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...övergick den spirande våren till 
en värmebölja, som enligt SMHI har 
gjort sommaren till den varmaste på 
över 260 år. Även om många av oss 
nordbor njuter av värmen, så är det 
ändå ett tecken på en klimatföränd-
ring. Vitsippor, hägg och syren blom-
made på många håll mer än fjorton 
dagar tidigare än normalt. Klimat-
forskare anser att den pågående 
uppvärmningen kommer att drabba 
svensk natur och man har redan sett 
att fåglar och insekter migrerar norr-
ut. Invasiva - så kallade främmande 
arter - kommer också att invadera 
naturen, när det blir varmare. Det 
vackra vädret för alltså också med 
sig problem. 

I skRIVande sTund pågår katastro-
fala bränder på grund av torkan i 
landet. De värst drabbade områdena 
är de norra länen i Sverige. I sju av 
dessa län har länsstyrelserna under 
juni och juli månad tagit beslut om 
licensjakt på björn mellan den 21 au-
gusti och 15 oktober. Jaktkritikerna 
har överklagat och begärt inhibition 

av samtliga beslut till Förvaltnings-
rätten i Luleå, som har ålagt samtliga 
länsstyrelser att yttra sig över våra 
överklaganden. 

JakTkRITIkeRna har bland annat 
anfört att björnen sedan 2015 är 
rödlistad och att björnpopulationen 
i Sverige enligt Naturvårdsverket - 
Rovbasen är nere på 1 800 björnar. 
Referensnivån för björnens popula-
tionsstorlek i Sverige är 1 400 indi-
vider. I besluten skriver länsstyrel-
serna att björnen har en gynnsam 
bevarandestatus och att en licensjakt 
på 284 björnar inte utgör någon fara 
för populationen. Samtidigt framgår 
det av besluten att björnstammen i 
hela landet har minskat och i Jämt-
lands- och Norrbottens län med upp 
till 7 och 8 procent per år. Orsaken 
till minskningen är att tilldelningen 
av björnjakt (skyddsjakter) har ökat, 
samt att den illegala jakten är stor.

I länsstyrelsernas beslut tillåts att 
licensjakten på björn bedrivs med två 
kamphundar på varje björn, dessa 
hundar är omvittnat aggressiva. Åtel 

sen sist...
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(lägga ut mat) tillåts för att locka 
fram björnen och sedan döda den. 
De jaktmetoder som länsstyrelserna 
tillåter för denna licensjakt på björn 
står i skarp kontrast till 27 § Jaktlag 
(1987:259) att jakten skall bedrivas 
så att viltet inte utsätts för onödigt 
lidande. Dessutom tillåts troféjakt, 
det handlar inte längre om en regle-
rad populationsjakt, utan om en ren 
nöjesjakt. Jaktkritikerna anser att 
Naturvårdsverket implicit medver-
kar till troféjakt genom att ge läns-
styrelser utrymme att stimulera lo-
kala jägare inte endast till egen jakt 
utan även till kommersiell jakt. Detta 
genom att begära undantag från för-
budet enligt CITES att handla med 

skinn och delar av utrotningshotade 
djur. Spekulativa nöjesföretag kan nu 
inkludera björnen i sina erbjudanden 
och kommersialiserar därmed ett 
statligt beslut om licensjakt, genom 
att jaktbolag säljer licensjakt till ut-
ländska jägare.

den uppkOmna sITuaTIOnen med 
sommarens extremt torra och varma 
väder innebär att det är en brist på 
blåbär och andra höstmogna bär vil-
ket är björnens viktigaste födointag.  
Utöver denna situation står nu sko-
garna i brand -  de vilda djurens hem!

JakTkRITIkeRna har gått samman 
med Djurens Rätt i en appell där vi 

de omfattande skogsbränderna – akut fara och stress för de vilda djuren.
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vill stoppa all jakt på samtliga djur 
i och nära katastrofområdena, med 
omedelbar verkan! Denna skrivelse 
är skickad till Miljödepartementet, 
Naturvårdsverket och till samtliga 
berörda länsstyrelser.  Jaktkritiker-
na har också upprättat en nationell 
och internationell namnlista Stoppa 
björnjakten - skogen brinner!

uTöVeR dessa närliggande händel-
ser har Jaktkritikerna tidigare över-
klagat licensjakten på lodjur 2018, 
vår ansökan om prövningstillstånd 
ligger nu i Högsta förvaltningsdoms-
tolen. Vi anför bland annat att läns-
styrelserna inte har beaktat att den 
illegala jakten dödar 15 procent av 
lodjursbeståndet och att det då inte 
finns utrymme för licensjakt. Dess-
utom hänvisar länsstyrelserna i sina 
beslut till felaktiga siffror där det på-
stås att lodjur dödar mellan 10 000 
och 50 000 renar per år. Jaktkriti-
kerna har ifrågasatt länsstyrelsernas 
underlag i denna del, efter att ha sökt 
i Rovbasen efter antal lodjursdödade 
renar under 2017. Sökningen gav ett 
resultat om endast 187 renar.

JakTkRITIkeRna har också överkla-
gat Naturvårdsverkets beslut om 
skyddsjakt på gråsäl (600), knubb-
säl (400) och vikaresäl (130) till För-
valtningsrätten i Stockholm. Vi har 
getts möjlighet att själva inhämta 
sakkunnigutlåtande vad det gäller 
skadeskjutningsrisken och det onö-
diga lidandet, som sälen utsätts för 

i samband med jakt.  Även i dessa 
beslut tillåts jaktmetoder som enligt 
§27 i Jaktlagen (att viltet inte utsätts 
för onödigt lidande) på intet sätt är 
uppfyllda.

JakTkRITIkeRna VäsTRa GöTaland - 
Ingemar Rosberg ansvarig för lokal-
avdelningen. Under våren anordna-
des på Borås kulturhus en utställning 
om djuren och djurvälfärden. Hund-
boksförfattaren Kerstin Malm inbjöds 
till att föreläsa. Utställningen visade 
upp viktiga milstolpar för djuren un-
der de senaste decennierna, bland 
annat förslaget om en ny djurskydds-
lag, samt hur en stor del av jakten 
bedrivs på de vilda djuren. Även för-
söksdjurens situation togs upp på 
utställningen. Djurskyddsfrågor som 
bör prioriteras av Djurens rätt men 
också från Jaktkritikerna Västra Gö-
taland togs upp och Boråsarna fick 
en möjlighet att rösta om vilka frågor, 
som de vill prioritera.

JakTkRITIkeRna GOTland - Christina 
Åkerblad ansvarig för lokalavdel-
ningen, har under Almedalsveckan i 
Visby, informerat om Jaktkritikerna, 
genom att dela ut 400 ex av Jakt-
debatt. Christina har också skrivit 
en informativ artikel om Tävlingar i 
djurplågeri, som handlar om Räv-SM 
för stövarhundar.

JakTkRITIkeRna har polisanmält 
Molstabergs Sätteri för djurplågeri 
då de ej har stängslat runt sina fårha-
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gar, vilket resulterade i att ett stort 
antal får dödades av vargar. Denna 
händelse resulterade i att Moltsta-
bergs Sätteri begärde skyddsjakt på 
dessa vargar. Länsstyrelsen i Stock-
holm avslog deras beslut, så även 
Kammarrätten. Molstabergs Sätteris 
syn på sitt ansvar som djurägare är 
nedslående.

YTTeRlIGaRe en pOlIsanmälan är 
gjord till polismyndigheten i Värm-
land. Jaktkritikerna anmälde fem 
hundägare för bristande omdöme och 
grovt djurplågeri. De hade medvetet 
släppt lös sina hundar i Rackstad var-
grevir under år 2017 och 2018, trots 
att det var vida känt att vargarna i 
detta revir anses vara extra vaksam-
ma och beskyddande mot intrång av 
främmande hunddjur i sina revir och 
tidigare skadat och dödat jakthun-
dar, som släppts lösa vid jakt. Denna 

underlåtenhet resulterade i att ett 
helt vargrevir utplånades, då dessa 
hundägare begärde skyddsjakt på 
dessa vargar med motiveringen att 
deras hundar blev tagna/dödade av 
vargarna i detta område. 

JakTkRITIkeRna har sökt samarbete 
med flera av de stora föreningarna, 
som vill värna våra vilda djur, men de 
vågar inte samarbeta med Jaktkriti-
kerna, förmodligen på grund av att 
man är rädd att förlora sin ”kaka”. De 
större föreningarna uppbär ekono-
miskt stöd och har avlönad personal. 

sluTlIGen vill vi ge en eloge till Dju-
rens Rätt, eftersom de utan tvekan 
svarade ja på vår fråga om de ville 
stå bakom vår appell att stoppa all 
jakt på samtliga djur - i brandkata-
strofområdena. 

redaKTionen 



JAKTDEBATT 3/2018  7

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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Få politiker värnar om 
de vilda djuren
BIRGITTA WIBERG

Efter en genomgång av den senaste mandatperiodens motioner kan 
det ännu en gång konstateras att jägarna, som är en liten minoritet av 
befolkningen, har oproportionerligt många företrädare bland riksdags-
politikerna. Värre är det för den majoritet av befolkningen som värnar 
om de vilda djuren. 

Foto (hägn): Hans ring
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Efter en genomgång av den se-
naste mandatperiodens motioner 

kan det ännu en gång konstateras att 
jägarna, som är en liten minoritet av 
befolkningen, har oproportionerligt 
många företrädare bland riksdagspo-
litikerna. Värre är det för den majo-
ritet av befolkningen som värnar om 
de vilda djuren.

Det skrevs hundratals jaktrela-
terade motioner under den gångna 
mandatperioden. De allra flesta 
handlade om utökad och underlät-
tad jakt, på i första hand vargen och 
de andra stora rovdjuren samt på säl 
och skarv. Endast ett fåtal motioner 
har skrivits som står på de vilda dju-
rens sida.

Exempelvis har Miljöpartiets Stina 
Bergström skrivit en motion om att 
förbjuda handel med elfenben och Jan 
Lindholm i samma parti har skrivit 
en motion om att införa en strängare 
lagstiftning mot illegal jakt på varg.

MP sade inför valet 2014 att par-
tiet inte accepterar licensjakt på 
varg. Trots det har det genomförts 
flera omfattande licensjakter på varg 
under den tid som partiet suttit i re-
geringen. 

Vad säger partiet till väljare som 
är besvikna över detta?

– Vi har försökt stoppa licensjakten 
på varg. Vi har exempelvis gett Na-
turvårdsverket i uppdrag att utreda 
vargens bevarandestatus för att even-
tuellt få en grund för att stoppa licens-
jakten. Naturvårdsverkets slutsats 

var dock att vargen bedöms ha gynn-
sam bevarandestatus i Sverige, säger 
Emma Nohrén, partiets ansvariga 
för djurskyddsfrågor och fortsätter:

– När det gäller rovdjur har vi ökat 
anslagen till viltskador med 20 miljo-
ner kronor per år 2016-2018. Vi har 
också ändrat sammansättningen i vilt-
delegationerna så att naturvård och 
ekoturism får extra representanter.

Vänsterpartiet är det enda parti 
som motionerat om ett stopp av varg-
jakten. I motionen skriver Jens Holm 
med flera bland annat att licensjak-
ten på varg måste upphöra till dess 
att en vetenskapligt grundad nivå för 
gynnsam bevarandestatus har fast-
ställts av Naturvårdsverket och att 
den illegala jakten på rovdjur måste 
minska. 
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jens Holm (v) är en av de 
få politiker som värnar om 
våra vilda djur. angående 
naturvårdsverkets nya 
förslag att tillåta pilbågsjakt i Sverige 
ställde jens Holm den 2018-07-13 en 
fråga till statsrådet Bucht (S): ”Kommer 
statsrådet inom ramen för regeringens 
befogenheter att besluta om fortsatt 
förbud mot jakt med pil och båge i 
jaktförordningen?” jens Holm påpe-
kade att i utredningen finns ingenting 
om djurskyddsriskerna vid bågjakt 
och hänvisade till jaktlagens 27 § som 
handlar om onödigt lidande för djuren. 
Bucht gav ett icke-svar som hänvisade 
tillbaka till naturvårdsverket.         red
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Liberalernas Birgitta Ohlsson har 
skrivit motionen Förbud mot grytjakt. 
”Grytjakt är en grym företeelse som 
går ut på att jakthundar ska lära sig 
att driva ut räv ur gryt eller markera 
var grävlingar gömmer sig. Hundar 
tränas på levande grävlingar. Det 
finns heller inga lagar för hur djuren 
ska behandlas. Trots att de inte är 
vilda utan befinner sig i fångenskap 
omfattas de inte av djurskyddslagen. 
Denna form av djurplågeri bör förbju-
das”, skriver hon. 

Det finns ett par politiker i Modera-
terna som månar om de vilda djuren: 

Sofia Arkelsten som vill se ett förbud 
mot bågjakt samt förbjuda mark-
nadsföring av oetiska jaktresor på 
exempelvis lejon. Jan Ericson vill se 
över och ersätta levandefångst i fäl-
lor eller snaror med andra jaktmeto-
der. Han ifrågasätter och vill se över 
godsjakt på uppfödda fåglar och skri-
ver i ännu en motion att grytjakt kan 
innebära ett lidande för det jagade 
djuret och bör därför ses över. 

Moderaterna utmärker sig dock 
som det mest jaktvänliga partiet med 
ett 100-tal motioner som vill utöka 
och underlätta jakten på i princip alla 
arter men i synnerhet på vargen. 

Foto: Hans ring
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Flera av motionerna handlar om 
utökad skydds- eller licensjakt på 
varg. Sten Bergheden har vid två 
tillfällen motionerat om fri jakt på 
varg i delar av landet. Han vill också 
att vargen flyttas från rödlistad till 
jaktbar i art- och habitatdirektivet. 
Flera moderater vill se utökad jakt 
på skarv och licensjakt på säl. Cecilia 
Widegren vill införa jakt med båge.

Näst flest jaktvänliga motioner, ett 
60-tal, har Centerpartiet skrivit. 
Partiet vill bland annat utöka och 
underlätta jakten på säl, skarv och 
framför allt på varg. Befolkningen på 
landsbygden är så rädd för rovdjuren 
att de knappt vågar gå ut i skogen 
och plocka bär, enligt en motion av 
Daniel Bäckström och Peter Helan-
der.

Sverigedemokraternas Magnus 
Persson har skrivit motionen För-
bjud fällfångst av vildsvin. I den skri-
ver han att forskningen visar att en 
majoritet av fällfångade vildsvin ger 
klara tecken på PSE-syndrom, vilket 
tyder på att stressfaktorn är hög. Det 
handlar även om etik då risken för att 
skilja diande kultingar ifrån sina sug-
gor är stor. 

Samtidigt står SD bakom ett stort 
antal motioner som vill underlätta 
jakten på bland annat rovdjur, säl, 
skarv och vildsvin. De flesta av dem 
är skrivna av Runar Filper. Han ifrå-
gasätter också miljöorganisationers 
talesrätt i viltfrågor. Paradoxalt nog 

är SD det parti som skrivit mest djur-
vänliga motioner vad gäller tamdjur. 

Vad säger partiet till väljare som 
månar om både de tama och de vilda 
djuren?

– Att man både för människan och 
djurens skull måste ha en ansvarsfull 
viltförvaltning. För att bibehålla det 
goda samarbetet är det också viktigt 
att alla beslut som rör viltfrågor be-
slutas så nära människor som möj-
ligt. När det kommer till talerätt är 
vi inte emot det som princip däremot 
har det exempelvis gått överstyr när 
Facebookgrupper kan väcka talan. 
Det var inte utgångspunkten när nu-
varande lagstiftning beslutades, sä-
ger Martin Kinnunen, partiets tales-
person i miljö- och djurskyddsfrågor.

Socialdemokraterna har skrivit 
flera jaktvänliga motioner, många av 
dem har författats av Helén Petters-
son. Hon ivrar särskilt för att det all-
männa uppdraget ska vara kvar hos 
Svenska Jägareförbundet som hon 
menar bidragit till att ”göra jakten 
och viltvården i Sverige till en fram-
gångssaga”. Socialdemokraterna 
Peter Jeppsson och Suzanne Svens-
son har skrivit motioner om utökad 
skyddsjakt på säl. 

Kristdemokraterna har också skri-
vit flera jaktvänliga motioner och vill 
bland annat ändra vargens hotstatus 
i art- och habitatdirektivet samt infö-
ra skyddsjakt och allmän jakt på säl. 
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”sluta att utrota 
skogarnas alla djur!”

Skrattmåsar – tidigare jagade som ”skadedjur”. 

Foto: Karl-evert lundgren
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Uppmaningen kanske låter lite 
barnslig, men rubriken är ta-

gen från Evert Taubes välkända sång 
Änglamark i Hasse och Tages film 
Äppelkriget som kom att starkt på-
verka miljödebatten på 1970-talet. 
I nummer 3/2017 av Svenska Rov-
djursföreningens medlemstidskrift 
Våra Rovdjur fick vi läsare uppma-
ningen att delta i diskussionen om 
rovdjursstammarnas storlek. 

Föreningens ordförande Torbjörn 
Nilsson skrev initierat sitt svar på 
frågan. Han menade att ”genetiskt ef-
fektiv populationsstorlek” är ett svar 
på frågan ”Hur många rovdjur skall 
vi ha?”. Genom diverse akademiskt 
krångliga resonemang kom han fram 
till att ca 500* individer av varje art 
skulle vara tillräckligt för att vi skulle 
kunna vara rimligt säkra på att en 
rovdjursart skulle överleva på läng-
re sikt i Sverige, eller någonstans i 
Sverige. Då skulle vi kunna känna 
oss hyfsat säkra på att det i alla fall 
inte var vi, den här generationen som 
utrotade den arten. Ett slags Noaks 
ark, fast med femhundra av varje art.

Allemansrätten är lag grundad på 
sedvanerätt. Rätten att röra sig fritt 
i markerna är en fantastisk tillgång 

som jag skulle ha svårt att tänka mig 
att leva utan. Men dessa våra marker 
har förändrats. De marker tidigare 
generationer hade tillgång till var 
vildare, mindre påverkade av män-
niskan. Gamla lövskogar är nu odlad 
åker och skogen är egentligen lika 
odlad den. Nu får vi nöja oss med att 
vandra genom barrskogsplantager 
och hoppa upp och ner i skogsplöj-
ningar. Den fauna som inte stör, el-
ler t o m anses nyttig får vara kvar 
i det antal och den utbredning som 
anses tjäna samhället bäst.  Naturen 
”förvaltas”. Borta är det vilda och 
överraskande, det som inte beslutas 
av samhället. Allemansrätten har för-
ändrats.

Visst accepterar jag att markerna 
måste utnyttjas. Människan har alltid 
tagit sina behov ur naturen. Fast nu 
är vi så många fler människor med 
så mycket större behov. Och till vår 
hjälp har vi maskiner som gör att re-
sursutnyttjandet ter sig obegränsat. 
Skogsbolagen vill ha bort ”klövviltet” 
(vilket trist ord). Jägarna vill motsat-
sen. Samerna tolererar inga rovdjur 
alls. Skälen är kända. ”Långsiktig be-
varandestatus” har blivit räddhågsna 
politikers svar på konflikterna kring 

*Fotnot: I Våra Rovdjur nr 2/2018 svarar Torbjörn Nilsson på Christian Jutviks debattsvar 
ovan (publicerat i Våra Rovdjur nr 1/2018) och förklarar att en ”genetiskt effektiv 
populationsstorlek” på 500 individer i verkligheten betyder en faktisk populationsstorlek 
som räknas i tusental för de stora rovdjuren.

Foto: Karl-evert lundgren
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rovdjuren. Alltså: så få djur som möj-
ligt utan att arten utrotas.

mIn uppFaTTnInG äR att all jakt 
bör upphöra. I princip i alla fall. På 
lite sikt så kommer naturen själv att 
ordna till balansen mellan antal djur, 
olika arter och födotillgång. Tänk vil-
ken underbart land vi skulle kunna 
få! Hur många svenskar har sett en 
älg annat än från bilfönstret? Nu 
skulle vi t o m ha en rimlig chans att 
få en glimt av våra stora rovdjur. Låt 
naturen reglera sig själv utan jakt! 
När jag i början av 1970-talet åkte 
Alaska Highway fram och tillbaka 
såg jag varje dag björn som gick över 
vägen, i tjärnarna stod oftast en älg 
och betade och utanför tältet höll 
vargar konsert varje kväll. Biotopen 
är ungefär densamma som i norra 
Sverige och rikedomen på vilt över-
väldigande jämfört med våra tysta 
skogsodlingar. 

Jakt – att döda vilda djur, kalla 
det vad du vill, men det känns otids-
enligt. Vårt land har de bästa förut-
sättningarna att hitta utrymme för 
en rovdjursstam som är (mer) styrd 
av naturens egna principer. Vi är ett 
rikt land och befolkningstätheten 
är låg. Ett minskat resursuttag från 
våra marker skulle bara marginellt 
påverka levnadsstandarden. Om 
man nu måste motivera alla åtgärder 
med ekonomiska argument, (och det 
måste man), så skulle förstås vild-
marksturismen öka kraftigt. Kanske 

kan man också tycka att Sverige har 
ett särskilt ansvar att skydda sitt 
potentiellt rika djurliv till glädje för 
Europas 750 miljoner invånare.  Jag 
skulle önska att Rovdjursföreningen 
hade modet att kräva ett slut på all 
jakt. Detta i kontrast till att försiktigt 
dividera kring en mer eller mindre 
”långsiktig bevarandestatus”. Det 
känns inte heller riktigt civiliserat att 
basera rovdjurspolitiken på männis-
kors okunnighet och vidskepelse, och 
låta den obefogade rädslan styra.

låT mIG TIll sIsT berätta om Indien. 
Landet som för många är själva sin-
nebilden av fattigdom och enorma 
människomassor. Kanske inte en helt 
rättvis bild av det moderna Indien, 
men det är också ett land där ca fem 
procent av ytan är skyddad i reservat 
och nationalparker. Här kämpar man 
för att skydda sin berömda fauna 
med tigern i toppen. Hela världen är 
engagerad i Project Tiger där enbart 
Sverige bidrar med 10 miljoner kro-
nor om året. Licensjakt på tiger el-
ler noshörning, hur låter det? Ändå 
är både tiger, leopard, elefant, nos-
hörning och björn djur som ibland 
skadar, och t o m dödar människor – 
detta i motsats till våra svenska rov-
djur som i det här perspektivet ter sig 
ganska harmlösa. I Indien är all jakt 
förbjuden sedan år 1972.

CHriSTian juTviK
christianjutvik@hotmail.com
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Nöjesjakten på de fria djuren gör 
ont i de djurälskande människor-

na. Den medför stress, sömnlösa nät-
ter och en ständig oro, ilska och för-
bannelse över känslolösa nöjesjägare 
som mördar de djur som vi älskar.

Nöjesjakten måste komma upp i 
debatten på politisk nivå. Det är an-
märkningsvärt att det skall behöva 
vara så i Sverige, där vi ständigt talar 
om demokrati och rättigheter.

Hundratusentals nöjesjägare inva-
derar den svenska naturen varje år. 
Detta måste det bli ett slut på. Opini-
on måste till för att väcka politikerna, 
en opinion som kräver företeelsens 
avskaffande, med andra ord att nöj-
esjakten förbjuds.

Flera lagändringar måste till. För-

bud mot saxar och fällor. Fotsnaran 
för räv är ett tortyrredskap där det 
finns exempel på att räven gnagt av 
sitt eget ben. Och det finns exempel 
på att fotsnaran inte vittjats på flera 
dygn. Detta innebär givetvis ett oer-
hört lidande för räven.

I lodjursfällor har man hittat klor 
och tänder som rivits loss när lodju-
ret i sin förtvivlade situation försökt 
att komma ut. Om dessa tortyrred-
skap fortfarande finns är det oförlåt-
ligt av myndigheterna att de tillåts, 
dessa och många andra fällor.

Till politikerna vill jag säga: det 
finns en miljon röster på er om ni ser 
till att djuren får ett bättre och vär-
digare liv.

ÅKe eSPeGren

Inte bara djuren lider

Naturvårdsverkets skiss över en tillåten fotsnara för räv. Det finns exempel på både räv 
och lodjur som gnagt av sig sitt eget ben efter att ha fastnat i snaran. 
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Vi är många som ifrågasätter jä-
garnas rätt att få föda upp, släppa 

ut och sen för nöjets och ekonomins 
skull skjuta fasaner, rapphöns och 
gräsänder. Dessa tre arter är tyvärr 
tillåtna för denna olustigt frekventa 

verksamhet. Om jag skulle försöka 
sätta mig in i vad det är som gör jak-
ten så spännande skulle prickskytte 
på halvtama och vilsna fåglar nog 
hamna långt ner på listan.

 

den förkastliga 
uppfödningen för att 
döda
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  Det finns flera anledningar att ifrå-
gasätta verksamheten med för jakt 
utplanterade fåglar och här ger jag 
ett exempel. Hur vanligt det är vet jag 
inte, men det finns nog anledning att 
misstänka att metoden är väl spridd. 
Hönsfåglar, inte minst kycklingar, har 
en benägenhet att hacka på varandra 
– i synnerhet om de sitter trångt och/
eller är för många. För att hindra att 
denna hackning ger skador på dem 
som blir hackade sätts olika former 
av näbbskydd på fåglarna. Dessa 
skydd gör att kycklingarna inte kan 
stänga näbben helt, alternativt att de 
hindras från att kunna hacka.

Fotot till vänster på rapphönan 
togs 1995. Den låg på en trafikerad 
väg utanför Staffanstorp i Skåne och 
hade sannolikt dött i en bilolycka. Vid 
besiktning av offret upptäcktes ring-
en som satt fast i näsborrarna och 
som hindrade de båda näbbhalvorna 
att mötas. Förmodligen (förhopp-
ningsvis) var det meningen att ringen 
skulle tas bort innan individen släpp-
tes fri. Men så skedde tydligen inte. 

Fotot är alltså 23 år gammalt och 
man kunde ju hoppas att uppfödning-
en idag sker på sådant sätt att liknan-
de åtgärder inte behövs. Vi som har 
polyper i näsan vet hur trist det är att 
inte kunna andas ordentligt genom 
denna kroppsdel! 

men uppenbaRlIGen anVänds me-
toden ännu. I början av april i år fick 
jag ett mejl från Anders Hellberg. 
Anders hade hittat en död fasanhöna 

i sin trädgård och bifogade ett foto 
(bilden ovan) på den näbbskyddsför-
sedda fågeln. Anders undrade vad det 
var frågan om och tillade att skyddet 
satt fast med en svart sprint rakt ige-
nom näbben (läs näsborrarna). 

Jag har inte tidigare sett denna 
typ av näbbskydd, men förklaringen 
torde vara just den som nämnts ovan 
– att förhindra hackning. Ett bättre 
sätt att förhindra hackskador är att 
avstå från denna typ av uppfödning!

KenneTH BenGTSSon,  
arlöv
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nyväckt intresse för 
gammalt bruk av 
boskapsvaktande hundar! 
Dessa hundar ligger mig varmt om hjärtat sedan många år tillbaka, både för 
hundarnas, men också för rovdjurens skull. Jag har varit engagerad i boskaps-
vaktande hundar som arbetshundar sedan 1998 när jag skaffade min första 
kangalhund! Jag var med och startade Svenska kangalsällskapet i syftet att 
informera och öka intresse för detta med boskapsvaktare i Sverige! År 2003 
var jag första gången på resa i Sivas i Turkiet för att lära mig mer om rasen 
och hur de arbetar och har sedan under åren som gått hjälpt till att importera 
några lämpliga arbetande hundar och delat med mig av mina kunskaper till 
intresserade tamdjursbrukare. Artikeln kommer därför i huvudsak att handla 
om rasen Kangal! 

SUSANNE EDLUND

Kangalhund med karamanfår i Sivasregionen i Turkiet.
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För inte alltför länge sedan fanns 
en storvuxen hund i Sverige vars 

användning som ”fähund” finns be-
skriven i Svensk litteratur ifrån mit-
ten av 1700-talet. Dalbohunden en 
boskapsvaktare som försvarade tam-
boskapen på vallgång mot vargar och 
björnar. Dalbohunden sägs ha funnits 

här i Sverige 
ända till slutet 
av 1800 - talet 
då den förmo-
das ha dött 
ut av orsaker 
som rabies, 
hundskatt 
samt de kraf-
tigt decime-
rade rovdjurs-
stammarna. 

Efter rovdjursutredningen 1999 
och beslutet om en ”sammanhållen 
rovdjurspolitik” år 2000 började så 
rovdjuren i landet att sakta öka igen! 
En bra bit in på 2000-talet, började 
predationstrycket öka markant på 
vissa håll i landet och vi började då 
mer och mer fundera 
över olika sätt att fö-
rebygga och skydda 
vår tamboskap i Sve-
rige och detta med bo-
skapsvaktande hundar 
var ett sådant. 

På flera håll i Europa och Asien 
har man lång erfarenhet av att leva 
sida vid sida med rovdjur. Där har 
folk på landsbygden tvingats lösa 
rovdjursfrågan själva, oftast utan 
hjälp eller bidrag från myndigheter-
na. Boskapsvaktande hundar har an-
vänts av oss människor, ända sedan 
vi började hålla boskap som tamdjur. 
I en del länder i världen förekommer 
detta sätt att skydda sin tamboskap 
på ännnu i dag, dock i begränsad om-
fattning. 

Tillsammans med andra och mer 
”moderna” metoder som t ex olika 
typer av stängsling med el, kan bo-
skapsvaktande hundar vara ett bra 
och relativt billigt sätt att skydda 
sin tamboskap på och för att få en 
fungerande samexistens med rov-
djur även här i Sverige. Den bästa 
nyttan av dem kan framförallt vara 
där stängsling inte fungerar, som t 
ex på skogsbete vid fäbodar och vid 
extensiv produktion där ordentliga 
rovdjursavvisande stängsel (RAS) är 
svårt att sätta upp. 

Kangalhundar i arbete på 
fäbod med fritt skogsbete 
(utan stängsel).
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boskapsvaktande hundar  
en vinn–vinn situation 
Att fortsätta utveckla användadet av 
boskapsvaktande hundar i Sverige 
skulle kunna bli en vinn-vinn situa-
tion! Bevarandet av dessa hundra-

ser, mindre skador på tamboskapen 
med mindre ekonomiska förluster för 
djurägarna, och inte minst för beva-
randet av livskraftiga rovdjursstam-
mar. De flesta rovdjur drar sig för att 
gå i närkamp med stora respektingi-

Kangalvalp under inskolning med en flock getter.
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vande boskapsvaktare som vaktar ett 
tilltänkt bytesdjur om den kan få tag 
på ett mer lättfångat byte i skogen. 
Den väljer därför med stor sannolik-
het att gå vidare i sin jakt på bytes-
djur och slipper risken att bli skadad 
eller rentav skjuten. 

Hundarna växer upp tillsammans 
med tamdjuren och ser dem som sin 
”flock” vaktar dem sedan som vuxna 
mot faror som rovdjur. Om du är in-
tresserad av en boskapshund till dina 
egna tamdjur är det bra att känna 
till att det krävs åtskilliga arbetstim-
mar för att det ska fungera. En hel 
del ”ledsagning” och övervakning 
krävs och detta gäller speciellt med 
den första hunden/valpen, då det se-
dan är avsevärt lättare om man redan 
har en vuxen hund som fungerar med 
djuren och kan vara med och lära 
upp nästa valp! 

Tiden med integration innefat-
tar även tamdjuren som hunden ska 
vakta, då många djur och speciellt de 
som utsatts för rovdjursangrepp inn-
an, är rädda och ofta elaka mot nya 
hunddjur! Även en liten söt valp kan 
göra en fårflock väldigt misstänksam-
ma och hårdhänta. 

Det bästa man kan göra är läsa på 
och lära sig själv först. Prata med folk 
som har erfarenhet och ta reda på så 
mycket som möjligt om den ras man 
har funderar på och hur introduktion, 
träning, övervakning mm ska gå till i 
god tid innan valpen anländer. 

Man behöver också få tillstånd för 
att kunna ha sin hund som boskaps-

vaktare i Sverige. Vår lagstifning vad 
gäller hundar, tillåter inte lösa hun-
dar, vissa tider på året t ex. Tidigare 
var det viltskadecenter i Grimsö som 
delegerats den uppgiften och har 
under många år drivit detta med bo-
skapshundar som ett projekt. Nume-
ra är det Länsstyrelsen man vänder 
sig till. 

Man bör vara mycket noga med 
att välja hundar från arbetande linjer 
och från föräldrar som man vet fung-
erar i arbete, då är chansen störst att 
det kommer att fungera bra. Leta ef-
ter en uppfödare som förutom friska 
och sunda hundar, kan rasen och är 
villig att hjälpa till med råd och stöd 
under inskolningen av hunden. Ett 
måste är att uppfödaren är väl insatt 
i de kriterier som ställs på hundar 
i avel som ska arbeta. Uppfödaren 
måste redan när valparna är små 
kunna avgöra vilka individer i en kull 
som passar till vad så att han place-
rar rätt valp för rätt uppgift. 

Antal hundar som behövs är helt 
beroende på hur man håller sin tam-
boskap, produktionsinriktning, anta-
let tamdjur som hunden ska bevaka, 
samt predationstrycket i området. 
Rekommendationen är att ha minst 
två hundar oavsett förutsättningar-
na. En boskapsvaktande hunds men-
talitet och fostran skiljer sig markant 
från t ex bruks- jakt eller sällskaps-
hundens. Dessa hundar måste ha en 
speciell karaktär och vissa nedärvda 
egenskaper för att de ska passa i ar-
bete. 
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de fem viktigaste egenskaperna 
man vill se hos boskapsvaktande 
hundar generellt är att de är: 

• Pålitliga med tamdjuren - litet 
jaktbeteende; inte vara överdrivet 
aktiv; ha en omhändertagande lägg-
ning, ”modersinstinkter” (gäller även 
hanhundar) 

• Försvarar sina tamdjur - Är 
”misstänksam” och undersökande 
mot inkräktare och förändringar i 
omgivningen; Har självförtoende och 
mod, så att den alltid vågar fösvara 
sin flock och sitt revir 

• Uppmärksamma och ”artigti-
ga” gentemot tamdjuren - Stannar 
hos djuren; Går undan, visar under-
kastelse vid eventuell ”konfronta-
tion” med en flockmedlem 

• Intelligenta - vara en bra pro-
blemlösare; kunna balansera överlev-
nad mot graden av försvar och inte 
ta onödiga risker; Kunna skilja på rik-
tiga och skenbara hot 

• Självständiga och oberoende - 
kunna fatta egna beslut när det be-
hövs. 

Olika raser med olika ursprung 
Det finns i stort sett minst en bo-
skapsvaktande ras i varje land som 
har en kultur av familjejordbruk med 
tamboskap! De är formade och an-
passade efter lanskapet och andra 
förhållanden i det område de kom-
mer ifrån, men även av annat som t 
ex utseendet på boskapen de vaktar. 
De förekommer i alla färger och hår-
lag men storleken är ungefär den-

samma på alla raser. 
I takt med att de små jordbruken 

har försvunnit i många länder har 
även behovet av hundarna försvunnit 
och några av raserna är i princip helt 
borta och eller finns kvar i ett fåtal 
exemplar. 

kangal i sitt hemland Turkiet 
En av de boskapsvaktande raser som 
fortfarande arbetar i sitt ursprungs-
land är Kangalhunden från Turkiet, 
som jag själv har och under åren har 
introducerat till intresserade tam-
djursägare i Sverige. Kangalhunden 
har nationalskattstatus i sitt hemland 
Turkiet och är speciellt uppskattad 
och hyllad för sitt arbete i Kangal i 
Sivas-provinsen där den har sina röt-
ter i modern tid. 

Sivas-provinsen är den näst störs-
ta provinsen i Anatolien eller Mindre 
Asien, den halvö i sydvästra Asien 
som upptar större delen av Turki-
et. Landskapet domineras av höga 
bergskedjor och vidsträckta dalar. 
Kangalhunden har varit de Turkiska 
lantbrukarnas arbetskamrat genom 
århundraden. Den har formats av 
naturen i området till en hund med 
stor potential som boskapsvaktare. 
Detta har visat sig genom att den kla-
rat av det mycket hårda arbete den 
ställts inför på den Anatoliska hög-
platån med stora temperatur skillna-
der, skiftande terräng och varierande 
höjdskillnader. 

Lägg därtill en stor population av 
rovdjur, och då främst vargflockarna 
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i området så kan man förstå hur 
dessa hundar har utvecklats till en 

oersättlig boskapsbeskyddare för 
sina ägare. 

Kangalhundar med karamanfår söker skugga i Sivas, Turkiet.

Herde med får och kangalhund i anatolien.
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kangalhundar används idag i alla 
värlsdelar 
Idag används Kangalhundar över 
hela världen! Den används som bo-
skapsvaktare i Afrika, Australien, 
Amerika, Asien samt i många delar 
av Europa. 

I Afrika använder man Kangal-
hundar som viltvårdare med stor 
framgång. I ett projekt för att bevara 
den utrotningshotade Geparden har 
man i Namibia använt Kangalhun-
dar sedan många år tillbaka. Cheeta 
Conservation Fund (CCF) som driver 
projektet, föder numera upp egna 
kangalhundar vilka skänkts av upp-
födare i Turkiet, Usa och Europa, 
och placerar ut Kangalvalpar hos 
djurägare med intresse för att delta 
i projektet. Hundarna växer upp med 
tamboskapen och integreras då på 
ett naturligt sätt med boskapen vilka 
de sedan instinktivt skyddar mot an-
grepp av t ex geparder. Detta medför 

i sin tur att geparderna inte fångas i 
fällor och skjuts i lika stor utsträck-
ning av ägarna till tamboskapen. 
Utvärderingar som gjorts inom pro-
jektet på hundar som är utplacerade 
hos djurägare mellan 1994 och år 
2002 visade att hundarna var mycket 
effektiva och minskade förlusterna 
av tamdjur tagna av rovdjur avse-
värt. Nästan tre fjärdedelar av de 
djurägare som svarat på enkäterna 
rapporterade en stor minskning av 
förluster efter att de skaffat en bo-
skapsvaktande hund. Majoriteten av 
djurägarna svarade också ja på frå-
gan om de ansåg det ha varit ekono-
miskt fördelaktigt med hundarna. Av 
liknande undersökningar som gjorts i 
Turkiet har man kunnat visa att hun-
darna är både effektiva och medför 
avsevärda ekonomiska vinster för 
djurägarna. Läs mer om projektet på  
www.cheetah.org 

ung Kangalhund (blivande avelstik) skänkt till projektet Cheeta Conservation Fund i 
namibia.
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Introducerad som 
boskapsvaktare i sverige 
Efter en personlig inbjudan till ett 
kangalsymposium 2003 I Kangal i 
Sivas bildade jag och tre andra en-
tusiaster Svenska KangalSällskapet 
för att medverka till bevarandet av 
Kangalhunden som en arbetande 
herdehund och introducera 
rasen som en sådan även i 
Sverige. Rasen är fortfaran-
de relativt ”liten” i Sverige 
med endast ett fåtal indivi-
der i arbete.

 De tamdjursägre som vi-
sat intresse att skaffa den 
som boskapsvaktare har fått 
hjälpt med både anskaffning 
av lämplig uppfödare samt 
teoretiska och praktiska kun-
skaper om rasen. Kontakt 
togs samtidigt med Viltska-

decenter i Grimsö 2003 där man pre-
cis fått upp ögonen för dessa raser 
som en potentiell och möjlig förebyg-
gande åtgärd för rovdjursskador på 
tamdjur även i Sverige. De har sedan 
dess drivit detta som ett projekt på 
uppdrag av Naturvårdsverket och 
samtidigt som de själva gjorde studie- 

Kangalhane med delar av sin flock av Skuddefår. (Skuddefårets ursprung är  
ostpreussen och Baltikum.)

ung Kangaltik med sina får på 
gård i Gävleborg
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resor ute i Europa arbetat fram olika 
manualer och gett utbildning och 
tillstånd för tamdjursägare som var 
intresserade att prova detta med bo-
skapsvaktare. 

kangalhundarna på lumsheden
En av de brukare som var med i 
Kangalsällskapet och fick hjälp med 
anskaffning av hundar har en fäbod 
som ligger på gränsen mellan Da-
larna och Gästrikland . Där har man  
framgångsrikt använt sig av just 
Kangalhundar de senaste 14 åren. 
Dessa hundar var också vad vi vet 
de enda boskapsvaktande hundarna i 
Sverige som gått med tamdjur fritt på 
skogsbete, utan hägn. De följde med 

de ca 90 får och getter som fanns på 
fäboden sommartid ute på skog- och 
vallbete, och sov tillsammans med 
djuren nattetid i anslutning till fäbo-
den. Förutom att fäboden ligger mitt 
emellan två vargrevir fanns mycket 
björn i området. 

Hundarna markerar in sitt revir 
dels genom urinmarkeringar men 
också genom att ofta tala om att de 
finns i området genom att högljutt 
skälla. Skallen ekar lång väg i skogen 
runt fäboden, speciellt i skymningen 
strax innan den ljusa sommarkvällen 
övergår i nattmörker. 

Hundarna gör även flertalet avpa-
trulleringar i och strax utanför det 
område som tamdjuren normalt betar 

ung kangaltik vid lumshedens fäbod.
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inom. Detta gör de flera gånger varje 
dygn för att kontrollera så att inga 
faror är i annalkande. Dessemellan 
skulle man kunna tro att de är lata 
och sover. Ett ovanligt ljud eller kan-
ske en luftburen doft som man ibland 
ser dem fånga upp får dem att plöts-
ligt rusa upp och försvinna ur syn-
håll med blixtens hastighet. Efter en 
snabb kontroll av omgivningen är de 
lika snabbt tillbaka hos djuren igen 
för att fortsätta ”sova”. 

Det är en ljuvlig upplevelse att få 
följa med och se kangalhundar på 
jobbet. Man kan också om man stude-
rar dem noga se hur de med kropps-
språket kommunicerar med djuren i 
olika situationer. Djuren lär sig också 
snabbt att tryggheten är störst i när-
heten av hundarna. Man kan se hur 
de lägger sig nära hundarna när de 

ligger och idisslar, eller bara vilar. 
Hundarna har ofta fått visa sin po-

tential som boskapsvaktare och spe-
ciellt vid tillfällen då de avvisat björn 
som varit på väg in mot själva fäbo-
vallen. Ägaren bevittnade själv en 
händelse som skedde en eftermiddag 
då han gått ut för att möta upp djuren 
och hundarna som var på väg tillbaka 
till fäboden för natten. Han såg på ca 
100 meters avstånd hur den ena av 
hans hundar som var med, instink-
tivt reagerade på situationen som 
utan hundens agerande hade kunnat 
bli allvarlig. Tiken satte full fart mot 
en björn som kom gående på stigen 
rakt emot djurägaren. Ungefär fem-
tio meter framför björnen vek tiken 
blixtsnabbt och smidigt av in i skogen 
för att plötsligt dyka upp ca en me-
ter bakom björnen med några grova 

Kangaltik vid lumshedens fäbod.
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skall. Hon överraskade björnen som 
genom hennes agerande snabbt om-
dirigerades. Hon följde sedan tyst 
efter björnen och var borta i ca tio 
minuter innan hon kom tillbaka som 
om detta med att omdirigera björnar 
var vardagsmat för henne. 

Brukaren blev mycket imponerad 
av hennes lugna och säkra agerande 
och tycker att hon gjorde en precis 
lagom avvägd insats. De är överlag 
mycket nöjda med de två kangalhun-
dar de haft under tiden djuren gått 
på sommarbete på fäboden. Just nu i 
skrivande stund introducerar de den 
tredje kangalhunden i sin ägo som 
importerats från arbetande linjer i 
Tyskland. 

Visa respekt 
Om du träffar på herdehundar i ar-
bete så tänk på att visa dem respekt. 
Håll dig på tillräckligt avstånd så du 

inte stör dem. Om hundarna ändå 
kommer emot dig, kan du prata lug-
nande och lugnt gå därifrån, utan att 
ta ögonkontakt då detta kan uppfat-
tas som lite provocerande av vissa 
individer. 

Är du intresserad av att få veta 
mer om boskapsvaktande hundar 
generellt kan du ta kontakt med 
Viltskadecenter på Grimsö. Där kan 
du få hjälp med allmänna råd, Vill 
du veta mer om kangalhundar går 
det bra att kontakta mig via epost:  
suzanne.edlund@gmail.com! 

Källor: Svenska kangalsällskapet, 
www.cheetah.org, 

www.viltskadecenter.se
Bilder: Susanne Edlund,  

Kristina Peez, Tomas Eriksson,  
Memdu Ekici, Södra Valby hem-

bygdsförening (dalbohunden)
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Trots att det är vetenskapligt do-
kumenterat att bly är skadligt för 

djur och människor är det fortfaran-
de tillåtet att jaga med blyammuni-
tion i Sverige. Det innebär att hund-
ratals ton blyhagel hamnar i naturen. 

Örnar och andra rovfåglar samt björn 
och järv får i sig blyrester när de äter 
av vilt som dött av skadeskjutning 
eller slaktavfall/åtlar som lämnats i 
skogen.

I Danmark och Nederländerna är 

ny metod räddar 
blyförgiftade örnar
BIRGITTA WIBERG

Örnar dör av blyförgiftning efter att ha ätit kadaver som innehåller 
blyammunition. Samtliga örnar som inkommer till Victor Persson på 
Stockholms Vildfågel Rehab, SVR, har förhöjda blyhalter i blodet. 
Han har nu utvecklat en ny metod för att bota fåglarna.
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det förbjudet att jaga med blyammu-
nition. Svenska Jägareförbundet vill 
inte driva frågan om ett förbud mot 
blyhagel och blykulor, trots att det 
finns miljövänligare ammunition av 
stål och koppar. Den svenska reger-
ingen avvaktar en utredning från Eu-
ropeiska kemikaliemyndigheten om 
en begränsning av blyammunition. 

Under tiden fortsätter djurens li-
dande. Örnar som blyförgiftats tap-
par flygförmågan och lägger sig ned. 

victor Persson med en örn som han botat 
från blyförgiftning med sin egen metod. 
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Mag- och tarmkanalen stängs av, då 
de spyr upp allt de äter, och de dör av 
svält inom en vecka.

– 100 procent av örnarna som 
kommer till oss har förhöjda blyhal-
ter i blodet, berättar Victor Persson, 
Stockholms Vildfågel Rehab, SVR.

Victor Persson kan med blotta 
ögat se om en örn som kommer in 
till SVR är blyförgiftad. Det syns ex-
empelvis på kroppshållningen, att 
ögonen blir mandelformade och att 
benen krampar. Avföringen, som vid 
första anblicken är svart, är egent-
ligen illgrön. Men det är blodprovet 
som avgör om fågeln är förgiftad.

– Det tar vi alltid rutinmässigt på 
alla örnar, och numera även på orm-
vråk och duvhök, som kommer in till 
oss. På andra arter tas blodprov bara 
om fågeln uppvisar misstänkta sym-
tom, säger han.

SVA, Statens veterinärmedicinska 
anstalt, har mycket problem med bly-
förgiftade svanar. De har malt sönder 
grus och blyhagel i magsäcken var-
efter blyfragmenten sprids till orga-
nen och blodet. Några blyförgiftade 
svanar har ännu inte inkommit till 
Stockholms Vildfågel Rehab.

– Det är viktigt att poängtera att 
det inte handlar om påskjutna fåglar. 
De måste få i sig blyet så att det jo-
niseras och blir kvar i kroppen, vilket 
tar bara några dagar. Troligen har 
de ätit sig proppmätta på kadaver på 
åtel, säger Victor Persson.

Han skiljer på kronisk och akut 
blyförgiftning. Vid kronisk förgift-
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ning lagras giftet under en lång tid, 
prognosen är därför dålig. Fågeln 
har fått kalciumbrist. Men det räcker 
inte att tillföra kalcium. Först måste 
receptorerna öppnas så att kroppen 
kan ta upp det.

Vid akut förgiftning har fågeln 
fått i sig blyet nyligen och har hö-
gre halter i blodet. Prognosen är då 
bättre. De flesta akut förgiftade ör-
nar kommer in i januari-mars, då det 
inte är jaktsäsong i någon större ut-
sträckning. Victors teori är därför att 
det är naturfotografer som lägger ut 
åtlar för att kunna fotografera vilda 
djur.

– Få känner till att de skjutna dju-
ren innehåller bly. De ska inte ligga i 
naturen, oavsett hur de hamnat där. 
Blyet måste bort från naturen, säger 
han.

När SVR de första gångerna fick 
in en blyförgiftad örn provades den 
vedertagna metoden för att bota den.

– Det fungerade inte och vi var 
tvungna att avliva örnen. Bland an-
nat tar metoden för lång tid. Det är 
bråttom då mag- och tarmkanalen 
stängts av, berättar Victor Persson.

Han har därefter utvecklat en 
egen metod och lyckats bota de tio 
till tolv blyförgiftade örnar som kom-
mer in till SVR från Stockholmsom-
rådet varje år. Metoden är ännu så 
länge hemlig då Victor framöver, 
med hjälp av en professor, ska försö-
ka få studien publicerad i en veten-
skaplig tidskrift. För att studien ska 
bli komplett och kunna publiceras 

behöver SVR få in fler örnar. Victor 
Persson tar därför gärna emot örnar 
från övriga landet också.

Victor kan i alla fall avslöja att 
metoden bland annat handlar om en 
kombination av receptbelagda hu-
manmediciner som skrivs ut på dis-
pens av veterinär. Det handlar om att 
binda blyet, stoppa det och få igång 
mag- och tarmkanal igen inom tio 
timmar.

– Metoden fungerar. Vi har lyck-
ats rädda örnarna och fått dem att 
flyga vidare. En gång fick vi in en tra-
fikskadad örn som varit här och blivit 
botad ett år tidigare. Det bevisar att 
de inte bara flyger i väg och sätter 
sig och dör någonstans, säger han.

SVR behandlar alla blyförgiftade 
örnar, oavsett hur högt värdet är i 
blodet. 

– Vi anser inte att örnar ska ha 
bly i sig. Det lagras och frigörs vid 
äggläggning och hamnar i ungen. 
Det kostar så lite att behandla, säger 
Victor Persson.
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Foto: Hans ring
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Resultaten av studien presente-
ras i en ny rapport ”Jaktforsøk 

på brunbjørn med hund - antall og 
hundetypens betydning for bjørnens 
fysiologi” från NINA, av Ole-Gunnar 
Støen m.fl.

I Norge är det inte tillåtet att jaga 
björn med drivande (förföljande och 
skällande) hund men det är tillåtet 
att jaga med hundar av spetstyp. I 
Sverige får jakt med drivande hund 
utövas vid jakt på björn, där upp till 
två hundar får släppas samtidigt, och 
vid jakt på varg där upp till tre hun-
dar får användas. 

Då man i Norge liksom i Sverige 

infört licensjakt på björn har man 
diskuterat användningen av drivande 
hundar (stövare och s.k. plotthun-
dar), som är kända för att vara ut-
hålligare på drev än spetsar, varför 
det befarats vara mer stressande 
för björnarna. Då hjärtfrekvens och 
kroppstemperatur är relevanta för 
studier av stress i form av fysisk be-
lastning har man valt dessa parame-
trar i den här studien. 

Simulerad jakt på björnar för-
sedda med halsband som mäter bl.a. 
rörelse, kroppstemperatur och hjärt-
frekvens har genomförts i Sverige 
under perioden 2014-2016. Högst två 

björnen stressas av 
jakt med flera drivande 
hundar
Forskarna vid Norsk institutt for naturforskning (NINA) har studerat 
hur jakt med hundar påverkar björnarna. Drivande hundar som för-
följer björnen länge samt jakt med två hundar, jämfört med en, stres-
sar björnarna mest och björnar blir ofta allvarligt överhettade under 
förföljelsen.

LISE-LOTTE NORIN
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hundar har släppts på varje björn och 
det har gått minst en vecka mellan 
varje jaktförsök på en enskild björn-
individ. Det har gjorts 86 jaktförsök 
där man använt en eller två hundar 
av spets- eller stövartyp. Jämförelser 
har också gjorts med undersökningar 
av möten med människor på mer än 
50 m avstånd från björn i daglega 
och hjärtfrekvensmätningar på björ-
nar med halsband som skjutits vid 
vanlig jakt.

Fysiologisk belastning mättes som 
maximal kroppstemperatur under 90 
minuter och maximal hjärtfrekvens. 
Ju fortare björnen sprang undan de-
sto mer ökade kroppstemperaturen 
oberoende av förföljande jakthunds-
typ. I 64 procent av jaktförsöken kun-
de den högsta registrerade kropps-
temperaturen karakteriseras som 
hypertermi (överhettning). Över-
hettning kan vara livshotande för en 
björn, förklarar Ole-Gunnar Støen, 
projektledare för studien.

Hjärtfrekvensen ökade också med 
ökande löphastighet hos björnen, 
ökande lufttemperatur, två istället 
för en hund och ju kortare avståndet 
var till hundarna. Både spetsar och 
drivande hundar kan ibland ställa 
björnen och ibland löpa efter den i 
olika tempo och i sådana jämförbara 
situationer har hundtypen ingen be-
tydelse. 

Om man däremot tittar på ett helt 
jaktförsök så löper de drivande hun-
darna efter björnen under 59 procent 
av tiden och spetsarna 32 procent av 

tiden. Drivande hundar förföljer allt-
så björnen under 84 procent mer av 
tiden än spetsar, vilket ger en större 
fysisk belastning på björnen. Björ-
narna vilade 11 procent mer efter ett 
jaktförsök än annars, vilket tyder på 
att jakten är en fysisk belastning som 
sannolikt kräver en återhämtning da-
gen efter.

Andra undersökningar har visat 
att det är mindre påfrestning för 
björnen att möta människor, för då 
kan björnen gå sin väg utan att bli 
förföljd. Man ser sällan de björnar 
man möter, då björnen smyger iväg 
och slår sig till ro cirka 1 km från mö-
tesplatsen.  

Läs mer: Støen, O.G, 2018. 
Jaktforsøk på brunbjørn med hund 
- antall og hundetypens betydning 

for bjørnens fysiologi, NINA Rapport 
1501.
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Föredrag i ängelholm 16 oktober

Jakten på svenska fåglar

varje år skjuts 24 000 nötskrikor och 1 500 björktrastar trots att 
de inte är skadedjur. men de ger 15 poäng vardera i den årliga 
jakttävlingen ”rovdjurskampanjen”. den som vann förra året 
hade skjutit över hundra djur på egen hand. 
  Hans ryttman, pensionerad universitetslektor och docent i 
statistik, tillika jaktkritikernas grundare och tidigare ordförande, 
sätter strålkastaren på hur och varför det årligen skjuts hundra-
tusentals fåglar och vad som händer vid skadeskjutningar. 

Tid: Tisdagen den 16 oktober kl 19-20.30 

plats: ängelholms stadsbibliotek,  
Torgrummet. 

arrangör: naturskyddsföreningen 
ängelholm. 

inget inträde. 

Välkommen!
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Alla rovdjursvänner hälsas välkomna till en höstträff med 
RIV, Rovdjursföreningen i Väst!
Den traditionsenliga höstträffen på Nordens Ark med föredrag och 
bildvisning m.m. om aktuella rovdjursfrågor, går av stapeln i slutet av 
oktober. I avgiften för dagens program ingår inträdet.  
För närmare information kontakta Lorina Stenwall.  
Tel 070-5576274,  e-post  lorina.stenwall@rovdjur.se 
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denna varma och torra sommar har älgarna sökt sig till sjöar och hav för att få svalka. 
Den här fina älgtjuren kom regelbundet om kvällarna till Östersjöns strand.
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Viktigt meddelande till dig som är medlem!

Vi behöver få din e-postadress inskickad till info@Jaktkritikerna.se då vi 
planerar att skicka det första medlemsbrevet till våra medlemmar via e-
post inom kort. Skriv gärna ditt telefonnummer också, då det är bra att 
ha om vi ordnar någon aktivitet i din närhet.

Jaktkritikerna har årligen fått in gåvor, stora som små, vilka blivit ca  
10 000 - 20 000 kr årligen. Jaktkritikerna har just nu stort behov av mer 
gåvor och bidrag då vi nu blir aktiva på många olika plan.  
Pg 22 69 89-2, Swish 123 533 08 32.

Jaktkritikerna har ett flertal facebookgrupper där Jaktkritikerna Sverige 
är störst med 2 500 följare. De övriga facebookgrupperna är t ex Jaktkri-
tikerna forum medlem, Jaktkritikerna Västra Götaland samt några med 
teman som t ex Jaktkritikerna säl, Jaktkritikerna räv, och Jaktkritikernas 
fågelgrupp. Jaktkritikerna.se är namnet på vår ”gillasida” på facebook. 
Gå gärna in där och gilla sidan! www.jaktkritikerna.se är vår offciella  
hemsida på webben.

Jaktkritikerna söker medlemmar med specialkunskaper som marknads-
föring, juridik, logistik, video/film, layout, bibliotek, webbshop mm och 
dig som kan ställa upp praktiskt.

Jaktkritikerna har lokalavdelningar och bygger fler.

Jaktkritikerna behöver bli större med tusentals medlemmar för att visa 
media, tjänstemän och politiker att vi är många.

Tack för eventuella gåvor och nya medlemmar!
riCHard deHniSCH 

ordFörande
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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.
Swish: 123 533 0832

Jaktkritikernas styrelse

Richard dehnisch 
ordförande
073-903 45 25
richard.d@jaktkritikerna.se

ledamöter
margareta sturemyr
vice ordf/2:a sekreterare
margareta.s@jaktkritikerna.se

kristina Tyrenius
1:a sekreterare
kristina.t@jaktkritikerna.se

arne Rens
kassör
arne.r@jaktkritikerna.se

eva stjernsvärd
eva.s@jaktkritikerna.se

mats Carnmarker
mats.c@jaktkritikerna.se

susanne edlund
suzanne.e@jaktkritikerna.se

Om oss

info@jaktkritikerna.se  /  www.jaktkritikerna.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. 
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Kronhjort med rester av basthud.          

vi värnar om de vilda djuren

  Foto: Karl-evert lundgren


