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Sen sist har föreningen haft sitt 
ordinarie årsmöte i Stockholm, 

närmare bestämt 17 april. Inga för-
ändringar, varken i styrelse eller för 
medlemsavgiften på 125 kronor (fa-
miljemedlem 25 kronor), för 2011 
beslutades. 

Efter mötet berättade Johan Lind-
sjö om sitt forskningsarbete i Kanada 
på fällor för björn. I den del av Kana-
da som Johan arbetade i hade brun-
björnen (grizzlyn) en liten stam och 
därför var myndigheterna angelägna 
om att de vid sin planering av bl a 
vägar och annan bebyggelse kunde 
ta hänsyn till björnarnas rörelse och 

utbredning. För att kunna klargöra 
detta måste björnarna infångas och 
förses med radiosändare så att de 
kunde pejlas och återfinnas. Det gick 
inte som i Sverige att med helikopter 
jaga dem och skjuta en bedövningspil 
utan björnarna måste fångas. Detta 
gjordes i stora fällor som var av två 
slag. Johans uppgift var att ta reda på 
vilken av fällorna som minst skadade 
björnarna både fysiskt och psykiskt 
som mättes genom att mäta stress-
hormoner. Ett intressant och tanke-
väckande föredrag som borde leda 
till att man även i Sverige gör dylika 
undersökningar innan man fångar 

Sen sist
HANS RYTTMAN

SEN SIST

Omslagsbild: Älgmöte med storoxar. 
Hur reagerar jägare vid ett sådant här möte? Skall han spara dessa fina avelsdjur 
eller ser han det som chansen att få två fina troféer? Septemberjakten på älg strax 
före brunsten gör det möjligt för jägare att skjuta bort stora fina tjurar, då de inte är 
lika uppmärksamma eftersom de går in i en period då de fejar hornen och förbereder 
brunsten. Septemberjakten strax före älgbrunsten är enbart till för jägarnas bekväm-
lighet och tar dålig hänsyn till älgens biologi.
Att skjuta bort stora prakttjurar före brunsten minskar den naturliga konkurrensen 
och urvalet mellan tjurarna och ger möjlighet för sämre utrustade tjurar att påverka  
älgstammen.
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SEN SIST

djur för eventuella studier. 
Som framgick av räkenskaperna 

har föreningen många givmilda med-
lemmar som vi i styrelsen på detta 
sätt mycket hjärtligt vill tacka. Dessa 
gåvor har också gjort att vi i stället 
för att ha pengarna på banken har 
funderat på att använda en del av 
dessa till annonsering i lämpliga tid-
skrifter. Annonsering är relativt dyrt. 

Ju större upplaga som tidskriften har 
desto dyrare. Därför gäller det att 
välja lämpliga tidskrifter där vi tror 
att vi kan få flest att bli intresserade 
av föreningen. Än har vi inte bestämt 
vilka tidskrifter vi ska annonsera i 
och inte heller till vilket belopp. Men 
pengarna bör ju användas så att vår 
förening blir känd och förhoppnings-
vis också blir större. 
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Det är val i höst, den 19 septem-
ber, vem röstar du på? Om vi/jag 

frågar någon politisk företrädare dör 
sitt parti om jaktfrågor är jag ganska 
säker på att jag får ett svar som jag 
skall känna mig nöjd med. Alla par-
tier vill ju ha min röst. Men, samti-
digt vill ju jägaren också ha ett svar 
som han är nöjd med. Således, hur 
skall jag kunna lita på den politiske 
företrädaren? Han eller hon vill ju ha 
både min och jägarens röst. Det går 
liksom inte ihop.

I den svenska riksdagen sitter po-
litiker som är både för och emot jakt, 
men hur många av ledamöterna är 
för jakt och hur många representerar 
de? Landets båda jägarförbund har 
enligt tidningsuppgifter cirka 280 
000 medlemmar. Man skulle kunna 
säga att de av riksdagens ledamöter 
som är för jakt representerar dessa 

280 000 jaktutövare.
Men den ledamot som är emot 

jakt på de fria djuren, hur många re-
presenterar han eller hon? Jag dris-
tar mig att tro att det rör sig om det 
tiodubbla. Ändå får jaktföreträdarna 
igenom lagar och förslag som de för 
det mesta är nöjda med.

Jag frågar: är detta verklig demo-
krati? Detta när jägarnas lobbyister 
gör allt vad de kan för att jägarna 
skall få ha sitt dödliga nöje kvar. När 
en jaktsäsong är slut, då måste man 
se till att den följs av nästa, och helst 
utan glapp mellan säsongerna.

En av de senaste ansökningarna till 
Naturvårdsverket lär ha varit att man 
skulle få skjuta sångsvanar. Orsaken 
skall ha varit att de är revirhävdande 
så att de ”inte tillåter andra fåglar i 
sitt närområde”, det vill säga änder 
som jägarna skall skjuta. Man må 

VEM ÄR DE FRIA DJURENS FÖRSVARARE?

De fria djurens liv 
– och politikernas 

makt över dem 
Vem är de fria djurens försvarare  
i valtider - och under resten av året?
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undra hur dessa jägare är funtade, 
som tydligen hela tiden måste jaga 
och döda värnlösa och fredliga djur. 
När skulle vi kunna få en riksdag som 
sätter stopp för detta motbjudande 
och hänsynslösa nöje?

MEN FRÅGESTÄLLNINGEN KVARSTÅR, 
vem skall jag rösta på, vem kan jag 
lita på? Alltså en politiker med upp-
fattningar som är rimligt samstäm-
miga med mina. De senaste två valen 
hade jag bestämt mig för att rösta en-
ligt denna linje. Det torde bli likadant 
2010. 

Eller rentav, fi nns det ett parti i 
Sveriges riksdag som är så modiga 

att de vågar ta strid mot nöjesjakten? 
Jag menar ett part som tar ställning 
för de vilda djuren som dessvärre inte 
omfattas av djurskyddslagen. Det 
partiet skulle öka med många pro-
cent om det fi ck djurvännernas rös-
ter som i allt säkerligen är tio gånger 
fl er än jägarna.

ÅKE ESPEGREN

Som en ”kuriositet” kan nämnas 
att i Hollands parlament fi nns 
Djurskyddspartiet som i årets val 
fi ck två mandat. Holland är också 
det EU-land där det jagas minst.

Red. 

VEM ÄR DE FRIA DJURENS FÖRSVARARE?
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Jag hävdar att jakten är Sveriges 
största djurskyddsproblem. Andra 

anser att det finns andra delar i vår 
djurhållning som innebär större pro-
blem än jakten. 

Människan använder och utnyttjar 
många olika djurarter, dels för nöje 
och dels av kommersiella orsaker.     

Många har husdjur, framför allt 
katter och hundar, men vi har också 
många andra däggdjur, och vi har 
fåglar och fiskar i våra lägenheter 
och hus. Jag är övertygad om att alla 
vårdar och älskar dessa djur och ser 
till att dessa husdjur lever i den bästa 
av världar. Naturligtvis finns det en-
staka undantag men dessa bortser 
jag från här i debatten.  

Andra husdjur som utnyttjas för 
kommersiella syften som kor, grisar 
och höns anser en del vara ett större 
djurskyddsproblem än jakten. Jag har 
aldrig fått dessa kritikers argument 
klart för mig. Vanvård av dessa hus-
djur är ofta upprörande och bilder vi-
sas på TV och i tidningar. Vad jag har 
förstått ligger det nästan alltid en tra-
gisk historia bakom. Djurägaren har 
många gånger råkat ut för psykisk 
sjukdom och har inte haft förmåga 

att ta hand om sina djur. Jag tror att 
kritikerna av den kommersiella djur-
hållningen också bortser från dessa 
sällsynta och tragiska händelser. 
Däremot kan jag tro att de anser att 
den trista och enformiga miljön med 
mycket liten utomhusvistelse liknar 
ett fängelse och att djuren därför li-
der. Därtill kommer frakten till slak-
teriet och den stress djuren utsätts 
för på slakteriet. 

JAG KAN HÅLLA med om att Sörgår-
den inte existerar i dag. Jordbruket 
är storskaligt och lönsamheten är 
det viktigaste. Men, och här tycker 
jag att kritikerna måste kunna ar-
gumentera för att lidandet är större 
för dessa husdjur, än för de 100 000-
tals vilda djur som skadskjuts och 
ovedersägligen lider. Har kor, grisar 
och andra djur ett så stort medve-
tande att de kan längta till de öppna 
ängsmarkerna? Eller räcker det med 
att de får vatten, mat och vila för att 
vara tillfreds med livet?  Ytterligare 
argument för att dessa husdjur inte 
skall räknas till Sveriges största djur-
skyddsproblem är att de står under 
djurskyddslag som kontrolleras av 

VILKET ÄR SVERIGES STÖRSTA DJURSKYDDSPROBLEM?

Vilket är Sveriges största 
djurskyddsproblem?

HANS RYTTMAN
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djurskyddsinspektörer och att många 
veterinärer kontinuerligt får insikt i 
en bondes djurhållning och kan slå 
larm om allt inte står rätt till. Denna 
kontroll finns inte alls för jakten. 

Ytterst få vet vad som sker i sko-
gen. Jag är övertygad om att det sker 
mycket obehagliga saker i skogen 
och i våtmarker och på sjöstränder 
som aldrig kommer till allmänhetens 
kännedom. För övrigt är jag överty-
gad om att alla husdjursbönder är 
måna om att deras djur verkligen har 
det bra just för att de vet att friska 

och välmående djur också ger högst 
avkastning.   

JAG ÄR VEGETARIAN beroende på 
djurhållningen som jag tror kan för-
bättras men även av miljöskäl (me-
tanproduktion från kor), stora kost-
nader i vatten (krympande resurs på 
jorden) och foder till köttdjuren som 
kunde ha gått till människor. Men 
detta betyder inte att jag tycker att 
husdjuren utsätts för det största li-
dandet bland djuren. Jag äter mjölk- 
och äggprodukter. Men jag köper 

Närmare en tredjedel av alla björnar som påskjuts i den svenska björnjakten kan i 
värsta fall vara skadeskjutna, visade forskare i en studie 2008.
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alltid ekologisk mjölk och ekologiska 
ägg som jag tror är bättre ur djur-
skyddssynpunkt. Varför jag inte äter 
ekologiska grisar eller kor, som får 
gå ute året runt och får leva enligt 
sina naturliga beteenden, beror på 
miljöskäl. Men jag kan ju tycka att de 
gräs- och ängsmarker som utnyttjas 
till köttproduktion måste tas till vara. 
En del av dessa marker kan säkert 
användas till sädesproduktion men 
inte alla. Betesmarker är dessutom 
ofta artrika och skall den biologiska 
mångfalden bevaras måste betesmar-
kerna finnas kvar. Man kan ju tänka 
sig att låta kor gå och beta men inte 
döda dem innan de blir sjuka och or-
keslösa. Om jag vill ha mjölk måste 
korna mjölkas i lagård och drivandet 
av korna till lagården som skedde för 
50 år sedan är säkert kostsamt. Hur 
mycket är jag beredd att betala för 
mjölken? Frågor som jag tycker är 
svåra att besvara speciellt om man 
anser att den kommersiella djur-
hållningen är Sveriges största djur-
skyddsproblem. 

JAG HÄVDAR ATT jakten till stora delar 
är onödig till skillnad från husdjurs-
hållningen. Minst två tredjedelar av 
jakten är onödig då den består av 
den s k viltvården. Enligt min mening 
tycker jag att så mycket som 90% av 
jakten kunde förklaras onödig. Är 
det då inte ett mycket allvarligare 
djurskyddsproblem om 200 000 djur 
skadskjuts varje år i stället för 25 000 
eftersom jakten inte fyller den funk-

tionen som kor, grisar och höns gör?  
Ett annat stort djurskyddsproblem 

är försöksdjuren. Men jag tror att de 
flesta anser att djurförsök är nöd-
vändiga för att mediciner inte skall 
visa sig skadliga när de ges till män-
niskor. I Sverige i dag finns etiska 
nämnder som skall avgöra om försö-
ken är smärtsamma eller om djuren 
lider. Smärtsamma och plågsamma 
försök skall inte tillåtas. Om dylika 
försök måste genomföras skall dju-
ret vara nedsövt och när försöket är 
avslutat skall det fortsätta att sövas 
till döds. Jag vet för litet om hur djur-
försöksetiken efterlevs men hoppas 
naturligtvis att moralen är hög hos 
de forskare som använder djur i sina 
försök. Trots att det används miljon-
tals försökdjur tror jag inte att dessa 
djurförsök kan vara Sveriges största 
djurskyddsproblem. 

Någon påstod att trafikdöden 
skulle vara värre än jakten. Men även 
här är djurens lidande oavsiktligt och 
inte alls av samma omfattning som 
hos jakten. Det är klart att få jägare 
avsiktligt skadskjuter men eftersom 
jakten är onödig blir ju skadskjut-
ningen indirekt avsiktlig. 

Du som läser detta, gör gärna dina 
egna reflexioner om Sveriges största 
djurskyddsproblem i kommande 
nummer av Jaktdebatt. Jag tror att 
många skulle uppskatta en dylik de-
batt. Skicka dina tankar och uppfatt-
ningar om detta, kort eller långt, till 
redaktionen!

VILKET ÄR SVERIGES STÖRSTA DJURSKYDDSPROBLEM?
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Naturen – jägarens 
lekstuga?

CHARLOTTE SWANSTEIN

”Skottet var gott men inte full-
gott. Pilen träffade hinden långt 
ned på halsen. Hinden lämnade 
snåren och tog sig ut på en vilt-
stig, där den snabbt lämnade 
hundarna bakom sig. Här gyn-
nades emellertid hästarna, och 
de sprang snabbt förbi hundarna 
och började knappa in på dju-
ret. Hinden började visa tecken 
på svaghet. Han såg blodet på 
bakdelen och slöt sig till att en 
av hundarna hade huggit den. 
Dess gångart blev oregelbunden 
medan den ansträngde sig för att 
komma undan. Han kände en våg 
av spänning välla över sig – den 
spänning som han över allt annat 
levde för.” 

--
”Han erinrade sig, att jaga och 

skjuta ett skräckslaget djur och 
sedan avfånga det med kniv eller 
klubba – den extatiska maktkäns-
lan som följde efter att ha tagit 
ett liv. ”

--
”Han kände en kittling i ner-

verna, en sammandragning i hal-

sen, en oemotståndlig lust att 
ropa högt; en upphetsning som 
var så lik den köttsliga lustan att 
han knappt kunde ha avgjort vil-
ken skillnaden var.”

Detta är tre stycken kring jaktkäns-
lan, tagna ur Ken Folletts roman ”En 
värld utan slut”.

Det har väl knappast undgått nå-
gon som känner till jägare, att de 
beter sig som om naturen med viltet 
är deras egendom, att låta leva el-
ler döda som det dem behagar. De-
ras tyckande kring denna rättighet 
tycks inte ändrat sig ett dugg sedan 
berättelsen ovan var vardag för ”her-
refolk”. Den har snarare bara brett ut 
sig som en slags standard inom jägar-
kåren.

Varje yttring om ogillande från nå-
gon icke jägare bemöts inte så sällan 
med otrevligheter. Och i exempelvis 
Dalarna vet vi att den bemöts med 
rejäla hot. Folk i Dalarna och även 
annorstädes vågar inte fritt uttrycka 
sitt ogillande om jakt och minst av 
allt kring vargjakt, på grund av alla 
upptänkliga former av hot och tra-

NATUREN - JÄGARENS LEKSTUGA?
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kasserier, för dem som vågat yppa 
fördel varg.

Att många, många djur årligen inte 
fälls vid jakt, utan skadeskjuts och 
sedan inte påträffas igen, är det inga 
bekymmer kring. Det är inget som 
talas öppet om när man efter jakten 
möts över maten, drickat och då de 
egna bravaderna skanderas. Och/el-
ler numera skrytsamt berättas om på 
sin blogg. Hur mycket bravad kan det 
vara när man med alla tekniska hjälp-
medel jagar genom skogen i jakt på 
sitt villebråd? Och vilken typ av man 
är dessa män?

LICENSJAKTEN PÅ VARG har verk-
ligen satt vargen i fokus i vårt land 
och även utomlands, då många euro-
peiska tevekanaler rapporterat om 
vår vargjakt, och inte så sällan med 
en förvånad glimt i ögonvrån – då de 
länderna själv har många, många fler 
vargar och utan att ens tänka kring 
det, som ett problem.

Folk ser varg i var och varannan 
buske, till och med Danmark hade 
fått sin första varg på århundrade 
– med det visade sig som så många 
gånger annars då folk sett varg, att 
det var en hund. I detta fall troligen 

FOTO: HANS RING (HÄGN)
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en polarhund.
Den illegala jakten har uppmärk-

sammats mer än övriga år, och polis 
och åklagarämbeten visar upp sin 
syn på den - utredningar läggs ned, 
lika lätt som det är att vända ett pap-
per.

Med kommunalrådet i Nordan-
stigs kommun, Sven-Erik Sjölund (S) 
i spetsen, har kommunen låtit klubba 
igenom ett beslut – att kommunen 
skall vara vargfri. Trots att kommu-
nen inte har något vargrevir och säl-
lan kan minnas att de haft problem 
med genomströvande varg. Detta är 
ett sätt att i det fördolda tala om att 
illegal vargjakt i Nordanstigs kom-
mun är OK.

Regeringen har också underlättat 
för jägare/folk med bössa att skjuta 
varg, då skyddsjakten underlättats 
genom en ny förordning, 2007:127 
och § 27 JF, som säger att vid blotta 
misstanken om att varg tänker angri-
pa ens tamboskap, får den skjutas.

I slutet av februari tilläts sam-
ebyar att få skyddsjakt på två varg. 
Skoningslöst utfärdas skyddsjakt 
trots att vi i år haft en licensjakt på 
varg och vår svenska vargstam redan 
lider dubbel skada av sina få indivi-
der. När samerna ber om skyddsjakt 
skyndar maktens bössor fram – inte 
vill man ifrågasätta/stöta sig med vår 
ursprungsbefolkning. Att deras renar 
har rätt till fyrtio procent av Sveriges 
yta och här skall kunna beta ohäm-
mat och utan minsta risk för livet, det 
verkar ok, eller? 

Snart har jägarkåren lyckats, var-
gen är snart decimerad till djurparks 
stolek i ett hörn av vårt land.

FLER JAKTSKANDALER KOMMER nu 
också upp till ytan i spåren av den så 
förhatliga vargjakten, som alliansre-
geringen genomdrivit. Lockfågeljakt 
ängnar sig godsherrar och liknande få-
geljägare åt, genom att sätta en duva 
i bur i skogen, så lockar den till sig de 
predatorer  som godsherren och hans 
jaktkamrater inte vill ha inpå sina upp-
födda och utsläppta fasaner, som de 
har till vad de kallar ”sällskapsjakt”. 
Lockfågeln får duvhök, räv, grävling 
och annat att fastna i den fälla som 
denna bur utgör, då de försöker nå du-
van.

Enligt vetenskapen lider inte du-
van, sa ordförande i Sveriges Yrkesjä-
garförening till SVTs Sydnytt i början 
av februari, i år. Jag har svarat honom, 
så klart. Och något dummare får man 
leta efter att höra. Skulle inte ett by-
tesdjur fara illa då den upplever att 

NATUREN - JÄGARENS LEKSTUGA?
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den inväntar döden och instängd i en 
bur? Vad vet dessa jägare om biologi? 
Och de kallar sig yrkesjägare, jag ry-
ser. Tänk om andra yrkesutbildade i 
vårt land har lika lite koll på rätt och 
fel i kring sin yrkesutövning!

Lojakten stundar i mars månad 
och man har gett fortsatt tillåtelse för 
fälljakt på lo. En jakt som man med 
säkerhet vet stressar djuret till plåg-
samma timmar, då den försöker ta sig 
ut genom att klösa och bita i fällans 
trämaterial så att träfl isor återfi nns 
i klor, hals och magsäck på djuret. 
Dessutom får man jaga lo med skoter, 
under jakten.

Det fi nns ett överskott på exempel 
på liknande verkligheter för våra djur 
i skogen, där jägare huserar, med 
regeringens godkännande och utan 
minsta uns av kontroll av dem och de-

ras gärningar. Är det samma regering 
som talar om vikten av utbildning, 
i ett modernt land i framkanten av 
utvecklingen, allas rätt till naturen, 
världens starkaste djurskyddslagar, 
turistlandet som erbjuder natur med 
”lugn och ro”. Samma regering som 
fördömer andra länders sätta att han-
tera utrotningshotade djur och eller 
vidriga jaktmetoder.

DET ÄR HELT chockerande hur vår 
miljöminister/alliansregering inte vi-
sar något som helst intresse för att 
lyssna in opinionen, svenska folket 
och eller forskares svaromål kring 
deras beslut, om licensjakt på varg. 
För att inte tala om orimligheten att 
bara tillåta sig ge de svar som An-
dreas Carlgren gett efter vargjakten, 
i media. Där han uttalar sig direkt 

NATUREN - JÄGARENS LEKSTUGA?
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felaktigt och till nästa gång ändrar 
och försöker övertyga om att allt är 
så rätt och riktigt. Han har inte ens 
rätt i sina egna skäl, som han angivit 
för vargjakt!

Centerpartiets ena vallöfte 2006 
var att varg skulle bli jaktbart vilt i 
vårt land. När sedan rovdjurspropo-
sitionen börjar ta form och den skulle 
debatteras i Rovdjursutskottet och 
kammaren, visar det sig att de övriga 
partierna inte fått någon som helst 
motstridande information kring äm-
net, endast Carlgrens information 
presenteras. Och den informationen 
är samstämmig i vad jägarförbunden 
anser i frågan.

Carlgren och regeringen har fått 
flertalet forskarrapporter kring varg 
av ”tunga” enskilda forskares utta-
lande, SRF, SNF, WWF och genom att 
läsa EUs art & habitetsdirektiv,  men 
utan att ta någon som helst notis om 
dessa. Däremot har jägarförbundens 
”samtliga” rapporter återgetts i rov-
djursutskottets material och beskri-
vits som verklighetens faktiska rap-
port.

SKÄL SOM ANGAVS till och före varg-
jakten, var dessa:

• Inavlad vargstam, att skjuta 
bort de sjuka djuren

Jakten skedde i blindo och de djur 
som sågs sköts, till och med ett för-
äldrapar med ungvalpar. Skadeskjut-
ningen var hög. SVA:s efterkontroll 
av kropparna visar att ”alla djuren 
var friska”.

• Varg river och dödar allt för 
många tamboskap (tar för mycket 
vilt).

Hur många det är som har sin 
utkomst av fäbodbruk/fårskötsel i 
vargområde har ännu inte redovi-
sats. Dessutom har ingen hjälp med 
rovdjursstängsling och herdehund 
erbjudits utsatta brukare. Att vargen 
tar ”för mycket” vilt är nonsens. Dels 
styrs predatorernas överlevnad av 
viltets gynnsamma status, dels hade 
vi inte haft den enorma mängd tra-
fikolyckor med vilt om så vore fallet 
och skogsbruket hade inte innehaft 
de antal skador de redovisar, år efter 
år.

• Många människor på lands-
bygden är livrädda för varg, de 
vågar inte låta barnen gå ut och 
de oroas när de är i skogen och 
plockar svamp och bär.

De flesta människor som bor i var-
gområden är inte rädda för vargen, 
det visar entydigt flertalet under-
sökningar och inte minst rapporten 
FjällMistra. Dessutom accepteras det 
att människor i vargområden får tra-
kasseras utan myndighetsåtgärd för 
att komma till rätta med dess trakas-
serier. Slutligen, ingen information 
finns om vargen för vargrädda. Varg 
angriper inte människor.

• Massvis av jakthundar dödas 
och lemlästas av varg, jakten är i 
farozonen.

De flesta jakthundar dör i trafiko-
lyckor, för vådaskott och hade kunnat 
undkomma vargmöten om de ”jagats 
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in” korrekt med doftdiskriminering 
och förbud för löshundsjakt vid var-
grevir.
Carlgren säger till media att jakten 
utförts perfekt och korrekt, en bra 
jakt helt enkelt. Över tiotusen jägare 
anmälde sitt intresse för att få skjuta 
de 27 vargar som Naturvårdsverket 
tilldelat till jakten, 4 500 fick rätten 
att skjuta varg. Och troligen var det 
fler personer än så i skogarna som 
”vargnät och hjälpare” åt skyttarna. 
Den tjänsteman på länsstyrelsen i 
Dalarna, miljövårdsdirektör Stig Åke 
Svensson, som följde jakten närmare 
än andra använde ordet ”kaos”, om 
jakten. Han säger vidare att ” högre 
krav på jakt på akut hotade däggdjur 
har tydligen inte Sveriges största 
parti”.

LANDETS SANNOLIKT FRÄMST auk-
toritet på den skandinaviska varg-
stammen och dess genetik, professor 
Hans Ellegren på Uppsala universi-
tet, säger: ”Ur en vetenskaplig syn-
vinkel så är dagens 200 djur alldeles 
för lite för att man ska ha en långsik-
tigt hållbar livskraftig vargstam. Så 
alla åtgärder som reducerar antalet 
djur kommer att inverka negativt på 
vargstammen.” 

De viktigaste åtgärderna för en 
livskraftig vargstam, enligt Ellegren 
är: ” låt stammen växa så snabbt 
som möjligt och se till att det kom-
mer till nytt blod”. Åtta tunga fors-
kare vid zoologiska institutionen på 
Stockholms universitet med experten 

på vargens genetik, Linda Laikre, i 
spetsen säger: ”Licensjakten på varg 
har försatt det starkt inavelsskadade 
och utrotningshotade svenska varg-
beståndet i ett ännu sämre genetiskt 
läge”.

Trots dessa och mångt många fler 
liknande vetenskapliga bevis fram-
härdar miljöministern med att säga 
”att licensjakten är bra för den sjuka 
vargstammen” och att nya djur skall 
säkra vargstammen, genom invand-
ring och eller utplantering om det 
förstnämnda inte visar sig ske/fung-
era. Dessutom påstår han att varg-
jakten ger vargen som art i vårt land 
en acceptans bland jägare och lands-
ortsbefolkning.

Sanningen är den att Carlgren har 
blivit lurad av jägarförbunden med 
deras redovisning av det ”faktiska” 
läget för och kring vargstammen i 
vårt land, vilken Carlgren har under-
låtit att sakligt och grundligt kontrol-
lera, innan beslut fattades för licens-
jakten på varg. 

Jägarförbunden har inte på intet 
vis förbundit sig till att låta varg-
stammen öka efter vargjakten, så il-
legal jakt och vargmotstånd har väd-
rat morgonluft av Carlgrens beslut. 
Istället för att han fått allierad fixade 
han fler som utövar egenmäktigt för-
farande i skogen och nu försöker han 
med alla möjliga tungvrickande kul-
lerbyttor förklara att han hade rätt 
och alla vi andra fel. 

Är det så ni i alliansen vill att vi 
skall uppfatta vår svenska regerings 

NATUREN - JÄGARENS LEKSTUGA?
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inställning till vår akut utrotningsho-
tade varg?

ANDREAS CARLGREN! DU är skyldig 
svenska folket en ursäkt som eventu-
ellt kan komma att gottgöra dina fel-
aktiga beslut. Licensjakten på varg 
tas bort och ersätts med rovdjurs-
skydd, där bland annat jaktmetoder 
genomlyses och förändras för viltets 
väl. Jägarförbundens verksamhet 
och utförandet av den, skall upp på 
bordet. Dels på grund av din starka 
tilltro till deras ord och verksam-
het, dels på grund av att det aldrig 
egentligen funnits någon kontroll att 
tala om vad gäller jägarutbildningen, 

innehav av jakträtt, jaktmark, inne-
hav av jaktvapen och jakthundens 
rätt.

Inför en Lex jakt;
• det skall vara en statlig kontroll 

av jaktutbildning, jaktlicensinnehav,
skyttekunskap, nykterhet. 
• bössor och skotrar skall mär-

kas, 
• nära kontroll av jägare och de-

ras byte skall ske konstant med spe-
ciell länsmyndighet, 

• all illegal jakt skall med alla till 
buds stående medel beivras – brott 
mot tystnad/skyddande av jaktbrott 
får ökad straff  påföljd och genererar 
indragen jakträtt, även under viss tid 



JAKTDEBATT 3/2010  17

NATUREN - JÄGARENS LEKSTUGA?

efter att straffet avtjänats. 
• beslut kring rovdjursjakt/skydds-

jakt skall avgöras av Naturvårdsver-
ket och inte av länsstyrelserna. 

• tamboskapshållare i vargrevir 
skall få hjälp med rovdjursstängsling, 
herdehund och kan kopplas till natur-
turism. 

• kontroll av biologiundervisning-
en i svenska skolor, det tycks råda en 
okunskap om den svenska naturen 
och sambanden i den.

• jakthundars rätt skall kontrol-
leras; genom utbildning av den med 
doftdiskriminering, utbildning av 
hundägaren kring hundens fostran 
genom etologiska och moderna trä-

ningsmetoder, dessutom skall kon-
troll ske av att hundens sociala och fy-
siska omvårdnad är god. En jakthund 
skall fysiskt tränas upp inför jaktpas-
sen och varvas ned efter att jaktsä-
songen är avslutad enligt adekvata 
fysiologiska träningsmetoder. Under 
icke jaktsäsong skall hunden ha ett 
fullgott socialt och aktivt liv och inte 
leva som hundgårds/bandhund.

Detta kan i sig ske inom ramen för 
jägarlicensen och utformas via sam-
stämmigt vetenskapligt erkänd hund-
kunskap.

Charlotte Swanstein är hund-
psykolog, författare och lärare

www.fidos.se
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Visst kan fågeljakt avvecklas 

VISST KAN FÅGELJAKT AVVECKLAS

ARNE OHLSSON

Sveriges Ornitologiska Förenings 
(SOF) tidskrift Vår Fågelvärld 

hade i nr 1/2010 en huvudledare med 
rubriken ”Skall fågeljakten avskaffas 
i en nära framtid?”  Den är författad 
av Lars Lindell, SOFs dåvarande ord-
förande. (Lars Lindell avgick på års-
mötet i år och efterträddes av Dennis 
Kraft).

Rubriken var överraskande. SOF 
har nämligen under alla år accepterat 
fågeljakt. Att jakt enligt SOFs policy 
skall ske under betydligt bättre for-
mer än som råder, är självklart. Men 
att avskaffa fågeljakt, åtminstone i 
princip, så långt genomförbart? Eller 
omvänt, är det inte minst det som en 
ornitologisk förening borde ha som 
(ett av sina) huvudmål? Hur kan en 
förening för fåglar, fågelintresse, få-
gelskydd finna att det är i sin ordning 
att hundratusentals fåglar skjuts ner 
och även fångas i fällor vartenda år?

Nu har SOF gjort och gör många 
bra saker när det gäller fågelskydd, 
därom råder ingen tvekan. Själv var 
jag medlem i SOF redan i mina sena 
tonår. Under utlandsåren tappade jag 
bort medlemskapet men återupptog 
det senare. Man kan alltså vara med-
lem i en förening även om man inte 

stödjer ett hundra procent av dess 
program. Förmodligen finns ändå 
ingen förening vars uppfattningar 
och målsättningar man instämmer i 
på varje punkt.

Men, rubriken på ledaren var över-
raskande. Signaleras nya tider? Kan-
ske arbetar man mot en konsekvent 
hållning för fåglarna? Som sagt, viss 
jakt accepteras för närvarande och 
då menar SOF att ett tungt vägande 
skäl skall vara att den skjutna fågeln 
tas tillvara för konsumtion. Detta 
innebär att kråkan bör fredas men 
inte bläsanden.

FÅGLAR ÄR LEVANDE och kännande 
varelser, De får, enligt min mening, 
aldrig någonsin jämställas med så 
kallade naturresurser, att ”skörda”, 
att ”beskatta”. Eller förfölja vissa 
arter enbart för att de livnär sig på 
sådant som vi av egoistiska skäl inte 
tycker om att de tar och äter.

Hade ornitologerna haft en klar 
linje för avveckling av fågeljakt un-
der åren, då hade jägarna vid det här 
laget stått avslöjade och blottade på 
ett helt annat sätt. Nämligen att de 
sysslar med något som (nästan alltid) 
är onödigt, brutalt och plågamt, mer 
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eller mindre hänsynslöst, stressande, 
störande, ekologiskt felaktigt i många 
lägen. I många fall är jakt mestadels 
grundad på dumhet och vanföreställ-
ningar och inbillade föreställningar. 

TORSTEN MÖRNER, veterinären och 
förbundsordföranden i Svenska Jäga-
reförbundet, replikerar under Opinion 
i VF 2/2010 medelst ett insmickrande 
självporträtt och där han efterlyser 
samarbete för gemensamma målsätt-
ningar. Men det finns en avgrund: att 
för nöjes skull skjuta och fånga fåglar 
och därmed oundvikligen skada X an-
tal. Om man tänker laga middag på 
dem eller bara ska ta död på dem för 
att de är ”skadliga” innebär i vilket 

fall som helst att man i onödan bestu-
lit en annan varelse på dess liv. 

Möjligen vore visst samarbete 
tänkbart den dag som jägarna accep-
terar att jakt enkom för nöjets skull 
inte längre hör hemma i ett civilise-
rat samhälle och att de inser att de-
ras enda roll med djupare motivation, 
det är jakt på älg och vildsvin och rå-
djur och någon ytterligare art.

PER GAHRTON (som tidigare under 
någon period var medlem i RHJ), ur-
säktar i samma VF  lidandet under 
jakten med att tamdjur plågas och 
så länge de gör så kan inte jakten 
förbjudas. Tänk om någon hade reso-
nerat enligt den ”logiken” om män-

VISST KAN FÅGELJAKT AVVECKLAS 

Gräsand, den mest jagade sjöfågeln. även den jakten är onödig. 
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niskors lidande i en tragisk konflikt 
någonstans i världen, att i en annan 
konflikt där plågas invånarna också 
(eller ännu mer). Skulle månne inte 
förbättrande åtgärder på ett djurför-
trycksområde vara bra och rätt, eller 
om Gazaborna kunde få det drägliga-
re även om förhållandena är fortsatt 
hemska i Darfur?

SOFs linje borde likna den som 
flera fågelskyddsorganisationer har 
på kontinenten, att man verkligen 
vill skydda alla fåglar, arter och in-
divider, och även om och när jakten 
inte hotar populationerna. Och som 
jag sagt tidigare, det gör ingen fysisk 
och individuell skillnad att bli skad-
skjuten om man är en kråka eller en 
storskrake, eller en fredad storspov.

Mer än beklaglig är också den 
svaghet som ligger i att många fågel-
intresserade, fågelmänniskor, skå-
dare, kryssare… inte betydligt mer 
agerar som verkliga fågelvänner och 
engagerar sig i frågor om jakt och an-
nat som gör livet surt för fåglarna.

Det är roligt att se nya arter och 
det är coolt att kryssa, jovisst. Men, 
kan man vara verkligt fågelintresse-
rad utan att samtidigt vara fågelvän? 
Kan man bli upprymd över rariteten 
och samtidigt likgiltig och empatibe-
friad för högen med skjutna änder på 
insjöns strand eller för kråkorna och 
skatorna och nötskrikorna som för-
tvivlat försöker ta sig ur fällan? Det 
borde inte vara möjligt, det är min 
bestämda slutsats. 

VISST KAN FÅGELJAKT AVVECKLAS

Tjädertuppar 
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 ▶ Fällor skadar de infångade dju-
ren fysiskt och fysiologiskt. Det finns 
många  dokumenterade fall av kort-
och långsiktiga skador på djur som 
fångats i fällor. Bland annat har man 
funnit att rovdjur allvarligt skadat 
klor och tänder i sina försök att ta sig 
ut ur så kallade lådfällor. Insidan av 
fällor bär tydliga spår efter klor och 
tänder i fällans väggar och där finns 
också ofta blodstänk och utstrukna 
blodfläckar. Skador på tänder ger 
upphov till orofacial smärta (ansikts-
smärta). Hos människor rankas detta 
som en av de mest intensiva smärt-
upplevelserna. Skadorna kan också 
ge upphov till långvariga tandinfek-
tioner. Klo- och tandskador försvårar 
bytesfångst för överlevande djur.

SKÄL OCH ARGUMENT MOT FÄLLFÅNGST 

Skäl och argument 
mot fällfångst

Det finns många skäl mot att fånga vilda djur med fällor. 
När frågan debatteras är det kanske inte alltid så lätt att 
komma ihåg alla de anledningar som finns. Men det handlar 
om en förkastlig form av jakt som är omfattande, effektiv 
och plågsam. 
Jaktdebatt återger här en sammanställning i punktform som 
vi hoppas är till hjälp och klarlägger varför vi fortsatt måste 
arbeta mot förföljelsen av vilda djur med fångstredskap. 
Använd gärna våra argument. 

Djur som fångats i snaror löper 
också stor risk att skada ben, leder 
och muskler när de drar och rycker 
för att komma loss. Snaror ger också 
upphov till tryckskador på hud och 
underliggande muskler.

Djur ökar sin fysiska aktivitet mar-
kant när de försöker ta sig ur fällan, 
med bland annat ökad hjärtfrekvens 
och kroppstemperatur som följd. På 
grund av den fysiska ansträngningen 
och psykiska stressen ändras me-
tabolit- och pH-nivåerna i blod och 
muskulatur, vilket kan leda till livs-
hotande muskelskador och cirku-
lationskollaps (så kallad  ”capture 
myopathy”). 

Fällfångade djur kan drabbas av 
uttorkning eftersom de kan vistas 
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länge i fällan utan tillgång till vatten 
och på grund av att de förlorar väts-
ka när de kämpar för att bli fria.

Djur som är fångade i fällor kan 
utsättas för väder och extrema tem-
peraturer. Djur som fångats i snara är 
också exponerade för andra rovdjur.

▶ Fällor skadar de infångade dju-
ren psykiskt. Det krävs normalt ingen 
större inlevelseförmåga för att före-
ställa sig den panik som ett vilt djur 
utsätts för när det fångas i fälla och 
när jägaren kommer och det inte kan 
ta sig därifrån. Stress och smärta vid 
infångandet orsakar också betydande 
förändringar av hormoner, ffa ökning 

av stresshormonet kortisol, enzymer, 
elektrolyter och pH. Ängslan och 
smärtan orsakad av inspärrningen 
och ansträngningen för att befria sig 
kan därför leda till negativa effekter 
på djurets hälsa och fortsatta över-
levnad.

▶ Fällor är inte selektiva. Det är 
knappast möjligt att konstruera fäl-
lor så att de endast fångar en speci-
fik djurart, varför det inträffar att an-
dra djur, vilda eller tama, fångas. Om 
andra djur än avsedda fångas ska de 
enligt regelverket släppas fria. Ef-
tersom många djur skadats kan de-
ras fortsatta överlevnad vara hotad. 

Fälla med duva som lockfågel. 
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Även mindre skador som en övergå-
ende hälta kan leda till ökad risk för 
predation på djuret och minskade 
möjligheter för djuret att söka föda. 
Vidare föreligger risk för att mindre 
nogräknade personer inte släpper lös 
djur som fångats av misstag. 

▶ Fälljakt kan leda till ett extremt 
högt jakttryck.  Fällor jagar dygnet 
runt och året runt vilket gör dem ex-
tremt effektiva – inte minst under pe-
rioder med begränsad bytestillgång 
för rovdjuren. Det är mycket vanligt 
att jägaren fodrar in de tilltänkta by-
tesdjuren genom att beta fällan men 
avvakta med att gillra den tills dju-
ren förlorat sin misstänksamhet mot 
konstruktionen. 

▶ Fälljakt ökar risken för illegal 
jakt. Fällor konstruerade för att fånga 
”lovliga” byten kan mycket väl fånga 
också fridlysta djur. Det finns inget 
som hindrar att ”lofällor” under tider 
då jakt på lo är förbjuden kallas räv-
fällor och kan fortsatt vara gillrade.       
Med tanke på det kända hatet mot 
rovdjur, som utgör konkurrenter om 
jägares jaktbyten, föreligger en icke 
obetydlig risk för att dessa dödas is-
tället för att släppas fria. Av natur-
liga skäl finns inga bra beräkningar 
av antalet illegalt fällfångade rovdjur 
eller för den delen legalt fångade 
heller. Man kan ändå misstänka att 
omfattningen av såväl den illegala 
som den legala rovdjursjakten är för-
hållandevis stor.

SKÄL OCH ARGUMENT MOT FÄLLFÅNGST 

▶ Det saknas samhällelig tillsyn 
över fälljakten. Fångstredskap för 
större däggdjur ska vittjas minst en 
gång per dygn på morgonen och fällor 
för mindre djur två gånger per dygn, 
morgon och kväll. Men samhället 
utövar ingen kontroll av att så sker. 
Ingen utom jägarna själva vet var fäl-
lorna står, varför inte heller någon 
annan har möjlighet att observera 
dem. Då jägare försummar tillsynen 
av fällorna kommer detta så gott som 
aldrig till någon annans kännedom.

▶ Fälljakt har inget rekreations-
värde. Från jägarhåll framhålls alltid 
jaktens stora rekreations- och under-
hållningsvärde och att det är natur-
upplevelsen och inte själva dödandet 
som är behållningen av jakten. När 
det gäller fälljakt är det svårt att fö-
reställa sig att det ska ge vare sig 
rekreation eller naturupplevelse att 
vittja en fälla och avliva det djur som 
råkat hamna där.

▶ Fälljakt ökar risken för hat-
brott mot stora rovdjur. Det har fö-
rekommit flera kända fall av grovt 
jaktbrott/djurplågeri riktat mot så-
väl varg, järv som björn. Djuren har 
hetsats med och körts över med snö-
skoter och djur har påskjutits i avsikt 
att skada istället för att döda. Det 
förekommer ett starkt rovdjurshat 
bland vissa jägare och det kan inte 
uteslutas att ett fällfångat rovdjur ut-
sätts för djurplågeri där det försatts i 
hjälplöst tillstånd. 
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SKÄL OCH ARGUMENT MOT FÄLLFÅNGST 

▶ Kråkfågelfällor fångar ofta rov-
fåglar. Det finns flera olika typer av 
fällor för fångst av kråkfåglar - mes-
tadels illa sedda av jägarna. En av de 
vanligaste är norsk kråkfälla. Den är 
ett par meter hög och fåglarna lock-
as in mellan ribborna i den ”stege” 
som ligger på ovansidan. I regelver-
ket saknas dock bestämmelser om 
avstånd mellan ribborna varför dessa 
ofta är så stora att rovfåglar lätt tar 
sig in. En mycket vanlig felfångad art 
är ormvråk, men även fjällvråk, glada 
m.fl. fångas. Härvidlag föreligger en 
god möjlighet för rovfågelhatare att 
fånga rovfåglar och sedan i tysthet 
avliva dem. Vissa jägare har lämpligt 
ribbavstånd för att slippa rovfågel-
fångst medan andra år efter år har 
fällor som släpper igenom rovfåglar. 

 Även andra fåglar som alla är 
fredade, från koltrastar till hackspet-
tar och ugglor, fastnar i fällor där de 
ibland dödas, ibland skadas, ibland 
negligeras. 

▶ Skador på fåglar. Liksom dägg-
djur får många fåglar panik av att 
vara fångade i fällan och skadar sig 
när de försöker ta sig ut. Det uppstår 
en svår stressituation när kanske ett 
tiotal kråkor och/eller skator tvingas 
trängas i en fälla. Om de släpps ut är 
de ofta utmattade.

▶ Lockfåglar. Sedan 2008 är li-
censjakt på duvhök för dödande för-
bjuden men fångsttillstånd ges till ett 
flertal gods i bl a Skåne, Östergötland 

och Uppland. Som lockfågel används 
tamduva, vanligtvis vita och småväxta 
individer. Denna upplever svår skräck 
när duvhök eller annan rovfågel slår 
efter den i fällan och den inte kan 
komma undan. Tillsyn av duvan är 
ofta bristfällig med matbrist, inget el-
ler smutsigt vatten, lager av spillning 
på burgolvet/marken. Ofta vistas du-
van i buren vintertid i svår köld, blåst, 
snöfall etc. Det är svårt att se att det-
ta är förenligt med djurskyddslagen 
då duvan är ett tamt djur. Duvor är 
sociala fåglar och ensamheten kan 
sannolikt inge obehag.

▶ Örnar i fällor. Även kungsörn 
och havsörn fångas då och då i stora 
fällor för fyrfota rovdjur.

▶ Omfattande rovfågelfångst. I 
södra Sverige finns koncentration av 
övervintrande rovfåglar från senhöst 
till våren och antalet illegalt fångade 
rovfåglar kan bli betydande på god-
sen och de större gårdarna.

▶ Övergivna fällor. Gamla fällor 
som inte längre används står oftast 
kvar i markerna. Även när de inte 
längre är gillrade kan djur fastna i 
dem eller skada sig. De torde också 
kunna betraktas som nedskräpning.

JOHAN LINDSJÖ (veterinär), 
LISE-LOTTE NORIN (biolog, pensione-

rad naturvårdsdirektör), 
ARNE OHLSSON (ornitolog, redaktör 

för Jaktdebatt)
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OLJEUTSLÄPP MED LINDRING 
I NÖDEN
Tvåhundra fågeltvättare ska 
utbildas i Sverige, skriver 
Svenska Blå Stjärnan 
■ Sverige saknar riksomfattande be-
redskap för att hantera oljeskadade 
fåglar, trots att Östersjön är ett av 
världens mest trafi kerade hav med 
hundratals mindre oljeutsläpp varje 
år. Nu har Svenska Blå Stjärnan till-
sammans med KFV s Riksförbund 
(Katastrofhjälp Fåglar & Vilt) fått i 
uppdrag av Myndigheten för samhäll-
skydd och beredskap att organisera 
utbildning av två hundra personer i 
hur man tvättar oljeskadade fåglar. 

Målet är att öka den svenska be-
redskapen inför en eventuell oljeka-
tastrof och att bygga upp en organi-
sation som kan klara stora insatser. 
Dagligen ser vi hjärtslitande TV-in-
slag från Mexikanska Golfen om fåg-
lar som är helt insmetade med olja. 

Oljekatastrofer har hänt och kom-
mer att hända även i Östersjön. Det 
räcker med en oljefl äck av en fem-
kronas storlek för att en fågel ska 
dö en långsam och plågsam död. Att 
tvätta fåglar är en särskild kunskap 
och de som kan det bäst i Sverige är 
frivilligorganisationen KFV. Tvättin-
struktörer från KFV ska utbilda åtta 
instruktörer, som i sin tur ska utbilda 

NOTERAT PÅ JAKTFRONTEN

Noterat på jaktfronten
Sammanställt och kommenterat 
av Anne-Marie Litzen
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tvåhundra volontärer. 
Vi har en väl fungerande organisa-

tion. Det är vi som bland annat mass-
vaccinerar lantbrukets djur när det 
bryter ut epidemier, säger Svenska 
Blå Stjärnans ordförande Christina 
Lind. Den upphandlade utbildningen 
omfattar kuststräckan från Sundsvall 
i norr till Västervik i söder samt Got-
land. 

De samverkande organisationer-
na anser att utbildningen är mycket 
angelägen och man hoppas få ytter-
ligare medel till att utbilda fler för 
kunna täcka in hela Östersjökusten 
med kunniga fågeltvättare. Att tvätta 
en fågel är inte svårt men det är helt 
avgörande för fågelns chans att över-
leva att det görs på rätt sätt. Insatsen 
måste påbörjas omedelbart. 

I utbildningen kommer man att 
få lära sig hela hanteringen från att 
närma sig en skadad fågel till dess 
den är färdigbehandlad och kan släp-
pas ut i frihet igen, berättar Mikael 
Ovegård som samordnar utbildning-
en från KFVs sida

STOCKHOLMSVARGAR
Vargungar födda i Stockholms 
län, meddelar SVT den 13 maj 
2010.
■ För första gången på 170 år har vil-
da vargvalpar fötts inom Stockholms 
län. Den historiska händelsen inträf-
fade tre veckor tidigare i skogarna 
mellan Åkersberga och Norrtälje. 

Lyan besöktes av forskare och 

Länsstyrelsen som rapporterade fyra 
valpar, tre hannar och en hona. Samt-
liga märktes med små microchips för 
framtida identifiering.  

Enligt Olof Liberg, koordinator för 
det skandinaviska vargforsknings-
projektet Skandulv, har inte vargar 
fortplantat sig inom länet sedan bör-
jan av 1840-talet. Men han tror att 
det finns utrymme för åtminstone ett 
revir till norr om huvudstaden.

Valparna tillhör ett vargpar som 
etablerade sig i höstas i området. 
Deras revir, Rialareviret, är ett av 
de minsta i landet, bara runt 20 000 
hektar. Det är dessutom de enda var-
garna i landet vars huvudföda är rå-
djur, snarare än älg. 

När vi följde dem i mars-april dö-
dade de ett rådjur per dag, säger 
Liberg. Pappan till valparna bedöms 
som mycket värdefull genetiskt för 
den inavlade svenska vargstammen 
eftersom han är son till en varg av 
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Valp i Rialareviret.
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finskt-ryskt ursprung i Galvenreviret 
i Hälsingland. Under den kontrover-
siella vargjakten i vintras var Galven-
reviret fredat. Blir det jakt den kom-
mande vintern lär också Rialareviret 
undantas. Valparnas så kallade ina-
velskoefficient - ett mått på graden 
av inavel är mycket låg. 

På Länsstyrelsen arbetar man nu 
hårt för att minska riskerna för kon-
flikter med de boende i området. På 
många platser i landet där vargar 
har etablerat sig har motståndet från 
ortsbor och jägare varit stort. Frågan 
är om historien ska upprepa sig i Ri-
alareviret. Än så länge har det varit 
ovanligt lugnt. 

Paret har i stort sett inte dödat 
några får eller hundar alls. Men det 
kan bli konflikt i framtiden med jä-
garna med tanke på att vargarnas ut-
tag ur rådjursstammen är rätt omfat-
tande, säger Liberg.

PS.
Och så, den 3 augusti kommer 

rapporterna i media om en vargriven 
kalv i Roslagen, fyra mil från Sergels 
torg.

RENT HAT OCH HOT
Tjänstemän mordhotade, skriver 
SVD om den 30 april 2010
■ Mordhot eller andra hot och trakas-
serier har mött varannan tjänsteman 
som arbetar med rovdjur i de fem 
län där licensjakt på varg är tillåten. 
Så infekterad är vargfrågan visar en 

undersökning som radioprogrammet 
Kaliber gjort med 52 berörda tjänste-
män, uppger Sveriges Radios Ekore-
daktion.

45 av dessa tjänstemän har arbetat 
mer än ett år med rovdjur och det är 
hälften av dessa som varit utsatta på 
något sätt. En av dem är Per Johans-
son, naturbevakare vid länsstyrelsen 
i Dalarna, ett av varglänen. Johans-
son har minst två gånger blivit indi-
rekt hotad till livet - fast någon annan 
skulle sätta hotet i verket.

Bland annat Per Johansson har 
fått däcken sönderskurna på sin bil 
hemma på sin gård.

- Åtta meter från mitt köksfönster, 
berättar han.

Mats Hallin är en annan naturbe-
vakare vid länsstyrelsen i Dalarna 
som berättar om oro och olust över 
hur människor visat sitt missnöje 
med rovdjurspolitiken.

- Man jobbar oftast ensam så det 
blir en otrygg arbetsplats eller ar-
betssituation, förklarar Hallin.

SVT visade i våras i dokumentären 
Vargkriget att en grupp jägare arbe-
tar systematiskt för att försöka utro-
ta den svenska vargen. De använder 
bland annat förgiftade köttbitar, fäl-
lor och avsågade älgstudsare.

- Politikerna måste förstå att var-
gen ska bort, säger en av de anonyma 
männen i dokumentären.

”Favoriten” i jakten på varg är det 
förgiftade köttet. 

– Oslagbart, de jagar dygnet runt, 
säger en av männen.

NOTERAT PÅ JAKTFRONTEN
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TÖRST EFTER DET VILDA

Törst efter det vilda

Någon gång får den djur och na-
turintresserade allmänheten 

genom press, radio, TV och internet 
information om jägarnas törst efter s 
k skjutbart eller jaktbart vilt. 

Exemplen är många: de otidsen-
liga fällorna som är utplacerade i 
markerna, stockfällor där födosökan-
de djur blir fastklämda och får utstå  

en ibland lång dödskamp.
Andra burfällor använder instäng-

da levande varelser som lockbete 
där de får sitta öga mot öga med det 
fångade rovdjuret, endast avskilda 
med ett nät från predatorn, ibland 
dygnsvis.

Vad är allt detta? Hur kan man 
rättvist beskriva det? Jo, allt detta är 

djurplågeri som före-
kommer endast därför 
att det skall finnas mer 
för jägarna att skjuta. 
Rovdjuren som skjuts 
och fångas är jägar-
nas konkurrenter om 
jaktbart vilt - därför 
skall dessa bort.

Grytjakt efter räv 
och grävling är lika 
otidsenlig som grym. 
Efter ibland timslånga 
drev medhundar drivs 
offret ner i sitt gryt, 
för att sedan drivas ut 
och dödas.

Forskning har vi-
sat på höga nivåer av 
stresshormon hos djur 
som jagas med hund. 
Därför bör all jakt 
med drivande hund 
ifrågasättas.

Nu är det dags för FO
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DJURSKYDDETS ORGANISERING

decimering av vildsvinstammen, 
också med fällor. Även lodjuret 
skall bemötas på samma otidsen-
liga sätt.

ALL VETENSKAPLIG FORSKNING 
där djurförsök ingår utsätts i 
Sverige för prövning av en för-
söksetisk nämnd. Även ekologiskt 
fältarbete granskas ur ett etiskt 
perspektiv innan tillstånd kan ges. 
Nämnderna beaktar syftet med en 
studie, värdet av den förväntade 
kunskapen och djurens väl och ve: 
de skall inte utsättas för omotive-
rat lidande.

Med hänsyn till den hets ett ja-
gat eller instängt djur utsätts för 
vid drev med hund, jakt vid gryt 
eller vid påskjutning, den mycket 
höga frekvensen skadeskjutning-
ar, samt jaktens enda syfte som 
är personlig rekreation, så skulle 
en motsvarande rigorös etisk 
prövning av jakt aldrig någonsin 
resultera i ett tillstyrkande. En så-
dan prövning skulle inte ha större 
chans än en snöboll i helvetet!

I lagen står det: Djuren får inte 
utsättas för omotiverat lidande. 
Ändå fortgår det. Med all rätt stäl-
ler man frågan: varför gäller och 
tillämpas inte lagen i det ovan 
skrivna?

Djurskyddets organisering, 
en tanke och en idé

I senaste numret av Jaktdebatt omta-
las den ”okända” föreningen Nordens 

viltrehabilitering. Det är en djurvår-
dande förening som jag stödjer sedan 
tio år. Dessutom stöder jag tytterligare 
tre djurskyddande föreningar. Detta 
känns för mig mycket spretigt. Och det 
står också att Jaktkritkerna har så få 
medlemmar. 

Är det inte dags att skapa en över-
gripande djurskyddsorganisation för 
vilda djur i Sverige? Jag tänker mig 
ungefär som LO fungerar på arbets-
marknaden, som håller i alla trådar och 
sedan portionerar ut problem, bidrag 
och arbetsuppgifter till de olika under-
avdelningarna. Exempelvis: Organisa-
tionen ”Skydda Sveriges vilda FLORA 
OCH FAUNA” (dit alla medlemsavgifter 
går). Underavdelningar kan vara: 

FAUNA: jakt, viltrehabilitering, 
forskning på vilda djur, lagstiftning, 
myndighetskontakter, fältarbete.

FLORA: fridlysning, fältarbete, myn-
dighetskontakter på riksplanet och EU.

Ordet omorganisation innebär för 
oss alla något stort, kostsamt och job-
bigt, men i detta fall kanske det skulle 
ge ”det vilda” fler medlemmar. Detta är 
en i framtiden stor attraktion för lan-
det i takt med att naturen hela tiden 
får stryka på foten i en allt mer global 
överbefolkning.

 BIRGITTA MALMQVIST 
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I år kändes det som om våren och 
flyttfåglarnas återkomst var mer 

efterlängtad än på många år. En bit 
in i april blev jag varm inombords 
bara av att åter kunna se den bara 
markens skiftande nyanser av jord, 
sten och gräs.
Men vi hade en sagolikt vacker och 

härlig vinter 2009-2010 med ett land-
skap inbäddat med massor av snö likt 
inbjudande gräddtårtor. Och våra få-
gelmatningar var ovanligt välbesökta. 
Mer än gärna forslade jag hem säck-
vis med fågelfrön och spannar med 
talgbollar. Ett hundratal individer av 
de vanligaste arterna kunde jag räk-

EN VÅRDAG ATT MINNAS LÄNGE

En vårdag att 
minnas länge

Tranrop bland gäss en tidig morgon.

HELENA HEYMAN

FOTO: HANS RING
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na in de kallaste dagarna. Däribland 
naturligtvis sparvhöken som mer el-
ler mindre bosatte sig i vår gamla 
och täta buxbomshäck.

Redan i början av mars började 
bofinken sjunga, kattugglan hoade 
både dag och natt kring sin holk och 
vipor smög omkring i det gulnade fjo-
lårsgräset ute på fälten.

Men den riktiga våren och ljuset 
kommer med tranorna, sägs det. Och 
nog stämde det väl i år!

STORA TRANDAGEN, den 25 mars, kom 
med sol och ljus och väldiga trumpe-
tande tranflockar i plog mot norr från 
rastplatserna på nordtyska Rügen. 
Men i skogen låg ännu snön i drivor 
under granarna. Mossarnas vatten-
speglar såg kalla och ogästvänliga ut. 

Bland bruna vassrester kunde jag 
ändå ana några tunna tranben kring 
nästan färdigbyggd bobale. Våra 
skånska tranpar kommer tidigt, kan-
ske övervintrar några?

Så sitter jag nu några dagar efter 
påsk i värmande solsken på sten-
gärdet vid min tomt och ser mig om  
på den vaknande naturen. Våra nord-
iska årstidsväxlingar tröttnar jag  
aldrig på.

Nötväckan bäddar i sin holk och glad-
paret parar sig på sin favoritgren i 
körsbärsträdet. I de döda almarna 
trummar både mindre och större 
hackspett på varsin utvald knast. Den 
mindre knattrar, den större låter mer 
som när man försöker öppna en gam-
mal gisten stugdörr.

I skogsbrynet sjunger rödhaken 
sin silverklockssång med taltrastens 
upprepningar i bakgrunden.  Då och 
då hörs en lärkdrill över fälten och 
tranorna ropar borta från mossen.

Blåsippan lyser av blåaste blått, 
så vackert mot gulblekt vintergräs. 
Några tussilago har jag satt i ett 
snapsglas på trädgårdsbordet och 
den allra första lilla vitsippan har sla-
git ut vid vedbodens södervägg.

Den vita musen i stengärdet ut-
anför köksfönstret lyser som ett vitt 
stopptecken där den kilar omkring på 
de mörka stenarna. Men, den lever 
ännu, efter två veckors barmark!

Ett hundratal sångsvanar passerar 
lågt och de sjunger verkligen, precis 
som även jag gör inombords!

Tunby på Österlen, sydöstra Skåne, 
den 8 april 2010

helena.heyman@telia.com
www.helenaheyman.se

EN VÅRDAG ATT MINNAS LÄNGE
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BÖKANDE VILDSVIN, MASKPLOCKANDE RÖDHAKAR

Bökande vildsvin, 
maskplockande rödhakar

Vi ser spåren efter dessa djur på 
allt fl er platser, den uppbökade 

jorden, grästuvorna som vänts upp 
och ner. Vildsvinens härjningar runt-
om i landskapet, och allt längre norrut 
i landet. Det tar det nog en viss tid att 
vänja sig vid detta inslag i markerna. 
Men jag vill egentligen inte kalla det 
härjningar, det handlar naturligtvis 
om naturligt födosök, om leverne på 
vildsvins sätt. ”Härjningar” är ett in-
fl ationsdrabbat favoritord hos de som 
snabbt och lätt, och utan insikt, kla-
gar och ondgör sig över vilda djur.

Komplikationerna rörande en 
snabbt ökande vildsvinspopulation 
och påverkan på inte minst mark-
häckande fåglar blir dock allt mer 
omfattande, och kommer att kräva 
sin uppmärksamhet med ställningsta-
gande på olika nivåer. Från i princip 
noll vildsvin till en population med 
sexsiff riga tal handlar detta om fau-
na- och fl orapåverkan av ansenliga 
dimensioner. 

Vildsvinsfrågan är stor, snarare 
större än vargfrågan! Vildsvin är allä-
tare, och de är energiska och kraft-

ARNE OHLSSON
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fulla. Och ett av de djur i den svenska 
faunan där jakt kan motiveras under 
rådande omständigheter och med 
tanke på hur snabbt de ökar i antal. 

FINNS DET DÅ fåglar som drar nytta 
av vildsvinsbökande i jord, mossa, 
gräs och grödor? Godbitar blottas ju 
och det påstås i artiklar och natur-
filmer att rödhakar har ett gott öga 
till en eller flera furagerande Sus 
scrofa. Jo, det kan nog löna sig. Hu-
ruvida rödhakar regelrätt följer efter 
vildsvin vet jag inte om någon verkli-
gen kontrollerat, men under födosök 
torde grisarna allt som oftast befinna 
sig inom ett rödhakerevir. Varför inte 
passa på? 

Och steget är inte heller så långt 
till att passa på när trädgårdsentusi-
asten arbetar med spade och hacka. 
Men det är mest ett brittiskt fenomen, 
uppskattat också hos den icke orni-
tologiskt intresserade allmänheten 
sedan långa tider tillbaka. I örikets 
trädgårdar är rödhaken också betyd-
ligt mer förtrogen med människor än 
här, och därmed närgången. 

Ibland uppmärksammas hur röd-
hakar sjunger i de mörkaste vinter-
nättar. Då och då ställer folk frågan 
om vad det är för några gynnare i få-
gelvärlden som tar så fullständigt fel 
på årstiderna! Men vinterrevir är alls 
inte dumt. Rakt ut ur mörkret porlar 
de förnämliga tonerna mångenstä-
des. Mörkertimmarnas scenmästare 
i välljud - när det är milt. Men när 

snön och kylan slår till på allvar har 
rödhakarna naturligtvis inte råd att 
sjunga.

För att återvända till de brittiska 
rödhakarna så är det i all enkelhet ett 
litet jubileum på gång där: 50 år som 
brittisk nationalfågel. Det var alltså 
1960 som den fick denna status. Men 
då hade den redan haft sin roll som 
julkortsfågel i hundra år.

Det engelska namnet robin (nu Eu-
ropean Robin) är per definition inget 
”riktigt” artnamn utan ett gammalt, 
populärt och folkligt namn som ac-
cepterats. Och sen finns det ju robins 
i andra delar av världen. Eller egent-
ligen inte. Britterna har tyckt att 
flera andra arter med rött på bröstet 
borde lämpligen heta någonting på 
robin. En smula tryggt och hemtamt 
kändes det, helt enkelt. Inte minst så 
med vandringstrasten i Nordamerika, 
American Robin.   

Rödhakens popularitet tar sig för 
övrigt många uttryck. När Robin 
Redbreast jagas på bl a Cypern och 
Malta väcker detta i Storbritannien 
ännu större avsky än när andra små-
fåglar skjuts eller fångas med lim, 
nät, fällor och en massa andra ”tradi-
tionella” vedervärdigheter.   

Vinternattsångare… Och så, inte 
minst aprilmäster-sångare, innan tro-
pikflyttarna återvänt och fullbordat 
ljudkulissen. Närhelst under jordklo-
tets årsresa som rödhaken sjunger är 
det bara att njuta av dess sköna toner 
i all enkelhet.

BÖKANDE VILDSVIN, MASKPLOCKANDE RÖDHAKAR

Bökande vildsvin, 
maskplockande rödhakar
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Mognadens färger intar fälten, 
gyllene nyanser av växtsäsong-

ens fullbordan. Ringduvorna flyger 
högt och lågt över korn, vete och är-
tor, ibland någon turkduva. Tidigare 
har karbidkanonernas dova knallar 
illustrerat skördetiden. Om det bara 
vore fredliga åtgärder! På andra fält 
har duvorna ”bekämpats” av inhyrda 
duvdråpare, ibland har deras blå-
gråa kroppar slängts i små högar i 
vägkanterna.

Man må förundra sig över att det 
går bra för ringduvepopulationen. 
Tänk på deras skrangliga bon! De-
ras två vita ägg som ibland kan ses 
underifrån, rakt genom det spretiga 
bomaterialet. Men det är tillräck-
ligt, uppenbarligen. Samtidigt finns 
många fåglar som tillverkar förnäma 
bokonstruktioner. Evolutionen har de-
finitivt tilldelat olikfärdiga talanger.

Högsommar, sensommar: så smy-
ger sig jaktsäsongen på igen. Den 
16 augusti, den 21 augusti, den 1 
september, den 1 oktober… våg ef-
ter våg av dödande drar genom sko-
garna, över fälten, längs stränderna. 
De vilda djuren har förstås inga ka-
lendrar av vår typ men plötsligt är 
deras fiender och banemän där. Att 
döda för nöjes skull, vilken hobby 
med ”livskvalitet”.

Änder och vadare drar längs kus-

TILL SIST

Till sist
ARNE OHLSSON

ten. Hur de bemöts längs andra kus-
ter beror på attityder, upplysta eller 
förlegade. Franska kuster är på sina 
håll som slaktfält. Man skulle önska 
att de stannande på stränderna och 
sandbankarna i Holland, där det för 
övrigt finns ett Djurens parti med två 
mandat i parlamentet efter årets val.

Så många bra ändringar av jaktlag-
stiftningen som kunnat genomföras 
om bara rätt empatiska attityder hade 
funnits hos politikerna och maktha-
varna. För de förföljda, skadade vilda 
djuren är nog den 19 september inte 
mycket att hurra för. Men, tänk om…

PS. På sidan 23 i nr 1 råkade jag 
skriva att jordens befolkning är 9 mil-
jarder. Den är 7 miljarder (men det är 
många så).

Ringduva med bomaterial i näbben. 
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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 ställning 
med jägarorganisationer vid avgö-
randen 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 de-
batt 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 as-
pekter på jakt

Medlemsavgifter 2010
fullbetalande medlem 125 kronor 
(erhåller Jaktdebatt)
familjemedlem: 25 kronor
Pg 22 69 89-2. Glöm inte namn och 
adress.

Hemsida och e-post
www.jaktkritikerna.se
info@jaktkritikerna.se

Jaktkritikernas styrelse
Hans Ryttman, ordförande       
Skönstaholmsvägen 68, 123 60 Farsta
hans.ryttman@comhem.se
08-94 09 63, 0768-44 95 44
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Arne Ohlsson, sekreterare       
Jägaregatan 106, 226 53 Lund
arne.e.ohlsson@telia.com
046-30 72 12, 070-217 92 90

Ewa Thebo, kassör              
Täljstensvägen 8 B, 752 40 Uppsala
ewa.thebo@uds.slu.se
018-50 10 90

Tatjana Kontio
Folkungagatan 154, 116 30 Stockholm
tatjana.kontio@telia.com
08-642 47 04

Lise-Lotte Norin
Statargatan 6, 735 31 Surahammar
lise-lotte.norin@telia.com
0220-36 401

Anne-Marie Litzen              
Margretelundsvägen 78, 167 36 Bromma
anne-marie.litzen@comhem.se
08-80 50 78

Annika Jonsson
Winborgs väg 29, 131 60 Nacka
an_jo@bredband.net
08-716 80 80 

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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Rådjuret - ett av vårt vackraste vilda djur. Rådjursbrunsten tenderar att inträffa allt senare 
på säsongen. Förr inföll brunsten i mitten och slutet av juli, men numera verkar  
högbrunsten infalla under första veckan i augusti. Därför borde bockjakten, om den ens 
ska bedrivas, senareläggas med minst en vecka från nuvarande start samt ske via  
tilldelning av licens och inte som nu, godtycklig avskjutning.
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