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… har den årliga höstjakten gjort sitt 
intåg. Den påbörjades med licensjakt 
på björn den 21 augusti -15 oktober. 
Av de 284 björnar, som omfattades 
av licensjakt var 244 skjutna efter 
endast 10 dagar. I flera län har läns-
styrelserna fått in starkt kritiska syn-
punkter på hur jakten har gått till. 

Att den gått så snabbt tyder på att 
man har lockat björnarna till åtlar 
(utlagd mat). Eftersom åtlar är till-
låtna från den 15 juli, kan var och en 
förstå att björnarna var ett lätt byte, 
när jakten väl startade. Åtelkameror 
är det sedan i våras tillåtet att sätta 
upp utan tillstånd och dessa kameror 

kan kontinuerligt skicka information 
till jägarnas mobiltelefoner. Denna 
typ av förberedelse och bevakning 
av sina offer känns ytterst slugt och 
ondskefullt! På flera håll i landet har 
man hittat otillåtna åtelrester i björ-
narnas magar, det finns strikta regler 
vad man får locka med och ingen av 
dessa björnar hade skjutits i närhe-
ten av anmälda åtelplatser. 

I länsstyrelsernas beslut om li-
censjakt på björn framgår det att 
björnhona som åtföljs av ungar, samt 
ungar som följer björnhona (oavsett 
ungarnas ålder) inte får skjutas. 
Trots detta sköts omkring 42 björn-

Sen sist...

Foto: Hans ringjakten på björnarna är både omfattande och hänsynslös.
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ungar olovligt. Enligt SVA (Statens 
Veterinärmedicinska Anstalt) var 
den lägsta vikten 18 kg och det var 
en liten hane som sköts i Strömsund 
i Jämtland. Detta län, liksom Gävle-
borgs utmärkte sig – i dessa två län 
sköts drygt 20 björnungar. Frågan 
man ställer sig är: hur man kan se 
fel på en liten björnunge och en full-
vuxen som väger upp till ca 250 kg? 

Jaktkritikerna överklagade sju 
länsstyrelsers beslut avseende li-
censjakt på björn till Förvaltningsrät-
ten i Luleå, men domstolen avslog 
våra överklaganden. Inte heller den 
appell, om ”Force majeure” samt en 
bifogad namninsamling med 77 000 
underskrifter, som Jaktkritikerna 
skickade till myndigheterna, i ett 
hopp om att stoppa jakten fick ge-
hör. Jaktkritikerna frågar sig – hur 
kunde myndigheterna under rådande 
omständigheter rättfärdiga licens-
jaktsbesluten och höstjakten, samt 
förneka de realiteter, i form av torka 
och bränder, som försvagat och satt 
de vilda djurens existens på spel? 

PIlBåGSJAKT
Naturvårdsverket har fått i uppdrag 
att ta fram ”Förslag till nya föreskrif-
ter om jaktmedel” (NV -04496). I det-
ta förslag ingår pilbågsjakt. Natur-
vårdsverket skriver angående detta 
förslag ”att vi ska utveckla möjlig-
heten att använda nya sätt att jaga”. 
Denna jaktmetod, som är mycket 
plågsam och djurskyddsmässigt helt 
oacceptabel, har under nära tre de-

cennier varit mycket omstridd även 
inom jägarnas egna led, men nu har 
motståndet även där minskat. 

Naturvårdsverkets förslag är att 
tillåta jakt med pilbåge på rådjur, 
räv, bäver, grävling, mårdhund, tvätt-
björn, bisam och hare. Sveriges ”na-
turvårdande” myndighet står i be-
grepp att införa ett jaktmedel, som 
tillhör en av jaktens värsta avarter.

Jaktkritikerna framhåller i sitt re-
missvar till Naturvårdsverket att ska-
deskjutningsfrekvensen är stor och 
innebär att man utsätter djuren för 
ett oerhört lidande, samt att döds-
processen är utdragen. Att införa 
denna grymma jaktmetod, endast för 
att tillfredsställa en liten grupp nöj-
esjägare, strider mot alla etiska och 
djur-vänlighetsmässiga skäl och även 
mot 27 § jaktlagen (1987:259).

Denna jaktform utsätter viltet för 
onödigt lidande och eftersom det är 
en tyst jaktform kan människor som 
vistas i skog och mark också utsättas 
för fara.

Jakten är i dag kommersialise-
rad; markägare och jaktbolag säljer 
ut jakträtter, så kallad jaktturism. 
Denna jakt omsätter årligen miljard-
belopp och ”kunderna” kräver nya 
och häftigare jaktupplevelser och en 
sådan är bågjakt.

Naturvårdsverket hade som hand-
läggare anlitat en utomstående per-
son, en känd jaktprofil, som äger 
stora markområden både nationellt 
och internationellt och bedriver jakt-
turism. Denne handläggare fick av 
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Naturvårdsverket uppdraget att ta 
fram nya föreskrifter, i detta ärende. 
Jaktkritikerna anmälde detta förhål-
lande som jäv. Efter Naturvårdsver-
kets egen interna utredning entledi-
gades handläggaren från uppdraget. 

Jaktkritikerna har varit i kontakt 
med Naturvårdsverkets nuvarande 
handläggare som meddelade att be-
slut kan tas först under hösten 2019, 
såvida man inte bryter ut frågan om 

pilbågsjakt och därmed tar ett tidi-
gare beslut om denna jaktform. 

Föreningar som Djurens rätt, 
Djurskyddet, BirdLife Sverige, Djur-
skyddsföreningen, Rovdjursförening-
en, Naturskyddsföreningen och Jakt-
kritikerna säger alla nej till att införa 
pilbågsjakt. SLU (Sveriges lantbruks-
universitet) och Jordbruksverket är i 
sina remissvar kritiska till förslaget. 
Intresseorganisationerna för jakt är 

i naturvårdsverkets förslag skulle arterna grävling, rådjur, räv, bäver, mårdhund, 
tvättbjörn, bisam och hare få utsättas för pilbågsjakt.

Fo
to

: H
an

s 
ri

ng



6  JAKTDEBATT 4/2018

många och dessa vill införa pilbågs-
jakt.

 Vi får hoppas att begäran om att 
införa jakt med pilbåge kommer att 
avslås, detta har gjorts tidigare både 
1989 och 1938 av ”djurvänlighets-
skäl” .” Med hänsyn till de etiska och 
andra värderingar - främst djurvän-
lighetsmässiga – som utgör grundva-
len för jaktlagstiftningen, kan vapnen 
i fråga knappast vara berättigade 
som jaktvapen”.

SÄlJAKT
Jaktkritikerna har överklagat Natur-
vårdsverkets beslut om skyddsjakt på 
1 190 sälar. Vi gavs av Förvaltnings-
rätten i Stockholm möjlighet att in-
hämta ett expertutlåtande angående 
”onödigt lidande” enligt 27§ samt 
eftersök 28§ jaktlagen. Trots sakkun-
nigutlåtande av en mycket meriterad 
person avslogs vårt överklagande, 
utan att det viktigaste i vårt överkla-
gande, ”onödigt lidande”, behandlats 
i domskälen. Efter samtal med en 
jurist har vi gått vidare och begärt 
prövningstillstånd i Kammarrätten. 
Jaktlagens §27 var förr en portalpara-
graf. Så dock inte nu. Eftersom skott 
mot hjärnan eftersträvas på sim-
mande säl ligger det nära till hands 
att käkar och nosparti träffas. En 
säl som på det sättet skadats går en 
långsam död till mötes. En älg med 
sönderskjuten mule torde om den 
inte uppspåras och avlivas dö inom 
en vecka på grund av dehydrering. 
För en säl i vattnet blir detta ett stort 

problem och döden inträffar först när 
energiresurserna är förbrukade efter 
ca 4 - 6 veckor.

Riskerna är överhängande att sä-
len skadas och undkommer med stort 
lidande, som följd. Lägg därtill den 
obefintliga möjligheten till eftersök 
enligt Jaktlagen §28.  Dessa två para-
grafer i Jaktlagen är strikt hållna och 
varje gång en säl skadeskjuts och ej 
går att finna vid eftersök, begås lag-
brott.

Under hösten har en debatt förts i 
olika typer av media där svenska säl-
forskare uttalat sig om utökad jakt på 
säl. I Vetenskapsradion P1 uttalade 
sig svenska sälforskare om utökad 
jakt på säl. Detta fick finska forskare 
från bland annat Helsingfors univer-
sitet att replikera - ”Svensk forsk-
ning om konkurrensen om fisken 
totalsågas - hotet från säl och skarv 
överdrivs: Grova och vilseledande 
analyser som tillspetsar debatten” 
(Yle nyheter 2018-05-16) När Natur-
vårdsverket tar beslut om skyddsjakt 
på säl inhämtar de information från 
svenska sälforskare. Naturvårdsver-
ket måste anpassa sig till nya tider, 
där djurvälfärdsaspekten vid jakt 
måste tas på allvar Jakt på säl är 
grym och både biologer och viltkun-
niga anser att jakten är uttalat oetisk.

Jaktkritikerna har i ett yttrande 
(NV:-08969-16) till regeringen fram-
fört sina synpunkter på Naturvårds-
verkets utredning/förslag att upplåta 
Sveriges ekonomiska zon för jakt. 
Jaktkritikerna motsätter sig förslaget 
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då huvudsyftet med detta förslag är 
jakt på säl. Som tidigare nämnts kan 
jakt på säl i vatten inte försvaras ur 
ett etiskt perspektiv. Naturvårdsver-
kets antyder också i sin skrivelse, att 
det i framtiden är tänkbart att tillåta 
jakt på ejder och alfågel i denna zon.

 
JAKTKRITIKeRnA VÄSTRA 
GÖTAlAnD

ingemar rosberg

FÖReDRAG
Hans Ryttman, höll den 16 oktober 
ett föredrag på Ängelholms bibliotek 
om ”Jakten på svenska fåglar”.

Han berättade att varje år skjuts t 
ex 24 000 nötskrikor och 1 500 björk-
trastar trots att de inte är skadedjur. 
Men det ger 15 poäng i den årliga 
jakttävlingen, Rovdjurskampen. 
Hans Ryttman, universitetslektor 
och docent i statistik, förklarade hur 
och varför det årligen skjuts hundra-
tusentals fåglar.

JAKTKRITIKeRnA GOTlAnD 
Christina Åkerblad har samarbetat 
med JK Västra Götaland - Ingemar 
Rosberg. Båda lokalavdelningarna 
har engagerats sig mot Stövar SM 
för harhundar och fått in artiklar och 
insändare i Vetlanda -Posten 

”Jaktkritikerna höjer rösten när 
stövar-SM för harhundar arrang-
eras i Vetlanda och Sävsjös trakter. 
De menar att det är djurplågeri att 
jaga harar utan syftet att skjuta dem 
Christina Åkerblad, reagerade på hur 
tävlingen var utformad. Torsdagen 
den 14 november gick startskottet 
för stövar-SM för harhundar med ut-
gångspunkt från Vrigstad, ”Christina 
Åkerblad – Jaktkritikerna Gotland är 
mycket kritisk till tävlingen. – Det 
stressar hararna ute i skogen. De har 
haft en stressig sommar, och stressas 
sedan av hundarna som bara är ute 
efter att jaga. Varför måste man över 
huvud taget anordna något sånt här, 
det ligger absolut inte i djurens in-

”Jag står här 4 oktober, Djurens dag, 
på Högskolan i Borås. Här krävs att 
man är aktiv och tar kontakt annars 
får man inte många besök vid bordet 
med material. Jag fick nog ut 20-25 
av Jaktkritikernas senaste infoblad 
samt 10-15 ex. av Jaktdebatt. På bor-
det hade jag dessutom material om 
Djurens rätts kycklingkampanj samt 
WAP:s (World Animal Protection) se-
naste NEWS-blad”.
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tresse, säger Christina Åkerblad. I en 
intervju i Vetlanda –Posten”. 

Ingemar Rosberg och JK:s studie-
grupp ”Djurskydd, djurvård”, skriver 
bland annat i sin insändare att: 

”Förutom att harar jagas under 
stor del av året skall de nu också ut-
sättas för att jagas upp till en och en 
halv timma för att jägare skall tävla 
om vems stövare som är bäst på driva 
hare. Harar liksom andra vilda djur 
äter upp sig under sommar och höst 
för att klara vintern. Den katastrofala 
sommaren i år gör att vilda djur är 
sämre förberedda för vintern varför 
en extra påfrestning av detta slag 
kan komma att bidra till att fler av 
de tävlingsjagade hararna inte klarar 
sig igenom vintern. Arrangör är Små-

lands stövarklubb med viss samver-
kan av jakttidningen Jaktjournalen. 
En tidning som varit starkt kritiserad 
för sina årliga tävling i att döda så 
mycket mindre rovdjur som möjligt”

MeDleMSBlAD
Susanne Edlund har under hösten 
initierat och utformat ett digitalt 
medlemsblad, där Jaktkritikernas 
medlemmar kommer att få löpande 
information om nya händelser, samt 
om vad föreningen gör. 

Slutligen tackar vi för det gångna 
året och hoppas på ert fortsatta stöd 
under 2019.

MARGAReTA STUReMYR
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Snälla, glöm inte att förnya  
medlemskapet för 2019!  
Föreningen är helt beroende av 
medlemmarnas stöd. De vilda djuren  
skulle framföra sitt tack om de bara kunde!

Betala in 195 kronor (eller 30 kronor för 
familjemedlem) till pg-nummer 22 69 89-2. 
Obs glöm inte att meddela namn och adress 
så att vi vet vem som är medlem och kan 
skicka tidningen.

Du kan också gå in på vår hemsida  
www.jaktkritikerna.se/bli-medlem och 
fylla i formuläret och därefter swisha 
medlemsavgiften till nr 1235330832. 

Stort tack på förhand – och tack för gåvor 
till föreningen!
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Massjakten på de 
små rovdjuren

HANS RYTTMAN

I det tysta pågår en ständigt omfattande jakt på de mindre rovdjuren. 
Varje år dödas långt mer än hundra tusen av skogarnas rovdjurs- 
invånare som räven, grävlingen, mården, minken och illern. Jakten 
motiveras huvudsakligen med konkurrens om jaktbart vilt. Här ger 
Hans Ryttman en genomgång, med avskjutningssiffror, bakgrunds-
fakta och kommentarer.

Foto: Hans ring
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Rovdjur tycks alltid ha ansetts 
skadliga från jägares och allmo-

gens synpunkt. I det gamla Sverige 
var de nog en och samma person. 
Rovdjur (Carnivora) delas upp i flera 
familjer. Medan de stora rovdjuren i 
Sverige – björn, varg, järv och lo – i 
alla fall enligt naturskyddslagar skall 
vara fridlysta i dag, pågår alltjämt en 
omfattande och obegränsad jakt på 
de mindre rovdjuren. 

Här ges en överblick av om-
fattningen med hjälp av jägarnas 
egna      siffror. 1938 fick 
Svenska Jägareförbundet det s k ”all-
männa uppdraget” att ”ha statsmak-
tens uppdrag att ensamt ansvara för 
ledningen av den praktiska viltvården 
och jakten” och i detta uppdrag ingår 
att presentera statistik över skjutna 
och på annat sätt dödade djur. Den-
na statistik ombesörjs, enligt min 
mening som statistiker, med minsta 
tänkbara ambitioner. Det finns inget 
vetenskapligt statistiskt sätt på vilket 
uppgiftslämnare utses och inga bort-
fall eller beräkningsmetoder finns re-
dovisade. De antal som redovisas 
i avskjutningsstatistiken är alltså 
helt otillförlitliga! Även Jägareför-
bundet anser att enskilda år inte är 
rättvisande. Endast en längre period 
kan anses visa trender. De av mig 
redovisade sifferuppgifterna i denna 
artikel ska alltså ses som att de ger 
ungefärliga antal och siffrorna kan 
variera med tiotals procent mer eller 
mindre.

Jag har i min genomgång här av 

jakten på smårovdjur använt Jägare-
förbundets redovisade statistik från 
1939 fram till 2016/2017. Jaktåret 
beräknas från 1 juli till 30 juni.  

Flera mindre rovdjur har frid-
lysts under åren. Hermelin fridlystes 
1999/2000, småvessla 1973/1974 
och utter 1968/1969. Mårdhund, som 
anses vara en invasiv art, skyddsja-
gas och redovisas inte här, men finns 
med i Jägareförbundets statistik från 
2008/2009, där antalen skjutna djur 
anges till under 500 och de senaste 
åren 25. Mink och iller samredovisas 
av okänd anledning av jägarorganisa-
tionen från 1939/1940 till 1945/1946.

Här följer en artvis genomgång av 
jakten på räv, grävling, mård, mink 
och iller, med diagram över kända 
avskjutningssiffror under de senaste 
17 åren. Tendensen statistiskt, är 
en ökande jakt på dessa smårovdjur 
utom för mink.

Rödräven ständigt hårt jagad 
Det rovdjur som jagas mest är röd-
räven. Något förvånande för mig 
är att räven har dödats i ett förhål-
landevis lika antal under alla år. Jag 
hade väntat mig, att under 1940- och 
1950-talen då pälsar och rävboor var 
vanliga, skulle jakten vara intensi-
vare. Men de redovisade talen ligger 
mellan 60 000 och 80 000 rävar per 
år. Undantagna är ett tiotal år mel-
lan 1985 och 1995 då antalet var  
20 000 till 40 000 rävar. Detta var un-
der rävskabbens värsta tid men från 
2000-talet och framåt är antalet dö-

offciella
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dade årligen åter mellan 60 000 - 80 
000. 

I Gunnar Brusewitz´ bok ”Björn-
jägare och fjärilsmålare” skildras 
många 1800-talspersoner och där 
finns de som anser att rödräven ska 
utrotas. Ett undantag är Gustaf Kolt-
hoff (1845 – 1913) som var konserva-
tor och vid sitt arbete såg att räven 
nästan alltid levde på smågnagare 
och därför ansåg han räven vara mer 
nyttig än skadlig. 

Det är också den mest riktiga be-
skrivningen av rävens levnadsvanor. 
I Bjärvalls och Ullströms ”Däggdjur” 
framhålls sorkar som huvudföda men 
i födan ingår även kadaver, mark-
häckande fåglar och söta frukter. I 
spillningsundersökningar från Tull-
garntrakten i Södermanland visade 
rävforskaren under 1960-talet Pelle 
Palm liknande födoval, men även säd 
och insekter. Att kadaver besöktes 
visade sig genom att älgkött hade 
konsumerats. En annan rävforskare 
från samma tid, Jan Englund, har re-
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Antal dödade rävar årligen jaktåren 2000/2001 – 2016/2017.  
Totalt under perioden:  1 137 000  djur.

dovisat 300 exempel av maginnehåll 
från räv från större delen av Sverige. 
Där fanns hare och rådjurskött men 
också tre katter i magen från rävar 
i Skåne. Inte ens ett mårdhår hitta-
des i någon av dessa undersökningar 
trots att några anser att räven tar 
mårdar. Om detta händer måste det 
vara sällsynt och kan omöjligen på-
verka mårdpopulationens storlek. 

Rävens påstådda skadeverkningar 
på det jaktbara viltet är troligen be-
tydligt överdrivna och jakten sker en-
ligt min uppfattning troligen mest av 
fördomar och slentrian.  

En mer långvarig och väl genom-
förd vetenskaplig undersökning bor-
de göras för att klarlägga rävens möj-
liga påverkan på det vilda, inklusive 
rävens förtjänster.

hårt jagade grävlingen äter mest 
mask
Det näst mest jagade rovdjuret är 
grävlingen. Före 1980-talet var 
jakten mindre än den är däref-
ter.  Fram till 1980 låg jakten på ca  
10 000 individer per år men ökade 
sedan till runt 30 000. Det är na-
turligtvis omöjligt att veta orsaken 
till den ökande jakten. En orsak kan 
vara bättre redovisning, en ökande 
grävlingpopulation men också större 
lust att döda. Tidskriften Jaktjourna-
len utlyser t. ex. tävlingar i att döda 
så många djur inom ”viltvården” som 
möjligt. Även enskilda jaktföreningar 
lär göra samma sak. 

Grävlingen borde vara ett skyddat 
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vilt då den knappast orsakar någon 
allvarlig skada på det jaktbara viltet. 
Enligt Bjärvall & Ullströms ”Dägg-
djur” äter grävlingen omväxlande 
och varierande föda. Daggmask do-
minerar men grävlingen äter vad den 
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Antal dödade grävlingar årligen jaktåren 
2000/2001 – 2016/2017.  
Totalt under perioden:  502 900 djur.

hittar under sina strövtåg, såsom in-
sekter, sniglar, fågelägg och småd-
äggdjur. På hösten innan vintervilan 
är bär, frukt och ollon viktiga men 
också säd, framför allt havre. Gräv-
lingen fördubblar sin vikt under peri-
oden från då de kommer ut ur grytet 
på våren tills de åter går ner i grytet 
för vintern. Där populationen är täm-
ligen stor lever grävlingarna i sociala 
grupper, med en äldre hane och hona 
tillsammans med sina fjolårs- och 
årsungar.  

Mårdarna jagas med fällor
Mård är det tredje mest jagade rov-
djuret. Under en period mellan 1990 
och 1995 dödades fler än 20 000 
mårdar per år, sedan dess har ca  

Foto: Hans ring
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10 000 mårdar dödats per år. Jag som 
bott i Uppland i hela mitt liv och varit 
ute i skogar på flera ställen har sett 
fem mårdar i mitt liv. Jag förvånas 
över det stora antal som tycks finnas. 

Jakten sker till stor del med fäl-
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Antal dödade mårdar årligen jaktåren 
2000/2001 – 2016/2017.  
Totalt under perioden:  161 100 djur.

lor men mårdar skjuts även under 
vinterjakt med hjälp av spårning och 
hund. Om man söker information på 
jaktmetoder så är det fällor för mård 
som finns angivna. Jag anser att alla 
slag av fällor ska vara förbjudna, 
både dödande fällor och levandefäl-
lor. Fällor är enbart till för jägare att 
eliminera djur de inte vill ha i de sko-
gar de jagar. 

Mården kan inte heller anses orsa-
ka allvarlig skada. Smågnagare och 
ekorre står för huvuddelen av födan 
men mården plundrar även fågelbon 
och kan ta ripor och andra hönsfåg-
lar. Då inget pälsmode förekommer 
kan knappast pälsen vara av något 
betydande värde för jägarna.

 Enligt Bjärvall & Ullström är mård 
ett byte för kungsörn. I samband med 

mård i en tall. Foto: Hans ring
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en ringmärkning av havsörn hittades 
ett mårdskinn i boet. Men troligen 
hade havsörnen funnit mården över-
körd vid en vägkant. 

Minken är rymling från 
pälsfarmer
Minken infördes i Sverige på 1920-ta-
let för pälsfarmning. Tämligen tidigt 
lyckades minken rymma från en del 
farmer och efter cirka 50 år var hela 
landet koloniserat ända upp i fjäll-
regionen. Minken är alltså mycket 
anpassningsbar och kräver endast 
tillgång på vatten då den är specia-
liserad på fisk, framför allt på vin-
tern. På sommaren domineras födan 
av smågnagare men även kräftor, 
groddjur och fåglar. På öar, framför 
allt i skärgårdar, kan minken länsa 
alla bon av änder och måsfåglar på 
både ägg och ungar. I norra Upp-
lands skärgård har jakt med hund på 
mink visat att häckningsframgången 
är bättre på öar där minken jagats 
än på andra öar. I USA och Ryssland 
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Antal dödade minkar årligen jaktåren 
2000/2001 – 2016/2017.  
Totalt under perioden:  195 600 djur.

dominerar bisam helt som minkens 
födokälla.  

Päls från vild mink är inte säljbar, 
det är endast pälsar av hög kvalitet 
från minkfarmer. 

Minkjakten har minskat betydligt 
från att ha omfattat över 40 000 djur 
per år på 1980-talet med en ganska 
jämnt fallande avskjutning till idag 
runt 7 000. Jägarna anser att jakten 
speglar populationernas storlekar. 
Finns det många djur dödas fler än 
om de är färre. Det kan ju tyckas 
rimligt. Men den stora nedgången 
för minkens avskjutningssiffror på 
omkring 85 procent  sedan slutet av 
1980-talet verkar motsvara en ovan-
ligt kraftig populationsnedgång om 
det är så att jakten speglar popula-
tionsstorleken. När det gäller min-
ken är det nog ingen som sörjer den 
minskande populationen. 

Illern både jagas och används 
vid jakt
Illern finns i södra Sverige upp t.o.m. 
Mälardalen. Jakten har ökat från ca 
2 000 dödade djur per år i mitten 
av 1980-talet till fler än 4 000 på 
2000-talet, men har de senaste åren 
åter minskat till ca 3 000 illrar per år. 

Jakten på iller motiveras med 
dess påstådda nackdel för jaktbart 
vilt. Enligt Bjärvall & Ullström livnär 
sig illern i huvudsak på små-gnagare 
men bytesvalet innefattar också ha-
rar, fåglar, daggmaskar och insekter. 

Till skillnad från andra mårddjur 
lever illern närmare människor och 
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Antal dödade illrar årligen jaktåren 
2000/2001 – 2016/2017.  
Totalt under perioden:  75 300 djur.

kan då och då slå sig ned i ladugår-
dar och uthus. Enligt Bjärvall & Ull-
ström anses illerns antal ha avtagit 
beroende på minskande våtmarker, 
vilka är illerns huvudbiotop. Denna 
minskning tycks inte ha fortsatt. 

Illern kan användas som sällskaps-
djur med flera olika färgvarianter. 
Tama illrar används också som ett 
jagande djur framför allt till kanin-
jakt i Skåne och på Gotland, men lär 
även kunna användas som råttjäga-
re. Jakten på kaniner sker på så sätt 
att illern släpps ner i kaninhålet och 
jägaren står med ett nät utanför ka-
ninhålet eller helt enkelt skjuter ka-
ninen då den rusar ut ur hålet. 

Slutkommentar
Den jakt som sker på jägarnas kon-
kurrenter som ingår i ”viltvården”, 
bland andra de arter som nu redo-
gjorts för, är i min uppfattning av-
skyvärd då den inte fyller någon som 
helst funktion. Inte ens används de 
dödade djuren som mat eller annat, 

utan kastas direkt på sophögen. 
Dessutom fann forskaren Jan Eng-

lund då han undersökt ben och skal-
lar av rävar, att rävar äldre än tre år 
i 30 procent av fallen hade skador av 
jakt och/eller hagel kvar i de nämnda 
delarna. Utan att det är undersökt 
tror jag att det ser ut på samma sätt 
hos de andra små rovdjuren. Detta är 
helt oacceptabelt. 

Fällor används för små rovdjur 
och lodjur. Det finns undersökningar 
från SVA (Statens veterinärmedicin-
ska anstalt) som visar att vad gäller 
levandefällor, förstör lodjur sina klor 
och tänder, något som måste orsaka 
stort lidande, då lodjuren hamnar i 
en fälla och försöker ta sig ut. 

Jag kan mycket väl tänka mig att 
även andra djurarter försöker ta sig 
ut ur en levandefälla med samma re-
sultat. Fällor kan därför ses som tor-
tyrredskap och borde falla för jaktla-
gens § 27 som kräver att jakt inte får 
innebära ”onödigt lidande”. Jakten 
borde förbjudas och då försvinner 
också de plågoredskap som fällor 
innebär. 

För mig som jaktkritiker är all jakt 
avskyvärd även om jag inser att älg 
och vildsvin måste hållas på rimliga 
nivåer både för undvikande av trafik-
olyckor och skador på skog och väx-
ande grödor så länge som staten inte 
tillåter en större vargstam.
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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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Naturvårdsverket håller på med 
en revidering av ”Föreskrifter 

för jaktmedel” och det ingår då ett 
förslag från Naturvårdsverket att till-
låta jakt med pilbåge på rådjur, räv, 
bäver, grävling, mårdhund, tvätt-
björn, bisam och hare. 

Under augusti 2018 fanns möj-
lighet att skicka in remissyttrande 
vilket ett antal myndigheter, intres-
seorganisationer samt enskilda gjort. 
Naturvårdsverket kommer att på 
delegation ta beslut när det gäller 
dessa jaktmedel, bl.a. tillåta pilbågs-
jakt. Enligt Naturvårdsverkets hand-
läggare Hanna Dittrich-Söderman 
kan beslut väntas först till nästa höst 
om inte pilbågsjaktfrågan bryts ut för 
en separat tidigare behandling och 
då får ett tidigare beslut. Ett skäl till 
att Naturvårdsverket föreslår denna 
jaktform är att myndigheten gjort en 
utfästelse vilket framgår av följande 
motivering för förslaget: ”Detta följer 
av strategi för svensk viltförvaltning 
där Naturvårdsverket har sagt att vi 

ska utveckla möjligheten att använda 
nya sätt att jaga.”  Är det rimligt att 
det ska vara Naturvårdsverkets upp-
gift att producera nya sätt att jaga?

JAG hAR GJORT en hastig granskning 
av remisserna som finns tillgängliga 
på Naturvårdsverkets hemsida un-
der Remisser 2018  och ”Förslag till 
nya föreskrifter om jaktmedel.” Där 
finns en uppdelning i remisser från 
myndigheter, intresseorganisationer 
samt från enskilda. När det gäller 
myndighetsremisser så är Jordbruks-
verket  i sin remiss mycket kritisk till 
att Naturvårdsverket inte gjort nöd-
vändiga analyser vad en pilbågsjakt 
kan innebära  för djuren.  SLU påta-
lar att bl.a. djurskyddsaspekten är 
dåligt klarlagd.

Bara 6 myndigheter anger klart 
att de är för att pilbågsjakt skall tillå-
tas. Flertalet myndigheter har enbart 
synpunkter på andra jaktmedel el-
ler avstår från att lämna synpunkter. 
Man kommer in på frågor om krav 

Pilbågsjakt i Sverige?

Jaktkritikerna (då med namnet Riksföreningen Hänsynsfull Jakt)  
agerade i början på 1990-talet mot det förslag som kom då med avsikt 
att legalisera jakt med pil och båge. Vi kunde bidra till att detta inte 
tilläts men nu har förslaget dammats av med risk att denna svåra  
nöjesjaktmetod dessvärre kan bli möjlig i Sverige. 
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på vapen, ammunition men också om 
åtelkameror och om skyddsjakt på 
järv och varg (skjuta varg från heli-
kopter eller med hagel). 

När det gäller intresseorganisa-
tioner säger 7 jakt- och vapenorga-
nisationer JA till pilbågsjakt, 7 säger 
klart NEJ och 3 anger att de är tvek-
samma. Jägarnas riksförbund vill att 
även ett antal fågelarter skall kunna 
jagas med pilbåge och Svenska Jäga-
reförbundet vill att allt svenskt vilt 
förutom de stora rovdjuren samt säl 
skall vara jaktbara med pilbåge. Det 
saknas remiss från Svenska Veteri-
närförbundet.   

När det gäller remisser från en-
skilda var flertalet remisser utan syn-
punkter på pilbågsjakt.  8 var för ett 
NEJ (varav en var jägare) och 2 för 
ett JA. Se specificerat nedan.

InGeMAR ROSBeRG

Remisser Bågjakt i Sverige:

JA
    Myndigheter:

Länsstyrelsen Gävleborg
Länsstyrelsen Jönköping
Länsstyrelsen Norrbotten
Länsstyrelsen Uppsala
Länsstyrelsen Värmland
Länsstyrelsen Västernorrland
Länsstyrelsen Västra Götaland

    Intresseorganisationer:
Jägarnas riksförbund
LRF
Svenska bågjägarförbundet

Svenska jägarförbundet
Svensk forum för jakt, skytte och 

  vapenfrågor
Sveriges jordägarförbund
Sveriges vapenägarförbund

TAR InTe STÄllnInG, med 
hänvisning till synpunkter som:

1. Behövs mer kunskap, forskning.
2. Vill invänta utvärdering av båg- 

  jakt i Danmark och Finland.

    Myndigheter:
Jordbruksverket
Länsstyrelsen Dalarna
SLU (Sveriges lantbruksuniversi- 

  tet)

    Intresseorganisationer:
Svenska bågskytteförbundet
Svenska kennelklubben
WWF

neJ
    Intresseorganisationer:

BirdLife-Sverige
Djurens rätt
Djurskyddet
Jaktkritikerna
Naturskyddsföreningen
Svenska djurskyddsföreningen
Svenska rovdjursföreningen

Det saknas remiss från Sveriges Vete-
rinärförbund (enligt uppgift ansluter 
de sig till SLU:s förslag att avvakta.)
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dovhjortar.
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Foto: Karl-evert lundgren
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Jägare i allmänhet brukar beskriva 
sig själva som duktiga skyttar. Ald-

rig har de skadeskjutit något djur! 
I Aftonbladet fredagen 2 november 
2018 berättar artisten Nour El Re-
fai om sitt jaktintresse för reportern 
Jens Peterson. Såhär framställer hon 
sin hobby:

”För åtta år sedan var jag på en 
älgjakt och blev helt frälst. Att sitta i 
jakttorn och lyssna på jaktradion och 
dricka kaffe och vara utomhus en hel 
dag. Det var spännande och härligt 

och jag bestämde att jag ville hålla 
på med detta. Men det är komplext. 
Det är också lite smärtsamt att jaga. 
Jag har pratat med andra jägare som 
säger samma sak. Det är inte bara 
kul, utan det gör lite ont att skjuta 
ett djur. Det skall kännas i hjärtat, 
då skjuter du bara bra skott och äter 
mindre kött”.

   Så här dumt kan en jägare reso-
nera…

BARBRO OlSSOn

En liten inblick i en jägares själsliv

Foto: Hans ring
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I Jaktdebatt nr 1 2018 tar min gode 
vän och medskapare av Jaktkriti-

kerna Arne Ohlsson upp den fullstän-
digt onödiga fågeljakten. I artikeln 
påpekar också Arne att många av de 
fågelarter som skjuts inte är smak-
liga som människoföda. 

 Då jag äger en faksimilutgåva 
av Sven Nilssons Skandinavisk Fau-
na Foglarna från 1858 där Nilsson 
mycket ofta tar upp just fåglarnas 
värde som mat har det roat mig att 
gå igenom de 33 arter som nu är till-
låtna att dödas i den svenska jakten 
(arter med jakttid).

 Den ursprungliga utgåvan med 
planscher av bl a bröderna von 
Wright är en dyrbar samlarklenod. 
Bara von Wrights fågelplanscher är 
idag mycket värdefulla samlarobjekt. 
Sven Nilsson (1787-1883), legenda-
risk professor i Lund och aktiv fors-
kare i mer än 70 år, kom emellertid i 
konflikt med bröderna då han ville ha 

snabbare leverans av planscherna. 
Bröderna hävdade sina konstnärliga 
rättigheter att inte slarva ifrån sig 
sämre konstverk än de hade möjlig-
het att åstadkomma och vägrade gå 
med på Nilssons krav. Sven Nilsson 
anställde då Magnus Körnar i Lund. 
Han var mer flyhänt och efterläm-
nade en mycket stor produktion men 
hans måleri och andra tekniker kar 
inte blivit uppskattade eller mer kän-
da. Den plansch jag sett av Körner 
som visar en steglits tycker jag är 
utmärkt men den kanske tillhör hans 
bättre verk och det är därför den pu-
blicerats.

 Alltnog, då jag under flera år blog-
gat (www.jaktkritik.bloggspot.com) 
så har jag naturligtvis många gånger 
tagit upp fågeljakten till diskussion. 
Då jag angripit den s k viltvården och 
hävdat det oetiska att döda djur, som 
kråk- och måsfåglar, och sedan kasta 
dem på sopbacken, har jag fått veta 

Fåglar som mat  
– som vi inte behöver
Många människor tror att allt vilt konsumeras, att det är gott och nyt-
tigt och ”ekologiskt”. Så är långt ifrån fallet, som HANS RYTTMAN 
påpekar. Många fåglar skjuts och fångas i fällor bara för att jägarna 
vill ha bort dem från markerna, för nöjet att döda andra varelser. Detta 
borde vara långt mer känt när jakt diskuteras och debatteras.
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av jägare att t ex nötskrika har ett 
gott kött. Nu tror jag inte att någon 
skjuter nötskrikor för att äta dem och 
att de som skjuter nötskrikor verkli-
gen tillagar dem och äter upp dem. 
Men det roar mig att titta efter vad 
Sven Nilsson säger om detta och om 
de andra fåglarna som dödas i jakten.

 Jag följer Arnes lista på de 33 få-
gelarterna. De antal som anges i tex-
ten är det antal som Jägareförbundet 
uppgivet har skjutits under jaktåret 
2015/2016. I SN:s text har alla ”f” 
som i ”af” ersatts med ”v”.

Alfågel (8): ”Köttet blir smakligt 
om huden avflås och det ligger en dag 
i vatten eller mjölk, innan det stekes. 
Fjäder och dun äro förträffliga”

Bläsand (807): Det står inget 
om köttet men ”I Skåne skjutas 
brunnackor (bläsänder) om hösten i 
stor mängd”.

Ejder (1000): ”Köttet är grovt och 
föga användbart”. Dessutom att ”Nu 
plundras, på skamlöst sätt, ejderbon 
på alla ägg och allt dun, så snart de 
finnes, och fogeln skjutas för vette: 
Följden blir en ständig minskning.”

Gräsänder på väg genom ett skogssnår. Foto: Hans ring
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Gräsand (63 807): ”Köttet för-
träffligt, i synnerhet de unga med 
god viltsmak”

Knipa (7 558): Ingen uppgift om 
köttkvalitet men ”... skjutes för vettar 
... om vintern vid havsstränder... eller 
ihjälslås i vakar”.

Kricka (5 112): ”Köttet är läckert”
Sjöorre (47): ”Köttet är tranigt, 

segt och osmakligt men fjäder och 
dun förträffliga”. SN omtalar också 
att ”Katolikerna, som äta dem un-
der fastan, då de av sin religions fö-
reskrifter förbjudas att njuta annan 
köttmat än fisk”.

Vigg (3 295): ”Köttet skall vara 
mycket tranigt och osmakligt, ehuru 
det plägar vara ganska fett”.

Småskrake (267): ”Köttet är tra-
nigt och ätes nästan endast av allmo-
gen”.

Storskrake (1 705): ”Av de nämn-
da födoämnen (fisk) måste skrakens 
kött bliva tranigt och osmakligt. 
Också ätes det väl endast av skär-
gårdsallmogen, som (enl. D:r Ödm) 
[Samuel Ödmann, mycket välkänd 
och aktad präst och ornitolog (1750 
- 1829)] skall finna en behaglig mäk-
tighet i soppor på skrakkött”. 

Fiskmås (9 235): ”Köttet är högst 
osmakligt och ätes icke. Fjädern är 
även oduglig. Äggen är goda och 
nyttjas i pannkakor”.

Gråtrut (3 215): ”Han duger 
dock till ingenting; ty köttet är högst 
osmakligt och fjädern så spröd att 
han snart förvandlas till hackelse, 
om han inlägges i bolster. Äggen äro 

stora och välsmakande. Ungars kött 
skall stundom ätas.”

Havstrut (609): ”Dun och fjäder 
duga icke; köttet är grovt och tranigt. 
Ej en gång ungarna ätas hos oss.”

Bläsgås (287): ” Köttet är ganska 
smakligt”.

Grågås (31537): Ingen uppgift om 
köttet. Men jakten sker då gässen 
ruggar.

Kanadagås (29 770): I mitten av 
1800-talet var inte arten införd till 
Sverige.

Sädgås (1 582): ”Nyttiga äro fjä-
der och dun; köttet stekt är finare än 
vanlig gåsstek och i synnerhet av de 
yngre smakligt.”  Själv har jag hört 
av en gåsjägare att endast de yngre 
fåglarna går att äta. Äldre fåglar (3-4 
år; det är bara yngre fåglar som kan 
åldersbestämmas) är sega trots att 
de kokas länge.

Björktrast (1 541): ”Dess kött är 
utmärkt läckert och skall vara mest 
närande av alla kramsfåglar”.

Kaja (82 491): Ingen uppgift om 
köttet eller jakt, märkligt nog.

Kråka (70 280): ”Dess kött, som 
är segt och illa luktande, ätes i all-
mänhet icke. Dock förtäres den nå-
gon gång om vintern, och det finns 
de som sätta mycket värde på Thor-
månadskråkor”. Jag minns att min 
pappa som var född 1892 berättade 
att han åt kråka på restaurang i Gö-
teborg 1917 då maten i Sverige var 
mycket knapp. Hur köttet smakade 
minns jag inte att han sa något om. 
SN fortsätter: ”Eljest gagnar kråkan 
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mest derigenom att hon förtär en 
mängd skadliga insekter och maskar. 
Hon skadar derigenom att hon för-
stör ägg och ungar av nyttiga foglar”.

Nötskrika (33 112): Inget står om 
köttet.

Råka (6 394): ”Ungarna anses av 
en del som läckra. Innan de stekas 
eller kokas avflås den flottiga huden, 
då köttet blir vitare och bättre.”

Skata (64 812): Inget står om köttet.
Morkulla (1 520): ”Köttet är lätt-

smält, sunt och av förträfflig smak, 
det stekas vanligen och anses för den 
bästa av fogelstek.”

Ringduva (66 250): ”Ungarna 
stekta äro möra och läckra; de gamla 
deremot sega och torra”.

Stadsduva (8 562): ”Köttet av 
unga duvor är ett sunt och kraftigt 
födoämne, både för friska och sjuka. 
Även kan man begagna, helst till sop-
pa, som blir välsmaklig och kraftig”.

Dalripa (48 714): Om köttet ingen 
uppgift men se fjällripa. SN omtalar 
”En enda fogelhandlare i de norra 
provinserna kan en fogelrik vinter 
uppköpa och avsätta 40 à 50,000 
stycken.”

Fjällripa (13 717):”Köttet ätes; 
dock anses fjällripan ej vara så god 
som dalripan. Hon är mindre och köt-
tet sämre”.

Järpe (5 627): (Hjerpe enligt SN): 
”Hjerpstek anses allmänt för det 
mest välsmakande, finaste och sun-
daste av allt vilt. Han är dock mer 
torr än stek av beckasin, kramsfogel 
o.s.v.”

Orre (18 642): Ingen uppgift om 
köttet men många sidor om jakt och 
fångst.

Tjäder (15 352): ”Köttet är gott 
och i synnerhet läckert av ungfogeln. 
De gamla tupparna hava mer strävt 
och grovt kött.” För övrigt beskrivs 
tjädern och jaktsätt på 16 sidor.

Fasan (19 748): ”Hos oss i Sverige 
har fogeln, så vitt jag vet blott en och 
annan gång hållits tam. ... och fasan-
kött anses för den kostligaste stek 
som kan fås.”

Rapphöna (3 218): ”Köttet är, 
som bekant, förträffligt och sunt. 
Rapphönsen äro bäst och fetast från 
Augusti månads slut till vinterns bör-
jan. Derefter bliva de magrare.”

DeT SOM FÖRVånAR mig är att så 
många fåglar som fortfarande jagas 
har så osmakligt och dåligt kött. Jag 
tänker då främst på de andfåglar som 
ejder och ”gamla tjädertuppar” som 
jagas för köttets skull. Jag vet sedan 
min barndom på 1940-talet att det 
gick att köpa hönor som måste kokas 
i timmar innan de kunde förtäras så 
jag förstår att både gäss och hönsfåg-
lar måste vara av tämligen unga ex-
emplar för att det ska vara till någon 
njutning. 

   Men jag tycker att det är uppen-
bart att många fåglar inte konsume-
ras, trots att de inte jagas i s k vilt-
vårdande syfte. Det är ytterligare en 
jaktlig avart som jag förut inte varit 
medveten om. Lundaprofessorn skri-
ver enbart om kråkans köttkvalitet; 
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de andra ansåg han troligen som vär-
delösa och inget att skriva om. Jag 
antar därför att jägarens uppgift om 
nötskrikans kött enbart var en bluff 
för att kunna motivera sin jakt. 

Dessutom är det en skandal att 
jakten på ejder och småskrake får 
fortsätta trots att arterna kraftigt 
minskar. Det finns också många 
som hävdar att både tjäder och orre 
minskar, framför allt beroende på 

vårt rationella skogsbruk. Alla är 
överens om en kraftig minskning se-
dan 1960-talet för båda dessa arter.

   Fågeljakten måste förbjudas!

Fotnot
under kråka nämner Sven nilsson Thor-
månaden. det är mars då det pågår ett 

visst vårsträck av kråkor. (red.)

Tjädertupp på en skogsväg. Foto: Hans ring
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Kommissionen ändrar Europeiska 
Unionens riktlinjer för statligt 

stöd inom jordbrukssektorn för att ge 
medlemsstaterna möjlighet att fullt 
ut ersätta jordbrukarna för skador 
som orsakats av rödlistade djur, så-
som vargar. Ändringarna gör det ock-
så möjligt att fullt ut ersätta kostna-
den för investeringar som görs för att 
förhindra sådana skador, till exempel 
bygga elektriska staket eller förvärva 
vakthundar.

Dagens beslut syftar till att öka 
stödet till jordbrukare i områden där 
stora rovdjur finns.

Framgången av EU: s bevaran-
depolitik beror delvis på en effektiv 
hantering av konflikter i samband 
med bevarande av de skyddade dju-
ren. Stöd för att hjälpa till att lösa 
konflikter i samband med bevarande 
av de skyddsvärda arterna kan bevil-
jas från EU-medel, särskilt inom ra-
men för Europeiska jordbruksfonden 
för landsbygdsutveckling och från 
nationella medel (statligt stöd).

De statliga stödreglerna för ersätt-
ning för skadestånd som orsakas av 

skyddade djur fastställs i Europeiska 
Unionens riktlinjer för statligt stöd 
inom jordbruks- och skogsbrukssek-
torn och i landsbygden 2014-2020. 
Hittills kan endast 80 procent av in-
vesteringarna ersättas genom stat-
ligt stöd. Dagens beslut ändrar rikt-
linjerna för att få denna kurs till 100 
procent. Medlemsstaterna får också 
återbetala 100 procent av de så kall-
lade indirekta kostnaderna som vete-
rinärkostnader som uppkommer vid 
behandling av sårade djur och ar-
betskraftskostnader i samband med 
sökandet efter saknade djur eller ef-
ter angrepp på tamdjur.

MARGAReTA STUReMYR

Källa: https://ec.europa.eu/info/news/
amendments-state-aid-guidelines-
agriculture-sector-better-address-damages-
caused-wolves-and-other-protected-
animals-2018-nov-08

Ändringar av EU:s riktlinjer för 
statligt stöd för att bättre kunna 
hantera skador som orsakas av 
vargar och andra rödlistade arter
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Foto (hägn): Hans ringBättre skydd för tamdjur mot vargangrepp skyddar också vargen.
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Tjäderhöna i en tall. Foto: Hans ring
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Kallelse till årsmöte 2019
Alla medlemmar hälsas välkomna till Jaktkritikernas årsmöte 
2019!
Tid: lördagen den 30 mars, kl 13 – 16. Samling från kl 12. 
Föreningen bjuder på fika.
Plats: Folkungagatan 154 i Stockholm

Alla medlemmar är hjärtligt välkomna och efter 
årsmötesförhandlingarna finns möjlighet för gemensamt samtal 
om föreningens arbete för de vilda djuren.

Ingen föranmälan behövs – men lämna gärna föranmälan om du 
har möjlighet, till: jaktkritikerna@info.se  

Obs glöm inte, för din rösträtt på årsmötet, att du ska ha betalt 
medlemsavgiften för 2019.

Motioner till årsmötet skall vara inkomna till styrelsen senast 15 
januari 2019. Kontaktuppgifter till styrelsen, se sidan 38 i denna 
tidning.

extra föreningsmöte
...för stadgeändringar.

Alla medlemmar hälsas välkomna till Jaktkritikernas extra 
föreningsmöte 2019!
Tid: lördagen den 23 februari, kl 12.00 -16
Plats: Folkungagatan 154 i Stockholm
Vi bjuder på fika!
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...och nyheterna som följer är: 
Nepals regering fattade i onsdags 
beslut om att den starka tillväxten av 
tigerpopulation måste hejdas. Lan-
dets premiärminister Sher Bahadur 
Deuba säger i ett uttalande:

– I am sorry to the world, but we 
cannot harbor more of these beasts 
in our small country.

Frågan har blivit aktuell efter att 
flera attacker mot människor har fått 
stor uppmärksamhet i media och be-
folkningen i de drabbade områdena 
kräver att tigern skall bort från byar-
nas närhet. 

 2 okt 2017 Kathmandu Tribune. 
A woman died when she was fatal-
ly attacked by a tiger at a community 
forest at Kumroj buffer zone in eas-
tern part of the Chitwan. 

 17 sept 2017 Himalayan Times. 
A man, who went missing in the Chit-
wan National Park, was found dead 
on Saturday. The deceased has been 
identified as Lekhanath Bartaula aka 
Hari (52). It has been learned that he 
succumbed to injuries after being at-
tacked by a tiger. He had gone to col-
lect fodder and went missing. 

 5 aug 2017 Daily Telegraph. More 

Tänk om:  
”Nepal skall börja jaga tigern”

Tiger i Bardia nationalpark.  
   

   Foto: Christian jutvik
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people are being attacked by tigers 
 after a surge in population numbers. 

 15 feb 2016 Daily Mail. A Dutch 
tourist survived a terrifying tiger 
attack in Nepal by climbing a tree 
for two hours. His was saved by his 
guide who received injuries and was 
hospitalized. 

Premiärministerns uttalande har 
väckt stor bestörtning både inom Ne-
pal och internationellt. Kan det vara 
möjligt? Protester strömmar nu in till 
Department of Wildlife Conservation 
från hela världen. Världsnaturfonden 
säger: 

– Att jaga tiger och begränsa rov-
djursstammarnas storlek är ett hån 
mot allt arbete för att bevara de eko-
system som fortfarande finns kvar 
och för vilket tigern är en symbol. 
Rovdjuren är omistliga i alla ekosys-
tem. 

 Varje år kanaliserar enbart WWF 
i Sverige c:a 10 miljoner kronor till 
Project Tiger där Nepal är en viktig 
del. Målet är att fördubbla antalet 
tigrar i världen till år 2022. 

 Hindustan Times, en av de största 
indiska tidningarna skriver 30 nov 
2017: 

– This is outrageous! Tigers are 
the pride of our people and an indis-
pensable part of our heritage. De-
spite our problems, we work hard not 
to keep a few, but to increase all our 
big animals. To keep nature intact is 
a responsibility to our children. 

Turismen är en av Nepals främsta 
inkomstkällor. En representant för 

Tourist Authority uttalar följande: 
– We will lose one of our best argu-

ments for visiting our country. 
 Stora resurser har satsas på be-

varande av biotoper och på att utöka 
skyddade områden. 20 procent av 
Nepals areal är avsatt som national-
parker eller reservat. Något som kan 
jämföras med Sveriges 11 procent. 
Nepal har i dag ca 200 tigrar och 
man vill nu halvera antalet. Det sägs 
att man skall ”förvalta” rovdjuren för 
att nå en ”uthållig bevarandestatus”. 
Inom denna reglerade avskjutning 
kommer licens att ges för att döda s 
k ”problemtigrar” som kan utgöra en 
fara för människor, tamboskap och 
hundar.  

 För att uttrycka saken konkret: 
Man skall se till att antalet tigrar och 
leoparder hålls på en så låg nivå som 
möjligt utan att deras existens i lan-
det äventyras. 

 Nej – naturligtvis är inget, ab-
solut ingenting, av ovanstående 
sant! 

Allt är påhittat med syfte att ge 
perspektiv på den svenska rovdjurs-
debatten. ”Förvaltning” av rovdjur 
och ”uthållig bevarandestatus” är 
förstås svenska begrepp, liksom att 
avskjutning kan översättas med ”li-
censjakt”. 

 Det enda som är sant är rubri-
kerna i nepalesiska tidningar. De 
är kopierade från internet. Sant 
är också att Sverige stödjer Pro-
ject Tiger med c:a 10 miljoner om 
året. 
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Finns det en opinion i Nepal eller 
Indien som förespråkar avskjutning 
av tiger och andra stora, potentiellt 
farliga rovdjur? Vad säger lokalbe-
folkningen som är de som drabbas? 
Jag har själv ställt frågan. Nej, de kan 
leva med tiger och leopard, endast 
maneaters vill man bli av med. I me-
dia förespråkar ingen jakt och att en 
politiker skulle uttala sig som i (det 

påhittade) citatet ovan – nej det vore 
otänkbart!  

 I Sverige gör vi tvärtom. Vi ”för-
valtar” rovdjuren så att stammarna 
hålls på så låg nivå som är biologiskt 
möjligt, men ändå ha ”uthållig beva-
randestatus”, dvs. att varg, järv, lo 
och björn skall överleva på sikt utan 
att formellt ha utrotats.  

 Christian Jutvik 

Citatet
”Varför visar egentligen vissa forskare, och 
framför allt en del politiker (till exempel 

inom jordbruksdepartementet), fortfarande 
så starkt motstånd mot tanken att våra 

medvarelser förmår känna lust och lidande? 
För det mesta handlar det om den industriella 

djuruppfödningen som ska skyddas genom 
billiga förvarings- och behandlingsmetoder, 

exempelvis… bruket att kastrera griskultingar 
utan bedövning. Eller så är det jakten som 

hundratusentals stora däggdjur faller offer för 
varje år, liksom många fåglar, som i dagens 

form helt enkelt är förlegad”.
Peter Wohlleben i Djurens gåtfulla liv med undertiteln  

Kärlek. Sorg. Omtanke. Fantastiska inblickar i en sluten värld.  
norstedts, 2017
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I novembergryningen stiger trädsil-
huetterna långsamt fram mot en 

himmel som känns nära. Solen kastar 
röda strålar mot böljande molnflaks 
undersidor. Så plötsligt, i somnande 
örter mellan skogsvägen och jul-
gransodlingen, en rörelse och en röd 
gestalt som stelnar till. Lyssnar. Vri-
der på huvudet. Hoppar fram. Den 
svartaktiga sorken sitter mellan rä-
vens tänder. Och så ger den sig mål-
medvetet iväg mellan granarna. Jag 
står kvar, tre och en halv meter från 
rävens frukostfångst. Det är som om 
hans gryningsröda uppenbarelse drö-
jer sig kvar några ögonblick i gräset 
och örterna från den svunna somma-
ren, där de står i sin bruna fuktighet 
och senhöstdoft.

Räven inser det kanske inte men 
han ska vara oerhört tacksam att inte 
ha lockats in i någon fälla under den 

gångna natten, lömskt och illasin-
nat utplacerad någonstans. Det finns 
massor av fällor av många tiotals 
modeller i skogar, buskage och snår. 
Fällfångsten har dimensioner som få 
människor känner till. 

Det ljusnar över fälten och hori-
sontens skogsbryn träder fram. En 
rödhake tickar, björktrastar drar för-
bi. En ormvråk landar på skylten ut-
med vägen, det platta gråa strecket 
av asfalt rakt genom många djurindi-
viders revir. Till och med ormvråkar 
kan reta upp rovdjurshatare. Och den 
jägare som säger sig inte känna igen 
beskrivningar av rovdjurshat, han 
ljuger definitivt. 

Och så kunde vi i Vår Fågelvärld 
7/2008 läsa om den från Storlien 
i Jämtland satellitsändarförsedda 
unga jaktfalken vars sorgliga rester 
hittades. Där tystnade sändaren den 

In retrospect

Under nästan alla Jaktdebatts år har Arne Ohlsson varit skribent i 
tidskriften. Vi blickar tillbaka här och återger en krönika som är 10 år 
gammal, redigerad av författaren. Den publicerades i nr 4/2008.
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25 augusti, just denna dag av alla. 
Tänk på vad detta datum betyder i 
sammanhanget. Jo, ripjaktens bör-
jan. Men, ve och fasa, jaktfalkar har 
ju den helt obeskrivliga fräckheten 
att leva på ripor! Machomännens, 
och i viss utsträckning även macho-
kvinnornas, ripor. Som det går till i 
naturen! Men med bössan i hand 
finns möjligheter att rätta till sådana 
felaktigheter! 

När sorkarnas populationer 
kraschar, då flyger ugglorna söde-
rut. Vilken invasion, eller migrantir-
ruption på fackspråk, av pärlugglor 
denna höst 2008. Och andra ugglor 
därtill. Pärlugglorna, dessa skogs-
troll med pärlor utströdda i fjäder-
dräkten, som på engelska fått namn 
av en svensk ”upptäckare”, Karl Gus-
tav Tengmalm, Tengmalm´s owl. Man 
undrar över deras vidare öden och 
äventyr på färden söderut. Denna 
gången får vi med säkerhet veta mer 
om detta än vid förra invasionen som 
ägde rum 1986. År 2008 fick fantas-
tiska 264 pärlugglor ringar om tar-
serna på Falsterbo Fågelstation, och 
därtill 36 hornugglor.

Novemberdagar, decemberdagar, 
korta och sparsamma, som om intig-
heten är närvarande. Men väl värda 
att ta vara på, att uppleva även om 
färgskalan sparar energi. Några sto-
ra lärkträd står blottade mot svaga 
skiftningar i molnen. I april och maj 
satt varje morgon en taltrast högst 
upp, och lät lika vackert som långt. 

Idag kan lärkträden lyssna till ensta-
ka läten från det stora sträcket, högt 
upp. Vi kan intet göra för att bromsa 
solvarvens gång, att rysa över hur 
tiden hastar, utom att försöka upp-
leva så mycket som möjligt. Och det 
har gått mer än två decennier se-
dan föreningen bildades, föreningen 
som behövdes, behövs och verkligen 
kommer att framgent behövas för de 
vilda djurindividerna. Att föra talan 
för dem är inte lätt, som ni läst om 
i Jaktdebatt. Men vi är uppmuntrade 
och tacksamma för all den respons vi 
fått via e-mail, post och telefon.  

VInTeRn ÄR hÄR, fågelmatningens 
tid. Sympatiskt och tillägnat livet. 
Men har ni tänkt på vilken ny före-
teelse detta är för fågelarter som i 
de flesta fall levt på våra breddgra-
der sedan den senaste istiden? Det 
är spännande hur detta påverkar 
alltfler arter och än mer så om få-
gelmatningen fortsätter. Och det gör 
den väl? Exempelvis hör kungsfågel 
och stjärtmes till de arter som allt-
mer tycks börja upptäcka näringsri-
ka talgbollar som är av största värde 
när dagen är som kortast och kölden 
tycks stamma ur kosmiska rum av 
nattens stjärnor.
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Stjärtmesen är beroende av lavklädda träd. de både äter av laven och bygger bon  
av den. De drar runt i flockar i vinterskogen. Stjärtmesen ger oss ett av vinterns  
charmigaste möten.
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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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Vinterdagen är kort och kärv. Gräsänder som stannat 
kvar i Jämtland. 

vi värnar om de vilda djuren

  Foto: robin olsson  


