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... håller ljuset på att komma till-
baka och de optimistiska snödrop-
parna söker sig redan upp i det kalla 
ljuset. Vi människor gläds oftast av 
dessa tecken på årstidsväxlingar och 
ser med tillförsikt fram mot en kom-
mande vår. Tyvärr har flera av våra 
vilda djurarter inte möjlighet att dela 
denna glädje med oss, eftersom det 
under årets första månader mister 
både sitt eget liv - sin partners och 
sina ungars liv, i de licensjakter, som 
det år efter år tas beslut om. 

Även på tröskeln till detta nya år 
togs det återigen beslut om licensjakt 
på en liten och genetisk sårbar varg-
stam. Licensjakten på varg startade 
den 2 januari och pågick till den 15 
februari. Licensjakten var planerad 
till 5 revir och 22 vargar skulle skju-
tas. 100 jägare anmälde sitt intresse 
att vara med och nöjesjaga dessa 
vargar. Vargarna jagades med drev 
av lösspringande jakthundar, modern 
teknik och vapen. Gps, kikarsikte 
med ljus, full krigföring! De stackars 
djuren har i dag ingen chans att kom-
ma undan - är detta fair play? Det kan 
var och en fundera över. 

För dörren står nu licensjakten på 
lodjur, där det är beslutat om att döda 
27 lodjur, i fyra olika län. Jaktkriti-
kerna har redan överklagat denna li-
censjakt till tre län och skriver nu på 
ett överklagande till Västerbottens 
län där man har begärt jakt på 16 
lodjur. Enligt politiska beslut måste 
både varg och lo minska i renskötsel-
området, men det kan inte vara rim-
ligt att halva Sveriges yta/vildmark 
skall avsättas till rennäringen och att 
våra rovdjur skall koncentreras till 
en tredjedel av landets yta, där de 
inte heller är välkomna.

Licensjakten på lodjur startar den 
1 mars och pågår till den 15 april. 
Lodjurens parningstid börjar i slutet 
på februari och pågår under mars 
månad. Jakt under brunsten är inte 
tillåtet enligt 4 § i 

Artskyddsförordningen, men det 
är då licensjakten börjar och vid den-
na tid är också ungarna fortfarande 
beroende av sin mamma. De jaktme-
toder som tillåts är bland annat fäll-
fångst, vilket är ett fruktansvärt djur-
plågeri. Fällorna är inte selektiva och 
enligt Artskyddsförordningen är det 

Sen sist...
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förbjudet med dessa fällor, eftersom 
de fångar alla slags arter från dägg-
djur till fåglar. 

Jaktkritikerna Västra Götalands 
län har protesterat mot det Räv-SM 
som gick av stapeln den 16 -18 febru-
ari i skogarna runt Skövde, som Ska-
raborg Västergötlands stövarklubb 
var arrangörer för. Jaktkritikerna Väs-
tra Götaland protesterade mot denna 
SM-tävling och att Skövdes mode-
rata kommunalråd Katarina Jonsson 
på delegation sponsrar tävlingarna.  
Ingemar Rosberg upprättade en peti-
tionslista, som 470 personer har skri-
vit under, samt såg till att få artiklar 
publicerade i Skövde Nyheter och 
Skaraborgs Allehanda, samt tipsade 
Djurens rätt. Dessutom har Ingemar 
Rosberg tillsammans med Fredrik 
Andersson, Martin Olsson och Chris-
tina Erfass varit på plats och delat ut 
flygblad för att uppmärksamma detta 
plågsamma jippo, som rävarna ut-
sätts för under Räv-SM.

Kristina Åkerblad, som är ansva-
rig för lokalavdelningen Jaktkritiker-
na Gotland län har också engagerat 
sig i Skövdes Räv-SM. 

Jaktkritikerna skickade i början på 
februari ett remissvar till Näringsde-
partementet - Beredning av jakttid-
sändringar. Det principiella i denna 
beredning är att Beredningen skall 
inkludera samråd med berörda orga-
nisationer och resultera i förslag till 
regeringen. Jaktkritikerna hävdar att 
det är viktigt att bevarandeintressen 
finns representerade i det Nationella 
viltrådet.  Jaktkritikerna har begärt 
att få ingå i det planerade Nationella 
viltrådet, eftersom vi anser att vi fö-
reträder intressenter i samhället som 
berörs av vilt och det ställer krav på 
ett gemensamt ansvarstagande och 
respekt för skilda värderingar och 
synpunkter. 

   
REDAKTIONEN
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I denna bok sammanställer Hans Ryttman, före detta universitetslektor
med genetik och statistik som ämnen, en mängd argument mot den jakt
som bedrivs i Sverige. Det är en förgörande kritik och samtidigt saklig
uppgörelse mot det som en del kallar nöje och andra djurplågeri. Med
stöd av befintlig forskning visar han på det hyckleri som existerar för en
enda sak – att jägarna ostört ska få fortsätta att döda djur i skog och
mark.

Beställ som tryckt bok eller e-bok på jaktkritikerna.se/butik/jaktkritik.

Pocket. 178 sidor. Vinsten från denna bok går till Jaktkritikerna.

JAKTKRITIK
ESSÄER OCH BLOGGAR
OM JAKTENS AVARTER

HANS RYTTMAN

EN UNIK KRITIK AV JAKT!

FINNS ÄVEN

SOM E-BOK!
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Vår grupp skapades under 2016 så 
2017 är vårt första hela år. Vad 

har vi då åstadkommit under detta 
år? På årets första lokala möte påbör-
jade vi en studiecirkel. Vi hade ingen 
utarbetad plan utan började med att 
vi kopierade innehållsförteckningar 
från ett par böcker om jakt samt ko-
pierade också frågor från en studie-
handledning. På nästa möte började 
vi titta på vad det finns för olika jakt-
former. Så mycket längre har vi inte 
hunnit då det kommit annat emellan. 
Vi hade bl.a. under 2016 börjat skicka 
insändare till tidningar där vi protes-
terade mot jakttidskriften Jaktjourna-
lens s.k. Rovdjurskampanj där jägare 
uppmanas massdöda mindre rovdjur 
med möjlighet till ”fina” priser. Detta 
fortsatte vi med i början på detta år. 
Vi lyckades få in vår insändare i ett 
femtontal tidningar samt gick vidare 
med att ställa 4 frågor med anknyt-
ning till Rovdjurskampanjen till de 
politiska partierna. Svaren från par-
tierna, som redovisats i Jaktdebatt 
nr 3, visade att flertalet partier var 
mer intresserade av att visa lojalitet 
med jägarna än vad djuren utsattes 
för. Detta upprörde oss varför vi be-

stämde att gå vidare och skicka en 
skrivelse till EU-kommissionen där 
vi ifrågasatte lämpligheten att tillåta 
tävlingar i att döda djur.

Under våren har vi tryckt upp 
ett eget flygblad som på ena sidan 
tar upp om Rovdjurskampanjen och 
på andra sidan om godsjakten på 
uppfödda gräsänder. Några hundra 
exemplar har delats ut i Bollebygd, 
Borås och Kungsbacka. Det har mes-
tadels följts upp via en utdelning av 
Jaktkritikernas informationsblad. 

Vi har haft två allvarliga angrepp 
på fåglar i Borås. I maj meddelade 
chefen för Borås golfklubb att då 
kanadagäss bajsade på golfbanan 
skulle man börja skjuta gäss. Vi i lo-
kalgruppen svarade givetvis med en 
insändare i Borås tidning med rub-
riken ”Vad händer med gässen som 
bajsar på golfbanan?”

I julI uppdagadeS det att man sköt 
kajor i Borås djurpark. Djurparkens 
driftschef beskyllde kajorna för att 
vara aggressiva, skita ner samt att 
de stjäl maten för djurparkens djur. 
Borås kommunbiolog Jenny Pleym 
blev mycket upprörd då hon anser 

RappORT  
från jaktkritikerna Västra götaland
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att det inte är någon hållbar lösning 
att skjuta kajor och att kajan är en 
av våra mest sociala fåglar som i stäl-
let borde ses som en tillgång. Drifts-
chefen kontrade med att de tänkte 
fortsätta skjuta kajor och att de vid 
denna tidpunkt skjutit ett 50-tal. Den 
8 augusti hade vi inne en protest i 
Borås tidning med rubriken ”Kajslak-
ten i Borås djurpark!”.

När det gäller Jaktkritikernas mö-
ten har jag och Kent varit med på 
årsmötet i Stockholm samt det lokala 
mötet i Lerkil där även två från Rov-

djursföreningen deltog. Jag var med 
på mötet som arrangerades i Lysekil 
och Kent deltog i Rovdjursförening-
ens årsmöte i Nordens Ark.

I skrivande stund håller vi på att 
försöka få bort en stor Graninge-
fälla (användbar för bl.a. lodjur) som 
vi fått vetskap om. Vi vet att det är 
markägaren som satt ut den men den 
är inte försedd med namnuppgift om 
detta förhållande (vilket är obligato-
riskt).

emma, inGemar, inGer oCH Kent
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Jägarkåren som ”viltvårdar” vår 
fauna har med vapnets makt för-

satt vår vargstam i ett akut läge. Med 
myndigheternas samtycke ges klar-
tecken till generösa skyddsjakter och 
licensjakter på en av Europas minsta 
vargstammar. En jakt på en rödlistad 
art utan hänsyn till konventioner som 
vi förbundit oss att följa. All forsk-
ning visar att jakt inte ökar acceptan-
sen. Tvärtom har det visat sig att den 
illegala jakten istället ökar då myn-
digheterna tillåter att vargarna jagas 
via licensjakt. Det sänker helt enkelt 
vargens status. 

Nyligen yttrade svenska Jägare-
förbundets nye ordförande, Torbjörn 
Larsson, ”Vi kräver en bättre vargför-
valtning som håller så få vargar som 
möjligt”. En nollvision som håller på 
att gå i uppfyllelse då vår vargstams 
tillväxt bröts för två år sedan och har 
inte återhämtat sig sedan dess. Ett 
uttalande som klart visar att det inte 
är lämpligt att en intresseorganisa-
tion med uttalat särintresse i jaktfrå-
gor har ett myndighetsuppdrag. 

Trots mångmiljonbelopp från 

staten så gör inte Jägareförbundet 
några kampanjer för att motverka il-
legal jakt på stora rovdjur. Kriminella 
jägare kan enligt forskare döda så 
många som 50 vargar om året. I det 
vilda blir en varg sällan mer än tre år.

Oviljan bland svenska jägare att 
dela jaktmarker med rovdjuren har i 
många fall utvecklats till ett renodlat 
hat som främst riktas mot vargen. Ett 
hat som genomsyrar svenska jägare-
förbundet som genom propaganda 
och lobbyism sprider sitt fientliga 
budskap mot rovdjur i allmänhet och 
vargen i synnerhet. 

Löshundsjakt, en jaktform där 
ägaren medvetet riskerar sin hund, 
är inte etiskt försvarbar och borde 
förbjudas. Att låta hundar förfölja vilt 
i timmar och utsätta dem för plågsam 
stress är att utsätta djur för onödigt 
lidande och ska leda till strafföreläg-
gande och lagföras.

Jägarna har i sin uppfinningsri-
kedom hittat på många sätt att jaga 
djur för sitt nöjes skull. Ett av dem 
är grytjakten. En jaktform, liksom 
många andra, som visar en total av-

jägarnas orättfärdiga 
makt och inflytande
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vargtiken ”Grimma” på Södertörn söder om Stockholm.  
Hon fick inte leva länge trots att hon hör till en fridlyst art.  
Myndigheterna beslöt om skyddsjakt på tiken trots att  
befolkningen i närområdet och från hela Stockholmsregionen  
visade stor uppslutning för att skydda och få behålla sin varg.
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saknad av empati. Med hundar ja-
gas rävar och grävlingar upp från 
sina gryt där de har sökt skydd. Väl 
uppjagad skjuts det sönderstressade 
djuret ihjäl. Likaså vid fällfångst där 
djur kan sitta i timmar eller dagar 
innan det avrättas.

Det pågår ett krig mot våra vargar 
och annat vilt i våra skogar. Extrema 
jaktmetoder och användning av tek-
nik godkänns förbehållningslöst av 
myndigheterna. Till skillnad mot öv-
riga länder i Europa där man strävar 

efter att ha livskraftiga viltpopulatio-
ner och till och med förbjuder nöjes-
jakt helt.

Jägareförbundet har sedan vargen 
etablerade sig i Sverige i början av 
1980-talet bearbetat våra politiker 
för att kraftigt reducera vår varg-
stam. Idag 35 år senare har vi en 
icke livskraftig och genetiskt inavlad 
vargstam på runt 250 individer. Med-
an ett tätbefolkat land som Tyskland 
på halva tiden hyser drygt 400 var-
gar!  Med över hundra anställda och 
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Vargtiken Grimma, sedd och älskad av många kringboende människor.
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drygt 52 miljoner i statligt bidrag har 
organisationen möjligheter att ha ett 
stort antal lobbyister i riksdagskor-
ridorerna. Nu är det dags att stoppa 
miljonrullningen till Jägareförbundet 
och flytta över ansvaret för viltvår-
den till Naturvårdsverket.

Myndigheternas oförmåga att stå 
emot jaktlobbyismen får varghatarna 
att vädra morgonluft. Dagens rov-

djurspolitik är numera anpassad till 
en jägarkår som sniket vill förvalta 
viltet för egen del utan att dela med 
sig till de verkliga viltvårdarna.

CHriStina lindBerG 
journalist 

ann FranSSon
jaktkritikerna

Södertörnsvargen Grimma lämnar 
inte längre sina spår på stigarna 

runt Tyresta Nationalpark, som blev 
hennes hem. Hatad av en del – men 
älskad av många fler.

 En moderatledare i Haninge, själv 
en aktiv jägare, har med hjälp av lo-
kala media fört en hatkampanj och 
medvetet spridit lögner om vargen 
Grimma. Myndigheter har även dom 
ljugit och fört Stockholms medbor-
gare bakom ljuset. 

Grimma hade det allra högsta 
artskyddet – hon var fridlyst. Men, 

Stockholms länsstyrelse har varnat 
allmänheten i en falsk anklagelse om 
att Grimma kommer att attackera 
barn! Myndigheten har tillsammans 
med andra beslutsfattare vandrat 
hand i hand med jägarkåren – som 
vanligt!

Södertörnsvargen Grimma var en 
förebild för alla vargar – en individ 
med ett perfekt artbeteende. Hon 
anföll inga hundar, inga människor 
och hon fann själv sin föda i de rika 
viltmarkerna runt Tyresta. Till förtret 
för jägarna i området.

Mot en individ, 
utan tolerans
Apropå den kända vargindividen Grimma som inte klarade sig undan 
det oförsonliga och omotiverade varghatet, reflekterar  
ANN FRANSSON
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Grimmas tassar lämnar inte längre 
avtryck på Tyrestas stigar. Men spå-
ren hon lämnat efter sig hos alla oss 
som var beredda att offra allt för att 
rädda hennes liv kommer aldrig att 
försvinna. Vi glömmer aldrig vargti-
ken Grimma. Hon enade människor i 
en kamp för det goda – en kamp för 
själva livet. 

Grimma får stå symbol för modet, 

för kampen och för djurens rätt att 
leva. För fred i Sveriges skogar och 
för ett stopp av all nöjesjakt. Nu är 
hon himlarnas vackraste ängel.

Ännu ylar Grimmas flock i norska 
Trysils vildmark där hon föddes och 
nya valpar kommer att se dagens 
ljus i det lilla gömstället intill Nordre 
Ulvsjöen. 
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vargen Grimmas tassemarker genomkorsades stundtals av människornas civilisation. 
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Det är med djup indignation och 
ifrågasättande jag tagit del av 

moderaternas beslut att utnämna 
Sten Bergheden till landsbygdspo-
litisk talesperson med ansvar för 
bl.a djurrättsfrågor. Denne man har 
tidigare fått förbud mot att inneha 
hästar på grund av att han vanvår-
dat dessa djur så till den grad att 
de måste avlivas. Tycker ni modera-
ter verkligen att Sten Bergheden är 
rätt man på rätt post? Som argument 
för kommer ni säkert att försvara er 
med att detta hände för flera år se-
dan, men det är absolut ingen ursäkt. 
Hans handlande visar tydligt att han 
inte är en sann djurvän.

I detta sammanhang finns många 
skäl att protestera mot hur svenska 
myndigheter sköter frågor som rör 
våra vilda djur.

Jag har informerat mig om just 
jägarnas makt i vårt land. Jägarnas 
makt är stor och de har till och med 
en egen lokal i Riksdagen där de kan 
träna skytte. Det är allmänt känt att 
det förekommer både korruption och 
mutor inom jägarkåren. Svenska Jä-
gareförbundet mottar årligen 52 mil-
joner kronor av våra skattemedel. 

Går de till lobbyverksamhet, dyra 
jaktresor och mutor? Skall verkligen 
medel gå till dödandet av levande 
varelser? Hur mycket får de orga-
nisationer som arbetar för djur och 
natur? Varför följer inte Sverige in-
gångna avtal med EU om att vi skall 
skydda utrotningshotade arter som 
vargen.

Italien har ca 2500 vargar och där 
är jakt på varg förbjuden. Italien är 
mindre till ytan än Sverige och har 
mycket mindre vildmark och långt 
större befolkning. I Nederländerna 
har de första vargarna konstaterats 
och även där är det förbjudet att jaga 
och döda dem. Straffet är mycket 
kännbart för den som bryter mot la-
gen och höga böter utdöms. 

eva elHouar

jakt i politikens värld
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I Jaktdebatt 4/2017 på sidorna 20 
- 26 redovisar Hans Ryttman sta-

tistiken över de djurarter som jagas 
i Sverige. Det avser laglig och regel-
bunden jakt, något som vi redovisat 
under alla år som vår förening fun-
nits och publicerats i Jaktdebatt. 

Den senaste artikeln gäller jaktåret 
2015/2016.

Som Hans Ryttman påpekar är 
siffrorna långt ifrån de sanna och 
exakta. De bygger på beräkningar 
grundade på partiella uppgifter och 
aktuell areal. Exempelvis kan vi läsa 

de jagade arterna
Varför jagas vissa arter och andra inte? Traditioner, vanor, matnyttig-
het, anklagelser om att de är skadedjur, att de blir för många, vilt-
vård, rekreation, okunskap, fördomar, vilja att utöva våld, rent hat … 
Orsakerna är flera.  
ARNE OHLSSON ger här en kortfattad översikt över de arter som tas 
upp i Svenska Jägareförbundets statistik och som redovisats regel-
bundet av Hans Ryttman här i Jaktdebatt.
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att antalet skjutna fiskmåsar är 9 235, 
men det innebär alltså inte att precis 
9 235 fiskmåsar dödades, varken mer 
eller mindre. Men Svenska Jägareför-
bundets statistik är den som finns att 
tillgå och den ger en uppfattning om 

• vilka arter det gäller 
• jaktens omfattning i stora drag 
• trender om statistiken följs un-

der ett antal år 
• rådande subjektiv syn på vilka 

arter som kan eller bör jagas
Därtill förekommer omfattande 

skyddsjakt i tätorter och på odlade 
fält när däggdjur och fåglar anses 
vara till besvär eller på olika sätt 

orsakar åverkan och skada. Hos vis-
sa arter är den allmänna jakttiden 
förlängd med skyddsjakt som kan 
utövas lagligt under vissa förutsätt-
ningar. Även helårsfredade arter kan 
drabbas av detta efter tillstånd från 
länsstyrelserna, ”oaktat gällande 
fredningsbestämmelser”, som man 
brukar uttrycka det. Ett betydande 
exempel härvidlag är vitkindad gås 
som under senare årtionden har ökat 
starkt i antal och flockar på tusentals 
fåglar äter gärna på odlade fält. I små 
omfattningar har även skyddsjakt 
tillåtits på trana och svan samt på 
småfåglar i byggnader där livsmedel 

Foto: Hans RingJakttiden på ringduvor börjar medan de ännu häckar.
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förvaras, bara för att nämna några ex-
empel. Storskarv och korp skyddsja-
gas i icke obetydlig utsträckning. 

FRån ”böRjan” FannS givetvis inga 
fredningsbestämmelser men sedan 
ett århundrade har mycket hänt på 
området. Det är en lång och kom-
plicerad historia hur de svenska 
faunamedlemmarna efterhand fått 
partiellt eller heltäckande skydd mot 
jägare (och andra personer som velat 
utnyttja dem). År 1968 ska nämnas 
speciellt eftersom grundprincipen då 
gick från möjlighet att under vinter-
halvåret jaga de flesta arter till att 
alla fredades, undantaget ”jaktar-
terna”. Exempelvis en talgoxe var 
lovlig 1 september – 28 februari men 
blev alltså helårsfredad fr o m 1 ja-
nuari 1968. Detta är alltså i år 2018 
ett femtioårsjubileum, och det är väl 
värt att notera. Reformen genomför-
des efter en statlig utrednings för-
slag. 1968 är inskrivet i historieböck-
erna som protesternas år men i det 
svenska fågelskyddets historia är det 
verkligen ett år att minnas.

Var har då den historien beskri-
vits? Jo, i vår lilla tidskrift Jaktde-
batt. I nummer 4/2007 finns en lång 
artikel om hur detta gått till och vad 
den lett fram till. Det är ”Fågelfred-
ningens historia i Sverige” av Ken-
neth Bengtsson. Den beskriver alltså 
fåglarnas situation i jakthistorien. 
Många faktorer har varit inblandade 
i avgöranden om och när fåglar och 
däggdjur skulle fredas eller fortsatt 

få jagas under delar av året eller un-
der hela året. 

Tittar man på de arter som nu får 
jagas finner man att den senaste sam-
manställningen (på sidan 21 i Jaktde-
batt 4/2007) redovisar 53 arter. Av 
dessa är 33 fåglar och 20 däggdjur. 
Möss, råttor, mullvad och liknade 
däggdjur som helt saknar fredning 
redovisas inte. Vi talar således om 
jaktbart vilt, som det kallas, även om 
begreppet jaktbar kan diskuteras. 
Någon enkel och tydlig definition av 
begreppet finns ju inte heller. Vad gör 
en djurart verkligen ”jaktbar”? Be-
greppet är helt konstruerat och, som 
sagt, luddigt och avslöjar långt mer 
om människors tyckande, vanor och 
traditioner än om de aktuella djuren. 
Det finns många anledningar att ifrå-
gasätta begreppet. För arterna hand-
lar det om tur eller otur huruvida de 
ska mötas av hagel och ibland fällor 
- eller inte. En stark faktor är förstås 
hur pass vanlig en art är, men detta 
följer inga klara linjer.

Vilka arter som jagas, när, hur och 
i vilken omfattning är grundläggande 
fakta i alla jaktdebatter. Det är min 
uppfattning att mycket kunskap om 
detta behöver spridas. Om okunskap 
är vida spridd i jägarkåren bör det 
inte vara så hos oss som värnar om 
djuren och inser det negativa, me-
ningslösa och ofta brutala i stora de-
lar av jakten.

Med artlistan ifråga vill jag här ta 
upp de fågelarter som betraktas som 
”jaktbara” och mycket kort kommen-
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tera dessa. Jag vill påpeka att kom-
mentarerna är personligt färgade 
och jag hoppas på överseende för 
detta. I en kommande Jaktdebatt av-
ser jag att ta upp däggdjursarterna. 
Avskjutningssiffrorna anges även 
här. Arterna presenteras här i alfabe-
tisk ordning. I slutet av artikeln listas 
de systematiskt för att om möjligt för-
tydliga bilden av hur fördelningen av 
jagade arter i faunan ser ut.

alfågel   8
Alfågeln är en av de 10 arter änder 
som alltjämt har jakttid. Siffran 8 är 
löjlig att presentera men den torde 
indikera att alfågeln är en ”margi-
nell” art i jaktsammanhang. Denna 
i fjällen häckande och i Östersjön 
övervintrande dykand är sannolikt 
den som drabbats värst av fartygs 
oljeutsläpp. Detta är illa nog. Givet-
vis är antalet skjutna alfåglar långt 
större an angiven siffra visar. Som 
dykand anses den av många som föga 
aptitlig att äta. Jakt i havsmiljö (från 
båtar som rör sig, på långa avstånd) 
leder ofta till skadskjutningar varef-
ter den träffade anden dyker för att 
undkomma och plågas vidare.

björktrast   1 541
Många kanske förvånar sig över att en 
”småfågel”, en trast, har jakttid i vår 
tid. En kvarleva som har att göra med 
björktrastens konsumtion av körsbär 
men det är givetvis oacceptabelt. En 
gång i tiden tillhörde den kramsfåg-
larna som fångades för konsumtion.

bläsand    807
En viss ”komplikation” råder beträf-
fande bläsanden. I mörker äter den 
ibland på åkrar med färska skott av 
säd. Ansökningar om skyddsjakt före-
kommer utöver perioden med jakttid.

bläsgås   287
Åverkan på växande höstsäd liksom 
från de andra gässen. Borde lätt 
kunna undantas från jakttid men det 
kräver att jägarna lär sig skilja på de 
olika gåsarterna.

dalripa   48 714
En av de mest jagade fågelarterna. 
Samer och andra bofasta i fjälltrak-
terna tillmäter ripjakten stort värde. 
Till fjälls drar nöjesjagande personer 
från övriga Sverige, Norge, Tysk-
land, Italien för att skicka hagelsvär-
mar efter de uppskrämda riporna. En 
omtvistad jakt mellan samerna och 
de som drar nytta av regeln om s k 
fri fjälljakt.

ejder   1000
Efter gräsanden den under långa ti-
der mest jagade anden, också på vå-
ren i våra skärgårdar till 1950. Allt 
emellanåt har propåer lagts fram 
om återinförd vårjakt, men ska inte 
kunna vara möjligt tack vare EU:s Få-
gelskyddsdirektiv. Populationen har 
minskat drastiskt under senare år 
av anledningar som inte är till fullo 
klarlagda. Inte har den fredats trots 
detta.
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Fasan    19 748
Ursprungligen hemmahörande i 
Asien är den införd för att först och 
främst vara levande måltavla vid jakt 
på godsen i en miljö av slott, herre-
säten och de största gårdarna. En 
av tre arter som får uppfödas för att 
släppas ut i jaktsyfte. Ett skytte som 
ofta beskrivs som ett överklassnöje 

och leder till intensiv förföljelse av 
de predatorer som kan tänkas livnära 
sig på fasaner.

Fiskmås    9 235
Måsar har allmänt dåligt rykte, anses 
sanitärt besvärliga och störande då 
de häckar på hustak, oftast i kustnä-
ra städer, närgångna i parker och vid 

Grågässen har blivit allt vanligare under senare år.
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Fjällripa    13 717
I samma situation som dalripan men 
är mindre vanlig och föredrar högre 
fjällterräng.

grågås    31 537
Från sällsynthet till en vanlig fågel 
på några årtionden. En enastående 
populationstillväxt är detta. Grågå-
sen har ”gjort sig själv” en otjänst ef-
tersom detta bara leder till konflikter 
med bönder, badgäster, parkbesöka-
re och andra. Har gått från fredning 
till alltmer utökade jaktmöjligheter.

gråtrut   3 215
Anses ännu mer skadlig är fiskmå-
sen med predation på de arter som 
jägarna anser sig äga. Arten minskar.

gräsand    63 807
Vår vanligaste och mest välkända 
and. En av de tre arter som får födas 
upp för att jagas. Intensiva jakter i 
godsmiljö vid viltvatten under stres-
sande former, en snaskig hantering 
som inte har någon vettig funktion 
att fylla. Efter jakten ”överblivna” 
(övergivna) änder tycks ofta ha svå-
righeter att klara sig vintertid. Risk 
att uppfödda gräsänder med sämre 
överlevnadsegenskaper blandar sig 
med vilda gräsänder, vars bestånd 
klarar sig utan jägarnas ”hjälp”. 

järpe    5 627
Minst av skogshönsen och jaktligt av 
mindre betydelse än tjäder och orre.

uteserveringar. Förföljelse av måsar 
anses vara en del av viltvården och 
bekämpande av sanitär olägenhet 
även om det begreppet inte längre 
finns juridiskt.

havstrut    609
Större och kraftigare än gråtruten, 
likartat dåligt rykte.

Foto: Hans Ring
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Kaja    82 491
I konflikt med människor i tätorter 
där den övernattar i flockar som kan 
omfatta tusentals fåglar. Jagas ofta 
av kommunala skyddsjägare. Allmänt 
dåligt rykte som kråkfågel.

Sjöorre     47
Påminner om svärtan som fredades 
för ett par år sedan.

Knipa    7 558
Holkhäckande dykand, även i tätorter.

Kricka    5 112
Vår minsta and, ”minimal” som jakt-
byte för konsumtion.

Kråka    70 280
Den kanske mest illa sedda fågeln, 
anses göra skada på allehanda sätt, 
men mest som konkurrent till jägar-
na, en i grunden felaktig inställning 
eftersom det vilda aldrig får betrak-
tas som jägarnas egendom.

Morkulla     1 520
Efter långvariga strider mellan olika 
intressen är morkulla nu ”bara” lov-
lig som de flesta änder på hösten. 
Vårjakt och sommarjakt har praktise-
rats under långa tider. Fåglarna sköts 
på ”draget” som det kallas när han-
narna spelflyger över trädtopparna. 
Utan jakt är detta en fin upplevelse 
att bevittna i skymningen på våren 
och sommaren. Den enda vadare i 
Sverige som ännu har jakttid.

nötskrika    33 112
Ekens spridare lider av att vara kråk-
fågel, en art som jägartidskrifter re-
kommenderat ungdomar att övnings-
skjuta på, som även dödats för de 
vackra blåa vingfjädrarna.

Orre     18 642
Höst- och vinterjakt, anses exklusiv 
på matbordet.

Rapphöna    3 218
Den tredje fågelart som kläcks och 
föds upp i fångenskap för godsjakter. 
Svag population i det moderna jord-
brukslandskapet som skulle gynnas 
mer av habitatförbättrande åtgärder 
än utsättningar.

Ringduva    66 250
Jagas intensivt för konsumtion, som 
skadedjur på åkrarna, för att den är 
vanlig. Jakttiden börjar i södra Sve-
rige långt innan ringduvans långa 
häckningssäsong är över för året.

Råka     6 394
Råkan är speciell så till vida att års-
ungarna jagas för konsumtion även 
om detta egentligen inte är tillåtet. 
Jakten i Skåne är för att förhindra 
skada, men råkungar skjuts, säljs, 
konsumeras. 
Jakttid på alla råkor under hösten 
och vintern. Jakten 10 maj – 10 juni 
har av Jaktkritikerna överklagats till 
EG-domstolen.
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Fram till 1968 var många fågelarter tillåtna att jaga 1 september – 28 februari, även 
arter som vi idag inte kan förställa oss som jaktbyten, exempelvis forsärla.  

Kanadagås    29 770
I liknande situation som grågåsen, 
därtill med sämre anseende eftersom 
den är införd (från Nordamerika).

Skata    64 812
Impopulär även utanför jägarnas led 
eftersom den är boplundrare, vilket 
givetvis är naturens gång. Bekämpas 
inom ”viltvården”.
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Småskrake    267
Dykand med fiskdiet.

Storskrake    1 705
Nära släkting till småskraken. Lik-
som denna anses den av många som 
föga tjänlig att äta.

Stadsduva    8 562
Egentligen är all jakt på stadsduva 
skyddsjakt, utförd av kommunala 
skyddsjägare inne i tätorterna efter-
som ett större antal stadsduvor anses 
vara till besvär och att de förorenar 
i och på byggnader, parker, matstäl-
len, parker etc. De förvildade tam-
duvor som alla blivit stadsduvor här-

stammar från den vilda klippduvan 
som dock inte häckar i Sverige.

Sädgås    1 582
Betar på odlade fält men har på sena-
re år antalsmässigt hamnat ”i skug-
gan” av grågåsen. 

Tjäder    15 352
Vår största hönsfågel har under långa 
tider rapporterats som minskande 
men jagas fortfarande i betydande 
omfattning.

Vigg    3 295
Dykand som kan samlas i stora flock-
ar.

Änder - 10
Alfågel
Bläsand
Ejder
Gräsand
Knipa
Kricka
Sjöorre
Vigg
Småskrake
Storskrake 

Måsar - 3
Fiskmås
Gråtrut
Havstrut

gäss - 4
Bläsgås
Grågås
Kanadagås
Sädgås

Tättingar - 6
”Småfåglar”
Björktrast
Kråkfåglar
Kaja
Kråka
Nötskrika
Råka
Skata

Vadare – 1
Morkulla

duvor – 2
Ringduva
Stadsduva

hönsfåglar - 7 
Dalripa
Fjällripa
Järpe 
Orre
Tjäder
Fasan 
Rapphöna

Arterna i systematiskt gällande ordning. Tättingar visas som 
”småfåglar” och kråkfåglar.
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”Jakt är krigets kusin, det är kontroversiellt och ska vara  
kontroversiellt med tanke på vad det handlar om”.
   Leif GW Persson i Veckans brott, Sveriges Television, 23 januari 
2018

”Att föda upp änder med det enda syftet att mata dem så mycket att 
de blir lagom flygtunga och sen medvetet skadeskjuta dem innan de 
avlivas. Det är bara sjukt och perverterat. Förbjud skiten”.
   Alex Schulman i Expressen, 4 februari 2018,
apropå att han fått insikt i verkligheten bakom för jakt uppfödda 
gräsänder som gett Schulman ”obehag och äckel”, som han  
uttrycker det. Orsaken är att ”andjakten tillhör en av de jakter där 
skadeskjutning är det optimala”. Varför är det då så illa? Enligt en 
insatt jägare ska man inte sikta på en fullträff för då ”får man hela 
fågelkroppen full av hagel”. Det låter inte aptitligt och för att  
undvika det ska man skjuta lite snett mot den uppflygande fågeln för 
att skada den lagom mycket ”så att den faller och ligger där sen och 
fäktar och flaxar i smärta…”

   Sådan är den förnäma godsjakten som viltvårdar faunan…

Med denna lista framför oss bör 
målsättningen vara glasklar: att för-
korta denna lista så långt det går. 
Det mest glädjande när man ser på 
fågelfredningens historia är givetvis 
hur listan blivit allt kortare men den 
är fortfarande alldeles för lång. Den 
övervägande delen av fågeljakt hand-
lar bara om nöje, tidsfördriv, fritids-
sysselsättning, trots att otaliga andra 

fredliga hobbies finns. Jägarna kom-
mer också allt som oftast med nya 
förslag om utökad jakt både vad gäl-
ler arter och tider.

Jaktkritikernas arbete under åren 
har i varje fall bidragit till fredning 
av sothöna, enkelbeckasin, stjärt-
and, skedand, brunand, årta, svärta, 
skrattmås, morkulla på sommaren 
och några däggdjur.

Citatet
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För en tid sedan blev jag uppmärk-
sammad på att Naturskyddsfören-

ingen har en nyare jaktpolicy, än den 
jag mottagit för ca 15 år sedan. Doku-
mentet är antagit av Naturskyddsför-
eningens riksstyrelse 2014. Det finns 
på:

https://www.naturskyddsforening-
en.se/sites/default/files/dokument-
media/Jakt_och_viltvardspolicy_
jan16_0.pdf 

   Jag skulle aldrig skriva under 
detta dokument om jag hade suttit i 
styrelsen då jag anser det ofullstän-
digt, för litet konkret och motsägelse-
fullt på vissa områden.

Naturskyddsföreningen har aldrig 
varit en djurskyddsförening i första 
hand utan inriktar sig på bevarande-
aspekten. Detta präglar också detta 
dokument som omfattar 15 sidor.

Jag har självklart invändningar, 
det förstår alla som läser min blogg. 
Några citat får belysa mitt ställnings-
tagande. ”Jakten är en del av vårt 

kulturarv”. Då knappt 3% av Sveri-
ges befolkning jagar så blir alla hob-
bies ”kulturarv”. ”Kulturarv” kan inte 
vara ett skäl till att fortsätta en osund 
hantering.  

”Det finns flera skäl att utnyttja de 
resurser som vilda djur bidrar med”. 
Jag anser att levande varelser inte är 
en ”resurs”. Det är oerhört provoce-
rande och ett otäckt synsätt. I detta 
avsnitt finns också en mycket dunkel 
och oklar skrivning: ”Utgångspunk-
ten för allmän jakt och licensjakt ska 
vara att bytet tas tillvara för nyttoän-
damål.” Vad menas då med ”nyttoän-
damål”? Innebär det att mårdhår kan 
användas till målarpenslar, rävskinn 
som dörrmattor? Eller vill man ha 
mer pälsmarknad för räv-, varg-, lo- 
och björnskinn? Varför inte inskränka 
till att utbytet ska vara för konsum-
tion? Till vilka andra ändamål tycker 
Naturskyddsföreningen att jakten 
ska vara till för?

Naturskyddsföreningen tar också 

En tvivelaktig jaktpolicy
Naturskyddsföreningen har en jaktpolicy som till vissa delar är bra 
medan annat är motsägelsefullt och en del är sorgligt negativt för 
djuren. HANS RYTTMAN har tittat närmare på deras policy
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Här har jakt bedrivits i Nynäs naturreservat i Södermanland av ungdomar i en 
naturbruksskola.
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upp i sitt dokument Jaktlagens 27§: 
”Jaktens skall bedrivas så att viltet 
inte utsätts för onödigt lidande.....”  
Man godtar alltså ”nödvändigt lidan-
de” - som väl måste betyda att ska-
deskjutning måste tillåtas? Varför? 
Jakt är ingen nödvändighet. Jakt är 
ett nöje för de som har denna hobby. 
Ingen tvingas ut i skogen.

Inkonsekvensen i skrivelsen kom-
mer också fram i meningen ”Jakt med 
hagel orsakar hög frekvens av skad-
skjutningar, som orsakar onödigt li-
dande”. Men kräver också att ”All an-
vändning av blyhagel ska omgående 
förbjudas”. Då ytterst få djur jagas 
med kula skulle man ha utgått från 
detta krav och diskuterat om inte de 
flesta djur skulle undantas från jakt. 
Något alternativ finns inte som helt 
kan ersätta blyhagel. De stålkulor 
som används under jakt vid våtmar-
ker innebär större risk för skade-
skjutningar då dessa hagel sprider 
sig mer då de är lättare (med samma 
volym). Är haglen större krävs att by-
tet är närmare än vid blyhageljakt.

Naturskyddsföreningen skriver  
bl a också att ”En viktig orsak [alltså 
till skadeskjutning] är att jägarna 
skjuter på för långt avstånd.” Men 
som sagt, en övergång till stålhagel 
skulle med mycket stor säkerhet 
innebära ännu fler skadeskjutningar 
vilket gör att jakten ger ännu mer li-
dande. Naturskyddsföreningens krav 
är helt riktiga men de har inte insett 
konsekvensen av sina krav.

Något som jag saknar i den nya 

jaktpolicyn är ett avsnitt om den s k 
viltvården. Så kallas jakten på kon-
kurrenter till jägarna själva, såsom 
rävar, grävlingar, kråk- och måsfåg-
lar. I den förra jaktpolicyn fanns ett 
avsnitt som tog upp detta och där 
föreningen ansåg att denna jakt ”bör 
ifrågasättas”. I det nya dokumentet 
talas det om jaktens etiska krav utan 
att formulera vad detta innebär. Min 
mening är självfallet att ”viltvården” 
ska förbjudas. Den är helt enkelt oe-
tisk. Vidare finns inget om fågeljakt 
mer än att ”jakt på andfåglar, för 
vilka det är jakttid, ska koncentreras 
till en kort jakttid för att begränsa 
jaktens störningar i vatten- och våt-
marksområden”.

Men deT ÄR ändå mycket som jag är 
nästan överens med Naturskyddsför-
eningen om. Jag kan enkelt citera de 
direkta punkterna härvidlag:

”Användningen av fällor för rov-
djur som lo, grävling och mård och 
snaror för räv ska förbjudas.” (Jag 
undrar varför inte också ripsnaror 
ska förbjudas eller varför kråkfällor 
ska vara tillåtna. Men jag tror och 
hoppas att dessa fällor är förbised-
da).

”Jakt med pilbåge ska inte tillåtas 
i Sverige”

”Grytjakt bör inte tillåtas, och inte 
heller träning av hundar genom  s 
k grytanlagsprov i konstgryt.” (Var-
för ordet ”bör” om man vill förbjuda 
grythundsprov?)

”Löshundsjakt är en vanlig jakt-
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form vanlig i Sverige” (och jag cite-
rar här ordagrant): ”Ett så kallat drev 
kan pågå i flera timmar och kan inne-
bära våldsam stress för det jagade 
djuret, varför jaktformen kan disku-
teras från djurskyddssynpunkt.” Na-
turskyddsföreningen är, som redan 
påpekats, ingen djurskyddsförening. 
Jag tycker därför att denna jaktform 
är ett synnerligt allvarligt djurplågeri 
och dylik jakt ska förbjudas och inte 
bara ”diskuteras”.

”Samernas rätt att jaga, kopplat 
till deras rättigheter som urfolk, ska 
respekteras.” Jag anser att den fria 
fjälljakten är ett övergrepp på sam-
erna. Jag tror inte att jakten blir min-
dre men om den ska ske ska samerna 
ha fördelen av den. Samerna förkom-
mer också i ett annat sammanhang 
som handlar om ”toleransnivå”. 
Detta är dock inte förklarat utan för 
förståelse vad som menas hänvisas 
till en proposition med beteckning 
2012/2013:191. Men det framgår att 
det finns en osäkerhet om hur många 
renar som de stora rovdjuren tar. 
Man behöver mer forskning i större 
områden och statistiken över slakta-
de renar måste göras tillgänglig. Det 
är bara att hålla med och hoppas att 
den allvarliga konflikten mellan sam-
er och rovdjur kan få en acceptabel 
lösning för de flesta.

I de stora avsnitten med diskus-
sion om licens- och skyddsjakt finns 
det inte mycket att lägga till utom att 
”gynnsam bevarandestatus” är ett 
omtvistat begrepp och att storleken 

på de olika djurarternas populatio-
ner borde ligga på en nivå som de 
flesta accepterar. Nivåerna ska inte 
vara beroende av jaktliga intressen 
som nu är fallet. En skrivning i doku-
mentet som jag tror att jägarna inte 
accepterar är ”… att jaktuttaget av 
älg i områden med stammar av varg 
och björn ofta måste anpassas, dvs. 
sänkas till den förändrade tillväxt-
takten, så att en god täthet av älg i 
dessa områden fortsatt upprätthålls. 
Älgförvaltningen måste helt enkelt 
anpassas till förekomsten av varg och 
björn”.

deT FInnS OCKSå en diskussion om 
andra delar, t ex jakt inom naturskyd-
dade områden men dokumentet till-
för inga andra regler som inte finns 
idag. Men i avsnittet om skyddsjakt 
finns det intressanta skrivningar som 
jag tror att politiker inte vill ställa 
upp på. Det blir ett ganska långt citat 
med vissa uteslutningar. ”Föreningen 
anser att människans verksamhet i 
första hand måste anpassas efter så-
dana förutsättningar (som angrepp 
av djur) och så långt som möjligt in-
riktas på att förebygga angrepp och 
skador”. ”Skadedjur” finns bara i ett 
mänskligt synsätt....” I andra hand 
ska ekonomisk kompensation utgå 
från samhället för allvarliga förlus-
ter på näringsverksamhet, i de fall 
där det inte varit möjligt att anpassa 
verksamheten eller rimligen före-
bygga skada för att minska dess om-
fattning”. ”Vid skador orsakade av de 
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stora rovdjuren ska grundprincipen 
vara full ersättning vid skador orsa-
kade av stora rovdjur” (Notera me-
ningens uppbyggnad som är korrekt 
avskriven – den visar den nonchalans 
som styrelsen har visat dokumentet). 
”Det bör då utgå ersättning för inte 
bara direkt inkomstbortfall utan även 
för vissa indirekta kostnader, exem-
pelvis merarbete, bortfall av betes-
ersättningar, försämrad dräktighet 
och destruktionskostnader, liksom 
bidrag till stängsel vid slakt av ren. 

Ersättningarna ska dock balanseras 
djurägarens företagna skyddsåtgär-
der och försäkringar”.

   Det står mycket på 15 sidor och 
kanske du som läser detta har helt 
andra intressen att veta var Natur-
skyddsföreningen står i andra jakt-
frågor. Då kan du alltså gå in på län-
ken som finns överst.

Fotnot:
Naturskyddsföreningen har 

226 000 medlemmar enligt deras 
hemsida

Fo
to

: H
an

s 
Ri

ng



30  JAKTDEBATT 1/2018

bakgrund

Lodjuret (Lynx lynx) är en rödlis-
tad och skyddad art som inte or-

sakar några stora skador på tamdjur. 
Ändå skjuts över 200 lodjur varje år. 
Över tid har man sett att lodjuren 
har varit känsliga för högt jakttryck 
och de har under vissa tider stått vid 
utrotningens rand. Räddningen har 
varit att de har blivit fridlysta, vilket 
då fått stammen att långsamt åter-
hämta sig. Stammen minskade åter 
2013/2014 och då stoppades licens-
jakten på lodjur i Mellansverige.

Enligt artikel 12 i EU:s natur-
skyddslag Art- och habitatdirektivet, 
är det förbjudet att fånga, döda eller 
störa arter listade i bilaga 4, bland 
annat björn, lodjur och varg. Denna 
lag stadgar ett strikt skyddssystem, 
men ger undantag i artikel 16. 

Vid de senaste inventeringen 2017 
av lodjur i Skandinavien konstatera-
des 261 familjegrupper (honor med 
unge/ungar). Av dessa fastställdes 
205,5 i Sverige (en familjegrupp de-

las med Norge) och 55,5 i Norge. I 
jämförelse med förra året har antalet 
familjegrupper minskat från 221,5 
till 205,5 i Sverige. Tänkvärt är att år 
2000 beslutade riksdagen att minimi-
nivån skulle vara 300 föryngringar 
per år i hela landet. Nu har Natur-
vårdsverket fastställt en miniminivå 
på 147 föryngringar per år.

I jämförelse med de övriga rov-
djursarterna så är kunskapen om 
lodjurets genetik i Skandinavien re-
lativt begränsad. De studier som är 
gjorda visar att den genetiska varia-
tionen hos lodjur i Sverige är lägre än 
hos lodjur från bland annat Finland. 
Det kan bero på att den skandina-
viska lodjursstammen under en lång 
tid har varit relativt isolerad från de 
större populationerna i öster. (Källa 
Naturvårdsverket).

Beslut om skyddsjakt
Länsstyrelsen i Jämtlands län tog den 
20 november 2017 på eget initiativ 
beslut om skyddsjakt efter åtta (8) 

Lyckat överklagande 
av skyddsjaktbeslut 
på 8 lodjur
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lodjur inom delar av Jämtlands län. 
Jakten fick bedrivas under perioden 
24 november 2017 till och med 31 ja-
nuari 2018. 

Huvudskälet till beslutet är de 
samebyars vinterbetesmarker och 
året-runt marker, som har skadehis-
torik och lider skada på grund av lo-
djursangrepp. Under flytt till och från 
vinterbetesmarkerna och under vin-
terbetesperioden befinner sig drygt 
40 000 renar i de utpekade områ-
dena. Dessa områden innefattar även 
en hög andel av länets lodjurspo-
pulation vilket medför risk för 
allvarlig skada. Vad avser annan 
lämplig lösning bedömer länssty-
relsen att det inte är möjligt att 
flytta renarna eftersom andra betes-
områden inte finns att tillgå. Detta 
innebär att renskötarna inte har möj-
lighet att bevaka samtliga renhjordar 
över en stor yta.

överklaganden till 
Förvaltningsrätten i luleå
Jaktkritikerna överklagade den 25 
november 2017 Länsstyrelsen i Jämt-
lands läns förebyggande beslut om 
skyddsjakt på åtta (8) lodjur. Ytterli-
gare två föreningar, Nätverket Lo & 
Varg samt Naturskyddsföreningen 
Jämtland-Härjedalen, överklagade 
också detta skyddsjaktsbeslut. 

Samtliga tre föreningar yrkade i 
sina överklaganden på att beslutet 
skulle upphävas, samt yrkade på inhi-
bition av beslutet. Samtliga tre fören-
ingar framförde, som grundläggande 

skäl att detta skyddsjaktsbeslut stred 
både mot nationell lagstiftning och 
internationell – artikel 12 i EU:s Art-
och habitat direktiv skyddar mot jakt 
– det är förbjudet att fånga och döda 
lodjur, vilket är ett strikt skydd och 
att det krävs starka skäl att frångå 
dessa direktiv. Det undantag som 
finns i artikel 16 kan inte tillämpas 
när det gäller skyddsjakt på lodjur. 
Jaktkritikerna anförde att de aktu-
ella lodjuren inte hade orsakat någon 
skada på tamdjur eller renägare i de 
aktuella områdena. Om länsstyrelsen 
fortsätter att bevilja skyddsjakt i den 
offensiva takt som sker, kommer den 
svenska lodjursstammen åter att bli 
utrotad.

Rovdjurspolitiken talar om att 
skyddsjakt främst ska gälla enstaka 
individer i situationer med allvar-
liga skadeproblem eller olägenheter 
som inte kan lösas på annat sätt. I 
denna skyddsjakt anges inte någon 
problemindivid utan en grupp om 
åtta lodjur som inte orsakat problem. 
Denna lodjursgrupp är koncentrerad 
inom tre olika områden som är till-
räckligt stora för att acceptans borde 
finnas för att de skall kunna tillhan-
dahållas en livsmiljö. Enligt föreskrif-
ter till länsstyrelsen bör skyddsjakt 
begränsas till en (1) skadegörande in-
divid. Skyddsjakt utan skadegörande 
individ(er) kan komma i konflikt med 
EU-rätten.

Om renskötarna genomför en utö-
kad kontroll av sina renar som en fö-
rebyggande åtgärd borde en bättre 
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balans gå att uppnå mellan rennä-
ring och myndigheternas beslut om 
skyddsjakt. Av länsstyrelsens beslut 
framgår att i förlust av ren ingår inte 
enbart de förluster som orsakas av 
rovdjur. Rennäringen kompenseras 
med skattemedel (107,9 mkr under 
2016) vilket även borde tas i beak-
tande vid beslut om skyddsjakt. Mer 
än 90 procent av befolkningen anser 
det viktigt att Sverige uppfyller inter-
nationella avtal för att bevara våra 
stora rovdjur.

Naturskyddsföreningen Jämtland-
Härjedalen anför att Jakten inte 
har initierats av skadelidande utan 
på länsstyrelsens initiativ. Beslutet 
om jakt är, som sagt, inte riktat mot 
särskilt skadegörande individer utan 
gäller generellt för alla vuxna djur. 
Jaktområdet är mycket stort (närma-
re 47 procent av länets yta) och inte 
styrd till särskilt värdefulla områden 
för rennäringen. Jakttiden är dess-
utom mycket lång och omfattar 68 
dygn vilket är en längre jakttid än vid 
ordinarie licensjakt i länet.

Avseende möjligheten till flytt av 
renarna har länsstyrelsen anfört att 
inga andra betesområden finns att 
tillgå. Detta påstående behöver styr-
kas på något sätt, exempelvis med en 
redogörelse för hur betesplanering-
en ser ut för de olika samebyarna och 
hur vinterbetesområdena är belägna 
geografiskt, och vilka delområden 
som är viktigare än andra. Det un-
derlag som länsstyrelsen presenterat 

för att styrka skadebilden och risken 
för allvarlig skada, är inte tillräckligt 
för att kriterierna för denna typ av 
skyddsjakt ska vara uppfyllda.

Naturskyddsföreningen ifrågasät-
ter länsstyrelsen underlag i denna 
del. Länsstyrelsen gör inget försök 
att definiera allvarlig skada i det 
överklagade beslutet. Det står dock 
klart att allvarlig skada ska vara nå-
got utöver det vanliga, vilket framgår 
av vägledning från EU-kommissio-
nens general-direktorat 2007. Det 
krävs således ett mer gediget under-
lag för uppfyllandet av kriteriet all-
varlig skada. Det ersättningssystem 
som finns idag medför att ersättning 
utgår oavsett skada på ren, utan det 
följer direkt av rovdjursförekomst. 
Ersättningssystemet ska vara före-
byggande. Det är dock fullt möjligt 
att ersättning betalas ut för ett rov-
djur som sedan skjuts genom beslut 
om skyddsjakt vilket omintetgör sys-
temets förebyggande effekt.

Förvaltningsrättens dom 
2017-12-04
Frågan om inhibition
Länsstyrelsen beslutade med stöd 
av 59 § jaktförordningen att beslutet 
skulle gälla omedelbart, dvs. utan 
hinder av att det överklagas. Förvalt-
ningsrätten beslutade efter yrkande 
från Nätverket Lo & Varg att inhibera 
det överklagade beslutet den 24 no-
vember 2017. Därmed saknas skäl 
att ta ställning till senare inkomna 
yrkanden om inhibition.
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Skyddsjakt
Länsstyrelsen har i det överklagade 
beslutet bedömt att samebyarna i 
Jämtland riskerar att förlora uppåt 16 
procent - motsvarande 7 000 renar - 

till enbart lodjur under 2017 trots en 
riktad skyddsjakt. Naturskyddsfören-
ingen har å sin sida ifrågasatt läns-
styrelsens underlag i denna del och 
anfört att en sökning i Rovbasen visat 
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ett resultat om 35 dödade renar hit-
tills under år 2017 varav 30 är inom 
områden som omfattas av beslut om 
skyddsjakt. Förvaltningsrätten no-
terar att länsstyrelsen, som har be-
visbördan för att förutsättningarna 
för skyddsjakt är uppfyllda, inte har 
bemött Naturskyddsföreningens upp-
gifter i denna del.

Det är vidare oklart om beslutet 
om skyddsjakt kan antas ske i syfte 
att förhindra en allvarlig skada ef-
tersom de aktuella jaktområdena 
är relativt vidsträckta i förhållande 
till områden med hög lodjurstäthet. 
Dessutom saknar det överklagade 
beslutet en tydlig koppling mellan 
det aktuella jaktuttaget och syftet 
att förhindra allvarlig skada. Med 
hänsyn härtill samt med beaktande 
av att beslutet om skyddsjakt inte är 
inriktat på skadegörande individer, 
bedömer förvaltningsrätten att krite-
riet förhindra allvarlig skada inte är 
uppfyllt.

Sammanfattningsvis 
Förvaltningsrätten anser att det un-
derlag som länsstyrelsen presenterat 
inte är tillräckligt, varken vad gäller 
skadornas omfattning eller jaktens 
förmodade effekt för att motivera en 
omfattande regionsinriktad skydds-
jakt efter lodjur utifrån kriteriet att 
förhindra allvarlig skada.

Under dessa förhållanden saknar 
förvaltningsrätten skäl att pröva frå-
gan om gynnsam bevarandestatus 
och annan lämplig åtgärd. Mot bak-
grund av det anförda finner förvalt-

ningsrätten att det inte är visat att 
samtliga förutsättningar för skydds-
jakt är uppfyllda. Detta med hänsyn 
till att det är den beslutande myndig-
heten, som har bevisbördan för att 
samtliga förutsättningar för skydds-
jakt är uppfyllda och den restriktiva 
bedömning som ska göras i ett mål av 
denna karaktär. Överklagandet ska 
därför bifallas och länsstyrelsens 
beslut ska upphävas.

marGareta Sturemyr

jaktkritikerna har 2018- 01- 05 
överklagat:

Länsstyrelsen i Dalarnas läns 
beslut 2017-12-15 om licensjakt 
på sex (6) lodjur i Dalarnas län 

Länsstyrelsen i Gävleborgs 
läns beslut 2017-12-15 om licens-
jakt på fem (5) lodjur

Länsstyrelsen i Västmanland 
läns beslut 2017-12-15 om licens-
jakt på två (2) lodjur  
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Några tappra vargvänner trotsade kylan 
och kom till Norges ambassad på djur-

gården i Stockholm! Vi manifesterade i so-
lidaritet med Norge - emot deras planerade 
vargslakt på 42 vargar. 

Manifestestation i solidaritet 
med norge den 19 januari 2018

Även polis och dialogpolis var på plats 
för att hålla ordning på oss. De var 
mycket trevliga och utmärkta hund-
vakter till finaste Astor = Boxer Bus, 
medan matte Christel läste upp och läm-
nade över en skrivelse till ambassaden 
från Jaktkritikerna som vår ordförande  
Richard Dehnisch undertecknat. 

Fotot visar när Christel Åslund pre-
cis läst och lämnat över skrivelsen 
till Norska ambassaden.

Foto: SuSanne edlund



Flera av er, bästa medlemmar, har glömt att  
betala medlemsavgiften för 2018, 195 kronor.
  
Vi hoppas att ni förnyar nu. Detta är helt  
avgörande för vår möjlighet att arbeta vidare 
för de vilda djuren. de behöver jaktkritikerna!

pg 22 69 89-2, glöm inte ange ditt namn och 
din adress.

du kan också swisha medlemsavgiften till  
nr. 123 533 0832 efter du har fyllt i formuläret 
på www.jaktkritikerna.se
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I februari 2017 beslutade regeringen att viltförvaltningsdelegationerna 
från den 1 april skulle få ytterligare en ledamot för naturvårdsintresset 
och en ny ledamot för natur- och ekoturismföretagen. Delegationerna 
finns i varje län och ska besluta om övergripande riktlinjer för viltför-
valtningen i länet. ”När vi utvärderat viltförvaltningsdelegationerna 
har vi sett att vissa intressen varit underrepresenterade. Med dagens 
beslut ändrar vi så att det blir bättre balans i delegationerna”, sade 
miljöminister Karolina Skog. Hur gick det?

Då syftet med den förändrade sam-
mansättningen var att få bättre 

balans mellan jakt- och bevarandein-
tresset kan det vara intressant att se 
hur de nya delegaterna påverkat det-
ta. Vi börjar med att titta på ekotu-
rismen. Efter ett halvår hade 14 län 
tillsatt nya delegater för natur- och 
ekoturismföretagen medan övriga 7 
län ännu hade vakanta platser.  

Per Jiborn, generalsekreterare i 
Ekoturismföreningen, redogjorde 
i en intervju i höstas för tidningen 
Våra Rovdjur för näringens repre-
sentation i viltförvaltningsdelega-
tionerna (VFD). Han förklarade att 
hälften av de hittills förordnade dele-
gaterna representerar allmän natur-
turism som innefattar besöksnäring, 
boende, konferens, guidning, turrid-
ning etc. Den andra hälften utgörs 
av stora markägare som arrangerar 
boende, konferens, restaurang och 
jaktturism m.m. 

Viltskådningen finns inte med
Ingen representant för viltskåd-

ning var med. De få som fanns hade 
hoppat av. Orsaken är att det fanns 
för mycket konflikter och att de blev 
utsatta för påtryckningar från både 
markägare och jägare vilka befann 
sig i konflikt med varandra om älg-
stammen och älgjakt; markägare 

Obalansen i 
viltförvaltningsdelegationerna består

– jaktintressets övervikt orubbad
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vill ha liten älgstam och jägare vill 
ha stor. Andra skäl för avhopp under 
åren har varit hårt samtalsklimat, 
att natur- och ekoturismen inte har 
tagits på allvar och att det har varit 
svårt att göra sin röst hörd då det i 
turismgruppen funnits ett fåtal före-
trädare för ekoturism. 

Per Jiborn beskrev att delegaterna 
från ekoturismen representerar ett 
närings-

perspektiv i VFD, där viltet är en 
resurs i stället för problem. Ekotu-
rismföreningen menar att de vilda 
djuren skulle kunna vara föremål för 
viltskådningsturism under en del av 
året och för jaktturism under en an-
nan del av året. Det lär också krävas 
att man i geografin skiljer på jakt och 
skådning, påpekade Per Jiborn. Or-
ganisationen vill se en satsning på 
viltskådning i samband med besöks-
näringen och det kan även inkludera 
jaktturism. 

– Vi skulle välkomna en professio-
nell jakt på björn. Då behöver jakttu-
rismföretagen få en tillräckligt stor 
kvot för att detta ska fungera, sade 
Per Jiborn.

De nya representanterna för na-
turvårdsintresset hade i höstas ut-
setts i 17 av länen och tillsättning 
pågick i övriga län. Dessa represen-
tanter torde i första hand företräda 
bevarandeintresset. Samtidigt fram-
går, utöver Ekoturismföreningens ut-
talade jaktintresse ovan, att ungefär 
hälften av representanterna för na-
tur- och ekoturismföretagen redan 

kan ha jakt inbegripet i sitt intresse-
område. 

Slutsatsen blir att balansen i vilt-
förvaltningsdelegationerna inte kan 
ha påverkats i nämnvärd utsträck-
ning till förmån för bevarandeintres-
set!   

Kort historik: Starkt behov av ut-
värdering

Redan 2012, dvs två år efter inrät-
tandet av viltförvaltningsdelegatio-
nerna, påpekade utredaren Lars-Erik 
Liljelund i utredningen Mål för rov-
djuren, att det fanns en obalans mel-
lan olika intressen i delegationerna. 
Naturvården upplevde att de utgjor-
de en klar minoritet i delegationerna 
och att jägarintresset var starkt över-
representerat. Andra menade att 
politikerna i högre grad företrädde 
brukarna än det politiska parti de 
tillhörde. 

Utredningen bedömde att de re-
presentanter som ingick i delegatio-
nerna borde företräda sina intres-
seorganisationer eller sina politiska 
partier så att representationen inte 
blev knuten till person. Utredningen 
föreslog att viltförvaltningsdelega-
tionernas sammansättning skulle ses 
över. Det tog sedan fem och ett halvt 
år innan denna utvärdering kom till 
stånd. 

Det fanns ett missnöje bland natur-
vårdsintressets ledamöter, som bland 
annat resulterade i att Naturskydds-
föreningen, Svenska Rovdjursför-
eningen och Sveriges Ornitologiska 
Förening – Birdlife Sverige i februari 
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2015 skrev till regeringen med be-
gäran om utvärdering av Viltförvalt-
ningsdelegationernas sammansätt-
ning, funktion och arbetssätt. 

I Västmanlands län lämnade na-
turvårdsintressets delegater viltför-
valtningsdelegationen i protest vid 
årsskiftet 2015/16. 

Regeringen lovade snabbt en ut-

värdering men sju månader senare 
(september 2015) kunde förening-
arna konstatera att inget hänt, var-
för en skriftlig påminnelse sändes till 
regeringen. Till sist i februari 2017 
kom alltså ett beslut från regeringen.

liSe-lotte norin  
& tatjana Kontio

2010 inrättades viltförvaltningsdele-
gationer inom varje länsstyrelse med 
stöd av förordningen (2009:1474) och 
2017 gjordes en liten ändring i antalet 
delegater. delegationerna har främst 
en rådgivande funktion men även 
vissa beslutande befogenheter. I fråga 
om rovdjuren behandlas bl.a. licens-
jakt, skyddsjakt, förvaltningsplaner 
och miniminivåer. en viltförvaltnings-
delegation består, utöver ordföranden 
som är landshövdingen, av 
1. fem ledamöter som är politiska 
företrädare och som utses efter förslag 
av landstinget,
2. en ledamot som har särskild kun-
skap i frågor om trafiksäkerhet och 
illegal jakt och som utses efter förslag 
av Polismyndigheten, 
3. en ledamot som representerar jakt- 
och viltvårdsintresset, 
4. tidigare en ledamot som represen-
terar naturvårdsintresset, sedan 2017 

två ledamöter,
5. en ledamot som representerar 
friluftsintresset, 
6. en ledamot som representerar 
ägare och brukare av jordbruksmark,
7. en ledamot som representerar lokalt 
näringsliv och turism, 
8. en ledamot som representerar 
skogsnäringen och
9. sedan 2017 ytterligare en ledamot 
inom turism som representerar natur- 
och ekoturismföretagen. 
   utöver det som anges ovan ska en 
delegation i ett län med
1. yrkesfiske ha en ledamot som repre-
senterar yrkesfisket,
2. fäbodbruk ha en ledamot som re-
presenterar fäbodbruket,
3. rennäringsdelegation ha en ledamot 
som representerar rennäringen, och
4. rennäring ha en ledamot som utses 
efter samråd med Sametinget.

Fakta/ viltförvaltningsdelegationer
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Jaktkritikerna har under många år 
arbetat mot jakt som innebär djur-

plågeri och oetiska jaktformer som 
fällfångst, jakt under djurens par-
nings- och yngeltider, jakt av fridlysta 
djurarter mm. Jaktkritikerna har ar-
betat seriöst och vunnit respekt hos 
myndigheter och beslutsfattare. 

Att förändra lagar och påverka 
beslutsfattare och myndigheter tar 
tid, vilket väcker stor frustration hos 
många som drivs till att agera mer di-
rekt aktivt för att skydda djuren.

Detta leder till konflikter mellan 
jägare och djurskyddsaktivister och 
tyvärr har jägarna den lagliga rätten 
att jaga, ibland till och med fridlysta 
arter  – vilket vi naturvänner med rät-

ta tycker är helt fel. Ändå framstår ak-
tivisterna som brottsliga, trots att de 
vill hjälpa och skydda värnlösa djur. 

Det här är en viktig fråga med fle-
ra perspektiv och styrelsen i Jaktkri-
tikerna har inte varit eniga om vilka 
aktiviteter föreningen ska stödja och 
vilka arbetssätt vi förespråkar. Där-
för har de funktionärer som inte tror 
att vissa former för aktivism är det vi 
ska stödja, valt att ställa sina platser 
till förfogande. 

Det är dock allas gemensamma för-
hoppning att Jaktkritikerna fortsätter 
sin kamp mot oetiska jaktformer, det 
behövs mer än någonsin idag. 

redaKtionen

en fråga om olika 
arbetssätt
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jaktkritikerna bildades 1987 och hette 
Riksföreningen Hänsynsfull Jakt till 
2009. Det är ideell och politiskt obunden 
organisation som för de vilda djurens 
talan. 

Vi verkar bland annat för

 - att den djur- och naturintresserade 
allmänheten får en likvärdig ställ-
ning 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 populationsekolo-
giskt anpassad jakt som tar största 
möjliga hänsyn till viltets aktuella 
numerärer

 - att beakta etiska och humanitära  
aspekter 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.se@jaktkritikerna.se

Kristina Tyrenius
Sekreterare
kristina.t@jaktkritikerna.se

jane b (adjungerad)
jane.b@jaktkritikerna.se

eva Stjernsvärd
eva.s@jaktkritikerna.se

Mats Carnmarker
mats.c@jaktkritikerna.se

hans Ring
Presstalesman 
hans.c@jaktkritikerna.se

Om oss

info@jaktkritikerna.se  /  www.jaktkritikerna.se



JAKTDEBATT 1/2018  43

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. 
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vi tänder ett ljus för var och en av Sveriges vargar.
Jaktkritikerna uppvaktade den 20 december  
naturvårdsverket och överlämnade en skrivelse med  
begäran om ett moratorium för jakt på varg.

vi värnar om de vilda djuren


