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Sen sist
ar ännu en jaktsäsong rull-
lat på, med dödande, skade-
skjutningar och fångst i fäl-

lor, i skogar och vid sjöar och åar, 
på fält och i fjällen. Och nu på sen-
hösten får vi veta att 22 vargar ska 
skjutas denna vinter, en betydande 
del av den lilla svenska populatio-
nen. Detta trots de överklaganden 
som gjorts. Men mer betänksamma 
bör vi bli inför de tiotusentals och 
åter tiotusentals andra predatorer 
som förföljs och dödas årligen. De 
hatade rävarna och grävlingarna, 
mårdarna och illrarna dödas och 
plågas i svensk natur, därtill påhejat 
av den vidriga Rovdjurskampanjen 
som Yvonne Stridsberg tar upp i ord 
och bild i detta nummer av Jaktde-
batt. Just rovdjursförföljelsen är ett 
dominerande tema här i nummer 4. 

Varför är inte fler organisationer 
intresserade av att försvara dessa 
djur? Förstår de vad som pågår? 
Tycker de att det räcker att dessa 
djurs populationer ”tål” detta, rent 

mate matiskt? Att det inte handlar 
om något annat? Det finns ock-
så illavarslande tendenser mot de 
rovfåglar som tack vare fredningar 
gjort fin comeback i vår fauna, till 
och med örnarna. Det klagas på 
sina håll över detta, och vi vet att de 
drabbas av tjuvjakt på många plat-
ser. Framsteg består inte självklart, 
även om vi hoppas att så vore fallet. 
Här finns mycket att varna för.

Så hoppas vi innerligt på ert fort-
satta stöd under 2018 så att vi kan 
fortsätta vårt viktiga arbete. Och 
välkomna med material till nästa 
Jaktdebatt före 10 februari 2018. Vi 
tackar för ert stöd under det gångna 
året, för de vilda djurens skull! Och 
hoppas att vintern inte blir alltför 
besvärlig! Även den här årstiden 
bjuder på fina naturupplevelser. 
g g g

REDAKTIONEN

H
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Antalet jägare minskar  
Glädjande nog minskar det totala antalet jägare/jaktkortslösare. 
Störst andel jägare i befolkningen är det i åldersgruppen 60-69 
år och minst i åldersgruppen 18-29 år. Tyvärr ökar andelen kvin-
nor och utlänningar som jagar, men de utgör ännu minoriteter.  

LISE-LOTTE NORIN

nder den senaste 15-årsperi-
oden har jag varje år frågat 
Naturvårdsverket om hur 

många personer som löst jaktkort. 
Jag har bett att få statistiken upp-
delad efter kön, ålder, länsvis tillhö-
righet och nationalitet. Av figuren 
framgår att det var flest svenska 
jaktkortslösare jaktåret 2003/2004 
(292 152 personer). Minsta anta-
let var det jaktåret 2016/2017 (256 
242). Minskningen har i stort sett 
pågått under hela perioden. 

Det här har förstås uppmärksam-
mats och Naturvårdsverket fick i 
våras i uppdrag att ta reda på var-
för antalet jaktkortslösare minskar 
samtidigt som det under de senare 
åren har varit flera som avlägger 
prov för jägarexamen. Jag frågade 
Naturvårdsverket hur det går med 
utredningen och fick svaret att: ”Ut-
redningen går enligt plan och plane-
ras att redovisas av SLU i januari.”

En annan intressant faktor är 
att det 2016 fanns nästan 480 000 
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Jaktkritikernas överklagande under 2017

Jaktkritikerna har gjort flera överklaganden i jaktärenden under det gångna året. 
MARGARETA STUREMYR ger här en översikt av dessa:

Överklagande: Jaktkritikerna överklagade licensjakt på lodjur till 11 länsstyrelser 2017-
02-28. I detta mål fick Jaktkritikerna talesrätt enligt Förvaltningsrättens dom i Luleå beslut 
2017-03-03. 

Överklagan: Jaktkritikerna överklagar Naturvårdsverkets beslut av skyddsjakt på vikaresäl 
2017-04-30. 

Överklagan: Skyddsjakt på gråsäl. Jaktkritikerna har 2017-09-19 överklagat en dom i mål 
om skyddsjakt på knubbsäl till Mark o Miljödomstolen i Vänersborg och begärt pröv-
ningstillstånd i detta mål. 

Överklagan: Jaktkritikerna har 2017-09-05 överklagat beslut om skyddsjakt på två vargar, 
till Förvaltningsrätten i Luleå (i Tassåsens och Handölsdalens samebyar). Föreningen 
mottog 2017-09-15 dom i detta mål från Förvaltningsrätten i Luleå, där förvaltningsrätten 
avslår överklagandet. Jaktkritikerna överklagade Förvaltningsrättens beslut och ansökte 
om prövningstillstånd till Kammarrätten i Sundsvall.

Överklagan: 2017-09-20 gällande skyddsjakt efter en varg i Riala, Brottby, Norrtälje, 
till Länsstyrelsen i Stockholm. Jaktkritikerna överklagade Förvaltningsrättens beslut och 
ansökte om prövningstillstånd till Kammarrätten i Sundsvall 2017-09-22, överklagandet 
prövades inte av Kammarrätten. Jaktkritikerna skickade en begäran om prövningstillstånd 
till Högsta förvaltningsdomstolen 2017-10-06.

Överklagande: Jaktkritikerna överklagade 2017-11-01 licensjakt på varg 2018.

Överklagan: Jaktkritikerna överklagade Länsstyrelsen i Värmlands läns beslut 2017-11-09 
om skyddsjakt efter en varg i delar av Arvika och Sunne kommuner till Förvaltningsrätten 
i Luleå. 

Överklagan: Jaktkritikerna överklagagade Länsstyrelsen i Jämtlands läns före byggande 
beslut om skyddsjakt på åtta lodjur, till Förvaltningsrätten i Luleå 2017-11-26. 

Överklagan: Jaktkritikerna överklagade Länsstyrelsen i Stockholms beslut om skyddsjakt 
efter en (1) varg  i Södertörn till Förvaltningsrätten i Luleå 2017-12-06. Komplettering till 
föregående överklagande skickades till Förvaltningsrätten i Luleå 2017-12-10. Jaktkritiker-
na fick avslag från Förvaltningsrätten i Luleå, på sin begäran om inhibition av skydds jakten 
2017-12-08. Jaktkritikerna ansökte om prövningstillstånd till Kammarrätten i Sundsvall 
angående Förvaltningsrättens beslut att avslå vårt yrkande om inhibition och överklagade 
denna dom 2017-12-12.
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Fjällens ripor 
lockar hit norska 
och italienska 
jägare.
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personer i Sverige som hade vapen-
licens för jaktvapen. Man kan för-
stås undra vad de använder sina 
vapen till?

Antalet svenska jaktkortslösare 
har minskat med 35 910 personer 
under perioden och det är antalet 
jagande män som minskar medan 
antalet kvinnor ökat och gjort det 
med 5 744 personer. Det totala an-
talet kvinnor med jaktkort är 18 
480 och de utgör nu 7 % av jägar-
kåren, men det är ändå inte mer 
än knappt 0,5 % av alla kvinnor. 
Jägarföreningarna arbetar hårt för 
att rekrytera kvinnor till att börja 
jaga och draghjälp tillhandahålls 
tyvärr av media.

Det kan vara av intresse att se hur 
stor del av befolkningen som löser 
jaktkort och kan förmodas jaga och 
göra det lagligt. Som mest i början 
av perioden var andelen 3,23 % 
och nu har den minskat till 2,56 %. 
Man får alltså göra en rätt påtaglig 
avrundning för att fortsatt påstå att 
3 procent av svenskarna jagar. 

Jakt är ett nöje för i första hand 
äldre män. Om man ser till ande-
len jaktkortslösare av befolkningen 
i olika ålderskategorier så är den 
största andelen, 4,7 %, bland perso-
ner i åldersgruppen 60-69 år. Minst 
andel, 1,7 % är det i åldersgruppen 
18-29 år. 

En grupp jaktkortslösare som 
också ökat är personer med annan 
nationalitet. Antalet utländska jakt-
kortlösare har ökat från ca 18 000 
till 28 000 och de utgör nu 11 % av 
jägarna i Sverige. De flesta kommer 
från Danmark med ca 15 000, följt 
av Norge 8 500 och Finland 2 500. 
Men det kommer jägare också från 
fjärran länder och inte mindre än 68 
olika nationaliteter fanns represen-
terade 2016 och dessutom 15 perso-
ner från ”okänt land”. De långväga 
jägarna kommer till exempel från 
Peru, Sydafrika och Kina men också 
från världens fattigaste länder som 
Dominica, Gambia och Djibouti.
 g g g 
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R2 = 0,86586

Källa: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/farre-jaktkort-i-sverige-utredning-pagar

Ett jaktår räknas från 1 juli – 30 juni.

Den otäcka 
Rovdjurskampanjen  
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om. I topp i pristagarlistorna finns 
resultat som 63 dödande rävar, 
128 grävlingar, 34 mårdar och 567 
kråkfåglar registrerade på enskilda 
jägare under ett kampanjår.

Personligen blir jag som naturvän 
och naturfotograf både påverkad 
och illa berörd av detta dödande av 
djur. Påverkad eftersom de för mej 
intressanta rovdjuren försvinner 

från mitt hemområde. Helt ”sop-
rent” kan jag påstå, och jag blir illa 
berörd när jag ser hur respektlöst 
”poängdjur” har behandlats, när de 
återfinns i en hög på en stinkade åtel 
i min hemby. Ett natursvineri i mina 
ögon. g g g

Yvonne Stridberg är naturvän och 
naturfotograf.

ur många utanför kretsen 
av jägare vet vad den här 
kampanjen går ut på? Att 

man ska skjuta så många djur som 
möjligt för att placera sig bra i den 
tävling det faktiskt är frågan om. 
Dödade djur som betecknas som 
rovdjur, såväl däggdjur som fåglar, 
är poänggivande i tävlingen som år-
ligen utlyses av tidningen Jaktjour-
nalen. Knappast något av djuren 
äts upp av de som skjuter dem. Det 
handlar alltså inte om ett födofång, 
som exempelvis vid älg och vild-
svinsjakt. Skjutna djur grävs istället 
i bästa fall ner eller bara slängs på 
en stinkande och ruttnande hög i 
naturen, när man väl håvat in poän-
gen. Jägarorganisationerna, som vill 
ge sken av att de förespråkar etik i 
jakten, har inga uttryckta kritiska 
synpunkter på denna brutala hante-
ring av vilda djur.

Flest poäng ger en dödad räv, 120 
poäng. En mård ger 90 poäng och 
grävling 80 poäng. Även en dödad 
iller är poänggivande och märkligt 
nog lika mycket som en faunafräm-
mande art som mink, 20 poäng. 

Kråkfåglar som kråka, skata och 
nötskrika ger vardera 15 poäng, lik-
som måsfågel.

Den som samlat mest poäng om-
nämns som ”årets viltvårdare” och 
vinner fina priser. Givetvis har man 
en ungdomsklass i tävlingen för att 
locka unga jägare att komma igång 
med massdödandet av poänggivan-
de arter.  För ett massdödande är 
det frågan om, om man ska vinna 
priser. Skulle man placera sig högt i 
resultatlistan i senaste årets tävling 
behövdes det exempelvis 34 dödade 
rävar eller 50 grävlingar. 16 mår-
dar och 149 kråkfåglar gav också 
en topplacering. Ser man bakåt på 
tidigare år så visar resultatlistorna 
vilket extremdödande det handlar 

H

Årligen utlyses en poänggivande tävling i att förfölja vilda 
rovdjur som måste betraktas som höjden av osmakligt och 
hänsyns löst jippo. En orgie i hat mot naturens nödvändiga 
predatorer. 

YVONNE STRIDBERG

En död grävling – 
skjuten för 80 poäng i en tävling.

”Skjutna djur grävs istället 
i bästa fall ner eller bara 
slängs på en stinkande och 
ruttnande hög i naturen, 
när man väl håvat in 
poängen.”
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Ett möte att minnas 

ag hoppades ända sen vår vack-
ra vargflicka kom till Haninge-
trakterna att jag skulle få möj-

ligheten att se henne. Eftersom jag 
är fotograf och stor djur- och natur-
älskare har det varit en dröm att få 
möjligheten att fota en vilt levan-
de varg. Och en morgon blev min 
dröm sann när hon kom och hälsa-
de på hos oss på tomten. 

Klockan var strax efter 08.00 på 
morgonen och vår altandörr stod 
öppen som vanligt. Min man hör-
de ljud på trallen och tittade upp. 
Där stod hon… Försiktigt nosande. 
Han ropade på mig, som stod inne 
på toa letten, att vargen var här. Nu 
hade jag min chans! 
   Jag sprang ut från toaletten, slet 
till mig kameran som låg på var-
dagsrumsbordet och klev ut på alta-
nen till henne. Hon blev lite skrämd 
och studsade bort några meter, och 
då får jag den här bilden. Efter-
som jag inte hade ett teleobjektiv 
på kame ran så gick jag närmare, 
då blir hon skrämd igen och joggar 

upp i slänten. Jag går jag också upp, 
fast parallellt med henne. Då får jag 
nästa bild. Hon var snäll nog att stå 
kvar en liten stund så att jag kun-
de gå upp lite längre, och då tog jag 
ännu en bild. Sen hade vi bara en fin 
lugn stund tillsammans där vi bara 
stod och tittade på varandra. Efter 
en stund vände hon om och lufsade 
iväg, och jag gick ned och in i huset 
igen. 

Då ser jag henne luktandes i back-
en mellan granarna, och för hennes 
egen skull gick jag ut igen, och den 
här gången gick jag rakt emot henne 
för att skrämma henne ifrån tomten. 
Och det var det enda som krävdes, 
att jag gick rakt emot henne, för att 
hon skulle bli jätterädd. Hon sprang 
rakt upp i skogen igen. 

Det var ett sådant lugnt och har-
moniskt möte, och hon visade full 
respekt när jag väl ”bad henne läm-
na tomten”. 

Ett minne jag kommer att hålla 
varmt för resten av mitt liv. g g g

J

Hur många människor i dagens Sverige har mött en vild, fri 
varg? Det är ett av de mest spännande mötena i vår natur. 
Ibland kan det ske nära bebyggelsen som i Haninge.

KICKAN NIKOLIC 
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Den vackra honan 
från Haninge.

Den 6 december 2017 beslutade Länsstyrelsen att hon ska skjutas ihjäl trots att risken är 
väldigt liten att hon ska skada människor. Det är viktigare att människor ska kunna promenera 
och göra utflykter precis där hon bor, än att hon ska få behålla sitt hem och sitt liv. Människans 
ovilja att tumma det minsta på sin bekvämlighet går igen före en annans rätt att existera.
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Lodjur ute på promenad.

Dessa förföljda 
predatorer
I detta nummer av Jaktdebatt ägnar vi stor och högst 
berättigad uppmärksamhet åt den ständiga förföljelse som 
rovdjuren, predatorerna, är utsatta för i vår natur. Hatet 
mot dem är hos alldeles för många jägare mycket djupt. 

HANS RYTTMAN

nder min tid som ordförande 
för Jaktkritikerna (fram till 
2009 under namnet Riksför-

eningen Hänsynsfull Jakt) ägnade 
föreningen mycket litet arbete åt 
att lyfta fram jaktens påverkan på 
rovdjurens överlevnadsmöjligheter. 
Delvis var situationen helt annor-
lunda på 1990-talet och fram till 
början av 2000-talet. Någon licens-
jakt bedrevs inte och några riktlinjer 
var inte fastslagna för den s k ”för-
valtningen” av de stora rovdjuren. 
I slutet av 1990-talet tillsattes en 
utredning med kända akademiker 
inom genetik och ekologi som lade 
fram sitt betänkande 1999. Men 
den förvaltning som experterna 
föreslog dög naturligtvis inte utan 
man tillsatte snart en ny utredning 
som tillgodosåg jägarnas önskemål 
bättre. I den första utredningen fick 

Jaktkritikerna göra sin röst hörd 
men inte i de kommande. 

Senare har Jaktkritikerna inte va-
rit med i de olika överklaganden 
och övriga protester som Natur-
skyddsföreningen, Rovdjursfören-
ingen och WWF har skrivit. När 
ett av de första överklaganden som 
gjordes mot vargjakt bad jag att få 
vara med som undertecknare men 
fick veta av den rovdjursansvariga 
på Naturskyddsföreningen att vi 
inte var välkomna. Utan att jag fick 
klart för mig varför vi inte fick vara 
med bland undertecknarna tror jag 
att vi ansågs alltför negativa till jakt 
i allmänhet och då ansågs extre-
mistiska och på så sätt skulle skada 
”saken”. Senare har jag tyckt att 
när så stora föreningar arbetar med 
rovdjursfrågorna och inte får ige-
nom något mer väsentligt, så varför 

U ska vi då som liten förening lägga 
ner något arbete med våra oerhört 
mindre resurser, både personellt och 
ekonomiskt.

I början gjorde Jaktkritikerna 
en insats för lodjuren när de övri-
ga föreningarna sysslade med var-
gar. Vi framförde ett klagomål mot 
kungariket Sverige (som det heter 
i EU sammanhang), mot den jakt 
som bedrevs på lodjur utanför ren-
betesområdet.

Vi fick som svar ett ”Motiverat 
yttrande” som innebar förbud mot 
jakten, undertecknat av Margot 
Wallström som då var miljökom-
missionär. Motiveringen mot jakten 
var: Exempelvis kan inte individers 
intressen av att bedriva jakt på rå-
djur, vilket är ett naturligt bytesdjur 
för lodjuret anses som ett sådant 
”allmänintresse”.

Kungariket Sverige har i sin ovan-
nämnda skrivelse inte angett till-
räckliga grunder för att styrka att 
det inte fanns någon annan lämplig 
lösning än den ifrågavarande jak-
ten.

Kommissionen kan även konsta-
tera att inte heller något av de öv-
riga skäl som nämns i artikel 16:1, 
punkterna a) - e) i habitatdirektivet 
föreligger i detta fall.

När Margot Wallström slutade 
som miljökommissionär kom det 
naturligtvis en annan och då passa-
de Sverige på att göra ett nytt försök 
och då lyckades man få tillbaka jak-
ten genom att utnyttja Artikel 16:1 
punkt e) som lyder:

För att under strängt kontrolle-
rade förhållanden selektivt och i 
begränsad omfattning tillåts insam-
ling och förvaring av vissa exemplar 
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av de arter som finns förtecknade i 
bilaga 4 (där lodjur ingår) i en be-
gränsad mängd som fastställs av de 
behöriga myndigheterna.

Hur man kan få denna paragraf 
att tillåta jakt på fler än 100 djur 
är för mig en gåta. Paragrafen mås-
te ha tillkommit för att tillåta vis-
sa veten skapliga undersökningar, 
eventuellt för museer.

Vi protesterade naturligtvis men 
säg den politiker som ändrar sig 
och erkänner att han/hon har gjort 
ett fel. I alla fall inte i ett sådant här 
fall då svenska staten agerade och 
krävde ett annat beslut än det som 
Margot Wallström tog. Denna för-
ändring skedde då det var Social-
demokratiskt styre men jägarna är 
starka och viktiga väljare. Göran 
Persson och Margot Wallström var 
ju inte heller bästa vänner.

Lodjurjakten gjorde dock ett uppe-
håll två år innan det nya tillståndet 
gjorde lodjursjakt tillåten igen.

Jag har uppgifter från SVA (Sta-
tens Veterinärmedicinska anstalt) 
som får in alla de skjutna och på 
andra sätt funna rovdjuren för un-
dersökning av kondition, skador, 
sjukdomar mm. Under 2005 till 
2016 sköts 1163 lodjur i licens- 
och skyddsjakt. 390 individer dog 
i trafik och gissningsvis lika många 
genom tjuvjakt. Enligt forskare på 
Grimsö är tjuvjakten ungefär lika 
stor som de som dör i trafiken. Tjuv-
jakten beräknas efter de oförklarligt 

försvunna lodjur som märkts. Men 
om detta stämmer skulle ca 1 900 
lodjur dö en onaturlig död. Då det 
under samma tid har funnits 2284 
familjegrupper som ska multiplice-
ras med sex för att få antalet indivi-

der ger det att det levt 13 700 lodjur 
under denna tid. 1 900 onaturligt 
dödade är 14 % av alla. Det finns 
vetenskapliga undersökningar som 
beräknar att maximalt 6 % kan dö-
das utan att populationen minskar. 
Det angivna antalet dödade lodjur 
visade sig också vara för stort och 
det politiska beslutet att Sverige 
skulle ha 145 familjegrupper under-
skreds 2014 varför jakten ställdes in 
2015 men återupptogs 2016.   

Björnen har den starkaste popula-
tionen bland de fyra stora rovdjuren 
i Sverige. Enligt Naturvårdsverkets 
hemsida var stammen 2005 ca 2500 
björnar och steg till 3200 år 2008. 
Därefter minskade björnstammen 
till 2600 år 2013. Inga senare skatt-
ningar finns redovisade. Skattning-
arna kan ju inte ske med hjälp av 
spårning i snö, som sker med de an-
dra rovdjuren (björnen går ju i ide). 

Beräkningen sker därför med 
hjälp av spillningsanalys med DNA-
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undersökning. Hur säker denna 
analys är i jämförelse med spår-
analys vet jag inte men antalet redo-
visas i 100-tal vilket ger en finger-
visning om säkerheten. 

Den klara nedgången från 2008 
till 2013 beror naturligtvis på att 
licens jakten och skyddsjakten döda-
de fler björnar, nära 300 under åren 
2010-2015. 2016 hade licensjakten 
minskat till 215 och skyddsjakten 
31 djur. Naturvårdsverket redovisar 
björnantalet vartannat år och om 
jag antar en jämn ökning (2005 till 
2008) och minskning (2008-2013) 
har 2160 björnar skjutits i licens- 
och skyddsjakt. Ca 10 björnar dör 
i trafikolyckor per år och jag antar 
lika många i tjuvjakt. Då blir det 
2350 onaturligt dödade björnar 
av de 25 700 som funnits. De ona-
turligt dödade är alltså ca 9 %. I 
slutet av 1990-talet ansåg forskare 

att tjuvjakten var lika stor som den 
lega la jakten som då var ca 40 björ-
nar enligt Brottsförebyggande rådet 
(Brå på nätet). Den kraftigt utökade 
jakten bör väl troligen minska begä-
ret att döda björnar illegalt.

Skyddsjakt på björnar, som spe-
cialiserat sig på att döda renkalvar 
och de enstaka björnar som går och 
rotar i soptunnor i någon by, ska 
naturligtvis få ske. Men licensjakten 
på björnar ute i skogen långt från 
mänskliga boningar ska inte vara 
tillåten. De orsakar inga allvarliga 
skador och bör därför fredas. Men 
även här är det jägarnas önskemål 
som ska tillfredsställas. Björnen tar 
ju då och då en älg!

Vargen är Sveriges mest hatade djur. 
Storskarven tävlar om den positio-
nen bland fiskare och sommargäster 
boende i skärgårdar och vid sjöar 

”390 individer dog i trafik 
och gissningsvis lika många 
genom tjuvjakt.”

En av Dalarnas lurvigare
innevånare.
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där skarven häckar. Detta hat hos 
många jägare har gjort att riksda-
gen har tagit ett helt horribelt beslut 
om att Sverige endast ska ha ca 340 
vargar. Denna lilla population kom-
mer naturligtvis inte ha en chans 
att överleva i de 100-talet år som 
krävs för att fastslå att ett djur har 
en gynnsam bevarandestatus. Med 
den lilla och ytterst osäkra invand-
ring av genetiskt olika vargar som 
sker måste antalet avlande par vara 
200-250 stycken. Dessa revir kan 
knappast få rum i Svealand utan 
spridning måste ske till Götaland 

och Norrlands kustland och för-
hoppningsvis även några i renbetes-
området. Detta är självklart inget 
som sker i min livstid men attityder 
förändras förhoppningsvis på sikt.

Under åren 2010-2016 dödades 
273 vargar i licens- och skyddsjakt, 
72 dog i trafiken och gissningsvis 
dödades 100 i tjuvjakt vilket blir att 
440 vargar dog en onaturlig död av 
de 2880 vargar som funnits under 
denna tid. Detta är 15 %. 

Det ska i ärlighetens namn framhål-
las att vissa av de djur som dödats 
i jakten skulle ha dött av andra or-

saker (svält, skabb t ex) under tiden 
som följde efter jakten men procent-
talet skulle inte minska avsevärt av 
detta. Vilken population klarar att 
minskas med 10-15 % av onaturli-
ga orsaker? Tänk om vi människor 
dödades i krig med 700-1000 miljo-
ner? Katastrof är inte ett tillräckligt 
starkt ord. Hur kan man tillåta det-
ta ”krig” mot våra stora rovdjur?

För järven ser det bättre ut. Visserli-
gen har målet att 90 föryngringar nu 
uppnåtts och stammen ligger mellan 
900-1000 individer. Än så länge till-
låts endast skyddsjakt på 20-30 in-
divider. Järvens skador på ren vet 
jag inget om men vet att den i stort 
sätt livnär sig på renar som andra 
rovdjur dödat. Förr i tiden var det 
oftast varg men nu när inga vargar 
tillåts i renbeteslandet så utnyttjar 
järven de renar som blir kvar sedan 
lodjuret fått sitt. Järven kan dock 
orsaka blodbad om den kan springa 
på skaren medan renen trampar ige-
nom. Men hur ofta inträffar detta? 

Även om tjuvjakten kan vara stor 
verkar järven öka sin numerär vil-
ket är synnerligen glädjande. Järven 
var illa ute på 1970- och 1980-talen 
med endast ett 40-tal djur men som 
sagt, de har spridit sig och ynglar nu 
i norra Värmland och i Hälsingland. 
Märkligt nog har två järvar dödats i 
trafikolyckor, en 2016 och en 2017, 
utanför Mariefred i Södermanland. 
Varifrån kommer dessa järvar?

Många forskningsrapporter visar 
att stora rovdjur har en stor bety-
delse för faunans naturliga balans. 
Även floran har nytta av dessa be-
gränsningar av de olika bytesdjuren 
som oftast har olika preferenser för 
olika gräs, örter och träd. Jag har 
dock svårt att tänka mig att den 
svenska vargstammen skulle få bli 
så stor så att ingen älgjakt skulle 
vara nödvändig. En varg klarar sig 
på 2 - 3 kg kött per dag och behö-
ver alltså ca fyra älgar per år. För att 
ersätta jakten på ca 100 000 älgar 
skulle det behövas ca 25 000 vargar 
vilket förmodligen aldrig har funnit 
i Sverige - och kommer aldrig att 
finnas. Men andra rovdjur som lo-
djur och räv skulle troligen kunna 
ge en naturlig balans av rådjur och 

hare, kanske också vildsvin. Därför 
borde både lodjur och räv vara frid-
lysta. De andra mindre rovdjuren 
mård och grävling ska naturligtvis 
aldrig jagas. Inte ens jägarna skulle 
se någon skillnad i antal av jägarnas 
bytesdjur om dessa två arter freda-
des. 

Det mest skrämmande är de 
mycket stora antal som dessa rov-
djur skjuts i. 70 000-75 000 rävar, 
30 000-35 000 grävlingar och 10 
000-12 000 mårdar per år. Dess-
utom fångas mårdarna i fällor som 
alltid är rena tortyrredskapen. Inga 
fällor ska tillåtas. Här finns endast 
Jaktkritikerna som de som värnar 
om dessa rovdjur och ständigt för 
en kamp för att dessa avarter inom 
jakten ska försvinna. g g g  

”En varg klarar sig på 
2-3 kg kött per dag och 
behöver alltså ca fyra 
älgar per år.”
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Boktipset

Titel: Närkontakt
Författare: Leif Gustavsson

En rödrävs magnetiska blick. Ett lodjur som strövar över en åker, medan sol-
skenet glänser över det stora kattdjurets fläckiga päls. Dessa och fler magiska 
djurporträtt av naturfotografen Leif Gustavsson. 

Boken kan beställas på Norrtälje bibliotek: kultur.norrtalje.se

Namn
Varg (Canis Lupus)

Släkte
Hunddjur

Lever i
Europa, Nordamerika, Asien och Arabiska halvön. 
Vargen är anpassningsbar och lever i täta skogar, 
berg och högplatåer, öknar och jordbruksland-
skap nära urbana miljöer. Vargen lever i en flock 
som består av ett föräldrapar och senaste årets valpar. Efter 
drygt ett år med föräldrarna lämnar ungdjuren flocken för att söka en partner och bilda 
eget revir. Reviren försvaras mot andra inkommande vargar genom regelbundna urin- 
eller lortmarkeringar.

Äter
Stapelfödan i Sverige är älg men rådjur och kronhjort slinker också ner. Vildsvin, bäver, 
murmeldjur, gems, stenbock och t o m fisk och lingon finns på menyn, liksom sorkar och 
möss. Vargen dödar även räv och hundar, men äter dem bara tillfälligtvis.

Bor
I Sverige tycks vargens revir omfatta 10 kvadratmil, men kan också vara mindre, speciellt 
i områden med täta bytesstammar. Lyan kan vara ett grävt gryt eller under stenskravel. 
Vid störningar kring grytet flyttar vargarna till en reservlya.

Livsstil
Parningstiden infaller från slutet av januari till början av april, beroende på hur långt 
norrut vargarna lever. Efter ca 3 månader föds den nya kullen. Antalet valpar är i medeltal 
6 men kan vara betydligt fler. I Sverige får den inavlade vargstammen i medeltal bara 4 
valpar per kull. Mot sensommaren följer valparna med föräldrarna på jakter och då börjar 
också ylandet för att samla gruppmedlemmarna till s.k. rendez-vous-platser. Vargen 
fortplantar sig sällan före 3 års ålder.

Faror
Människans intolerans och jakt. Trafiken utgör också ett stort hot. Vargen drabbas också 
av skabb och andra parasit- och smittsamma sjukdomar. Valpsjukan som drabbar hundar 
kan också bli förödande på vargar vilket exemplet från Isle Royale visar.

PORTRÄTTET

/

Referenser: Vargen- viltet.ekologin och människan av Jens Persson & Häkan Sand, Wolf-legend, enemy, icon av Rebecca Grambo, The 
wolf almanac – a celebration of wolves and their world av Robert Busch och Däggdjur i Sverige av Anders Bjärvall & Staffan Ulfström.
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Följande lista på skjutna djur (och/eller dödade i fällfångst) har publicerats:

Sveriges skjutna djur 
i siffror

ag tror att jag skrivit om Svens-
ka Jägareförbundets jaktstatistik 
i 25 år. Att redovisa jaktstatistik 

är ett uppdrag som Jägareförbundet 
har i sitt s k ”allmänna uppdrag” 
från 1938. De första åren fick jag 
bara några sidor med siffror utan 
några som helst kommentarer. Sen 
kom några år med kommentarer 
men när den personen fick andra 
uppgifter försvann kommentarerna 
igen.

I år då jaktåret 2015/2016 kom så 
finns några för mig okända uppgif-
ter. De som skickar in uppgifter om 
skjutna djur är frivilliga och kom-
mer från jaktvårdskretsar som har 
kunskap om 28 % av jaktområde-
na.

De avskjutningstal som presen-
teras är naturligtvis inte de rik-
tiga. Förr avrundades alla tal till 
närmaste hundratal. Även denna 
avrundning var också oriktig men 

med den angivna insamlingsme-
toden kan inte det sanna antalet 
skattas. För detta behövs riktiga 
statistiska metoder att användas. 
Jägareförbundet brukar själva anse 
att antalet ska ses på sikt och visar 
trender och inget annat. Som ett ex-
empel kan jag ange ett radioinslag 
där det berättades att viltolyckorna 
blev fler, framför allt var det fler rå-
djur som blev påkörda. Den jägare 
som intervjuades ansåg att jägarna 
sköt färre rådjur men fler vildsvin. 
Även om jakten påverkar djurstam-
marna mycket så beror rådjurstam-
marnas storlek mycket på vinterns 
snömängd och stränghet. Vintern 
2016/2017 var ovanligt mild med 
lite snö vilket troligen betydde mer 
för rådjurens överlevnad än att någ-
ra jägare slutade skjuta rådjur (om 
det nu fanns sådana).

J

ART  
Alfågel  

Bisam  

Björktrast 

Björn  

Bläsand 

Bläsgås  

Bäver  

Dalripa  

Dovvilt 

Ejder  

Fasan  

Fiskmås 

Fjällripa 

Fälthare 

Grågås  

Gråtrut  

Gräsand 

Grävling 

Havstrut 

Iller  

Järpe  

Kaja  

Kanadagås 

Knipa  

Kricka  

Kronvilt

Kråka 

ART  
Lo

Mink

Morkulla

Mufflon

Mård

Mårdhund

Nötskrika

Orre

Rapphöna

Ringduva

Rådjur

Råka

Rödräv 

Sjöorre

Skata

Skogshare

Småskrake

Stadsduva

Storskrake

Sädgås

Tjäder

Varg

Vigg

Vildkanin

Vildsvin

Älg

ANTAL
44

7 438

1 520

185

11 778

25

33 112

18 642

3 218

66 250

104 420

6 394

72 052

47

64 812

17 866

267

8 562

1 705

1 582

15 352

14

3 295

33 411

97 626

82 984

ANTAL
8

43

1 541

226

807

287

12 928

48 714

38 860

1 000

19 748

9 235

13 717

25 233

31 537

3 215

63 807

54 171

609

2 198

5 627

82 491

29 770

7 558

5 112

8 222

70 280

Ett jaktår räknas 1 juli – 30 juni eftersom jakten är mest omfattande under hösten och vintern.
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Några kommentarer till de givna 
antalen kan även i år vara på sin 
plats. Totalt har 1 178 450 djur dö-
dats under detta jaktår, enligt de an-
givna talen. Över 400 000 av dessa 
djur ingår i den s k viltvården och 
som dödas enbart för att inte jägar-
na vill ha dem i sina marker.  

Vissa djurarter är mer osäkra än 
andra då de föds upp från ägg och 
sätts ut för jakt. Detta gäller fasan, 
rapphöna och gräsand. Dessa arter 
varierar mycket mellan åren. För 
fasan är det angivna antalet det 
lägsta sedan 1980-talet. Oftast har 
antalet varit mer än dubbelt så stort 
och 2011/2012 hela åtta gångar så 
stort. Gräsänder har oftast skjutits 
i mer en dubbelt så stort antal och 
2011/2012 var de 280 000. Möj-
ligen har både utsatta fasaner och 
gräsänder tagits med i jaktstatis-
tiken 2011/2012. För rapphönor 
växlar antalet lite slumpmässigt 
från 3000 - 4000 till ca 9000. Möj-
ligen också här beroende på utsätt-
ning men kanske också beroende på 
ovanligt goda reproduktionsår för 
rapphöna.

De angiva talen för dal- och fjäll-
ripa innefattar all jakt på dessa arter 
både från den s k fria fjälljakten och 
jakten nedanför odlingsgränsen.

För de stora rovdjuren björn, lo och 
varg är endast licensjakten uppta-
gen. Det förekommer också en gan-
ska omfattande skyddsjakt på dessa 
rovdjur (läs mer på sidan 12).

Som jag förut framhållit är de an-
giva antalen dödade (skjutna eller 
fällfångade) djur mycket osäkra. 
Det är möjligen utvecklingen och 
tillgången på de arter som skjuts 
som kan avläsas och jägarnas akti-
vitet som kan se i ett litet längre per-
spektiv. 

En art där jag tror att båda ten-
denserna visar sig är i jakten på vild-
svin. Vildsvinen har kraftigt ökat 
i antal men även jägarnas aktivitet 
efter dem. 

Många jägare har ett rovdjurshat. 
Att vargen är avskydd kan kanske 
förstås då vargen tar älgar och älgen 
är ett värdefullt byte som många ser 
som deras. Jägarna har ju inte på 
100-tals år haft någon konkurrent 
till sina bytesdjur. Förr var nog jak-
ten på rovdjur i stor utsträckning 
för att skydda sina husdjur och allt-
så för att kunna leva något så när 
drägligt. Så är inte fallet idag men 
ändå – jakten på rovdjur är inte 
bara på de ”fyra stora” utan också 
på våra mindre, sorgligt nog. 

”Totalt har 1 178 450 djur 
dödats under detta jaktår.” 

Enligt Anders Bjärvalls och Staffan 
Ullströms Däggdjur. Alla Europas 
arter (1985) består mårdens föda 
i norr av ”smågnagare, hare och 
ekorre – samt fåglar, ripor och an-
dra hönsfåglar…” ”När det gäller 
ekorre finns det från Sovjet/Ryss-
land uppgifter om att denna art un-
der smågnagarfattiga år kan utgöra 
mer än hälften av de byten mården 
tar. När smågnagare är mer talrika 
sjunker sedan ekorrens andel ner 
mot omkring 10 %. Mården söker 
också upp as av älgar och ren...”

Mården ingår i jägarnas s k vilt-
vård, en massaker på mård. Hur 
många mårdar har du sett i ditt liv?   

Rödräven ingår också i ”viltvår-
den”. Även rävar lever huvudsakli-
gen på möss och sorkar enligt den 
förut nämnda boken av Bjärvall-
Ullström. De nämner också markle-
vande fåglar och ägg men märkligt 
nog inte rådjurskid som jägare an-
ser anledningen till att de jagar rä-
var så hårt. Det finns inventeringar 
på räv och rådjur som menar att rä-
ven tar många kid men problemet 
är att justera för väderlek (snö, regn 
och kyla) och smågnagartillgång 
och kidens tid är kort. Men räven 
äter det mesta, insekter, säd, katter, 
älgkött m m enligt de två uppsatser 
som finns på svenska, närmligen 
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Dalripa i flykt.



JAKTDEBATT 4/2017  25

Pelle Palms licentiat avhandling och 
Jan Englunds undersökningar av 
rävmagar. En utbredd uppfattning 
är att räven påverkar mårdpopula-
tionen. Men det måste huvudsakli-
gen vara en myt. Ingen av de fors-
kare som jag läst har funnit ett enda 
tecken på att någon mård har fått 
sätta livet till för rävens skull.

Grävlingen har haft en årlig av-
skjutning på nära 30 000 individer 
i många år. Avskjutningen har legat 
ganska konstant sedan 1980-talet 
men tidigare var det endast ca 10 
000 som dödades. Ökningen på 
mer än 100 % av avskjutningen är 
därför mycket märklig. Författaren 
av texten till ”Viltövervakningen” 
(som Jägareförbundet kallar statis-
tiken) menar att detta beror på att 
grävlingen blir vanligare norrut nu 
för tiden. Detta är troligen sant men 
jag tror att något fel i rapportering-
en eller på annat sätt smugit sig in. 
Kommande år kommer väl att visa 
vilken väg avskjutningen går. 

Grävlingen ingår också i ”viltvår-
den”. Det är ännu märkligare än 
de båda andra arterna som redo-
visats. Enligt Bjärvall-Ullström ”är 
födan mycket omväxlande och va-
rierande... Om sommaren domine-
rar daggmask på de flesta håll men 
grävlingen stoppar i sig det mesta 
som den hittar under sina nattliga 
vandringar – insekter, sniglar, fågel-
ägg, smådäggdjur m m. Under hös-
ten blir vegetabilier allt viktigare 

och bär, frukt, ollon och säd, fram-
för allt havre, spelar stor roll för 
fettupplagringen inför vintern.” I 
vilken utsträckning påverkar denna 
omfattande ”viltvård” de djur som 
kan beröras t ex rådjur, tjäder och 
orre?

Hur har utvecklingen av rådjursjak-
ten sett ut de senaste 10 åren? Det 
är en svag nergång i skjutna rådjur 
men tendensen är inte signifikant. 
Det är framförallt den kraftiga av-
skjutningen 2006-2009 som påver-
kar de följande åren.

Hur har det gått för tjäder och orre? 
Dessa arter är också i hög grad be-
roende av skog med fuktiga sänkor 
och mossar med gott om ris som 
är en förutsättning för ett rikt in-
sektsliv. Insekter är avgörande för 
kycklingarnas tillväxt och möjlighet 
att överleva. Produktionsskogar är 
planterade och enhetliga, oftast ut-
dikade, då både tall och gran vill 
ha mark som inte står fuktig långa 
tider. Det är allmänt accepterat att 
både tjädern och orren minskat se-
dan 1960-talet, i huvudsakligen be-
roende på skogsbrukets intensivare 
skötsel och avverkningar. Jakten 
lägger sedan ”sten på börda” som 
man säger. Nedgången som visas är 
signifikant. Orren är vanligare än 
tjädern men drabbas på liknande 
sätt.

Översikt över skjutna djur 2006-2016
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Det är ett komplicerat samspel mel-
lan olika faktorer som begränsar 
eller gör det möjligt för en art att 
expandera. Jägarnas enkla tro är 
att det är rovdjuren som minskar de 
andra arterna antal. Detta är natur-
ligtvis felaktigt. Jag brukar hänvisa 
till de afrikanska savannerna med 
lejon, geparder, leoparder och an-
dra och undrar hur det kan finnas så 
många andra arter i så stor mängd. 

En större individrikedom beror 
framför allt på att det finns tillräck-
ligt stora områden som har mat till 
de olika arterna. Med en minskande 
areal opåverkad skog, med utdika-
de skogs- och våtmarker, blir det 
svårare för många djurarter med 
mer specialiserade krav på sin om-
givning att överleva i stora popula-
tioner. Lägger man till den onaturli-
ga dödsorsaken som jakten innebär 
blir det svårt för många arter att 
överleva.  

Jag försöker lära mig mer om våra 
stora rovdjur och läser då om att 
licensjakt, skyddsjakt, dödade i 
trafiken och en illegal jakt (som 
gissningsvis är ett tiotal av varje 
rovdjursart) blir överdödligheten 
10-15% av rovdjurspopulationer-
na. Detta gör att lodjursjakten mås-
te upphöra några år och björnjak-
ten minska. För våra rovdjur finns 
det skattningar av antalen men för 
alla våra övriga arter finns det inte 
utan jakten är fri, dvs utan antals-
begränsning.

I framtiden kommer naturligt-
vis klimatförändringarna också att 
innebära svåra och okända konsek-
venser. Även av denna anledning 
borde jakten upphöra så att så star-
ka populationer som möjligt finns 
för framtiden. g g g

HANS RYTTMAN

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 oss så 
hänvisar vi dig till den 
lokalförening som ligger 
närmast.

Maila oss på:
info@jaktkritikerna.se
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Tornsvalan 
När vintermörkret sänker sig kan man bli sittande med en bok 
och njuta av den i stillhet. En bok, som ger en stor läsupplevelse 
är Göran Sonnevis bok Sekvenser mot Omega. 

MARGARETA STUREMYR

en här boken bjuder på ett 
själsdjup, en mognad som 
gör att man läser långsamt, 

mer på djupet och upptäcker nya 
ordvindlingar. Här känner man 
glädje över att möta en män niska, 

som förhåller sig ömsint och iakt-
tag ande till våra medvandrare på 
jorden. Till fjärilar, fåglar, blommor, 
till alla levande varelser - en med-
människa, som värnar liv! 

D

I det strömmande regnet
gick jag ut, lyfte upp

den störtade tornsvalan
från marken, medan

jag talade till den   Den var
alldeles stilla i händerna
Kastade den sedan, högt,

upp   Dess vingar bar

Den flög genom regnet
ut över heden, utåt

mot havet   En annan

tornsvala mötte i luften
kanske klarade den sig

Kände den djupa glädjen

Göran Sonnevi

Alla medlemmar hälsas välkomna till 
Jaktkritikernas årsmöte 2018! 

Tid: Lördagen den 7 april, kl 12.00
Plats: Folkungagatan 154 i Stockholm

Vi bjuder på fika!

Alla medlemmar är hjärtligt välkomna och efter årsmötesförhandlingarna 
finns möjlighet att ta upp frågor om det viktiga arbete med jaktfrågorna.

Kallelse till årsmöte 2018
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Alla medlemmar hälsas välkomna till 
Jaktkritikernas extra föreningsmöte 2018! 

Tid: Lördagen den 17 februari, kl 12.00
Plats: Folkungagatan 154 i Stockholm

Vi bjuder på fika!

Alla medlemmar är hjärtligt välkomna och efter förhandlingarna finns 
möjlighet att ta upp frågor om det viktiga arbete med jaktfrågorna.

Extra föreningsmöte 2018

!
-

JAKTKRITIKERNA SKICKAR SKRIVELSE TILL NATURVÅRDSVERKET

En unken pust från förr
När till och med jaktentusiasten Jan Guillou protesterar, 
då måste det vara något riktigt galet på gång. 

Ett 30 års gammalt förbud kan 
eventuellt vara nära att rivas upp, 
pga att Svenska jägareförbundet nu 
anslutit sig i kampen för att jaga 
djur med pil och båge. 

I en artikel i SVT Nyheter/Väster-
botten intervjuas Urban Kämpe från 
Vilhelmina bågjägareklubb, som be-
rättar att man kämpat för pilbågjakt 
i 30 år. På 90-talet var man nära att 
få sin vilja igenom, men då kända 
personer som Leif GW Persson och 
Jan Guillou satte sig på tvären våga-
de inte Naturvårdsverket häva för-
budet, menar Kämpe.

Förslaget som Svenska jägareför-
bundet nu ställt sig bakom är att 
all pilbågsjakt ska tillåtas utom på 
säl och de fyra stora rovdjuren. Älg 
skulle alltså få dödas med denna 
metod vilket inte oroar Kämpe alls.

”Det är inga problem att skjuta 
en älg. I vissa länder skjuts elefanter 
och flodhästar med pil. Döden in-
träffar genom blodförlust. Man ska 
sikta på de vitala delarna, lungorna, 
precis som med ett kulvapen.” 

Jan Guillou håller samma linje som 
tidigare. ”Jag är fortfarande emot 
bågjakt. Jakt är ingen lek och risken 
för skadeskjutning ökar.” SVT fråg-
ar då: Vad tycker du om att Svenska 
jägareförbundet ställer sig bakom 
förslaget? Guillou svarar: ”Det är 
konstigt för de borde inte anse att 
det är en lek.”

På följande sida kan du se utdrag 
ur en skrivelse från Jaktkritikerna 
till Naturvårdsverket rörande detta 
ärende.

I tidningen Jaktdebatt används 
ibland sk stock footage-bilder då 
våra eminenta fotografer inte har 
de bilder som artiklarna kräver, 
i sina arkiv. Här skulle en bild på 
bågjagat djur läggas in men det 
finns inte en enda bild på detta på 
en av världens största bildbyråer. 

Är det för groteskt även för dem?

(Från SVT Nyheter/Västerbotten, 
publicerad 22 nov 2017)
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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 2018

- Fullbetalande medlem 195 kronor
 (erhåller Jaktdebatt)

- Familjemedlem: 30 kronor

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

Jaktkritikernas styrelse:

Richard Dehnisch
Ordförande
richard.d@jaktkritikerna.se

Arne Rens
Kassör
arne.r@jaktkritikerna.se

Margareta Sturemyr
Sekreterare
margareta.s@jaktkritikerna.se 

Kristina Tyrenius
Sekreterare
kristina.t@jaktkritikerna.se

Jane B (Adjungerad)
jane.b@jaktkritikerna.se

Eva Stjernswärd
eva.s@jaktkritikerna.se

Mats Carnmarker 
mats.c@jaktkritikerna.se

Hans Ring
Presstalesman
hans.r@jaktkritikerna.se

info@jaktkritikerna.se / www.jaktkritikerna.se

-
Utkast ur föreningen Jaktkritikernas protest mot ansökan om bågjakt 2017:

Föreningen Jaktkritikerna beklagar att frågan om att jakt med pilbåge åter skall 
behöva ta Naturvårdsverkets resurser i anspråk när ett välgrundat beslut om för-
bud sedan länge tagits mot denna antikverade form av nöjesjakt. Jaga och döda 
djur med pilbåge eller armborst måste ovillkorligen förbli förbjudet i Sverige. 
_ _ _ _

Jaktkritikerna uppmanar till en ny analys av begreppet att ”inte utsätta djuren för 
onödigt lidande”. En sådan formulering är en kvarleva från en förtjänstfull tid i 
Jägareförbundets tillblivelse och efterlevdes förmodligen. Kapitaliserandet av 
jakt, inte bara som statusmarkör utan som inkomstkälla och därtill samman-
hängande medveten marknadsföring för att popularisera jakt har för länge sedan 
suddat ut begreppen om det reella lidandet djuren utsätts för. De vilda djuren 
har tydligt omvandlats till egendom och kapital att exploateras av en minoritet 
av Sveriges befolkning. Här har Naturvårdsverket en mycket viktig roll att spela 
i framtiden om medborgarna skall känna att djuren inte endast är till för jakt-
intressenter. Jaktkritikerna rekommenderar att Naturvårdsverkets tjänstemän 
studerar den nya världen av jakt som visas upp i text och bild på internet.
_ _ _ _

Att behöva utreda med s k försöksverksamhet på inhägnande djur är en styggel-
se som absolut inte skall få förekomma. Varken träning av hund eller skjutning. 
Var och en som prövat pilbågskytte vet hur svårt det är att bli en duktig skytt 
på en vanlig, stillastående måltavla. Det paradoxala är att skickliga bågskyttar 
skadar fler djur än noviser eftersom de snabbare kan ”ladda om” och skjuta 
fler skadan de pilar. Djuren som reagerar på ljudet från strängen när pilen skjuts 
hinner alltså röra sig innan pilar når siktstället.
_ _ _ _

Bågjakt innebär mycket hög procent av skadeskjutning; i USA visar studier från 
Minnesota (FATE: The facts about Bowhunting) att andelen skadeskjutna hjortar 
var 54%  - jämfört med 14 % påskjutna med kulvapen. 
_ _ _ _

Naturvårdsverket bör ifrågasätta om bågjakt lockar en annan typ av jägare som 
söker utmaningar som inte är förenliga med god jaktetik eller respekt för levan-
de vilda djur.

Läs hela protesten på: www.jaktkritikera.se
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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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Two bears who are not 
the best of friends at 
the moment.

Gräsänder på väg.



VI VÄRNAR DET VILDA
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Nyfiken mård spanar 
från trädet. 


