur än 
dovhjort i hägnet men det kan möj
ligen vara ett rådjur.

   Så gott som alla jägare fram

håller ”naturupplevelser” som 
främsta skäl till varför de jagar. Det 
här hägnet kan omöjligt ge någon 
naturupplevelse. En mer anskräm
lig skog är svår att hitta. En stor 
led består av planterad (?) och risig 
granskog. Marken är uppbökad på 
de flesta håll och grenar, stenar och 
sly gör den dyster och svårfram
komlig. Vissa öppna hyggen finns, 
kanske för att göra det möjligt att 
jaga. I ytterkanterna av det ca 1 
kvadrat kilometer stora hägnet finns 
gräsmarker där man ofta ser dov
hjortarna gå och beta. Jag tror att 
skogen har valts just för dess ringa 
värde som produktionsskog. Hargs 
Bruk lär vara Sveriges största priva
ta markägare med 20 000 ha skog 
och andra marker. Andra marker 
kanske har varit alltför värdefulla 
för att ta till anspråk för ett vilt
hägn.

   Som sagt, ”naturupplevelser” 
kan inte vara skälet till att ett 15tal 
jägare kommit till vilthägnet. När 
man frågar jägare varför man jagar, 
som t ex i utredningen ”Jaktens vill
kor” (SOU 1997:91) så svarar alltså 
nästan 100% ”naturupplevelser” 
och sedan ”kamratskap” ”avkopp
ling”, ”spänning”, ”intresse för 
hundar”, ”viltvårdsintresse” och på 
sjunde plats ”ger kött”. ”Spänning” 
och ”avkoppling” är väl det som 
normalt kallas för ”nöje”. Ingen ja
gar av plikt. Någon hund fanns inte 
med och någon viltvård var knap
past vildsvinsjakten i hägnet.
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Få kött kan ju tyckas vara skälet i 
denna jakt men de skjutna grisarna 
måste ju slaktas och styckas och det 
är väl troligt att jägarna fick åka 
hem med kött från andra tidigare 
vildsvinsjakter. Så var det i alla fall 
på Frötuna där man 1980talet ja
gade utsläppta fasaner. Där fick jä
garna en urtagen, plockad och fryst 
fasan med sig hem.

Jag har ingen aning om kostnaden 
för jakten men jag antar att kilopri
set på det erhållna vildsvinsköttet 
betydligt överstiger det som man 
behöver betala för samma kött i väl
sorterade butiker. Så många kilo per 
jägare kan det inte ha blivit. Men, 
som sagt, i butiken missar man ju 
nöjet att döda ett djur.

g Vilken omfattning av 
älgjakten är rimlig?

Jag hörde igår på radion att en jäga
re i Värmland beklagade att älgjak
ten sköt allt färre älgar. Förra året 
var nivån lika som på 1960talet 
och i år var antalet som på 1950ta
let. Anledningen var naturligtvis, 
antydde jägaren, den täta popula
tionen av vargar.

Jag har även tidigare framfört det 
felaktiga att se orsak – verkansam
band som ett enkelt samband. På 
1950  1960talet fanns ingen varg 
i Värmland. Den mindre avskjut
ningen som då var det normala be

rodde alltså på någon annan orsak. 
Nu framgick det inte i radiointer
vjun hur stor skillnaden var mellan 
de olika åren men jag vet att Värm
land har varit det län som har haft 
störst avskjutnung av älg. Jag antar 
att den minskade älgtillgången i dag 
inte inträffade helt plötsligt utan att 
minskningen har skett successivt.

Jag menar att den stora avskjut
ningen som skett har påverkat älg
stammens storlek. Dessutom kan 
skogsbruket ha ändrats med mindre 
avverkningsytor och de stora kal
hyggena som just började på 1950 
 1960talen är ett minne blott. 
Dessa kalhyggen gav stora mindre 
björk (sly) och gräsytor som gyn
nade älgens stora framgångssaga i 
Sverige. Sedan de stora kalhygge
nas tid minskar älgavskjutningen 
från 1980talet då rekordet var 175 
000 och inget år var under 130 000 
dödade älgar. Idag skjuts ca 95 000 
älgar per år. Jag vet att vargar tar 
älgar och påverkar på marginalen 
älgstammens storlek men de andra 
orsakerna står troligen för den stör
re delen av minskningen. g g g
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Inte alla inviter är välkomna! 

Älgkon är irriterad på den närgångna 
lilla tjuren framför henne.
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Ejderns rop är våren 
i skärgården
Ett av de finaste vårtecknen längs våra kuster är ejderns 
ankomst. Men hur är mottagandet?  

ARNE OHLSSON berättar om speciella relationer.

jderhannarnas vårliga rop 
aoo aoo är en omistlig del 
av stämningen bland öar, 

kobbar och skär när vintern släppt 
sitt grepp, när isen besegrats av mil
da vårvindar och den korta men 
fantastiska tiden av livets förnyelse 
är här. Naturvännen har det som en 
av årets verkligt fina upplevelser vid 
kusten men inte alltid har de nyan
lända ejdrarna mottagits vänligt. 
Fram till 1951 kunde de mötas av 
knallande hagelbössor i Sverige. I 
gamla tider har skjutna ejdrar sä
kert hjälpt skärgårdsbefolkningen 
att klara magra tider men så är det 
inte längre. Etiska och humanitära 
värderingar övermannade vårjak
ten. När ska dessa lyckas stå upp 
mot höstjakten i vårt moderna 
samhälle? Ejdern är ett exempel på 
en art där motiveringar för popu

lationsreglering och skyddsjakt helt 
saknas. Härvidlag är förslaget hös
ten 2016 om utökad jakt på allmänt 
svenskt vatten ett steg i helt fel rikt
ning. Dessutom har ejdern minskat 
betydligt längs ostkusten av miljö
skäl som dock inte är klarlagda och 
den förklarades som nära hotad 
2010. 

Men helt lugnt på våren i Öster
sjöområdet är det fortfarande inte. 
På Åland, som ett självstyrande 
landskap, har man svårt att släppa 
vårjakten och har fortsatt att till
låta vad man kallar undantagsjakt 
på några tusen gudingar, som ejder
hannar kallas. Detta bryter mot EUs 
Fågelskyddsdirektiv och så sent som 
i oktober 2016 framfördes från EU 
att vårjakt inte ska få förekomma. 

På ett annat sätt är ejdrar välkom
na om våren utan några illasinnade 

E

anslag mot deras liv. Det handlar om 
ett näst intill unikt förhållande. Som 
en av ytterst få vilda fåglar levererar 
den en produkt till människor utan 
att den dödas eller skadas. Men gott 
om pengar ska man ha om man ska 
köpa en produkt med ejderdun. 

Och kanske behövs det inte så lite 
fåfänga för att unna sig känslan att 
äga den exklusiva naturprodukten!

När honan, ådan, ska sörja för 
artens fortbestånd under den korta 
men ljusa sommaren i norr tar hon 
sig upp ett par meter från vatten
brynet för att lägga 4 – 6 ägg. Hon 
plockar då åtskilliga dun från sin 
mage för att bädda och äggen får 
ligga riktigt mjukt och varmt. Det 
som händer då är att en människa 
under en av hennes matpauser tar 
dunet och i stället lägger dit torrt 
hö. Det fungerar för fortsatt ruv
ning. Så stark är hennes instinkt att 
säkerställa konstant värme med sik
te på kläckning efter 25  28 dygn. 

Hur fint ejderdunet är upptäcktes 
av människor för många århundra
den sedan, sannolikt av vikingarna. 
Fram till ryska revolutionen 1917 
var tsarens Ryssland den främsta 
producenten med ryskortodoxa 
kyrkan som ägare av många häck

ningsplatser. Munkar var ute och 
plockade i den kyliga luften. Verk
samheten har funnits och finns i 
Norge och andra länder men bara 
marginellt i Sverige. Idag är Island 
klart störst med minst 70 procent 
av världsproduktionen, uppemot 
tre ton årligen.

Dunet är oerhört lätt och för att 
samla ihop ett kilo krävs mellan 60 
och 70 bon. En isländsk markägare 
har rätt till alla bon på sina domä
ner men ska som dunplockare vara 
registrerad hos myndigheterna vil
ket ungefär 400 är. Det krävs som 
sagt många ruvande ådor, men ett 
kilo ger markägaren mellan 5000 
och 6000 kronor. Dunet måste ock
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så rensas. Islänningarna har kon
struerat maskiner som skakar ur de 
flesta grässtrån, bitar av tång och 
snäckskal och annat som följer med 
när det plockas. Det hettas också 
upp av hygieniska skäl.

Omsorgen om de inkomster som 
ejderdunet ger gör att ejdern åt
njuter högsta skydd. Fuglavernd, 
Islands BirdLifepartner, har ing
et emot verksamheten. Men som 
Malcolm Smith påpekar i Life with 
Birds. A Story of Mutual Exploi
tation (Whittles Publishing, 2011) 
leder detta också till konflikt med 
ejderns och äggens predatorer. Del
vis är detta rimligt eftersom också 
Island är drabbat av den invasiva 
minken. Den hör hemma på den 
nordamerikanska kontinenten och 
ingen annanstans. Delvis är kon

flikten mycket tvivelaktig eftersom 
ejderns andra predatorer är helt 
naturliga faunamedlemmar på ön, 
såsom korp, gråtrut och fjällräv. 
Vissa försök till fredliga lösningar 
görs, exempelvis skydd över ejder
bona och elstängsel. Populationen 
på Island beräknas till hela 230 000 
häckande par.

När produkterna som innehåller 
ejderdun är på plats i eleganta buti
ker talar priserna för sig själva. En 
kudde kostar ett par tusen euro, ett 
täcke runt 10 000 euro. I Reykjavik 
lär de flesta säljas till amerikanska 
och japanska turister. g g g

Fotnot
Ovanstående text ingår också som en 
del i en artikel om ejdern, ”Havets and 
med eftertraktad mjukvara”, i tidskriften 
Anser 1/2017.
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Var hittar vi 
djurens vänner?
Finns det politiker som på allvar står upp för djuren (som inte 
kan rösta)? Är skillnaderna påtagliga mellan de åtta riksdags
partierna? Eller är politikerna mest okunniga, eller bara 
intresserade av att utnyttja de vilda djuren för jakt?  

INGEMAR ROSBERG avslöjar förhållanden hos makthavarna som vi bör tänka över.
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Ejderhanar i 
isländsk glaciärsjö.
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nför riksdagsvalet 2006 bestäm
de jag mig för att göra en egen 
granskning av vilken inställning 

de 5 första på respektive partis val
sedel hade till djur och deras välbe
finnande. Jag skickade ut enkäter 
till kandidater i 5 valkretsar med 
10 frågor som bestod av påståenden 
som jag ansåg kunde innebära för
bättrade levnadsbetingelser för djur. 
Ett JA bedömde jag som positivt för 
djuren. Övriga alternativ var NEJ 
och TVEKSAM.

Resultatet i valkrets Västra Göta
land Södra visade på tydliga skillna
der mellan partierna över antal JA 
i genomsnitt för respektive partiers 
kandidater:

Kandidater JA/Positiv respons

Miljöpartiet  10
Vänsterpartiet    8
Socialdemokraterna   6,5
Folkpartiet    4,5
Kristdemokraterna    4
Moderaterna    4
Centerpartiet    2

Resultatet i övriga 4 valkretsar över
ensstämde väldigt väl med resul tatet 
i denna valkrets.

En fråga handlade om jakt med 
följande två påståenden:
Anser du att det finns jakt som bör 
förbjudas, t.ex.
a) Godsjakt på industriellt kläckta 
och uppfödda fåglar?
b) Grytjakt och grytanlagsprov – 
jakt i djurens bon?

Resultatet på dessa två frågor blev 
följande:

Kandidater JA/Positiv respons

Miljöpartiet  2
Vänsterpartiet  2
Folkpartiet  1,5
Kristdemokraterna  0,5
Moderaterna  0,5
Socialdemokraterna 0
Centerpartiet  0

I

Detta att Centerns riksdagskandi
dater verkar ha minst intresse för 
att förbättra djurs välfärd har bli
vit bekräftat i bl.a. Djurens rätts 
granskning inför valet 2014. Dju
rens rätt kunde då med hänvisning 
till sin granskning gå ut med beske
det att ”centerpartiet är det minst 
djurvänliga partiet”.

Över till något mer närliggande, 
t.ex. vilka har agerat i riksdagen 
med interpellationer som syftar till 
ge möjlighet till utökad jakt. Inter
pellation är en fråga i riksdagen 
från enskild ledamot till statsråd. 
Jag har gått igenom interpellatio
nerna för 20152017 och fått fram 
följande resultat:

Partier    Interpellationer för
          utökad jakt

8 moderater   20 
2 centerpartister     7 
1 sverigedemokrat     1

Från övriga partier föreligger inga 
sådana interpellationer under denna 
tidsperiod. Flera av interpellationer
na gällde vargfrågan. g g g

Har grävlingen 
några vänner i 
riksdagen? 
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”Centerpartiet
  är det minst 
  djurvänliga partiet” 
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Att roa sig med 
förföljda rävar
RävjaktsSM 2017 på Gotland: lite fakta och funderingar

CHRISTINA ÅKERBLAD

ilken uppmärksamhet det 
blev. Tyvärr inte tillräcklig 
sådan på Gotland ur rävar

nas synvinkel tycker jag, trots upp
repade försök att komma till tals 
med våra tidningar. En reporter på 
P4 Gotland gjorde dock en fin insats 
när han lyckades få ordföranden i 
Gotlands Stövarklubb att erkänna 
att räven blir stressad under tävling
en. Det är ju den hund som stressar 
räven minst som vinner, sa han!  

Sedan har det visat sig att det 
var helt fel att kalla det för täv
ling. Under paragraf 5 i Jaktlagen 
(1987:259) står det bl.a. ”Viltet får 
inte ofredas och inte heller förföljas 
annat än vid jakt.” Eftersom det var 
och fortfarande är jakttid på räv så 
betraktas det rent juridiskt som jakt 
när man släpper lös en jakthund för 
att jaga eller leka med en räv, bero
ende på hur man ser det. En del jäg
are tror nämligen att räven är med 
i en lek och när den tröttnar slinker 
den ner i ett gryt. Nä, nu vill jag inte 
leka mera!

Den aktuella jakten pågick i oli
ka provområden mellan 8  15 och 
under den tiden fick hunden driva 
maximalt 90 minuter så många 
gånger det gick. Den som drev mest 
kom upp i tre omgångar på tre oli
ka platser inom provområdet. Alla 
med smart telefon och internet kun
de via Jaktjournalen följa alla hun
dar och läsa vad de håller på med. 
Så här kan det se ut:

13:04 X-traj:  
Räv konstaterad. X-traj ligger bara minuten 
efter. Driver för full hals. 

12:47 Vicko: 
Där kom upptaget.

13:08 Vicko: 
Driver för fullt.

13:23 Vicko: 
Drevdjuret är konstaterat. Vicko kör räv!

13:42 Vicko: 
Vicko driver fortfarande räven.

13:58 Vicko: 
Just nu är Vicko utom hörhåll men han 
jagar fortfarande. Drevet har dragit iväg på 
långskjuts.

V

14:15 Vicko: 
Vicko är nu kopplad och dagens prov av-
slutat. Totalt 88 minuter (min anmärkning).

13:00 Klinton: Drevet går fram och tillbaka 
i en fårhage. Där har det snurrat tio gånger 
nu på en halvtimme.

Ja, den som vann och stressade 
räv arna minst var Vicko. 

Snart är det dags för nya ”tävling
ar”. ÄlghundsSM, HarSM, Små

hundsSM, alla varianter av DM, 
KM, NM och jaktprov. De vilda 
djuren får aldrig frid. Det måste vi 
ändra på.

Ni som vågar – ut i skogarna och 
promenera… g g g
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Efter ”lekens” slut.
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Vargar, varghatare och 
utdelade pengar
Ur Hans Ryttmans blogg

g Vargarna

I min senaste blogg var jag lite opre
cis när jag beskrev antalet dödade 
vargar i Sverige. Olle Libergs skatt
ning av att det dödades mellan 20 
 30 vargar i s k skyddsjakt stämmer 
inte. Enligt SVA:s hemsida sköts det 
13 vargar 2015 i skyddsjakt (enligt 
§ 28) och 15 år 2014. Dessutom 
sköts två vargar som var skadade 
(sjuka eller skadade enligt § 40). 
Fem övriga fanns, lite oklart vilka, 
men registrerade som ”funna döda” 
av okänd anledning. Jag gissade 
dock rätt på antalet trafikdödade 
som 2015 var 12 st. Till detta har 
vi ju naturligtvis också den illegala 
jakten. Men av naturliga skäl vet 
ingen hur stor den är. Då jag läst att 
de tjuvskjutna lodjuren anses vara 
lika många som de trafikdödade så 
kanske antalet olagligt dödade var
gar är 1015 individer per år.

Årets antal onaturligt dödade 
vargar skulle alltså kunna bli 24 i 
licensjakt, 15 i skyddsjakt, 10 i tra
fiken och 10 tjuvskjutna. Detta blir 
alltså ca 60 vargar eller ca 15%. 

Vilken population tål ett sådan högt 
jakttryck? 

Lodjuren har fått en paus då 
de snabbt minskade i antal sedan 
licens jakten infördes. Björnjakten 
har också behövts minskas eftersom 
den 10%iga licensjakten reducera
de populationen alltför mycket och 
årets björnjakt minskade betydligt. 
Varför inför enbart skyddsjakt på 
individer som orsakar allvarlig ska
da?

I början på veckan meddelade ra
dions Eko varje dag hur många var
gar som skjutits. Enligt min mening 
så var det fullkomligt onödigt. Det 
är ingen tvekan om att jägarna ser 
till att de 24 vargarna dödas så fort 
som möjligt. Vargar är, vad jag för
står, många jägares hatobjekt.

Vargarna är ju verkligen en drop
pe i havet när det gäller jakten i Sve
rige i stort. Trots den höga skade
skjutningsprocenten, som visades 
vid 2015 års vargjakt, är de ju en 
obetydlig del av alla de vilda djuren. 
Utav den mer än 1 miljon djur som 
dödas varje år i Sverige under jakt 
skadeskjuts mer än 100 000tals. 

De tiotal som drabbas i vargjakten 
är ju jämförelsevis en ”bagatell”.

Nu vet jag naturligtvis att varg
jaktens kontrovers beror på att 
vargen är utrotningshotad. Det är 
märkligt att inte EU sätter stopp 
för vargjakten. De 300  400 vargar 
som riksdagen beslutat ska finnas i 
Sverige är det ingen genetiker som 
godtar för en population med gynn
sam bevarandestatus. Detta antal 
vargar innebär att 15  20 par är de 
som får valpar och det är ett all deles 
för lågt antal för att vargpopulatio
nen ska kunna bevaras under all 

framtid. Det är inte bara inavel utan 
med den låga reproducerande popu
lationen innebär det också att gener 
kommer att förloras genom slump
mässiga processer. Detta innebär att 
den genetiska variationen kommer 
att minska. 

Till vargens beskydd finns det 
många föreningar med stora resur
ser, såsom WWF, Naturskyddsför
eningen, Rovdjursföreningen och 
”femtielva” andra vargföreningar. 
Kan inte dessa stoppa vargjakten så 
tycker jag inte att Jaktkritikerna ska 
ägna tid åt denna fråga.
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g Pengarna

Jag har under senare tid blivit in
tresserad av Viltvårdsfonden som 
delar ut pengar till olika organisa
tioner (se nedan) för att de ska be
driva upplysningsverksamhet inom 
vissa områden. Dessa områden är:

 
• Övergripande information

• Information om praktisk jakt och 
 förvaltning av viltarter

• Viltövervakning

• Älgförvaltning

• Vilt och trafik

• Yrkesmässig utbildning

• Information om Svenska Jägare-
förbundets allmänna uppdrag

De olika organisationerna listas 
nedan och här finns också summor
na som organisationerna erhåller. 
Men kan tycka att nära 60 miljoner 
kronor till de båda jägareförbunden 
sticker i ögonen då det inte finns 
en enda förening eller organisation 
som har en annan åsikt om jakt 
finns representerad. Jag under vad 
Naturskyddsföreningen gör av sin 
400 000 kr.

   När man diskuterar detta med 
jägare så framhålls alltid att det är 
”deras” pengar i form av viltvårds
avgift som de som jagar måste beta
la och som sedan staten återför till 
jägarna. Det är i och för sig rätt att 
jägarna måste betala en viltvårds
avgift men någon kompensation är 

väl rimligt när de tar av allas vår 
egendom (om man kan beteckna 
vilda djur som egendom). Djuren 
är illa fall inte jägarnas även om 
många jägare ser det så.

g Fördelade medel ur 
viltvårdsfonden 2015  

Svenska Jägareförbundet  52,0 mkr
Jägarnas Riksförbund    7,0 mkr
Naturvårdsverket   25,0 mkr
Polisen    36,7 mkr
Länsstyrelser     0,4 mkr
Statens Veterinärmedicinska 
Anstalt      3,1 mkr
Svenska Naturskydds-
föreningen     0,4 mkr

Alltnog, Viltvårdsfonden används 
inte bara till ”information” (jag sät
ter ordet inom citatationstecken) då 
den ju är helt ensidig och bara från 
jägares synpunkt, utan Viltvårds
fonden delar också ut pengar till 
olika forskningsprojekt (kan ses på 
Naturvårdsverkets hemsida). Det är 
mycket pengar, närmare 21 miljo
ner kronor men många projekt på
går under flera år. Tillsamman med 
utbetalningen till ”informations
insatser” delas det ut ca 125 mil
joner. Eftersom den summan inte 
betalas ut varje år beroende på 
mångåriga forskningsprojekt gissar 
jag att varje jägare får betala ca 450 
kronor till Viltvårdsfonden för att 
få jaga. Jag räknar då med att det 

är 250 000 som skaffar sig jaktkort. 
Summan är ju minimal i förhållan
de till andra utgifter som jägarna 
måste lägga ut för att ha nöjet att 
jaga. Ser jag till mig själv är den
na summa ungefär som en av mina 
före ningsavgifter och då är jag med 
i åtminstone sju olika föreningar. 

Det är för mig oförklarligt var
för Svenska Jägareförbundet ska 

ha nästa hälften av pengarna som 
Viltvårdsfonden delar ut. Deras po
sition är ”otidsenlig” som Natur
vårdsverket skrev i ett remissvar till 
en statlig utredning för att antal år 
sedan.

När kommer Svenska Jägare
förbundet att mista sitt ”allmänna 
uppdrag som de fick 1938? Det är 
andra tider nu! g g g
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Rättvisa åt björnarna!

Till sist...

INGEMAR ROSBERG

Vi människor får skada och döda björnar utan att straffas!
En björn får inte ens bita en jägare i benet utan att dömas till döden!
Alltid björnen som får skulden!
Är detta rättvist?

En björn som gått till vila:
Bör den inte ha rätt att inte bli störd?
Bör den inte ha rätt att bita ifrån sig?
Bör inte en oskicklig, klumpig jägare få stå sitt kast?

Borde inte en domstol avgöra skuldfrågan?
Döms jägaren skyldig:
Förbud medföra hund!
Förbud bära vapen!
Många jägare borde avväpnas!
Döms björnen skyldig:
Döden ett både orättvist och grymt straff!
Mer rimligt, fotboja eller halsband med radiosändare!

Skulle det bli rättvisa domar?
Mot djuren uppträder vi människor ofta som maktfullkomligt herrefolk 
och några björnar med rösträtt i domstolen lär vi inte få!

Så tyvärr:
Det blir nog aldrig någon rättvisa för björnarna!!!

… har vi våren och sommaren framför oss. Den korta tiden då en ny gene
ration ska leva upp. Tiden som varje år är lika fantastisk att uppleva. Inte 
ens nu kan dock det vilda helt slippa jägarnas anslag mot deras liv, även om 
det blivit bättre jämfört med några årtionden sedan. Vi skulle behöva bli så 
många fler för att försvara de vilda djuren. 

Hur får vi allmänheten att inse att den ”anonyma massan” av vilda dägg
djur och fåglar består av individer? De är lika mycket individer som de som 
figurerar i olika medier med stor spridning och kan väcka mycket empati. 
Tjugu eller trettio skjutna vargar uppmärksammas i media och lägger man 
dem på rad är det ingen uppmuntrande syn, snarare avskyvärd. 

Men hur skulle det se ut om man på rad lägger upp 50 000 skjutna rävar 
eller 50 000 skjutna grävlingar? Detta skulle man i och för sig kunna göra 
varje år i Sverige. Och det behövs ingen ansökan om allt detta dödande.

Så ser vi fram emot nya bidrag i texter och kanske bilder till Jaktdebatt nr 3 ef
ter sommaren. Senast den 20 augusti vill vi ha era bidrag, korta eller långa, till:
arne.e.ohlsson@telia.com

Ett stort tack till Er för 
alla gåvor till föreningen!
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Om oss In English
Jaktkritikerna bildades 1987 och hette 
Riksföreningen Hänsynsfull Jakt till 2009. 
Det är ideell och politiskt obunden orga-
nisation som för de vilda djurens talan. 

Vi verkar bland annat för

- att den djur- och naturintresserade 
allmänheten får en likvärdig ställning 
med jägarorganisationer vid avgöranden 
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 populationsekologiskt 
anpassad jakt som tar största möjliga 
hänsyn till viltets aktuella numerärer

- att beakta etiska och humanitära aspek-
ter på jakt

Medlemsavgifter 2017

- Fullbetalande medlem 180 kronor
 (erhåller Jaktdebatt)

- Familjemedlem: 25 kronor

Pg-nummer: 22 69 89-2. 
Glöm inte namn och adress.

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

Hans Ring
Presstalesman
070-312 85 95
hans.c.ring@gmail.com

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 (on previous 
page).

info@jaktkritikerna.se / www.jaktkritikerna.se
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Boktipset

Titel: Jaktkritik
Författare: Hans Ryttman

Endast

99 kr
Finns även som 

e-bok!

En sammanställning av argument mot den jakt som bedrivs i Sverige. En saklig 
kritik och en uppgörelse mot det som en del kallar nöje och andra djurplågeri, 
mot hyckleriet bakom jägarnas makt över de vilda djuren.

Beställ via Jaktkritikernas hemsida: 

          jaktkritikerna.se/butik/jaktkritik eller via direktlänk:8 Gäss och rådjur slappar 
tillsammans i gräset.
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Ett välkommet vårtecken 
är nässelfjärilen på 
videknopparna.


