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Sen sist
id årsmötet i april 2017 tog 
nya krafter vid för att fören-
ingen ska kunna leva vida-

re. Behovet av en organisation som 
verkligen talar för de vilda djuren, 
som har modet att stå upp mot jä-
garna och deras starka lobbyverk-
samhet, är starkt, milt uttryckt. Det 
är mer än sorgligt hur även de säm-
sta sidorna av jakt får fortgå, och 
hur en hantering av levande varel-
ser som ofta är både rå och snaskig, 
kommer att utövas även denna höst 
och vinter. Inom politiken domine-
rar också jägarintressena och det är 
svårt att hitta förståelse för jaktens 

realiteter hos något av partierna i 
Riksdagen. Ingemar Rosberg avslö-
jar mer om detta på annan plats i 
detta nummer av Jaktdebatt.
 Jaktkritikerna arbetar vidare men 
här vill vi lämna ordet till Hans 
Ryttman som 1987 tog det utmärk-
ta initiativet att bilda Sveriges för-
sta förening med fokus på vad jakt 
innebär för de jagade däggdjuren 
och fåglarna. År 1987 innebär alltså 
att vi i år, i september månad när-
mare bestämt, fyller 30 år. g g g

REDAKTIONEN

V

Vid årsmötet 2017 byttes hela den 
gamla styrelsen ut. Eftersom jag va-
rit ordförande under den tid som de 
avgående ledamöterna har verkat 
vill jag tacka alla för det värdefulla 
arbete som har utförts.

Speciellt vill jag framhålla de sto-
ra insatser som Anne-Marie Litzén 
gjort under sin mycket långa tid i 
styrelsen. Framför allt vill jag tacka 

Anne-Marie för hennes, i mitt tycke 
geniala, namnförslaget JAKTKRI-
TIKERNA. Jag vill även tacka An-
ne-Marie för hennes många och in-
formativa artiklar om våra jaktbara 
arter, och notiser om jakt i massme-
dia, som hon skrivit i Jaktdebatt. 

Ewa Thebo har under ofattbart 
många år skött medlemsregister och 
vår ekonomi på ett utmärkt sätt. 

TACK!
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Kassörskapet är trots allt den tids-
mässigt mest arbetsamma funktio-
nen i en förening. 

Tatjana Kontio har också under 
många år arbetat med den tekniska 
designen för Jaktdebatt Dessutom 
har Tatjana också varit helt nödvän-
dig som värdinna vid våra samman-
komster med lokalanskaffning och 
hjälp med trevnaden och sett till att 
fika och andra gemensamhetsska-
pande åtgärder har varit möjliga. 

Mitt stora tack till Lise-Lotte No-
rin för hennes betydande kunskaper 
inom en mängd områden och de 
viktiga diskussioner och uppslag 
som hon bidraget med under många 
år.

Henrik Olstrup vill jag tacka för 
hans insats att försöka göra för-
eningen mer känd hos allmänhet-
en genom att se till att vi verkade 
utåtriktat på några mässor. Genom 
att delta i Husdjursmässan fick vi 
träffa nya grupper av personer med 

djurintressen och djurvänner än vi 
annars skulle ha gjort. David Bo-
gerius tackas för hans insatser och 
start av vårt Tweetkonto.

Trots att Arne Ohlsson avgick vid 
förra årsmötet (2016) vill jag tacka 
dig för vårt mycket goda samarbete 
under nästan 30 år. Utan dig, som 
jag betraktar som min gode vän, 
hade inte föreningen överlevt un-
der alla dessa år. Du har varit oum-
bärlig för mig så att jag har orkat 
fortsätta trots de svaga resultaten 
i medlemsutveckling och ändå tro 
att vårt mål om en kraftigt minskad 
jakt ska vara möjlig att åstadkom-
ma. Din mycket stora insats som 
sekreterare från begynnelsen 1987 
och ditt mycket långvariga redak-
törskap för tidskriften har varit en 
avgörande del för att föreningen har 
haft möjlighet att leva vidare. Tack 
Arne! g g g

HANS RYTTMAN

På årsmötet tog Hans också upp några idéer och tankar om att 
det kanske vore värdefullt att ”visa upp” naturen och dess vilda 
invånare för människor som kanske inte tänker så mycket på 
varelserna i vår närnatur men som ändå finns där.

Vart är vi på väg? 
Om skogs- och jaktutveckling samt jaktetik när många djurarter 
får skjutas i obegränsade antal.  

EVA JONSSON

ag minns när jag var barn och 
bodde granne med en bondgård 
i Uppland. Bonden ägde skogen 

som gränsade till vår lilla fastighet, 
och skötte den som generationer 
före honom hade gjort. Man tog ut 
de äldsta träden och körde hem dem 
försiktigt för att inte skada träden 
runtomkring. Absolut inga hyggen, 
utan småskalig hyggesfri avverk-
ning där det behövdes.

Vi barn fick följa med ut och se 
och lära om de vilda djuren. Var 
räv och grävling bodde, hur ekor-
rens och nötskrikans varningsläte 
låter, vilka träd spillkråkan bodde 
i och hur man ”knackade på” osv. 
De hade stor kunskap om de vilda 
djuren som bodde i skogen och tog 
hänsyn till dem och deras liv. Att 
skjuta rävar bara för att de tog någ-
ra harungar, skulle aldrig kunnat 
komma ifråga.  Man respekterade 
rävens liv och dess rätt att leva.

Idag finns förmodligen inte många 
markägare som denna kvar. För-
ståelsen och respekten för de vilda 

djuren, och accepterandet av deras 
sätt att leva, har ersatts av en vilja 
att ”styra och förvalta” det vilda 
djurlivet. Dagens markägare brukar 
skogen som en åker, där rationali-
tet ersatt gamla tiders hänsyn. Allt 
ska gå snabbt och effektivt. Tid och 
pengar värderas högst, någon hän-
syn till de vilda djuren existerar inte 
längre. Följden blir en åker av träd, 
ofta mestadels barrträd och allde-
les för tätt planterade. Ingen nor-
mal undervegetation kan utvecklas 
i dessa monokulturer, och många 
djurarter försvinner eftersom deras 
livsmiljö förändrats. Den biologiska 
mångfalden försvinner. 

Jägare utan kunskap om ekolo-
gisk balans får fritt spelrum, och 
skjuter urskiljningslöst bort alla 
små predatorer som rävar, grävling-
ar, mård mm som de anser är värde-
lösa och för nöjes skull. Som orsak 
nämns ofta att de tar rådjurskid, 
fågelägg och harungar, vilket anses 
vara jägarens ansvar att ”vårda”. 
Att rävarna lever mest på små gna-

J
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Nyfiken ungräv.

gare, grävlingar på insekter, maskar 
och sniglar osv, tas ingen hänsyn 
till. De skjuts bort i mängder, och 
ingen verkar reagera.

När det gäller jakten så har även 
den ändrats över tid. Tidigare togs 
hänsyn åtminstone till den tid på 
året då de vilda djuren är dräktiga 
och får ungar. Ingen jagade under 
sommarhalvåret, det var otänkbart.

Nuförtiden har denna etik tyvärr 
försvunnit, och man tillåter jakt 
året om på vissa djurarter. Till ex-
empel får årsungar av räv jagas hela 
sommaren om jägaren själv anser 
att det behövs. Inga tillstånd eller 
någon kontroll finns. Samma sak 
för grävling. Uppe på allt detta har 
en jakttidskrift under ett flertal år 
utlyst en tävling (Rovdjurskampan-
jen) där jägare får poäng för varje 
skjutet rovdjur, och kan vinna fina 
priser. En tävling i dödande av djur!  
Ingen verkar reagera på bristen av 
etik i detta heller! 

Förra årets jaktsäsong rapportera-
des ca 80 000 rävar ha skjutits, och 
detta är förmodligen i underkant 
eftersom rapporteringen är frivil-
lig. Antalet rävar i Sverige är okänt, 
men enligt den beräkning Grimsö 

forskningsstation i Bergslagen och 
på Revingefältet i Skåne som gjor-
des på 1970 -80-talen fanns troligen 
0,2 – 0,4 rävar per kvadratkilome-
ter, vilket skulle ge ca 150 000 rävar 
totalt.

Efter detta kom rävskabben som 
slog ut en stor del av rävpopulatio-
nen, som dock återhämtade sig nå-
gorlunda mot slutet av 2000-talet. 
Med dagens höga avskjutningstakt 
torde arten snart vara nära utrot-
ning igen, men ingen varningsflagga 
höjs. Samma sak för grävlingen och 
andra mindre predatorer som jagas 
helt okontrollerat. 

De senaste åren har tekniken även 
ändrat jaktsättet ganska radikalt. 
Hundar förses med pejl och jägaren 
kan sitta kvar i bilen och följa dre-
vet på sin GPS-mottagare. När hun-
den närmar sig är det bara att kliva 
ut och fälla bytet. Halvautomatiska 
vapen med möjlighet att skjuta ett 
större antal skott är också numer 
tillåtet. Likaså kommer troligen en 
lagändring att tillåta använda drö-
nare för att spana efter de vilda dju-
ren. Naturen har blivit en lekplats 
för jägare som året om kan döda för 
nöjes skull, med högteknologiska 
vapen ämnade för krigföring. 

Varför reagerar ingen på denna 
utveckling? Svenskar har av hävd 
varit ett naturälskande folk som 
hårt värnade om vår grundlagsskyd-
dade Allemansrätt. Att kunna röra 
sig i naturen, plocka bär och svamp, 
eller bara njuta av orörd natur har 

”De skjuts bort i 
mängder och ingen 
verkar reagera.” 
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alltid varit en rättighet. Det blir 
dessutom alltmer nödvändigt i den 
stressade tillvaro dagens människor 
lever i. Denna rättighet är på klar 
kollisionskurs med dagens jaktut-
veckling. Vem törs gå ut och plocka 
svamp när det finns jägare försedda 
med höghastighetsvapen i skogen? 
Vem vet hur långt en kula når, om 
skottet missar? Hur många jägare 
har egentligen full sikt över hela 
kulbanan när de skjuter mot djuret? 
Hur många gånger misstar inte jäg-
are sig på vad de ser? Årligen våda-
skjuts ett antal människor, hundar 
och andra djur av misstag, men det 
diskuteras märkligt nog inte.

Ofta sätts varningsskyltar upp 
med ”Jakt pågår” vilket förhindrar 
andra att röra sig i naturen. 

Det är endast ca 2 % av Sveriges 
befolkning som är aktiva jägare, så 
varför tillåts dessa fåtal människors 
hobby inkräkta så totalt på resten 
av folkets rättighet att njuta av na-
turen?

De myndigheter som skulle skyd-
da naturen, har dessvärre också ut-

vecklats åt samma håll. Idag talar 
man att bruka naturen och de vilda 
djuren som resurser istället för att 
skydda dem. Särskilt nämns möjlig-
heten att öppna för jakt som resurs-
brukande! Hur och varför skedde 
detta? Har man verkligen folkligt 
stöd i att ändra skyddet av natur, 
till att bruka naturen som en resurs 
för människan. Det är en avgörande 
skillnad på det två förhållningssät-
ten, och skiftet skedde utan någon 
debatt eller folklig förankring. De 
vilda djuren är statens egendom, 
och därför borde vi alla ha möjlig-
het att påverka sådana viktiga be-
slut.

Det här är en tråkig utveckling för 
alla genuint naturintresserade, och 
en katastrof för det vilda djurlivet. 
Vi måste protestera nu om vi ska 
kunna vända denna trend och åter 
se på de vilda djuren med respekt 
och empati istället för att vara mål-
tavlor för människors nöjesskytte. 
g g g

Äntligen... ett erkännande! 
Skandulv/SLU har nu erkänt att de inkluderar döda vargar i sin 
inventeringsrapport. Nationella och lokala beslut har därmed 
tagits på felaktiga grunder.

KRISTINA HALLIN

kandulvs koordinator Camil-
la Wikenros gjorde ett, för 
många, häpnadsväckande er-

kännande efter Vargsymposiet i Vå-
lådalen 2017 i en intervju med Sve-
riges Radios Joacim Lindwall. Nu 
skulle de inte längre inkludera döda 
vargar i populationsuppskattning-
en. ”Då har det tidigare varit inklu-
sive döda vargar, alltså?”, frågade 
reportern förvånat. ”Ja, så har det 
varit sen dess man började uppskat-
ta populationsstorleken”, svarade 
Wikenros.

Ändamålen ”helgar” medlen
Naturvårdsverket, som är beslutan-
de myndighet, har alltid inkluderat 
döda vargar i populationsuppskatt-
ningen, troligtvis med syftet att sä-
kerställa årliga licensjakter. Är varg-
populationen för liten försvinner 
argumentet för licensjakt.

Dessutom vägrar Naturvårdsver-
ket att använda korrekt omräknings-
faktor, 8 i stället för 10*. De har
t o m fråntagit sin inventeringshand-

läggare hans ar bets  uppgifter och 
om placerade ho  nom när han för-
sökte rätta till fakta fel. 

Hur har detta kunnat ske? Har 
Naturvårdsverket, som uppdrags-
givare, haft en så stark ställning att 
ingen vågar ifrågasätta deras me-
toder? Och vad händer på länssty-
relser i landet? Vad säger landshöv-
dingar, miljöchefer och juristchefer? 
Tystnaden har varit total trots att 
handläggare och jurister känt till 
oegentligheterna. 

Resultatet av dessa högst medvet-
na handlingar att förvränga fakta 
har lett till olagliga licensjakter och 
rikliga skyddsjakter. Det har ock-
så påverkat Artdatabankens redo-
visning av rödlistning av varg som 
sänkts från Endangered (EN) till 
Near threatened (NT). 

Jägarförbundens inflytande
Vi har sett att jägarföreningarna 
har fått alltmer inflytande på politi-
ker genom sin jägarförening i Riks-
dagshuset. Årligen betalas det dess 

S
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utom ut 60 miljoner av statens 
medel till Svenska Jägareförbundet 
och Jägarnas Riksförbund. De har 
stort mediegenomslag i hela landet 
och på lokalt plan har de stort infly-
tande, ca 90 %, i länens Viltförvalt-
ningsdelegationer.

Detta märks i att jaktförespråkar-
na får igenom de de flesta förslag de 
kommer med, oavsett hur oetiska 
de ter sig.

Vad Sverige behöver är en ”Rädd-
ningskommission för vilda djur” 
som skulle kunna förhindra mycket 
av den jakt som bedrivs idag. Störst 
förändringar bör ske i Jaktlag/jakt-
förordning men även i Djurskydds-
lagen, som behöver förstärkas då 
utnyttjandet av jakthundar strider 
mot sistnämnda lag.

Vargens akuta situation 
& tamdjursangrepp
Vargens situation (de har inte gynn-
sam bevarandestatus och de kan 
kollapsa i en nära framtid) är akut. 

Vargen i Norra Svealand är ”in-
stängd”, dvs den har inte tillgång 
till sitt lagstadgade utbrednings-
område. Detta leder till leder till 
stark inavel. I de norra länen
(i renområden) skjuts de, genetiskt 
viktiga, vargarna som försöker van-
dra söderut. De hinner alltså inte 
träffa den svenska populationen 
och än mindre föröka sig. 

Det finns ett beslut på att minst 
en invandrad varg vart femte år ska 
vandra in och överleva. Detta har 

inte skett. För att få en frisk varg-
stam krävs 3-5 immigranter/5 år vid 
en population av 500 individer. 

Alla tamdjursangrepp av varg 
beror på människans jakt. De fles-
ta vargar finns idag i ett begränsat 
område i norra Svealand. Inne i det-
ta område skjuts familje grupperna 
sönder av illegal jakt, licens- och 
skyddsjakt, vilket innebär att famil-
jerna splittras. Detta är förödande 
arten varg eftersom den är en av 
världens fyra mest sociala däggdjur. 

Vargen lever i familjeflockar där 
ungarna lärs upp av de äldre djuren 
och de jagar tillsammans. Utan sin 
flock blir valparna utsatta och drivs 
att närma sig lättare byten som 
människans tamdjur.

Kampen för den svenska vargen är 
en brant uppförsbacke. Erkännan-
det av oegentligheter (som blottläg-
ger de egentliga, ljusskygga motiven) 
är en seger, om än en liten sådan. Vi 
tar den och fortsätter framåt. g g g 

På följande sida visas en översikt 
över landets vargpopulation 2017.

*Omräkningsfaktor/förklaring: 
När SLU estimerar vargpopulationen räknas 
de djur som inte ingår i föryngringsreviren (famil-
jegrupper = tik, hane och valpar) till 10. I siffran 10 
ingår vargpar eller ensam strövande varg. Exempel: 
4 föryngringsrevir x 10 = 40 vargar. Vid korrekt 
omräkningsfaktor (8), 4 föryngringsrevir x 8 = 32. 
Alltså: högre omräkningsfaktor = fler djur för jägare 
att skjuta.

INVENTERINGSPERIOD FÖR VARG 
1 maj 2016 – 30 april 2017 
Följande levande och döda föryngringsrevir 
är upptagna i SLU’s populationsuppskattning 
30 april 2017.

LEVANDE FÖRYNGRINGSREVIR  ANTAL FÖRYNGRINGSREVIR

Värmland: Vimyren, Sandsjön, Glaskogen, 
Borgvik, Olsäter, Nordmark, Gårdsjö
Värmland/Dalarna: Aamäkk    Värmland = 8

Dalarna: Tansen, Korså, Flaten, Norrsjön, Flintbäcken, 
Tunturi (troligen illegal jakt)
Dalarna/Gävleborg: Björnås   
Dalarna/Västmanland: Billsjön   Dalarna = 8

Västmanland: Färna, Kölsta, Kesberget    Västmanland = 3

Gävleborg:  Sjösveden, Ryssjön
Gävleborg/Jämtland/Västernorrland: Prästskogen, Krokvattnet 
Gävleborg/Dalarna: Kukkumäki    Gävleborg = 5

Uppsala/Gävleborg: Glamsen    Uppsala = 1

Örebro: Rombohöjden, Aspafallet, Kindla  Örebro = 3

Gräns Sv/No: Skugghöjden, Juvberget,  Slättås, Magnor,
Varåa, Skillingmark  6 gränsrevir, 50% till Sverige = 3

Antal levande föryngringsrevir inkl gränsrevir      30-31

DÖDA FÖRYNGRINGSREVIR, 25 vargar
U (Orsen) Dödades i årets licensjakt U (Blyberg) Dödades i årets licensjakt
U (Brattfors) Dödades i årets licensjakt U (Loka) Dödades i årets licensjakt

Skandulv/Naturvårdsverket har återigen inkluderat döda licensjaktdödade vargar, 4 revir. De har också 
inkluderat 3 revir utan föryngring (Kloten, Gåsborn, Vismen) i sin rapport samt att Skugghöjden är ett 
gränsrevir. Detta innebär att de multiplicerar 7,5 revir med omräkningsfaktor 10, vilket felaktigt ökar 
populationen med 75 vargar. De har heller aldrig dragit ifrån ett beräknat antal illegalt skjutna vargar.

ANTAL LEVANDE REVIR
28 levande föryngringsrevir i Sverige + 50 % av 6 gränsrevir Sv/No = 3 st, totalt 31 revir.

NY UTRÄKNING – UPPSKATTNING AV VARGPOPULATIONEN
31 föryng.revir x omräkn.faktor 8 minus kända döda vargar (enligt SVA), (53-25) 28 = 220.
220 vargar minus illegalt skjutna vargar under perioden, minst 30 = ca 190 levande vargar.

/2017-08-11 Kristina Hallin, Hälsopedagog, fil kand, forskarbehörighet. Helhetssyn människa/miljö.
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Rödstjärt, tropikflyttare 
som vår och höst 
passerar bl a Capri.

katt som med skäl kan antas vara 
övergiven eller förvildad, får dödas 
av jakträttshavaren. Katt får fångas 
i lämplig fälla, exempelvis en levan-
defångstfälla för grävling. En vuxen 
katt får avlivas med skjutvapen till-
låtna för jakt.”

När jakttiden börjar 21 augus-
ti samlas jaktköparna för att bör-
ja skjuta de nu någorlunda flygga 
änderna. Fågeljakt leder till stor 
skadskjutningsfrekvens då det är 
svårt att träffa mål som kan röra sig 
i tre dimensioner och många jägare 
klarar inte det. En svensk undersök-
ning av sädgäss visade att 62 % de 
gamla gässen hade hagel i sig och av 
de unga hade 28 % hagel i sig. 

Men för jägarna är det kungligt 
roligt. Ett exempel i Västmanland 
är Kungsbyns gård som har sex vilt-
dammar där änder sätts ut för att 
sedan jagas. Några citat från en ar-

tikel om en sådan jakt: ” Först skul-
le det pratas och glammas i glada 
vänners lag.  Svempa gruffar lite om 
att änderna sällan flyger särskilt bra 
så här i inledningen av säsongen. 
Nya skott smäller från de utpostera-
de jägarna. Och jag hinner uppfatta 
i ögonvrån att en and är träffad och 
sjunker mot marken med singlande 
fjun och fjädrar efter sig. 

Stubbåkrarna skimrar i gyllengu-
la nyanser. Vilken härlig dag att få 
vara ute i moder natur!” g g g

Källor:

https://jagareforbundet.se/globalassets/glo-
bal/lan/halland/dokument/viltvard/tema_
uppfodning_och_utsattning.pdf.  

http://www.tba-reportage.se/wp-content/up-
loads/JOF1411grasand.pdf.

Gräsänder som slappar i gräset.
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Levande måltavlor 
åt jaktköpare
LISE-LOTTE NORIN

et finns inte tillräckligt 
många vilda änder i Sveri-
ge för att tillfredsställa alla 

jägares behov av att få döda dem. 
Änderna är kanske också för ut-
spridda och bor på ställen som det 
är obekvämt att komma till. Därför 
föds varje år hundratusentals änder 
(gräsänder) upp för att sättas ut i 
naturen i små dammar där de ska 
bli levande måltavlor för hugade 
jaktspekulanter. Det kallas ibland 
put and take –jakt. 

Andungar kläcks i kläckningsma-
skiner i stor skala eller under ruv-
hönor i mindre skala. De sätts se-
dan ut i naturen innan de kan flyga 
så de ska bli hemmastadda där de 
släpps. För att hindra att fågelung-
arna äts upp av rovdjur försöker jä-
garna döda så många rovdjur som 
möjligt under ordinarie jakttid och 
under sommaren jagas årsungar av 
räv och grävling. Kringströvande 
katter är ett kapitel för sig, skriver 
Svenska Jägareförbundet, men ”en 

D
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Jägare dödar rovdjur som dödar 
änder som jägare vill döda.
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Vad tycker politikerna? 

fter att vi fått inblick i tid-
skriften Jaktjounalens s.k. 
Rovdjurskampanj, som är 

en tävling i att döda så många räv, 
mård, grävling, mink, iller, kråka, 
skata, nötskrika eller måsfågel som 
möjligt, har vi jobbat med denna 
fråga bl.a. med insändare i tidning-
ar. 

Vi har också skrivit ihop ett brev 
med fyra frågor till de politiska par-
tierna. 

I brevet har vi bl.a. gett ett par 
extrema exempel på vad denna jakt 
medfört, t.ex. att segraren 2016 i 
Öppna klassen fick ihop 10 470 po-
äng. Han dödade 28 rävar, 7 gräv-
lingar, 32 minkar och 394 (!) fåglar. 
Segraren i ungdomsklassen fick ihop 

7 745 poäng och dödade 7 rävar, 1 
grävling och 455 (!!) fåglar. 

I Jaktjournalen har vi också sett 
exempel på grupp av ungdomar 
som inte bedriver jakt på vanligt 
jaktvilt utan enbart på de djurslag 
som ingår i Rovdjurskampanjen, 
vilket inte borde motivera tillstånd 
att jaga. På följande uppslag kan 
du hur de olika partierna svarat på 
våra frågor.

E

”Vildsvinsstammen måste 
minska och då är en 
ansvarsfull jakt lösningen.”
- Centerpartiet 

”Vi välkomnar en utredning 
om att förbjuda den typen 
av jakttävlingar.”
- Miljöpartiet

Vi i Jaktkritikerna Västra Götaland har ställt fyra frågor till 
de åtta största politiska partierna.

EMMA, INGEMAR, INGER OCH KENT

ROSBERGS 
TANKAR

Kan jakt motiveras?

Jakt
är inte lätt att försvara
men
jägaren säger
djuren blir för många
om inte några dödas
av våra moderna vapen
men
jakt med båge och pil
hur motiverar man den
är det inte bara en lek
för några blaserade, uttråkade 
som söker nya utmaningar
på djurens bekostnad?

Ett missbruk!

Hunden
människans bästa vän 
brukas av några som vapen 
tvingas riskera livet
för att andra djur skall dödas!

En liten jägare.

En sockerbagare det bor ...
nä nu blev det fel
en liten jägare det bor i staden
han jagar stora, han jagar små
han dödar några, han skadar andra 
han sätter åtel, han sätter fällor
han finns i skogen, han finns på fälten 
och tränger även i bona in!

Du stolte jägare

Du stolte jägare
du store Nimrod
du skapat Din värld
en bössa i låsbart skåp
en hund som vapen
lärd att bistå att döda
men när jakt inte pågår
instängd, isolerad, ensam 
på din vägg trängs likdelar
från de djur du slaktat
du måste ju visa
hur duktig du är
i din frys staplas rester
av liv du skövlat
en fältets hare
en skogarnas konung!
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CENTERPARTIET / INGER FREDRIKSSON

1. Det behövs en ansvarsfull jaktpolitik. En politik som tar hand om våra vilda djur och som är långsiktig och 
hållbar. Då kan jakten fortsätta vara den folkrörelse det är idag och som både handlar om att uppleva naturen och 
vårda den svenska viltstammen.

2. Vildsvinsstammen måste minska och då är en ansvarsfull jakt lösningen. Djuren ställer till väldigt stora problem 
för jordbrukare och utgör även en risk i trafiken. Statistiskt har olyckorna ökat i omfattning i takt med att antalet 
djur ökat och 2013 sköts fler vildsvin än älgar i vårt land. Sverige har i modern tid aldrig haft så stora rovdjurs-
stammar som idag. Ambitionen att bevara rovdjuren har lyckats. Vi har idag friska och livskraftiga stammar. En 
trovärdig rovdjurspolitik kräver också en aktiv förvaltning med starkt regionalt inflytande som stärker förtroendet 
för rovdjurspolitiken och tar hänsyn till de människor som lever och verkar i rovdjurstäta områden.

3. Om det rör illegal jakt eller djurplågeri finns det idag redan reglerat i lagstiftning. Jakt är avgörande för en funge-
rande viltförvaltning. Både jakt och målskytte är fritidssysselsättningar för hundratusentals svenskar. Centerpartiet 
är positiva till både jakt och målskytte. Vi ser ingen anledning att ändra lagstiftningen för att försvåra för landets 
jägare och sportskyttar.

4. Bland annat Viltskadecenter och SKANDULV för statistik över skadeskjutningar på rovdjur. De har ansvar för att 
rapportera och informera om det förekommer stora skadeskjutningar som man måste ta hänsyn till.

KRISTDEMOKRATERNA

Stort tack för ditt mejl. Kristdemokraterna har i nuläget inget förslag som berör frågeställnigen du tar upp. Jag 
vill dock framhålla att all jakt ska ske på livskraftiga populationer och så att viltstammarna långsiktigt förvaltas. 
Jaktmässiga principer ska alltid följas, vilket bl a inkluderar att hellre avstå från att skjuta om jägaren inte är säker 
på en ren träff.

MODERATERNA

Jakten har en lång tradition i vårt land. Den är en viktig del i den nödvändiga viltvården och en förutsättning för en 
levande landsbygd. Svensk jakt ska bestämmas i Sverige och beslut om viltförvaltning ska fattas lokalt. Möjlighe-
ten att överklaga beslut har begränsats genom att Naturvårdsverket blir sista instans, det ska inte som idag vara 
möjligt att dra ett överklagande vidare till domstol.

Vi vill se en översyn av art- och habitatdirektivet och menar att direktivet ska ändras i takt med att arters popula-
tionsstorlek ändras. Som läget ser ut idag med det antal vargar vi har i landet vill vi tillåta licensjakt för att begränsa 
stammen. Men jag tycker det är viktigt att i sammanhanget påpeka att vi ska ha en livskraftig viltstam i Sverige som 
även inkluderar rovdjur.

Vi vill även att jakt- och viltpolitiken ska vara samlad under ett departement och en myndighet samt att hantering-
en av jaktkort och vapenlicenser ses över. Det övergripande målet för Sveriges rovdjurspolitik är att staten tar 
ansvar för att arterna björn, järv, lodjur, varg och kungsörn ska finnas i så stora antal att de långsiktigt kan leva 
kvar i vår fauna. Vi vill ha en rovdjurspolitik som eftersträvar balans i stammarna. Reglerna ska utformas för att ge 
viltet skydd och för att jakten ska anpassas efter tillgången på vilt. Jakt- och rovdjurspolitiken ska anpassas efter de 
förhållanden som finns i Norden.

Vi anser att den svenska rovdjurspolitiken är på rätt väg, då tjuvjakt minskar, genetiken förbättras och tillväxten för 
stammarna är stabil. Vi tror att acceptansen för rovdjuren kan öka genom ett ökat lokalt inflytande och en rimlig 
toleransnivå. Rovdjurspropositionens intervall av varg, mellan 170-270 individer, är de minsta nivåer som kan vara 
rimliga för de ansvariga myndigheterna att planera efter. Intervallet 170-270 är med andra ord inte ett tak som 
många tror.

SVERIGEDEMOKRATERNA

Sverigedemokraterna har inte lämnat några synpunkter.

1. Tycker Ni det är rimligt med tävlingar i att döda djur?

2. Är detta en fråga som Ni tycker finns anledning att debattera inom Ert parti?

3. Skulle Ni välkomna att riksdagen får ta ställning till ett eventuellt förbud mot att anordna tävlingar som 
bygger på att döda så många djur som möjligt?

4. Är det inte dags att vi synliggör skadskjutningens omfattning och vad som orsakar mest skadskjutning samt 
överväger vilka åtgärder som behöver vidtas för att motverka skadskjutning

VÄNSTERPARTIET / JENS HOLM

Jag instämmer att tävlingar i att jaga och döda djur inte borde vara tillåtna. Vi har t ex tidigare motionerat om 
att förbjuda vissa former av nöjesjakt, såsom godsjakt på uppfödd fågel. Överlag borde det ställas hårdare 
krav på jägarna för att undvika onödiga skadskjutningar.

SOCIALDEMOKRATERNA / ISAK FROM, ANSVARIG FÖR JAKTFRÅGOR

1. För det första så är svensk jakt noggrant reglerad i lag och förordning. Det är Naturvårdsverket som före-
slår jakttider som sedan beslutas av regeringen. Naturvårdsverket har också att besluta om vilka vapen som 
ska vara tillåtna vid jakt på olika arter. För det andra så har varje jägare ett ansvar att ha ett etiskt förhåll-
ningssätt till jakten. Och för det tredje så ska jakten vara en del i en förvaltning av viltstammarna. Om man 
ska genomföra en tävling bör den uppfylla dessa tre krav.

2. Jaktfrågor debatteras mycket och ofta i nationell politik så också i vårt parti.

3. Varje år behandlas i riksdagen ett stort antal motioner med en sådana med inriktning om att förbjuda olika 
sorter jakter. Behandling av sådan motioner sker i riksdagen och är en viktig del i demokratin

4. Självklart ska vi göra allt för att minska skadeskjutningar. I Sverige sker i jämförelse med andra länder få 
skadeskjutningar. Men övningsskjutning och utbildning är viktiga aspekter för att undvika skadeskjutningar.

MILJÖPARTIET / EMELI NILSSON

1. Nej vi tycker inte att det är förenligt med god jaktetik. Vi upplever det inte heller som 
 förenligt med den jaktetik som lärs ut vid jägarexamen.

2. Ja, vi tycker att det är viktigt att bedriva jakt med god jaktetik och som minimerar 
 lidandet för djuren.

3. Vi välkomnar en utredning om att förbjuda den typen av jakttävlingar.

4. Vi vänder oss starkt mot jakt som innebär ett stort lidande för de enskilda djuren. Därför vill vi till exempel 
förbjuda jakt med fällor för levandefångst, grytjakt och jakt med levande lockbeten. Årligen skadskjuts 
hundratusentals djur som utsätts för svårt och långvarigt lidande. För att minska skadskjutningen bör jägare 
som avser delta i jakt årligen avlägga skjutprov. Jaktformer med särskilt hög skadskjutningsfrekvens – i 
första hand hageljakt – behöver utredas särskilt. Vi är även öppna för andra åtgärder som kan minska 
skadeskjutning och lidande för det jaktbara viltet.

LIBERALERNA

Hej, Tack för ditt mail till Liberalerna. Vi läser samtliga mail och sätter stort värde på era synpunkter men har 
dessvärre inte möjlighet att besvara alla. Gäller ditt ärende skolarbete vill vi hänvisa till vår hemsida: 
www.liberalerna.se

FR
ÅG

O
R

SV
AR

 S
VA

R 
SV

AR
 S

VA
R 

SV
AR

 S
VA

R 
SV

AR

BÄST 
I TEST!

Vår tolkning: Svaren från C, Kd, L, M och S är inte upplyftande. De är ointresserade av djurens synvinkel och situation och kan väntas befrämja jägarintressen i första hand.

L
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Ekens allierade jamar 
mjukt och skäller med 

sträv stämma.Nötskrikan borde fredas 
Nötskrikan är en kråkfågel men självfallet inget skadedjur. Att 
den får skjutas och fångas i fällor är en stor skam. Gläds istället 
när du möter den! 

ARNE OHLSSON

anske är skogen vackrast 
på hösten. Åtminstone bju-
der den på en skönhet som 

kan mäta sig med de första veckor-
na i maj när livsprocessen förnyas 
i ljusgrönt. Otaliga, subtila nyanser 
flammar under en allt lägre ståen-
de sol bortom höstdagjämningen, 
motsatsen till ljusets och hoppets 
vårdagjämning. Lövens färger må 
brinna men snart väntar deras un-
dergång men också funktion för 
framtida, okuvlig växtkraft. För 
det vilda gäller omedvetna val av 
överlevnadsstrategier när vintern 
är på väg, och den kommer alltför 
snart. Varför inte samla i ladorna? 
Hamstring är ofta livsavgörande, 
att vara medveten om att föda trots 
allt kommer att finnas – och min-
nas var. En av huvudfigurerna i att 
samla ätbart på lämpliga ställen är 
definitivt nötskrikan. Den är vack-
er som höstskogen och dess dräkt 
i grårosa, lysande vitt, sobert svart 
och himmelsblått glimtar till när vi 
möter den, eller bara hastigt skym-

tar dess uppenbarelse.  Flitigast är 
den nu efter sommaren då den ska 
samla ett par tusen ekollon inför 
den kärva vintern. Den är ekens al-
lierade sedan tusentals år, i Norden 
sedan istiden.

Ännu vackrare är den mot en bak-
grund av gråvinter och likaså i en 
snövit skogsvärld. Mest svårsedd 
och diskret är den under häckning-
en.

När man väl möter nötskrikan 
kan man gott uppleva att den har 
karisma. Lätena är snarast motsä-
gelsefulla. Den jamar mjukt och den 
med skäller med sträv stämma. I 
glesbygden kan den flyga ut ur sko-
gen och besöka fågelborden, men 
inte så långt, knappast in i bebyg-
gelsen. 

Den har drabbats av många om-
dömen som lätt slagit över till mal-
placerade mänskliga värderingar 
och fördomar. I Rabén & Sjögrens 
Stora bok om djur. Ryggradsdjur 
från 1956 kan man läsa att Nöt-
skrikan hör till de slugaste i skogen, 

K

JAKTDEBATT 3/2017  19



20   JAKTDEBATT 3/2017 JAKTDEBATT 3/2017  21

men ock till dem som har ett särde-
les humör… Den ger liv åt skogen… 
men jägaren på rävpass mumlar 
fula ord när skaran av rödrockar 
kommer och med sitt skrik förråder 
hans gömställe.

Om det bara vore så väl att jäg-
aren hade nöjt sig med att mumla. 
Sorgligt nog har nötskrikan jakt-
tid under hösten och vintern. Som 
kråkfågel ses den förstås som s.k. 
skadedjur och konkurrent sen gam-
la och mer oupplysta tider. För-
följelsen ingår i ”viltvården” och 
det är i själva verket en billig och 
osaklig motivering för ytterligare 
tillfällen till avlossade skott. Under 
åren har jakttidskrifter synnerligen 
osmakligt rekommenderat den som 
träningsobjekt för jägaraspiran-
ter. Ett okänt antal nötskrikor har 
också tagits av daga för att de blåa 
vingfjädrarna skulle bli hattdeko-
rationer och för att de skulle vara 
särskilt lämpliga att använda för att 
fiska lax. Då är det bättre att vara 
skovskade i Danmark där den är 
fredad sedan ett par årtionden. 

Frågan gäller etik, hänsyn och ett 

förhoppningsvis positivt förhåll-
ningssätt i första hand, inte att arten 
skulle vara hotad.

   En vidrig nötskrikejakt beskrevs 
såhär i en gammal Svensk Jakt: 
”Just som jag gjorde mig beredd att 
resa mig [från väntan på råbocken] 
slog en nötskrika till på en bruten 
kvist på en grov björk. Ja, eftersom 
patronen ändå skulle ur vapnet…  
Dock bör nämnas att skotthållet 
blev exakt åtta meter. Nötskrikan 
föll inte, den flög inte heller. Den 
bara försvann. Jag har gjort om för-
söket på samma korthåll men ald-
rig fått detta resultat fullt ut. Och 
aldrig lyckas jag få den arma [sic. 
Red. anm.] fågeln att sätta sig på 
åtta meters håll med kroppen tryckt 
mot en massiv stam. Jag misstänker 
att förklaringen kan finnas där”.

Den här råskinnsmentaliteten är 
vida spridd när jakten går ute i mar-
kerna. Om ”folk i allmänhet” bara 
visste… Det är naivt att föreställa 
sig något annat angående jaktens 
verkliga utövning, även om alla jäg-
are givetvis inte är likadana. g g g

Namn
Rödräv (Vulpes vulpes)

Släkte
Hunddjur

Lever i
Europa, Nordamerika och norra delarna av Afrika 
och Asien. Rödräven har inga större krav på sin 
omgivning - den lever både i skogs-, ängs- och 
åkermark och i städer. I städerna hjälper rödräven 
till med att rensa bort as, kaniner och råttor. 

Äter
Rödräven är inte petig med maten! Den består av alltifrån gnagare, as, möss, harar, höns 
till fiskar och växter. Rödräven är en naturlig jägare och då den jagar t ex sork står den 
ofta blickstilla ovanför sorkhålet för att sedan blixtsnabbt attackera bytet.

Bor
Rödrävens revir är mellan 5 - 20 km2s radie från grytet. Oftast övertar de övergivna gräv-
lings- eller kaningryt istället för att gräva själva. De bygger dock ut - en enda huvudingång 
är på tok för litet - och skapar flera utgångar som kan användas vid fara. Grytet går sedan 
i arv i många generationer.

Livsstil
Rödräven lever ensam stora delar av året. I början av året börjar parnings perioden där 
honan parar sig med fler hanar. När ungarna föds, ca tre månader senare, stannar en 
av hanarna med honan och hjälper till med bestyren. Kullen brukar bestå av mellan 3-5 
ungar som är blinda vid födseln och har brungrå päls. Efter att ha diat i 4-6 veckor lämnar 
ungarna grytet för små, korta upptäcksfärder. När de är ca 4 månader gamla är de själv-
ständiga och efter ytterligare 8 månader lämnar de sina föräldrar helt. Medellivslängden 
för rödräv är ca 12 år.

Faror
Människan (homo sapiens) och parasit- och smittsjukdomar. Den allvarligaste parasitsjuk-
domen är rävskabb (Sarcoptes scabiei). Rävskabben minskade rävstammen i stora delar 
av Sverige på 1980-talet. Människan introducerade (aningslöst) rödrävar i Australien på 
1830-talet och nu försöker man utrota dem med gift. I Sverige uppskattas 70 000 indivi-
der dödas årligen av människan i form av jakt. Ett annat stort hot mot rödräven är trafik.

PORTRÄTTET

Referenser: Wikipedia (tyskspråkig). Chris & Tilde Stuart 1997. The larger mammals of Africa p. 224 ISBN 91-1-834122-5. Nordens 
däggdjur (2004) s. 187-194. Djur i Sveriges natur (1997) s. 164-169. MacDonald, D. (1993): Unter Füchsen – Eine Verhaltensstudie. 
Knesebeck-Verlag München, ISBN 3-926901-63-2. http://jagareforbundet.se/vilt/viltovervakning/senaste-avskjutningsstatistiken
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REAL NEWS
i

För att hålla våra läsare välutbildade och 
pålästa har JK beslutat att tillhandahålla 
faktabaserad information om diverse 
företeelser i vårt avlånga land.

Dagens ämne: Förbundet

Bakgrund
I Sverige lever arten Homo Sapiens (population ca 10 miljoner individer). Till 
arten hör undergruppen Homo Vapiens som ägnar sig åt att ”vara ute i naturen i 
goda vänners lag”. Ej att förväxla med Homo Zlatiens, en annan undergrupp som 
främst går på fotboll och ylar ”Domarjävel” när de känner sig trängda. Homo 
Vapiens är ett flockdjur som bildade ett förbund redan någon gång på 1800-talet 
och som fortfarande idag, 2017, tar saker på blodigt allvar.

Förbundets arbete
Förbundets främsta huvudsyssla är något som kallas viltvård. Viltvård går ut på 
att eliminera en mängd individer från andra arter för att därigenom stärka dessa 
arter, eller öka dem, eller skydda dem – det är inte helt klarlagt vad syftet är  
trots nästan tvåhundra års förbundande. Inom vården är viltvård en progressiv 
och nytänkande idé. Flera reaktionära vårdinrättningar i landet ex Sahlgrenska, 
Näl och Karolinska har varit skeptiska till idén. På prov snarade man 20 % av 
patienterna på en vårdcentral i Holmstocksby och sköt 12 % med armborst. En 
majoritet av patienternas anhöriga invände kraftigt mot vården och förslaget att 
implementera denna typ av vård slopades helt. 

Förbundet bestämde sig tidigt eller sent för att vara politiskt korrekta, något som 
är oerhört populärt nuförtiden bland alla, det kallas att vara ”PK”. Den gamla 
slogan ”Det är kul att ta kål!” togs bort, eller vårdades, och ersattes med ”vara 
ute i naturen i goda vänners lag”. Ett flertal individer från en annan undergrupp, 
Homo Empatiens, har opponerat sig, ibland högljutt, om man inte skulle kunna 
byta ut hagelbrakaren mot en kikare och detta har inte mottagits väl. Det är tro-
ligtvis ren språkförbistring som ligger bakom, där opponenterna inte har begripit 
andemeningen i Förbundets PK-slogan och trott att det verkligen handlade om 
naturen och vännerna.

Förbundets mål & vision
Förbundets huvudsyssla är som tidigare nämts vård eller ”andra arter-redu-
cering” som det kallas i folkmun. En viktig del i arbetet är att se till att Homo 
Vapiens får ensamrätt på att vårda, dvs att hindra andra arter från att stärka/för-
svaga/öka/minska (vilket är det nu?) artstammarna. 

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/material eller via direktlänk:8
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Ett irriterande hot mot ensamrätten är arten Canis Lupus, ett slags stort, lurvigt, 
grått hunddjur som syns i vartenda gathörn/skogsdunge - så överpopulerade är 
de. Canis Lupus tenderar att vårda olika arter när den blir hungrig vilket ställer till 
problem för Homo Vapiens som (oavsett om de är hungriga eller inte) själva vill 
vårda de olika arterna i goda vänners lag. 

En hel del Homo Sapiens tycker att det är ok att Canis Lupus äter när magen 
kurrar men de bor Södermalm, dricker latte och långkokar surdegsdumplings. 
Dessa olika filosofier har lett till en svårartad konflikt mellan mesiga trädkramare 
och riktiga Homos. Förbundets medlemmar har engagerat sig djupt i frågan och 
hittat på en massa sanna historier om Canis Lupus. Framförallt har man framhål-
lit vilket skadedjur det är. Det förstör precis allt. Som Rattus! 

Det har rapporterats flera fall av C.Lupus som långflygit till Thailand, diesel-
tomgångskört ÖVER en minut i närort och struntat i att sopsortera. Detta trots 
att 99 % av världens vetenskapsart är eniga om att klimatförändringar orsakas 
av Canis Lupus. Eller var det Vulpes vulpes? Ursidae? Det finns så många djur i 
skogen.

Det finns väl så många djur i skogen? 

Grus i förbundets maskineri
En rapport släpptes nyligen där forskare hävdar att den sjätte massdöden har 
börjat. Rapporten finns på PNAS (Proceedings of the National Academy of 
Sciences of the United States of America) hemsida. OBS! PNAS är en dum 
förkortning men har något högre trovärdighet än Se & Hör så det kan vara värt 
att läsa. 

Senaste massdöden, den innan den som nu pågår, skedde för 65 miljoner år 
sedan, då när dinosaurierna dog ut. Trist för dem som gillar viltvård :-( Det hade 
varit något – att vårda en T-Rex eller varför inte en Pterodaktyl? Tänk er fotot 
efter åt! För er som inte är insatta i Förbundskulturen är det brukligt att pose-
ra med artindividen man precis vårdat. Det får en att känna sig stor, styv och 
väldigt speciell. Och stor.

Tillbaka till massdöden. Det som händer nu är att miljarder artindivider över 
världen är spårlöst borta enl PNAS-rapporten. I en artikel i brittiska The Guardi-
an (som insisterar att skriva på engelska) skriver man så här om orsakerna bak-
om massdöden: ”Wildlife is dying out due to habitat destruction, overhunting, 
toxic pollution, invasion by alien species and climate change. But the ultimate 
cause of all of these factors is “human overpopulation and continued population 
growth, and overconsumption, especially by the rich”, say the scientists, who 
include Prof Paul Ehrlich, at Stanford University”. Amerikansk kommunistpropa-
ganda! 

Damage control & nya friska idéer
På förbundets årsmöte som inföll en dryg vecka efter att Dysterkvistrapporten 
publicerades, beslöt man enhälligt att ordet ”overhunting” inte existerar då ingen 
kunde översätta det till svenska. Det hördes en samlad suck av lättnad i lokalen 
och alla kramades och en del grät. 

Vid ”övriga frågor” tog filialen från Söderbotten upp frågan om skyddsjakt på 
Homo Sapiens - den art som av PNAS-rapporten framhölls som skadedjuret 
nummer ett och ett oroligt mummel bröt ut i lokalen, då det gick upp för de 
flesta att de har en viss tillhörighet till arten. Dessutom förvånades många av 
filialens förmåga att tänka logiskt och i ett större perspektiv – detta är inte något 
som tillhör vanligheterna vid denna årliga sammankomst. 

Då det ju är så roligt att vårda diskuterades ämnet trots allt, även fast det rörde 
sig om en extremt fridlyst art. Inte ens de riktiga avarterna av denna art får det 
bedrivas skyddsjakt på. Sad! Tänk bara att få fälla den lille, korpulente Homo  
Asiens i Nordkorea som skjuter iväg missiler i ett desperat försök att hålla sig 
kvar vid makten och bibehålla sin strida ström av franska, dyra ostar. Inte ens 
Homo Empatiens gillar den individen! (Ökat medlemsskap? :-)

De skulle säkert också applådera vårdandet av Homo Clownus (Reds anm. Det 
finns ännu ingen konsensus i forskarvärlden om denne individ verkligen tillhör 
släktet H.Sapiens), den som kvittrar tvittrar som en utsatt gräsand. Tänk att stöta 
upp den inför en rad av viltvårdare! Homo Clownus egen unge, vi kan kalla den 
Junior, skulle tycka det var skoj då den själv gillar viltvård. Junior har tidigare 
poserat stolt brevid en Elephantiade med dennes avskurna svans i högsta hugg 
på ett väldigt styvt och fint fotografi. Elephantiades är förövrigt en oerhört stor 
och klumpig art som nästan bara duger till som råvara för potensmedel och 
prydnadsföremål. 

Status quo (Phu!)
Förbundets styrelse beslöt sig snabbt för att avsluta mötet så inga otrevliga 
tankar, om vilken art som är det egentliga skadedjuret är, skulle få fäste hos 
medlemmarna. 

De traditionella bestämmelserna skulle bestå, vilket för oinvigda, betyder att 
alla andra arter är H. Sapiens egendom att vårdas för att må bra och ha hälsan 
(i paradiset) och ffa för den glädje det bringar H.Vapiens. Glädjen i att vårda är 
den viktigaste punkten i Förbundets agenda och nu är det äntligen fest! 80 000 
Alces ska vårdas runt om i de svenska skogarna och detta sker mirakulöst nog 
genom att bara vara ute i naturen i goda vänners lag. g g g

DRONTEN
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Efter(frid)lyst 
DÖD ELLER LEVANDE 

Insändaren publicerades för första gången på tidningen DALA-
DEMOKRATENs ledarsida den 2 mars 2017. Vi tycker den är 
värd att repetera. 

EVA STJERNSWÄRD

en 1 mars 2017 är start-
skott för en grym jakt på 
lodjur med vapen, motor-

fordon, jakthundar och – återin-
förandet av plågsamma fällor som 
varit förbjudna för den skygga lo-
katten efter detaljerade redovisning-
ar från Statens Veterinärmedicinska 
Anstalt (SVA); om skador, stress och 
onödigt lidande för fångade lodjur. 
Har Naturvårdsverket som nu tillå-
ter detta blivit jägarnas myndighet? 
Har Sverige slirat ner i det grumliga 
diket – djurplågeri? 

Det är ofattbart att rödlistade 
rovdjur som lodjur och varg, tvärt-
emot EU-lag och Art- och habitats-
direktivet, av inhemska politiker 
tillåts ingå i ett cyniskt spel på 
Naturvårdsverkets, Länsstyrelser-
nas och jägarförbundens lokala 
schackbräde. Alla vi som upprörs, 
och skäms internationellt över detta 

barbari, verkar ha trillat av brädet 
för länge sedan. Länsstyrelsen moti-
verar ”licensjakt på lodjur uppskat-
tas av många personer i länet som 
en aktivitet för rekreation och som 
ett sätt att nyttja en förnyelsebar 
och eftertraktad naturresurs” så väl 
som ”fällfångst är en kulturyttring 
i jaktliga sammanhang och att den 
kunskapen måste upprätthållas.”

Har den naturälskande allmän-
heten kunskap om hur dessa blodi-
ga och stressande licensjakter och 
fällfångster går till? Paul McCart-
ney uttrycker det enklare; ”hade 
slakterier glasväggar skulle ingen 
äta kött”. 

Djurskydd för tamdjur har förbätt-
rats – samtidigt sker en katastrofal 
försämring för vilda djur.

Ser inga ansvariga politiker - utan 
jaktintresse – igenom glasväggen 
vad som håller på att hända i Sveri-

D

INSÄNDAREN

ge? Väljer man att inte se att Grym-
hetens Musa bär kamouflagekläder?

Eller är det någonting som är rut-
tet i Kungariket Sverige? 

Mars månad är lodjurens parnings-
tid – då tillåts jägarna hetsa fram 
eller lura de sällsynta lodjuren in i 
döden. Med sitt sorgliga lockrop för 
att hitta kärleken kommer det skyg-
ga lodjuret, skogens ensamlevande 
”sagodjur” lätt lokaliseras av alla 
de som inte kartlagt dem i förväg. 

Övervakningssamhället har intagit 
naturen! 

Eftersom Lo-Katten liknar just en 
katt, tänker jag på raderna i Baude-
laire´s dikt om vilka som hatar kat-
ter, som med sin naturliga skönhet 
framkallar tankar om lyx, renlighet 
och vällustig sensualism. Vad det 
är Naturvårdsverket tänkt på, när 
de kom på att lokatter skall jagas 
under parningstiden - känns som 
grumliga vatten man inte vill titta 

Lynx lynx – det vackra kattdjuret 
som kom till Sverige 7000 år f.Kr.
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ner i. Kanske en släng av ailurofobi 
drabbat både dem och lodjurs-jä-
garna?

Ett så svårupptäckt djur att Na-
turvårdsverket återinfört ”fällfångst 
av lodjur” för garanterad avrätt-
ning av försvarslösa fångar; skada-
de med tänder och klor utslitna och 
magarna fulla av träflisor. Hur kan 
fällor tillåtas för vilda friska djur 
för att bestialiskt avrätta dem, i ett 
modernt samhälle?

Lodjurens existensberättigande i 
myndighetsspråk bryts ner till något 
som enbart skall ”förvaltas”. Nya 
direktiv från Naturvårdsverket får 
djur-och naturälskare, fotografer, 
författare, poeter och konstnärer 
att krympa. Viltvård har blivit VIL-
TVÅLD. 

Hur långt har politiker och myn-
dighetspersoner kommit från lumen 
naturale, det som skulle vara männ-
iskans ursprungliga, medfödda kun-
skap om fundamentala sanningar? 

Vem frågar barnen? De som skall 
leva vidare med sanktionerad grym-
het mot levande varelser? Bjud in 
barnen – ni får svaren! 

Kunde Astrid Lindgren få Ingvar 
Carlsson att ”skippa buren” för 

hönsen, ställer jag idag frågan; vil-
ken politiker vågar ta tag i detta NU 
och FÖRBJUDA ”buren” för alla 
vilda djuren? 

Vad händer i jägares hormonbalans 
när lo-och vargjakter utlyses? När 
licens gavs för ett lodjur i Värmland; 
”Redan samma morgon tillslöt 30 
bilar med 2 personer i varje, det vill 
säga 60 jägare för att döda ett enda 
stackars lodjur”. Kan Freuds adep-
ter sprida ljus över detta?

Rovdjurshat illustreras bäst av 
jägarna själva. Jagande män och 
kvinnor poserar fåfängt, öppet och 
gärna med blodiga djur. Den gla-
mouriserade jakten i kapitalismens 
era är också på modet och myndig-
heterna borde inte bidra till detta. 
Människor och babianer är enda 
däggdjuren som profanerar och ex-
ponerar sina byten. Skillnaden är 
att apor inte använder kamera.

Att öronmärka lodjur som en sär-
skilt ”eftertraktad naturresurs” dvs 
tillåta jakt på fläckiga kattdjur i en 
värld som bannlyst jakt på de stora 
kattdjuren, liksom handel med de-
ras pälsar – låter skriande tabube-
lagt i mina öron. Skinn och klor blir 
jägarnas troféer. 

Huvuden kommer att rulla - vems 
väggar kommer de att pryda? g g g

”Ett så svårupptäckt djur 
att Naturvårdsverket åter-
infört fällfångst av lodjur för 
garanterad avrättning.” 

Svenska Rovdjursföreningen inbjuder till 

ÅRLIG HÖSTTRÄFF 
på Nordens ark!

_________________

21 Oktober 2017, kl 9.00
Dagen i korthet  –   utförligare program kommer:

Vi startar med fika och lite mingel.
Sedan följer föreläsningar, lunch, en guidad tur i parken och 

dagen avslutas med en middag i varghuset på kvällen.

PRIS: ca 300 kr (inkl fika, lunch och middag)

Anmäl dig via:
lorina77@hotmail.com

Varmt välkomna!
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Hur kan vi få fler 
människor att 
upptäcka naturen?
Några tankar och förslag i all enkelhet 

HANS RYTTMAN, grundare av föreningen Jaktkritikerna.

å Jaktkritikernas årsmöte i 
april föreslog jag att förening-
en skulle försöka få kontakt 

med fler människor genom att ord-
na älgsafaris och liknande arrang-
emang. Om någon kände till ett 
grävlingsgryt eller en rävlya, hur få 
dit folk i bygden och diskutera jakt. 
Kanske ambitionerna blev lite för 
stora med dessa förslag. 

Senare har jag tänkt på mer när-
liggande och enkla förslag. Fågel-
skådare har inget monopol på att 
göra fågelexkursioner. Blommor 
finns det överallt och fjärilar likaså. 
Man behöver naturligtvis inte vara 
expert. Många kan tycka det är mer 
spännande att tillsammans försöka 
ta reda på vilken art man ser. På 
vintern som nu ligger närmast kan 

P
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VAD KAN 
VI GÖRA?

spårningsturer kanske vara en idé. 
Med en bok om spårtecken blir man 
expert efter 3-4 år!

Jag tänkte själv testa min idé här 
där jag bor på landet. Först hade jag 
tänkt att ordna en gökotta men det 
blev inget bra väder och fågelsång-
en var minimal. Då jag ringmärker 
en del fåglar så försökte jag locka 
några med en demonstration av just 
ringmärkning. Jag hade hoppats på 
att det skulle häcka en göktyta på 
en lämplig plats men så blev inte fal-
let. Göktytan tycke jag skulle locka 
då fågeln är okänd för de flesta och 
de är roliga att visa då den vänder 
och vrider och väser då man håller 
den i handen. Wryneck heter den 
passande nog på engelska. Nu ring-
märkte jag talgoxar.

När jag satt upp ett anslag på an-
slagstavlan i byn så annonserade 
jag att ”ta med fika så diskuterar vi 
jakt. För och emot”.

Tyvärr kom det inga personer. Det 
går ju att gissa till detta misslyck-
ande. Få går till anslagstavlan och 
läser (lappen satt uppe i fyra dagar), 
ingen var intresserad eller tiden (en 
lördag) var fel. Samhället är inte 
stort. Kanske 200-300 invånare och 
många är äldre. I ett större samhälle 
och med en bättre annonsmöjlighet 
skulle det nog gå bättre.  

Kanske jag kommer på något an-
nat och bättre förslag som kan vara 
mer intressant. Jag ska pröva en 
gång till. g g g

HANS RYTTMAN

VAD KAN 
VI GÖRA?
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Om oss
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

info@jaktkritikerna.se / www.jaktkritikerna.se

VAD KAN 
VI GÖRA?

Vill du dela ut JKs 
nya flyer?

I maj tog vi fram en ny flyer där vi informerar om den s k Rovdjurskampen – en 
tävling som går ut på att döda så många vilda djur som möjligt. Förra årets ”vinna-
re” dödade hundratals predatorer och andra vilda djur. 

Vi informerar också om godsjakt – en jaktform där hundratals uppfödda fåglar 
sätts ut för att sedan stötas upp framför en kedja av skyttar. De som inte dör direkt 
riskerar att gå en plågsam svältdöd till mötes.

Vi presenterar också våra förslag till lösningar på dessa problem samt informerar 
om vår förening och hur man kan bli medlem. Ju fler vi är desto starkare röst!

Så här ser den ut! Ett 
A4-blad med tryck på båd 

sidorna. Den är tryckt i färg.

Vill du dela ut 
flyern i ditt 
område?

Kontakta XXXXX så 
hänvisar vi dig till den 
lokalförening som ligger 
närmast.

Maila oss på:
xxx@jaktkritikerna.se
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”Besides love and sympathy, 
animals exhibit other qualities 
connected with the social instincts 
which in us would be called moral.” 
― ― 
Charles Darwin

In English
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).
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A group of mallards 
hanging out on a 
dirt road.



VI VÄRNAR DET VILDA
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Fasanhannen vädrar sina 
vackra fjädrar, redo för 
en ny dag. 


