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Till sist har en nygammal regering 
tillträtt. Man kan ha olika politisk 

uppfattning om Fredrik Reinfeldt och 
hans ministrar i Alliansen har gynnat 
hela Sverige eller inte. Men en sak, i 
fråga om djur- och naturskydd måste 
alla hålla med om att de senaste fyra 
åren har varit katastrofala.

Fortfarande sitter Andres Carlgren 
kvar som miljöminister som anser att 
man skall jaga vargar för att de är så 
inavlade, och som anser att skogs-
bruket frivilligt skall sätta av skog 
för naturvård och samtidigt drar in 
pengar för uppköp av skog. Vargjak-
ten innebar en skadskjutning på 30% 
och staten kostade på 4-5 miljoner i 
administration för denna jakt. Många 
mer angelägna områden skulle ha be-
hövt dessa pengar. 

2010 utsågs av FN till det interna-
tionella året för biologisk mångfald. 
Av sju analyserade områden när det 

gällde naturvård, skogs- och jordbruk 
har inget område ansetts vara posi-
tivt för naturen. Så har det gått och 
inte lär det bli bättre de kommande 
åren. Samma minister har rimligtvis 
samma ointresse för dessa frågor nu 
som då. 

På tamdjurs- och jaktfronten sit-
ter också samma minister, Eskil Er-
landsson (tidigare jordbruksminister, 
numera landsbygdsminister). Det be-
tyder att grisar och minkar kommer 
att ha det lika fruktansvärt som nu 
under de kommande fyra (?) åren. 

Jakten kommer naturligtvis inte 
att förändras mer än att mer jakt 
kommer att tillåtas där Jägareförbun-
det kommer med förslagen, som t ex 
den förslagna utökade säljakten.

ÄVEN OM VI som är medlemmar i Jakt-
kritikerna anser att jaktfrågorna är 
mycket väsentliga djurskyddsfrågor 

Sen sist
HANS RYTTMAN

SEN SIST

Omslagsbild
Senvinter (21 februari 2009) och rådjuren rör sig över en värmländsk åker. Den brutna 
terrängen runt Sunne ger rådjuren den miljö de trivs bäst i. Här finns lodjur sedan 
lång tid men också en god rådjursstam. Även vintern 2010/2011 är kall och snörik.
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tycks inte det gälla de flesta andra.  
Som bekant är de flesta ointresse-
rade eller likgiltiga för dessa frågor. 
Det är ju vanligt att människor blir 
upprörda när de ser djur lida, som 
grisar som äter varandra, minkar 
som är blodiga genom slagsmål och 
fruktansvärda transportförhållan-
den för djur som skall till slakt. Men 
dessa glöms snart bort och nästan 
ingen förändring sker. När det gäl-
ler jakten är den helt osynlig och vad 
som sker i skogen kommer aldrig till 
allmänhetens kännedom. 

Trots en debattartikel i en av lan-
dets största dagstidningar med 100 
000-tals läsare är jaktkritiken glömd 
dagen efter. Ingen journalist anser 
det vara värt att gå vidare med detta 
stora djurskyddsproblem. Eftersom 
jag försökt att utnyttja de så kallade 

moderna medierna som blogg och 
Facebook-grupp (nu med ca 50 med-
lemmar) kommer ingen reaktion. De 
mest obskyra Facebook-grupperna 
kan få 1000-tals medlemmar så det 
säger ju en hel del om intresset för 
jaktfrågor.

DÅ VI ALLTID har varit en liten fören-
ing har vi alltid haft svårt att påverka 
jaktfrågor i större utsträckning. Av de 
socialdemokratiska regeringarna fick 
vi alltid yttra oss om förslag men av 
den borgliga har det aldrig kommit 
några förslag, trots att vi redan 2006 
var uppe på Jordbruksdepartementet 
och talade om jaktfrågorna. För att 
jaktfrågorna skall uppmärksammas 
måste vi bli fler. Vi hoppas att en an-
nonskampanj i flera djurskyddstid-
skrifter skall kunna ändra på detta.

SEN SIST
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I Sverige finns idag 29 nationalpar-
ker av olika storlek och spridda 

över landet.  Detta är den högsta ni-
vån av naturskydd i Sverige och inne-
bär att all mark inom parkerna är 

statlig egendom. De flesta tror kan-
ske att dessa områden som åtnjuter 
den högsta graden av skydd också er-
bjuder ett totalt skydd åt de däggdjur 
och fåglar som lever där. Så är dock 

JAKT I NATIONALPARKER

Jakt i nationalparker 
Inte ens i nationalparkerna får de vilda djuren vara ifred för jägare 
vilket torde vara okänt för många. I områden med högsta skyddsstatus 
som nationalpark innebär, förekommer jakt i olika utsträckning trots 
att intentionen borde vara totalt skydd.
LISE-LOTTE NORIN ger här en genomgång av jaktförhållandena i lan-
dets samtliga nationalparker, från Lappland till Skåne. 
Jaktkritikerna ser gärna att det bildas fler nationalparker. Alla lan-
dets naturtyper bör representeras i dessa. Exempelvis borde också de 
finaste fågelsjöarna vara nationalparker. Vi pläderar för totalt jaktför-
bud i samtliga. 

Söderåsens nationalpark är en av de största skyddade ädellövskogarna i 
Västeuropa. Symbolen är skogsduva som häckar i de gamla ihåliga träden.  
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JAKT I NATIONALPARKER

Nationalpark Inrättad år Jagade arter  Areal km2

Abisko 1909 0   77
Garphyttans 1909 0   1,1
Gotska Sandöns 1909 0   45
Hamra 1909 0   0,3
Pieljekaise 1909 0   153
Sarek 1909 0   1 970
Stora Sjöfallets 1909 0   1 278
Sånfjällets 1909 0   103
Ängsö 1909 0   2
Dalby Söderskogs 1918 0   0,4
Vadvetjåkka 1920 0   26
Blå Jungfruns 1926 0   2
Norra Kvills 1927 0   1,1
Töfsingdalens 1930 0   16
Muddus 1942 0   493
Padjelanta 1962 Älg   1 984
Store Mosse 1982 0   79
Tivedens 1983 0   14
Skuleskogens 1984 0   24
Stenshuvuds 1986 0   4
Björnlandets 1991 Älg   11
Djurö 1991 Dovhjort, räv  24
Tyresta 1993 0   20
Haparanda skärgårds 1995 0   60
Tresticklans 1996 ?*   29
Färnebofjärdens 1998 Älg, rådjur, mink, bäver 101
Söderåsens 2001 Dovhjort, hare  16
Fulufjällets 2002 Älg, hare, tjäder, orre, ripa 386
Kosterhavets 2009 Mink, rödräv, grävling, mård,  
  hare, ejder, grågås, gräsand,  
  knipa, storskrake, storskarv 389
* kan finnas fastigheter med jaktförbehåll 
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inte fallet. I 8 av nationalparkerna är 
jakt tillåten i större eller mindre om-
fattning.

Det finns också en tydlig trend 
när det gäller parkerna. I de gamla 
parkerna är de vilda djuren sedda 
som skyddsobjekt och befriade från 
jakt. Ju yngre parker desto mer hän-
syn har tagits till jägarintressena så 
att de som jagat innan skyddet fått 
fortsätta efteråt om än i något mer 
begränsad omfattning. I den allra 
nyaste, Kosterhavets nationalpark, 
har man i föreskrifterna uttryckligen 
sagt att de vilda djuren bara är natur-
resurser som ska utnyttjas och inte 
som tidigare skyddsobjekt.

Det har inte gått att få fram ex-
akta siffror för hur många djur som 

faktiskt dödas i parkerna och hur 
många dagar per år som jakten äger 
rum. Det gäller inte Kosterhavets na-
tionalpark där man har ålagt jägarna 
rapporteringsplikt i den delen.

DE NIO FÖRSTA nationalparkerna bil-
dades den 24 maj 1909. När dessa 
första nationalparker bildades det 
året stod det klart att jakt inte skulle 
få ske inom dessa. Det var Sareks, 
Stora Sjöfallets, Pieljekajse och Abi-
sko nationalparker i Norrbotten. Vi-
dare Sånfjället i Jämtlands län, Got-
ska Sandön i Gotlands län, Ängsö i 
Stockholms län, Garphyttan i Öre-
bro län och till sist den lilla Hamra 
i Gävleborgs län. Dessa parker utgör 
ungefär hälften av hela den yta som 

JAKT I NATIONALPARKER

Skärbäcken rinner i ravinen i Söderåsens nationalpark i Skåne och är häckningsplats 
för forsärla. 
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upptas av nationalparker i Sverige. 
Totalt uppgår nationalparksarealen 
till ca 7 310 kvadratkilometer, vilket 
är 1,8 % av landets yta. De flesta och 
största parkerna ligger i Norrbottens 
län och utgör 83 % av den totala na-
tionalparksytan.

SEX YTTERLIGARE PARKER bildades 
under perioden 1918-1942 och dessa 
är också jaktbefriade. Då bildades 
Dalby Söderskog i Skåne län (1918), 
Vadvetjåkka i Norrbottens län (1920), 
Blå Jungfrun (1926) och Norra Kvills 
i Kalmar län (1927), Töfsingdalens i 
Dalarna (1930) och Muddus i Norr-
botten (1942). Bortsett från Muddus 
var dessa nationalparker till ytan 
ganska små.

SEDAN INLEDS FÖRFALLET med den 
stora nationalparken Padjelanta i 
Norrbottens län som bildades 1962 
och där man tillät medlemmarna i 
Sirkas, Jåkkåkaska och Tuorpon sam-
ebyar att jaga älg.

Men under 80-talet bildas ytterli-
gare fyra tämligen små nationalpar-
ker som är fria från jakt. Det är Store 
Mosse i Jönköpings län, Skuleskogen 
i Västernorrlands län, Tivedens i Öre-
bro län och Stenshuvud i Skåne län.

På 90-talet har det uppenbarligen 
blivit svårare att hålla emot jaktin-
tresset. Av de sex nationalparker 
som bildas då är det bara två som är 
jaktbefriade, nämligen Haparanda 
skärgårds i Norrbottens län och Ty-
resta i Stockholms län.

ÅR 1991 BILDADES Björnlandets na-
tionalpark, Västernorrlands län och 
Djurö nationalpark (skärgård i Vä-
nern), Västra Götalands län. I Björn-
landets nationalpark är det tillåtet 
att jaga älg. Det finns i nuläget fyra 
nyttjanderätter för jakt. Dessa för-
längs med ett år i taget om ingen 
uppsägning sker. Som svar på min 
fråga om varför man tillåter älgjakt 
i nationalparken svarar handläggare 
att: ”När Naturvårdsverket bildade 
Björnlandets Nationalpark 1991 an-
såg man gällande älg att det inte var 
motiverat med ett förbud i ett så pass 
litet område.”

I Djurö nationalpark bedrivs jakt 
på dovhjort och på räv i som det he-
ter ”förekommande fall”. Dovhjortar-
na är inplanterade och högst 15 20 
övervintrande dovhjortar får finnas i 
arkipelagen. Jakt skall förekomma i 
sådan omfattning att stammen hålls i 
stort sett konstant. På min fråga om 
hur stor omfattningen av hjortjakten 
är och vilka som genomför den sva-
rar handläggaren att: ”Det är vår till-
synsman som Länsstyrelsen har jakt-
avtal med. Under de senaste 5 åren 
har ingen jakt bedrivits i nationalpar-
ken. De närmaste åren dessförinnan 
sköts cirka 5-10 dovvilt/år.”

TRESTICKLANS NATIONALPARK, VÄS-
TRA Götalands län, inrättades 1996 
och där kan man i föreskriften läsa 
att föreskrifterna inte heller ska ut-
göra hinder mot att nyttja de tidsbe-
gränsade upplåtelser om rätt till jakt 

JAKT I NATIONALPARKER



JAKTDEBATT 4/2010  9

 Skuleskogen med sina väldiga klippblock.

JAKT I NATIONALPARKER

FOTO: LISE-LOTTE NORIN
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som fi nns inom området, samt att 
det är tillåtet att eftersöka och avliva 
skadat vilt och i samband härmed 
medföra okopplad hund. 

Det fi nns härvidlag enligt Läns-
styrelsens naturvårdsdirektör ”inga 
jakträttsavtal i Tresticklans NP men 
det fi nns undantag i köpeavtalen för 
de olika fastigheterna för jakt på älg 
i 10 år eller ibland längre från för-
säljningsdatum. Därefter har förre 
markägaren rätt till jaktupplåtelse 
genom avtal men några sådana har 
inte upprättats då föreskriften i be-
slutet är totalt jaktförbud. 

Beslutet säger alltså en sak – jakt-
förbud – men köpeavtalen en an-
nan. Nationalparken bildades 1996, 
så de fl esta förbehållen bör ha löpt 
ut 2006, men det kan fi nnas längre 
löptid för några fastigheter. För att 
få fullständig klarhet i vad som gäl-
ler för respektive fastighet inom NP 
måste man gå igenom köpeavtalen.”

SIST UNDER 90-TALET, år 1998, bildas 
Färnebofjärdens nationalpark, Gävle-
borgs län, och nu börjar jaktintresset 
ta för sig ordentligt. De som jagade i 
området innan det blev nationalpark 
har fått fortsätta med det, om än i be-
gränsad omfattning. De jagar älg, rå-
djur och mink. Det fi nns tidsbegräns-
ningar så man ska inte behöva möta 
någon beväpnad jägare mellan 1 ja-
nuari och 15 augusti. En lösjagande 
hund kan man riskera att möta under 
tiden 1 oktober – 31 december och 
man får därutöver använda lös hund 

vid minkjakt. 
Som skäl för att tillåta fortsatt jakt 

på klövvilt anger Naturvårdsverket 
att betet på lövskogen annars skulle 
bli för stort. Bäver jagas av två spe-
ciellt kontrakterade jägare och bäver 
jagas enbart med fälla. Jakten på bä-
ver motiveras med att bävrarna an-
nars äter upp asparna. 

Man har övervägt att sätta nät på 
asparna men det innebär mycket ar-
bete då näten måste anpassas till att 
asparna växer och då tycker man det 
är enklare att döda bävrar då arten 
inte är hotad. På vissa särskilt värde-
fulla lokaler är asparna nätade.

Granskogen i Söderåsen ska ersättas med 
lövträd där nötskrikorna spelar en viktig 
roll för ekens spridning.

JAKT I NATIONALPARKER
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HITTILLS HAR MAN bildat tre natio-
nalparker under 2000-talet. Det är 
Söderåsens nationalpark i Skåne län, 
Fulufjällets i Dalarna och Kosterha-
vets i Västra Götaland. I Söderåsens 
nationalpark (2001) är det tillåtet att 
skyddsjaga dovhjort och hare för att 
skydda ädellövplantor som planterats 
inom ramen för ett restaureringspro-
jekt inom hägnade områden. Som 
svar på fråga om det övervägts an-
dra metoder svarar handläggaren att 
man kan driva ut de djur som kom-
mer in i hägnen vilket också utförs 
i mycket hög grad. Jakten bedrivs 
också av egen personal och är ingen 
allmän nöjesjakt.

Fulufjällets nationalpark bildas 
2002 och där bedrivs en hel del jakt, 
men fortfarande finns starka be-
gränsningar såtillvida att jakt endast 
får ske i vissa ytterzoner. Där ska älg-
jakten få fortsätta tillsvidare (fällda 
älgar får hämtas med helikopter!), 
men enligt föreskriften ska jakten 
på hare, tjäder, orre eller ripa inom 
område med tillåten älgjakt endast få 
äga rum under en övergångsperiod 
av tio år efter det att nationalparks-
föreskriften trätt i kraft, det vill säga 
till 1 augusti 2012.

Till sist, fram till dags dato, bildas 
Kosterhavets nationalpark 2008 och 
nu har vi en ny extremt jägarvänlig 
regering, den borgerliga alliansen, 
och en ny generaldirektör, civilingen-
jören Maria Ågren, på Naturvårds-
verket och då beskrivs jakten i före-
skriften närmast som en ren fördel 

för naturen: 
”Jakt som sker på ett långsiktigt 

hållbart sätt och med höga etiska 
hänsyn är ett rimligt sätt att nyttja de 
förnybara naturresurserna som viltet 
utgör och överensstämmer med na-
tionalparkens syfte. Normalt är jakt 
inte tillåtet i svenska nationalparker. 
En strävan i planeringen av Koster-
havets nationalpark har emellertid 
varit att göra så små inskränkningar 
som möjligt i det traditionella nytt-
jandet av områdets resurser. ” 

Alltså, nu är de vilda djuren inte 
längre något skyddsobjekt utan bara 
en naturresurs, som vilken annan död 
materia som helst. Jakten bedrivs av 
Kosterhavets jaktvårdsförening som 
redovisade 182 jaktdagar och 345 
fällda djur kalenderåret 2007 (års-
genomsnitt 2004-2006 var 220 jakt-
dagar och 240 fällda djur). Jakt får 
bedrivas under tiden 1 september till 
respektive arts slutdatum enligt jakt-
tidsbestämmelserna i jaktförordning-
ens bilaga 1. Jakt får bedrivas efter 
kanadagås, grågås, gräsand, knipa, 
ejder, småskrake och hare. Skydds-
jakt får ske hela året på mink, rödräv, 
grävling och mård som tillfälligt före-
kommer på ö, holme eller skär som 
är värdefull för fågellivet. Det måste 
emellertid vara uppenbart att djuret 
som tas bort inte har ungar som är be-
roende av det. Skyddsjakt efter stor-
skarv får bedrivas från 1 september 
till 31 mars inom den ram Länsstyrel-
sen beslutar om. Vissa mindre skär 
och holmar är undantagna från jakt.

JAKT I NATIONALPARKER
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En instans för 
jägarnas inflytande

I samtliga svenska län har viltförvaltningsdelegationer upprättats för 
att uppnå större lokalt bestämmande i beslut om rovdjur, viltskador och 
liknande frågor. I delegationerna ska olika intressen vara represente-
rade men balansen mellan dessa är otillfredsställande då jägarna är 
tungt representerade samtidigt som djurskyddsintressena inte har tyd-
liga företrädare. Detta är allvarligt då djuren aldrig kan föra sin egen 
talan och en brist ur demokratisk synpunkt.
Jaktkritikerna, Djurens Rätt och Djurskyddet Sverige påtalar detta i 
form av ett öppet brev hösten 2010 till Andreas Carlgren som fortsatt 
är miljöminister efter Alliansens seger i valet. Vi återger brevet här för 
Jaktdebatts läsare.

Öppet brev till miljöminister Andreas Carlgren:

Vart tog djurskyddsintresset vägen i viltförvaltnings-
delegationerna?

När regeringen beslutade om de 
nya viltförvaltningsdelegatio-

nerna valde man en sammansättning 
där förutom fem politiker utsedda 
av landstinget sju olika ledamöter 
representerande polisen, jägarna, 
naturskyddsorganisationer, frilufts-
organisationer, skogsägare, turist-
näringen och skogsnäringen. Vissa 
län ska även ha med representation 
från yrkesfiske, fäbodbruk och ren-
näringen. Man har, såvitt vi bedömer, 

försökt få med alla grupper som på 
något sätt berörs av frågor gällande 
jakt och vilt. Men ett intresse saknas, 
ett mycket viktigt sådant, nämligen 
djurskyddsintresset. Av alla ledamö-
ter i viltförvaltningsdelegationerna 
finns inte någon som i första hand ser 
till djurens intresse - utifrån de djur-
skyddsaspekter som finns på vilda 
djur - och det samhällsintresse som 
finns i att bevara och sköta vilda djur 
så att stammarna är livskraftiga och 

EN INSTANS FÖR JÄGARNAS INFLYTANDE
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att djuren kan utföra sina naturliga 
beteenden utan att skada människor.

MED DEN SAMMANSÄTTNING som 
viltförvaltningsdelegationerna nu har 
finns tunga intressen som tydligt står 
i motsättning till djurskyddsorganisa-
tionernas syn på vilda djur.  Vi finner 
detta mycket anmärkningsvärt. Vi vill 
därför fråga miljöminister Andreas 
Carlgren om det är ett medvetet be-
slut att ta in jägarorganisationer, LRF 
och andra vars verksamhet är av så-
dan natur att de själva upplever sig 
stå i en uttalad konflikt med starka 

rovdjursstammar i Sverige (Jägarnas 
Riksförbund, som deltar, har t.ex. lo-
kalavdelningar på flera håll som har 
en uttalad 0-vision om varg), men väl-
ja att ställa alla djurskyddsorganisa-
tioner utanför? Om inte så uppmanar 
vi ministern att föreslå regeringen 
att göra ett tillägg och släppa in djur-
skyddsintresset i delegationerna.

I ett läge där Sverige genomfört 
licensjakt på varg för första gången 
sedan vargen fredades i Sverige och 
frågan är politiskt mycket infekterad 
är det mycket olyckligt och kan upp-
levas som en politisk styrning att inte 

Största rovdjurskonflikten finns i renbeteslandet. Jämtland.
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släppa in de intressen som ser till 
djurskyddsaspekterna på förvaltning-
en av de stora rovdjuren och övrigt 
vilt som hanteras i delegationerna. 
Naturskyddet kan inte ensamma stå 
för både naturvårdsaspekterna och 
djurskyddsaspekterna i förvaltning-
en av dessa kontroversiella arter, och 
kravet om djurskyddsnärvaro stöds 
även av naturskyddsorganisationer-
na.  Våra tre organisationer repre-
senterar gemensamt en mycket stor 
grupp medlemmar och har ett starkt 
stöd hos många människor. Vi sitter 
dessutom inne på stor kompetens 

i frågor som rör djur. Att vi inte får 
möjlighet att delta i arbetet i viltför-
valtningsdelegationerna är därför ett 
mycket olyckligt förbiseende som vi 
hoppas kan åtgärdas. 

Vi önskar därför skyndsamt träffa 
miljöministern för ett samtal om vårt 
deltagande i viltförvaltningsdelega-
tionerna.

ÅSA HAGELSTEDT,
generalsekreterare i Djurskyddet Sverige, 

HANS RYTTMAN,
ordförande i Jaktkritikerna,

LISE-LOTTE NORIN, 
ansvarig för jaktfrågor Djurens Rätt

Så kom och gick valdagen 19 sep-
tember 2010. Blir det någon skill-

nad? Knappast. Med Eskil Erlands-
son som jordbruksminister (nej, nu 
är han landsbygdsminister och alltså 
chef för Landsbygdsdepartementet) 
och som är inbiten jägare sedan 34 
år tillbaka, så är detta knappast tro-
ligt. Det fortsätter nog som tidigare, 
”bara” med den skillnaden att det blir 
ännu större tilldelning på avskjutning 
av vilda djur. Fler vargar och björnar, 
kanske fler lodjur och järvar. För att 
nu inte tala om alla andra jagade djur 
där inga kvoter gäller: rävar, gräv-

lingar, mårdar, harar, fåglar. Här är 
det alltså fritt fram för hobbyjägarna 
att utföra den besinningslösa jakten 
på fredliga och mot vapen och fällor 
värnlösa djur.

Man blir frustrerad och förbannad, 
och sorgsen, över att det alltjämt är 
så i Sverige. Men vad kan vi då göra, 
som ifrågasätter och är motståndare 
till den rena nöjesjakten? Inte myck-
et mer än att i ord och skrift och de-
monstrationer påvisa det orimliga 
med nöjet i jakt (men inte all jakt vill 
jag betona).

Skulle då jakt vara en mänsklig 

För djuren efter valet
ÅKE ESPEGREN

EN INSTANS FÖR JÄGARNAS INFLYTANDE
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Änder jagas och skadeskjuts i mängd utan uppmärksamhet.

rättighet? Nej! Nej skrev också två 
företrädare för Sveaskog i en debatt-
artikel tidigare i år i Västerbottens 
Folkblad apropå jägarnas upprörd-
het över prisjusteringar som skogs-
bolaget föreslagit. Jakt är en hobby 
som kostar och ett intresse som man 
prioriterar mot andra utgifter, menar 
företaget.

DE SOM SITTER i Riksdagen och för-
svarar våra synpunkter måste höja 
rösten ordentligt. Tala för de vilda 
djuren, och på ett språk som väcker 
uppmärksamhet. Tala så att Riksda-
gens jägare förstår att nöjet för deras 
del är det rakt motsatta för oss djur-
vänner, för oss som känner sorg och 
ilska när djur skjuts ihjäl och fångas 
bara för det rena nöjets skull.

Djurrättsalliansen gör ett bra jobb 
som kollar upp grisbönderna och 
minkfarmarna. Det vore bra med lik-
nande koll på jägarnas verksamhet. 
Skingra den dimma och det mörker 

som jakten omger sig med i förhål-
landet till allmänheten. Kolla upp 
tjuvjakt, skadeskjutningar, fällorna 
och hur dessa sköts och missköts, jä-
gare som ser och hör dåligt, utländ-
ska jägare som inte ser skillnad på 
ren eller älg eller häst och så mycket 
annat. Allt detta måste fram i off ent-
ligheten om det skall fi nnas någon 
chans till förbättring för de fria, vilda 
djuren.

Jägarna kommer ständigt med 
nya ansökningar om utökad jakt, på 
arter och i tid, om mer skyddsjakt 
och vad man nu kommer på. Alltför 
ofta går detta jägarna till mötes, inte 
minst på grund av alla jägare på Na-
turvårdsverket. Där borde man i stäl-
let vara restriktiva och i första hand 
värna det vilda och deras rätt att leva 
i den svenska faunan, med betoning 
på leva. Naturvårdsverket borde ta 
mycket mer hänsyn till ”den andra 
sidan” som motvikt mot jägardomi-
nansen.

FÖR DJUREN EFTER VALET
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Vilda, levande djur i markerna 
– så mycket viktigare än döda

GÖRAN LUNDIN
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En av mina mest minnesvärda 
upplevelser kunde jag bara fas-

cineras av ett tiotal sekunder. Omjag 
ska berätta om oförglömliga minnen 
är det dessa få sekunder som först 
dyker upp. Inte den gången i Nepal 
när jag alldeles nedanför elefantryg-
gen hade en stor pansarnoshörning 
med en nyfödd kalv vältrande i ett 
vattenhål, inte den gången då jag un-

der några stjärnklara nätter på 2000 
meters höjd i Pyrenéerna såg och 
hörde tusentals flyttande tranor pas-
sera alldeles ovanför, inte när vi var 
på konsert i det lassiska Musikverein 
i Wien eller lyssnade på de tre teno-
rerna i Globen, inte de gånger jag har 
hängt i fallskärm eller i luftballong, 
inte heller när jag snorklade bland 
korallfiskar utanför Balis kust. 

Lodjur.

LEVANDE VILDA DJUR VIKTIGARE ÄN DÖDA



JAKTDEBATT 4/2010  17

Detta är inget skryt, det är den 
bakgrund som behövs för att inse dig-
niteten av några få sekunders natur-
upplevelser. Under dessa sekunder 
kunde jag följa lodjurets slängande 
språng uppför uppför en sluttning 
på Älvdalens skjutfält. Även några 
uppmärksamma elever på T2:s skol-
kompani, som åkte i bussen bakom, 
upptäckte det. Detta var i början av 
1970-talet. Jag har träffat några av 
dem senare och det de först nämner, 
bland våra gemensamma minnen, är 
lodjuret. Så mycket betyder en sådan 
liten händelse i ett liv. Att så korta 
stunder kan nöja livskvaliteten. Är 
det inte märkligt?

Även om man inte ser något så är 
det just möjligheten att kunna få se 
något vilt djur, någon fågel eller nå-
gon blomma, som är det betydelse-
fulla. Det formar vandringens värde 
och atmosfären där man går.

Vilken rätt har då vissa grupper i 
samhället att reducera livskvaliteten 
för andra?

Inte ens för jaktkamraterna är 
det nog lika spännande längre att gå 
i området nu när det, förmodligen 
enda lodjuret som uppehållit sig där, 
är bortplockat. Det gäller förstås än 
mer andra vandrare och naturintres-
serade. Jaktlagets medlemmar har ju 
i alla fall den ”glamorösa” lodjursjak-
ten att knyta tankarna till – och hoppas 
på tillfälle att snart få fälla ett igen.

Upplevelsen som dyker upp som 
god tvåa för mig är då jag i Ammar-
näsfjällen i tubkikaren under flera mi-

nuter kunde följa en järv som tog sig 
upp för en sluttning med stenskravel, 
sedan nedför skumpande på sitt ka-
rakteristiska sätt runt en flock renar 
som hade gått samman till försvar.

Jag kan fortfarande, efter snart ett 
halvt sekel, se djurens rörelser i mitt 
inre, lodjurets slängande och järvens 
lunkande. Brist på livskvalitet är att 
gå i våra skogar eller i fjällen och 
veta att det inte finns någon möjlig-
het att uppleva vare sig älg eller räv, 
havsörn eller ripa, lodjur, björn eller 
varg. Vilda djur är en betydligt vik-
tigare resurs än döda! Beundra bä-
verhyddorna på exempelvis Billingen 
eller vid Karstorpssjön! Du kommer 
förmodligen inte att få se några bäv-
rar men du ser tecknen på att de le-
ver där. Det kan räcka för att göra 
promenaden mer motiverande.

Jag kan förstå att det dödade lo-
djuret för skytten och jaktlaget kan 
vara en åtråvärd trofé. Jag kan också 
förstå att jägaren som fällde lon i 
jaktlagets ögon är en hjälte, macho. 
Det framgår av fotona. Det krävdes 
säkert en hel del möda att vara i rätt 
tid och på rätt plats för att fälla lo-
djuret. Jag förstår att det är en s k fin 
upplevelse att få in skottet. Som erfa-
ren skytt, med bland annat bronsme-
dalj från SM, vet jag glädjen att få in 
en bra träff – men på tavlan.

Jag kan däremot inte förstå hur 
man kan döda ett så sällsynt djur och 
hur man för andra människor kan 
minska utbudet av oförglömliga na-
turupplevelser.

LEVANDE VILDA DJUR VIKTIGARE ÄN DÖDA
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Grävlingen ser man inte så ofta 
då den har nattliga vanor vid 

sitt näringssök. Vill man få syn på 
detta spännande djur så får man ha 
tålamod då den är ett mycket försik-
tigt djur som ger sig iväg för att äta i 
skymningen.

Det svart- och vitrandiga huvudet 
och den gråraggiga ryggen gör gräv-
lingen lätt att känna igen. 

Både hanen och honan blir köns-
mogna vid omkring ett års ålder men 
flertalet honor får inte ungar förrän 
de är två år gamla. Parningen äger 
rum i mars-juni och sedan föds ung-
arna i februari eller mars. De är helt 
vita och blinda vid födseln. Ungarnas 
dödlighet under den första sommaren 
är 50%. Kullen består av 1-5 ungar.

Grävlingfamiljen består av galt, 
sugga och kulting. Ofta är det en 
gammal hane och en gammal hona 
som tillsammans med yngre grävling-
ar, både fjolårs- och årsungar, försva-
rar ett grupprevir.

Unga hannar stannar till och med 
oktober i lyan men ibland får de till-
bringa vintervilan i boet.

Meles meles, som den heter på 
latin, trivs i lövskog med öppna fält 
och förekommer så gott som överallt 
men saknas i fjällvärlden, i fjällnära 
skogar, i nordligaste Sverige och på 
Gotland. Den finns också i sydöstra 
Norge, en bra bit upp i Finland och i 
Danmark.

Gryten kan vara mycket gamla och 
har ibland många ingångar. Diame-
tern kan vara uppåt 30 meter. Centret 
där grävlingen vistas ligger på 5 me-
ters djup. Därifrån går många gångar 
till markytan. Ett gryt kan användas 
i årtionden och ibland århundraden. 
Varje generation av grävlingar byg-
ger nya vägar och rum. I ett gryt kan 
också flera grävlingsfamiljer samsas.

I grytet råder ordning och reda 
med sovkammare och flera ”rum”. 
Grävlingen ordnar också med små 
gropar utanför grytet där grävlingar-
na lägger sin spillning och markerar 
också sitt revir med toalettgropar vid 
revirgränserna och där spillningen 
förstärks med sekret från analkört-
larna.

Gryt kan delas med räven som 

Ett litet porträtt av ett alltför ofta missförstått djur
ANNE-MARIE LITZEN

Grävlingen
GRÄVLINGEN
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”hyresgäst” men det är då alltid rä-
ven som är inneboende och den får 
hålla till godo med den sämre delen 
av grytet. 

Vintervilan påbörjas när kylan sät-
ter in men det är ingen dvala som hos 
igelkottar. Den sover dock perioder i 
sträck. Under vintervilan kan gräv-
lingen förlora upp till sin halva vikt.

Allätare torde vara rätt ord och 
födan består bland mycket annat av 
daggmaskar, insekter, smådäggdjur, 
sniglar, fågelägg och tordyvlar som 
ofta gömmer sig i komockor.

På hösten är det bär, ollon, fruk-
ter och säd, framförallt havre, som är 
viktig för grävlingen vid fettupplag-
ringen inför vintern. Men daggmask 
är det klart vanligaste bytet.

Grytjakten 
Under förevändning att grytjakt 

behövs anordnar jägarna i landet 
grytjakt för att träna grythundar och 
för uppsökande av skadade gräv-
lingar. Det pågår på sina håll i vårt 
land något av en klappjakt på gräv-
lingar. Förutom jakt i deras naturliga 

 Är kusten klar i skymningen när det är dags att lämna grytet för födosök?

GRÄVLINGEN
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gryt försiggår s.k. grytanlagsprov i 
konstgryt. Dessa används för träning 
av hundar, vilka egentligen avses att 
användas vid praktisk grytjakt. 

Anlagsproven motiveras med be-
hov av att testa hundens skärpa, 
något som ofta leder till regelrätta 
slagsmål, vilket inte sällan innebär 
otäcka bitskador hos både hunden 
och ”provdjuret”. Ibland lämnas gräv-
lingar lemlästade i sina gryt efter att 
ha attackerats av jakthundar, ett av 
många exempel på jägarmentalitet 
mot de djur som de alltför ofta hatar 
och föraktar. För de s.k. grytanlags-

proven används viltfångad grävling. 
Enligt djurskyddslagen skall djur 

som hålls i fångenskap behandlas 
väl och skyddas mot onödigt lidande. 
Sveriges Veterinärförbund har riktat 
starka invändningar mot denna typ 
av jakt och gör bedömningen att det 
ingalunda är nödvändigt att använda 
levande grävlig vid grytanlagstest-
ning av hundar. Det bör enligt för-
bundet vara möjligt att testa hundars 
lämplighet med andra metoder, t.ex. 
genom användande av attrapper. Ve-
terinärförbundet framhåller också 
att det ur etisk synpunkt är helt för-

Drickande grävling.

GRÄVLINGEN
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kastligt att på detta sätt utnyttja ett 
viltfångat djur som saknar chansen 
att fl y. 

Fällfångst utövas i stor utsträck-
ning på många platser i landet. Hur 
mycket och hur många fällor som 
fi nns är det ingen statistik på. Det 
är mycket anmärkningsvärt att det 
när det gäller jakt med fällor pratas 
så lite om detta. Är det månne så att 
jägarna i landet som sysslar med fäll-
fångst helst inte vill få denna typ av 
jakt belyst och kritiserad? Ja, natur-
ligtvis. Det är också förvånansvärt 
att det inte krävs någon som helst ut-

bildning för att befatta sig med den-
na grymma hantering av vilda djur, 
det räcker med att den som sätter ut 
en fälla har jaktkort och jakträtt på 
den aktuella platsen.

Jakttiden på grävling generöst 
tilltagen: 1 augusti - 15 februari Där-
till skyddsjakt som kan utövas under 
tiden 1 juli - 30 juni, således hela 
året.

Ibland orsakar grävlingen åverkan 
på hus genom att den gräver gryt un-
der dem. Det fi nns givetvis alternativ 
till skyddsjakt genom en anordning 
med ultraljud, s.k resonansljud som 

Översikt av gryt som omfattade 35 x 15 meter med 11 använda ingångar/utgångar 
(bokstavsmarkerade). Streckad linje är gärdsgård.

GRÄVLINGEN
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kan skrämma bort grävlingar som 
gräver under byggnader. Det lär fin-
nas olika sorter av dessa anordningar 
på marknaden. Grävlingen förknip-
par obehaget med platsen där ljudet 
kommit ifrån och ger sig av därifrån 
för att hitta en lugnare plats att gräva 
grytet på. Eller fångst och förflyttning 
som borde prövas i första hand.

Trafikdöden bland grävlingar
Hundratusentals grävlingar och 

andra vilda djur dödas varje år i tra-
fiken. För grävlingarna är trafikhotet 
allvarligare än man trott. En ny av-
handling vid SLU belyser konflikten 
mellan trafik och djur i Sverige samt 
visar modeller som förutsäger risken 
för viltolyckor. Det är först under se-
nare år som trafikens påverkan på 
djurpopulationer har tagits på allvar. 

Andreas Seiler vid Institutionen 
för naturvårdsbiologi, Grimsö forsk-
ningsstation vid SLU, presenterar i 
sin avhandling en ny bild av trafik-
dödligheten hos några vanliga svens-
ka däggdjur. För de flesta djurpopu-
lationer i Sverige verkar trafiken inte 
utgöra ett allvarligt hot trots många 
trafikdödade individer per år. 

För grävlingar ser det dock an-
norlunda ut: beräkningar tyder på 
att 12-13 procent av grävlingsstam-
men årligen dör på svenska vägar. 
Detta är mycket nära den andel som 
populationen tål, förutsatt att jakt-
tryck och övrig dödlighet bibehålls. 
Andreas Seiler och forskarkolleger 
rekommenderar därför att man tar 

ökad hänsyn till grävlingar vid nyan-
läggning och underhåll av vägar. 

Efter omfattande forskning om 
sambandet mellan trafik, vilttäthet, 
landskapets sammansättning samt 
polisrapporterade bilolyckor med 
rådjur och älg, har Seller utvecklat 
modeller för att förutsäga risken för 
älgolyckor. Till sin hjälp har han an-
vänt fjärranalys, landskapskartor och 
statistik på trafik, vägnät och älgtät-
het. 

Modellerna visar att hastighets-
sänkning har den enskilt största bety-
delsen för minskning av olycksrisken. 
En kombination av lägre hastighet 
och stängsling, eventuellt i samband 
med alternativa passager för djuren 
och ett ökat avstånd till angränsande 
skogsmark, verkar vara de mest ef-
fektiva åtgärderna mot älgolyckor. 
Att motverka kollisioner mellan for-
don och älg i synnerhet och vilda djur 
i allmänhet, förutsätter ett holistiskt 
angreppssätt som involverar såväl 
väghållare som markägare och bilis-
ter. 

Men, så mycket enklare borde det 
vara att freda grävlingen från jakt 
som i flera andra europeiska länder. 
Men ditåt tycks inte förnuftet kunna 
tränga hos svenska beslutsfattare: 32 
100 grävlingar dödades av jägarna i 
landet året 2007/2008 (enligt Svens-
ka Jägareförbundets bristfälliga sta-
tistik), för nöjes skull. Trafikolyckor 
är just olyckor, jakten är avsiktlig 
men meningslös och ofta brutal.

GRÄVLINGEN
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 En grävling kommer ut på en grusväg i Nordvärmland 2007.

GRÄVLINGEN

Stort tack till alla gåvogivare! 
Varje ekonomiskt bidrag betyder mycket för föreningen.
Hör också gärna av er med förslag, idéer, frågor etc!
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När Regeringen får brev från Svens-
ka Jägareförbundet (SJF) om utökade 
jaktmöjligheter går breven direkt ut 
på remiss till utvalda myndigheter, 
intresseföreningar och ideella fören-
ingar.

Intressant att notera är att endast 
två ideella organisationer fi ck remis-
sen om säljakt, nämligen Djurens Rätt 
och Världsnaturfonden WWF. Man 
kunde väl förväntat sig att Djurskyd-
det Sverige, som aktivt engagerat 
sig i säljaktsfrågan, liksom Rovdjurs-
föreningen, som är en förening just 
för att skydda rovdjur, hade fått re-
missen och så förstås Jaktkritikerna, 
som har breda kunskaper i jaktfrågor.
Jaktkritikerna har genom att utforma

JAKT LÖSER INTE PROBLEM MED SÄL 

Jakt löser inte problem med säl
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Jaktkritikerna har yttrat sig över jägarnas förslag 
om utökad säljakt

I sitt förslag skriver Jägareförbun-
det att Östersjöns sälstam från att 
vara en av miljögifter utrotningsho-
tad (den hårda jakten nämns inte) nu 
blivit en frisk sälstam om 30 000 djur 
och att det således är dags att börja 
jaga den. Man vill att ”Regelverket 
ses över och förenklas, bland an-
nat så att antalet sälskyddsområden 
minskar, eller kanske till och med av-
vecklas, och att jakt blir tillåtet på 
fl era lokaler längs kusten.” och att 
”provtagningen av material för ve-
terinärmedicinska undersökningar 
förenklas och görs frivillig”. Vidare i 
ett särskilt brev yrkas på att ”Sverige 
tar initiativ till en gemensam förvalt-
ningsplan med Finland för gråsäl och 
vikare inom ländernas vattenområ-ett yttrande tillsammans 

gjort sin röst hörd.
med Djurens Rätt ändå den i Östersjön, Bottenhavet och 

Bottenviken.”
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Sammanfattning
Djurens Rätt anser sammanfattnings-
vis att vad Svenska Jägareförbundet 
anfört inte utgör skäl för en utökad 
jakt på säl. Istället för jakt ska myck-
et större resurser och anslag ges till 
att utveckla, testa och introducera 
sälsäkra fiskeredskap och metoder.

• Sälstammens hälsa och dess 
numerär utgör inget skäl för utökad 
jakt

• Större resurser och anslag ska 
ges till att utveckla, testa och intro-
ducera sälsäkra fiskeredskap och me-
toder

• Jakten ska minskas och jakt från 
båt och i vatten förbjudas för att 
minska skadeskjutning

• Fällor för säljakt ska fasas ut och 
dessförinnan bör fällor utrustas med 
larm för omgående vittjning

• Sälskyddsområdena ska finnas 
kvar för att undvika hetsjakt och för 
att ge sälarna skyddade områden för 
sin vila

• Sälarna har betydelse för andra 
arters överlevnad bla för havsörnar

• Det är anmärkningsvärt att Re-
geringskansliet sänder ut Svenska 
Jägareförbundets skrivelser som 
egna remisser

En frisk sälstam?
Totalt finns ungefär 25 000 gråsälar i 
Östersjön och antalet tycks ha planat 
ut på denna nivå1. Anledningarna är 
flera: Jakttrycket har ökat på gråsäl i 
Sverige, Finland och Estland – varje 
år skjuts 500-1000 gråsälar och ett 
okänt antal sälar drunknar i fiskered-
skap2.

I Svenska Jägareförbundets förslag 

JAKT LÖSER INTE PROBLEM MED SÄL

Vi framför följande till regeringen:

Stockholm 2010-11-12

Regeringskansliet
Jordbruksdepartementet
Jakt-, fiske- och sameenheten
Helena Busk

Yttrande över förslag från Svenska Jägareförbundet om 
sälförvaltning
Djurens Rätt har beretts tillfälle att yttra sig över Svenska Jägareförbundets 
skrivelser ”Förslag till en ny sälförvaltning” samt ”Förslag om en gemensam 
sälförvaltning med Finland”.
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om sälförvaltning hävdas däremot att 
”Östersjöns sälstam har under de 
senaste 20 åren utvecklats från att 
vara en av miljögifter utrotningsho-
tad, till att i dagsläget vara en frisk 
sälstam med en årlig tillväxt på runt 
10 %.” Naturvårdsverket konstaterar 
emellertid att gråsälarna i Östersjön 
har blivit magrare1  och att problem 
finns med tarmsår1. Späcktjockleken 
har minskat hos framförallt unga sä-
lar men också hos äldre sälar i Öster-
sjön. Fortfarande har 40 % av sälarna 
tarmsår1. Således kan man ifrågasät-
ta att sälstammens hälsa skulle vara 
ett giltigt argument för en förenkling 
och utökning av säljakten.  

Sälsäkra fiskeredskap och 
metoder i stället för jakt/
skyddsjakt
För att yrkesfisket ska få minskade 
skador eller helt kunna undvika ska-
dor på fisk och redskap måste nya 
sälsäkra fiskeredskap och fiskeme-
toder utvecklas. Ett utomordentligt 
viktigt skäl för detta är också  att 
minska det utdragna lidande som sä-
lar utsätts för om de fastnar i fiske-
redskap och drunknar.

Sverige tillåter i år skyddsjakt på 
230 gråsälar. Troligen kommer man 
inte att kunna skjuta alla dessa med 
tanke på att det året innan dödades 
128 sälar av de 230 som det var tillå-
tet att skyddsjaga detta år. Skälet till 
skyddsjakten är den skada som lokalt 
stora stammar av sälar medför för  
yrkesfisket. En avskjutning av någon 

eller några procent har naturligtvis 
ingen effekt på sälskadorna. Natur-
vårdsverket har gett ut skrifter där en 
genomgång av befintlig vetenskaplig 
litteratur visar att jakt (i detta fall på 
kråka och gråtrut) är ett ineffektivt 
sätt att minska populationer.

Skadeskjutning
Den föreslagna utökade jakten att 
kommer att innebära mycket fler 
skadskjutningar med ett oaccepta-
belt lidande för sälarna. Detta lidan-
de står inte i proportion till den even-
tuella lilla effekt som ett mindre antal 
sälar skulle ha för yrkesfiskarna. Jakt 
på säl i vatten samt från båt ska inte 
vara tillåten av djurskyddsskäl. Det 
är stor risk att påskjutna sälar inte 
kan återfinnas för att de sjunker och 
för att det inte är möjligt att bedriva 
s.k. eftersöksjakt i vatten. Enligt den 
officiella statistiken från Naturvårds-
verket sjunker och bärgas inte 10 % 
av de påskjutna sälarna men under 
den grönländska säljakten räknar 
man med att hälften sjunker och inte 
kan bärgas. Den officiella statistikens 
förhållandevis låga siffra är förvå-
nande inte minst mot bakgrund av att 
sälarna sjunker fortare i Östersjöns 
bräckta vatten än i det salta havsvat-
tnet. Sammantaget innebär det att 
säljakten bryter mot § 27 i jaktlagen. 
”Jakten skall bedrivas så att inte vil-
tet utsätts för onödigt lidande.”

Fällor för säljakt
Fällor för säljakt tar de individer som 

JAKT LÖSER INTE PROBLEM MED SÄL
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utgör problem för fisket, men utgör, 
liksom alla fällor för levandefångst, 
en stor stress för djuret och är där-
för inte förenlig med § 27 i jaktlagen. 
Tills fällanvändningen fasats ut ska 
fällor utrustas med ett larm som gör 
att fällan kan vittjas omgående så att 
sälen slipper den långa, stressande 
väntan i fällan innan den dödas.

Naturvårdsverket har typgodkänt 
en fångstanordning för säljakt. Stu-
dier visar att vissa  gråsälar speciali-
serar sig på att ta fisk i laxfällor och 
andra fiskeredskap. Den här fällan 
fångar sälar som kommit en bit in i 
laxfällan, tar alltså bara dem som 
verkligen förstör för yrkesfisket. Fäl-
lan ska arrangeras så att det finns 
en luftspalt på minst 30 cm mellan 
vattenytan och fångstutrymmets tak. 
Det är alltså en s.k. levandefångstfäl-
la som måste vittjas varje dag3.

Sälskyddsområden
Sälskyddsområden måste finnas även 
i framtiden – det är helt orimligt att 
en fredad art ska mista sina fredade 
områden. Det är en nödvändig del av 
sälarnas liv att kunna lägga sig att 
vila. Utan dessa kan en hetsjakt be-
drivas som är ovärdig ett land som 
Sverige. Det kan bli som med grytjak-
ten där kända gryt avpatrulleras med 
jämna mellanrum och deras invånare 
avlivas.

Sälar är också av betydelse för 
t.ex. havsörnar som tar tillvara ef-
terbörd och självdöda sälungar. I säl-
skyddsområden samlas också många 

unga havsörnar som för sin överlev-
nad förefaller vara beroende av att 
snylta på rester från sälarnas bord.

Regeringskansliets remisser
Djurens Rätt finner det anmärknings-
värt att Regeringskansliet sänder ut 
skrivelser från en intresseförening 
som Svenska Jägareförbundet som 
sin egen remiss. När kommer Dju-
rens Rätts skrivelser att behandlas 
på samma sätt?

Källor:
1. http://www.naturvardsverket.

se/sv/Tillstandet-i-miljon/Livsmiljoer-
och-arter/Havsmiljon/Arsrapporter-
om-havet/Arsrapport-2010-om-havet/

2. Våra Rovdjur 2010/3, Tom 
Arnbom: Jakt på 230 gråsälar och 90 
knubbsälar

3. Http://www.naturvardsver-
ket.se/sv/Arbete-med-naturvard/Jakt-
och-viltvard/Fallor-for-vilda-djur/

JAKT LÖSER INTE PROBLEM MED SÄL
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BRUTAL OCH KRIMINELL 
SMÅFÅGELFÅNGST
Mystiska fågeljägare skriver 
Skånskan om den 14 oktober 
2010 
■ Med hjälp av pinnar nedkletade 
med tjära ska några män ha fångat 
fåglar i Tygelsjö söder om Malmö. 
Enligt ett vittne har den illegala jak-
ten pågått i princip dagligen under 
cirka en månads tid. Händelsen är nu 
polisanmäld för brott mot jaktlagstift-
ningen. Polisen fick information av 
boende i samhället och tillkallad sak-
kunnig ornitolog. Enligt anmälan ska 
männen ha placerat pinnarna i träd 
och på tistlar och sedan väntat på att 
fåglar ska flyga så nära att de fast-
nar i tjäran. Efteråt har de samlat in 
fåglarna, gråsiskor, steglitser etc, och 
placerat dem i burar. Det finns också 
uppgifter om att burarna sedan har 
låsts in i en lada. På utsidan av ladan 
fanns skyltar med att obehöriga inte 
äger tillträde. Men enligt ett vittne 
ska det tydligt framgått att  fåglar 
fanns inlåsta där genom det oväsen 
som hörs varje gång någon gick förbi, 
berättar Anders Lindell, informatör 
vid polisen i Malmö. Ärendet är yt-
terst ovanligt. Varför männen fång-
at in fåglar och satt dem i burar är 

ovisst. Vi får nu undersöka och se vad 
som har hänt, säger Anders Lindell. 

Kommentar
Det visade sig att råttklister (!) an-
vänts vilket givetvis inneburit stort 
lidande för de gråsiskor och steglit-
ser som fångats och som är helt fre-
dade arter. Polisen slog till och grep 
två av männen på bar gärning, som 
trots detta sägs neka till vad de gjort. 
De har svenskt medborgarskap men 
är irakier. Alla fällor och burar i om-
rådet är nu bortplockade med poli-
sens hjälp och tillåtelse. Det hela är 
mycket brutalt och upprörande. Tro-
ligen har männen jaktmetoden med 
sig från sitt hemland. Råttklister är 
ju helt sanslöst att använda och hit-
tades i en förpackning med arabisk 
text. På många sätt är vi i Sverige då-
liga på att informera invandrare om 
vad som gäller här.
Heder åt den person som observerat, 
fotograferat och anmält händelsen. 
Skånes Ornitologiska Förening upp-
märksammar detta med att ge perso-
nen sitt Gåsakarl-pris för rådigt ingri-
pande för fåglarnas skull.
Sådant här kan förekomma i större 
utsträckning än man kanske tror. 
Håll ögonen öppna!

Noterat på jaktfronten
Saxat och kommenterat  
av Anne-Marie Litzen

NOTERAT PÅ JAKTFRONTEN
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NU MINSKAR 
STORSKARVPOPULATIONEN
Skarvarna blir allt färre, skriver 
DN den 20 oktober 2010
■ Länsstyrelsens årliga beräkningar 
av skarvstammen i skärgården visar 
att den mycket snabba utvecklingen 
från upptäckten av de första skarv-
bona på ön Grän utanför Utö 1994 
till över 6.000 bon 2006 sedan dess 
stannat av. De senaste åren har be-
räkningarna varierat mellan 5 200 
och 6 400 bon – i år är slutsumman 
5 513 bon. Stammen har hela tiden 
varit störst i södra skärgården. I år 
har dock tre av de största kolonierna, 
som alla ligger i Mysingen, minskat 
från över 1800 till 250 bon. En av de 
minskande kolonierna – Fälöv – över-
gavs helt i somras. Varför kolonierna 
minskat så kraftigt är oklart. En del 
av fåglarna har förmodligen flyttat 
till två andra kolonier i Mysingen 
som växt snabbt. Skarvar kan stö-
ras av mänskliga ingrepp, men även 
av havsörnar. Några skarvkolonier, 
främst i Svartlögafjärden i norra 
skärgården, har övergivits helt efter 
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att ha blivit populära matbord för 
havsörnar. De tre största kolonierna 
enligt årets räkningar är Skraken ut-
anför Dalarö med 761 bon, Småhol-
marna i Furusundsleden söder om 
Östanå med 672 bon och Bergskäret 
i Gälnan utanför Ljusterö med 629 
bon. Slutsumman för årets boräkning 
tyder på att det totalt fanns omkring 
25 000 skarvar i skärgården innan de 
flyttade söderut. Olika intresseorga-
nisationer har väldigt olika och be-
stämda uppfattningar om huruvida 
storskarvarna är ett värdefullt inslag 
i faunan eller ett dödligt hot mot fis-
karna i skärgården.

Kommentar
Enligt ett program på SVT finns det 
skarvkolonier på 24 av skärgårdens 
cirka 25 000 öar, alltså inte 24 000 
utav 25 000! Om några öar är unika 
är det dessa. Och när de övergivits 
växer en frodig flora upp.

VARG MED 
EXISTENSBERÄTTIGANDE
Nordanstigs beslut om vargfri 
kommun är upphävt, skriver KK 
den 26 oktober 2010
■Förvaltningsrätten i Falun upphä-
ver kommunfullmäktiges beslut om 
att Nordanstig ska vara en vargfri 
kommun. Det var i februari som kom-
munen utropade sig till en vargfri 
kommun. 
Flera privatpersoner anmälde kom-
munfullmäktiges beslut till förvalt-
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ningsrätten i Falun. Och nu har do-
men kommit: kommunen har inte 
mandat att fatta beslut i frågor om 
rovdjur. Förvaltningsrätten har kon-
staterat att frågan om rovdjurens ut-
bredning och omfattning är en statlig 
angelägenhet. Kommunens beslut 
att bifalla Sven-Erik Sjölunds motion 
om ”vargfrihet” är därför en åtgärd 
av opinionsbildande karaktär, i strid 
med kommunallagen. 

STOCKHOLMSKA LODJUR
Lodjur siktat på Södertörn, 
skriver DN den 28 oktober 2010
■I norra delarna av Stockholms län 
finns 20–30 lodjur. Länsstyrelsen får 
med jämna mellanrum in rapporter 
om lodjur även från Södertörn. Men 
spårningar och områdesinvente-
ringar vintertid har inte givit något 
resultat. I förra veckan fångades ett 
lodjur på bild en natt när det åt på ett 
rådjur i skogarna mellan Ösmo och 
Sorunda. 
”Det är spännande och vi försöker 
säkra fler spår. Det finns politiska be-
slut på att lodjursstammen ska växa 
söderut, men det är väldigt svårt för 
djuren att ta sig över de stora sjö-
arna och slättområdena”, säger Eva 
Hedberg på länsstyrelsens enhet för 
naturvård. Till Södertörn är det extra 
svårt för ett lodjur att vandra efter-
som Stockholm ligger i vägen från 
norr och Södertälje kanal som alltid 
hålls öppen för sjöfart är ett hinder 
från väster. I vinter kommer fortsatta 

inventeringar att göras på Södertörn. 
I norr är stammen så pass tät att det 
förra vintern gavs tillstånd till jakt 
på ett djur. Hur det blir i vinter är 
oklart. 
I norra delen av länet finns även en 
vargfamilj. De tre valparna i Riala-
flocken väntas röra på sig på allvar 
i vår för att söka sig egna revir. De 
senaste veckorna har länsstyrelsen 
fått rapporter om vargar både från 
Älmsta i Roslagen och Svartbro nära 
Nykvarn. I Svartbro fanns det lite snö 
så det gjordes försöka att spåra den 
eventuella vargen. 

UPPSTOPPAT ÄR TYDLIGEN 
INTE HELT FÖRLEGAT
Udda djurintresse, skriver 
Sydsvenskan den 25 oktober 
2010
■På golvet i entren ligger en älg och 
i en brun låda en massa rävar. Längre 
bort en myskoxe. Alla i plast och na-
turlig storlek. Djurgjutaren Lennart 
Petersson är mannen med ett av Sve-
riges mest udda jobb. Bakom dörren 
till byggnaden i ett av Uddevallas 
små industriområden öppnar sig ett 
helt menageri i plast. Hyllorna på två 
våningar bågnar av bogar, huvuden 
och hela djurkroppar, Det är formar 
som fylls med en plastmassa för vi-
dare befordran till konservatorer för 
att sedan kläs med päls eller skinn. 
Kunderna väntar världen över. En 
holländare har precis beställt 95 rä-
var, säger Lennart Pettersson. På ett 
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bord finns en myskoxeform som han 
håller på att preparera med bl.a plast 
och hårdplast. Sex myskoxar är be-
ställda av en finländsk konservator, 
som ska skicka totalt ett 80-tal upp-
stoppade däggdjur till ett museum i 
Hongkong. 
”Det mest exotiska uppdraget jag 
haft är nog gepard, men jag har ock-
så haft tamdjur som ko och häst på 
mina hyllor, liksom hund och katt”. 
Han har hela Europas däggdjursfau-
na i formar och lager och dessutom 
150-200 fågelarter. Och jag har gjort 
både gädda och öring och till och 
med en tumlare.
  Uppstoppning, taxidermi, är det-
samma som konservering och mon-
tering eller skinnläggning av hår, 
fjäder eller fjällbeklädda djurskinn. 
Montering av ett ryggradsdjur inne-
bär att man på en modellerad konst-
gjord kropp monterar skinnet av det 
flådda djuret.
Den konstgjorda kroppen ska i form 
och ställning vara lik det levande dju-
ret. Av det döda djuret görs en anato-
miskt korrekt stomme, ofta i gips och 
säckväv. Sedan görs själva formbyg-
get med vax och glasfiber.

Kommentar
När en stor del av faunan inte kunde 
jagas under någon tid på året fanns 
det fler konservatorer. Åtskilliga är 
djuren som i uppstoppat och mer el-
ler mindre dammigt skick ”blickar” 
från väggar och hyllor runt om i byg-
derna.

RÄVÅR
Mickel tvingas leva farligt, 
skriver Sydsvenskan den 23 
oktober 2010
■Det är ovanligt gott om rävar i år, 
ett riktigt rävår. Det syns bl.a på vä-
garna där Mickel nu jagar mat med 
livet som insats. Den rekordkalla 
förra vintern med djupa snötäcken 
hjälpte sork- och musstammen att 
växa och frodas tryggt. Då fick räven 
rejält med påfyllning i sitt basskaffe-
ri och rävstammen blev på sina håll 
rekordstor med extra många friska, 
starka ungar. Räven har heller inte 
så många fiender, vargen och män-
niskan är de största hoten, säger zoo-
log Lars-Åke Janzon vid Naturhisto-
riska riksmuseet i Stockholm. 

Rödräv. FOTO: HANS RING
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Ett mått på att det är gott om räv 
är att många av dem som ses döda 
längs vägarna, ofta är unga rävar 
som oblygt letat efter överkörda djur 
till ett skrovmål. Men många rävar 
kommer att överleva och det ger i sin 
tur konsekvenser i vår för andra djur. 
För när sorkar och möss sinar, då ser 
sig de hungriga rävarna raskt om ef-
ter något annat, som rådjurskid och 
harungar. 
Rävstammen var riktigt illa däran 
på 1980-talet, då rävskabben nästan 
fick räven att helt försvinna i Sve-
rige. Stammen har rejält återhämtat 
sig sedan dess. Men rävskabben är 
inte borta. Den finns kvar bland indi-
vider, men utgör inget hot mot stam-
men, säger Lars-Åke Janzon.

Kommentar
Varje år borde vara rävår. Och ef-
tersom klagomålen är många på för 
många rådjur kanske rävarna kan 
hjälpa till enligt naturens gång. Leve 
Jaktkritikernas symboldjur!

HUVUDSTADSGRÅBEN
Stockholmare vill leva med varg 
skriver DN den 11 oktober 2010
■Stockholmare är mycket mer posi-
tiva till rovdjur än folk i övriga landet, 
visar siffror från Sveriges lantbruksu-
niversitet, SLU. Men med ett eget och 
aktivt vargrevir i länet kan det snart 
förändras, tror forskarna bakom den 
nya rapporten. Vi har sett i tidigare 
undersökningar att när rovdjuren 

Varg på sjöis i Nordvärmland.
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kommer tillbaka förändras attityder-
na, säger Göran Ericsson, forskare på 
SLU i Umeå. Totalt tillfrågades drygt 
15 000 personer runt om i landet om 
sin syn på de stora rovdjuren, varav 
cirka 3 000 i Stockholm. Storstads-
människornas attityder skiljer ut sig. 
De kan tänka sig fler rovdjur och är 
mer positiva till att leva med varg än 
folk i rovdjurslänen. De är också mer 
negativa till skyddsjakt och generell 
jakt på rovdjur. Enligt forskarna går 
en tydlig skiljelinje mellan stad och 
land. Den polariseringen återfinns 
även inom länet. Folk i innerstaden 
är allra mest positivt inställda till 
rovdjuren, medan känslorna svalnar 
betydligt i glesbygd, som trakterna 
utanför Norrtälje. Det är också här 
som Stockholms vargflock numera 
har sitt revir. 

INTE VARG HÄR!
Protestlista i Vingåker mot 
utsättning av varg, skriver 
Katrineholmskuriren den 10 
oktober 2010 
■Under senare tid har en protestlista 
legat ute på olika ställen i Vingåker 
– en protestlista mot Naturvårdsver-
kets förslag om utsättning av varg i 
bland annat norra Östergötland. 165 
personer har skrivit på listan, som nu 
har sänts till Jakt- och viltförvaltning-
en hos Länsstyrelsen i Östergötland. 
Vargen är ett djur som väcker känslor 
– antingen är man för eller emot djuret, 
något mellanläge verkar inte finnas.

   Bakom uppropet ligger Elisabeth 
Olding-Stenkvist som har tillbringat 
stor del av sin tid på den gamla släkt-
gården Valleräng i Skedevi socken. 
När vi ringer upp Elisabeth i Uppsala 
för att höra vad som driver henne 
så hårt i vargfrågan, får vi veta att 
hon är mycket engagerad i Skedevi-
bygdens väl och ve. Här i trakterna 
finns ingen vildmark som passar sig 
för varg. Här ska det i hagarna finnas 
betesdjur som får och di-kor, vilka 
håller landskapet öppet, slår Elisa-
beth direkt fast.

Kommentar 
Tycker det är ett riktigt påpekande 
om att varg inte bör sättas ut i dessa 
trakter där det drivs jordbruk och bo-
skapsskötsel och där befolkningen i 
byarna fruktar angrepp från vargar 
vilka inte har samma möjligheter att 
få tillgång till vilda byten i dessa tätt-
bebyggda trakter. Må vargen sättas 
ut i de stora skogarna! 

ARTER PÅ EN SKÖR TRÅD
212 arter är akut 
utrotningshotade, skriver 
Aftonbladet den 10 november 
2010
■Ser du en fjällräv kan det vara den 
sista. Det snövita rovdjuret är akut 
utrotningshotat. Totalt är 845 arter 
i Sverige akut eller starkt hotade. 
Vart femte år uppdateras Sveriges så 
kallade ”rödlista” över utrotningsho-
tade eller sårbara djur- och växtarter. 
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I årets lista, som sammanställts av 
ArtDatabanken är totalt 4127 arter 
är rödlistade. Av dessa är 212 akut 
hotade, 634 starkt hotade och 1096 
klassade som sårbara. Övriga är i 
riskzonen men under kontroll. 45 
fjällrävar finns kvar. De individer som 
finns rör sig i fem olika lokalområden 
med väldigt liten kontakt. 
För fjällugglan, som tidigare häckat 
regelbundet, har de senaste 30 åren 
kantats av nederlag. Ett stort an-
tal år har häckningarna uteblivit på 
grund av minskad födotillgång, och 
idag finns bara ett par reproduktiva 
ugglor kvar i landet. Under den tred-
je allvarligaste kategorin - sårbara 
- finns bland annat pilgrimsfalk, järv 
och utter. 

INTE VARA STYGGA MOT 
RIPJÄGARNA
Ripjägare i Norrbotten får ny 
chans, skriver ATL den 24 
augusti 2010
■Länsstyrelsen i Norrbotten låter 
även jägare som slarvat med viltrap-
porteringen lösa jaktkort efter den 
6 september, rapporterar Sveriges 
Radio Norrbotten. De som inte rap-
porterat som de ska får trots allt 
lösa jaktkort. Men först 6 september. 
Torsten Nilsson, jakthandläggare på 
länsstyrelsen, säger att beslutet att 
trots allt låta jägare som slarvat med 
rapporteringen lösa jaktkort beror på 
att ett antal jägare hotat med att jaga 
ändå, utan jaktkort.

  Vi vill inte bidra till att göra jägare 
till brottslingar, säger han till radio-
kanalen. De som slarvat kommer 
ändå att missa morgondagens jakt-
premiär. Ett nog så kännbart straff, 
tror Torsten Nilsson. 

Kommentar
Att missa jaktpremiären, hu vad 
hemskt! Vilket fasansfullt straff! Att 
de stackarna måste genomlida dessa 
kval är obeskrivligt! Och rysligast av 
allt, detta kan ju ha räddat livet på 
några ripor!

SKÅDA ROVDJUREN I 
STÄLLET FÖR ATT SKJUTA 
DEM OCH DU HAR 
FANTASTISKA UPPLEVELSER
Ökad rovdjursturism, skriver 
Aftonbladet om den 10 
november 2010
■Svensk rovdjursturism har en po-
tential som inte tas till vara, hävdar 
Svenska Ekoturistföreningen. Man 
jämför med Finland där rovdjurstu-
rism blivit en mångmiljonnäring. 
   Fördelarna med Sverige är att de 
fyra stora rovdjuren redan finns här. 
I nuläget finns endast en viss vargyl-
ningsturism, en utveckling av den 
tror man skulle ge en större accep-
tans för rovdjur.

Kommentar
Helt rätt. Men ofta motarbetas turis-
tinitiativ på olika sätt av rovdjursha-
tarna/jägarna.

NOTERAT PÅ JAKTFRONTEN
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Lär känna 
däggdjuren bättre

ARNE OHLSSON

Vi brukar inte recensera böcker i 
Jaktdebatt. Den mest uppenbara 

förklaringen är att böcker på temat 
jaktkritik oftast lyser med sin frånva-
ro. Där fi nns sannerligen ett tomrum 
att fylla för beskrivningar av jaktens 
verklighet. Däremot produceras jakt-
glorifi erande skildringar jämt och 
ständigt där djur dödas och föraktas, 
beskrivs som om de vore ting att be-
handla efter behag och hur man för-
vandlar djurkropparna till maträtter. 
Dessbättre kan vi också glädjas åt 

vettiga naturböcker i varje års bok-
utgivning.

En höstdag kom en ny bok om de 
däggdjursarter som lever i de fem 
nordiska länderna med posten från 
Forma Books där ICA Bokförlag in-
går. Det slår en direkt hur fåtaliga 
däggdjursböcker är i förhållande till 
fågelböcker, de senare oftast för fält-
bruk så att ingen observerad art för-
blir oidentifi erad. Och fågelböckerna 
har under senare år nått nya höjder 
som det bara är att njuta av.  Men har 
någon hört ordet däggdjursskådare 
eller -kryssare? Eller hört talas om 
en ”Svenska Däggdjursföreningen”? 
Jag tror inte det. (I Storbritannien 
med så många fl er föreningar och 
organisationer än hos oss fi nns bl a 
Mammal Society).

En ny bok om det vilda som är fyr-
fota är därför glädjande. Dock, några 
av dem förfl yttar sig ju inte så, några 
fl yger, andra simmar men digivande 
djur är de. Boken Däggdjuren i Nor-
den beskriver samtliga arter i Sve-
rige, Danmark, Norge Finland och 
Island på 192 sidor i formatet 270 x 
190 mm. Och det rör sig om 116 arter.

Boken är pedagogiskt upplagd 

LÄR KÄNNA DÄGGDJUREN BÄTTRE
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med översiktliga och sakliga beskriv-
ningar av vad däggdjur är, deras 
evolutionära bakgrund och historik 
visavi istider och relationen till män-
niskan som mestadels gett djuren 
hårda tider. Exempelvis får vi veta att 
under Gustav Vasas 1500-tal utgjorde 
däggdjursskinn 20 procent av landets 
export.  Sinnesorgan och systematisk 
indelning behandlas också innan art-
beskrivningarna tar vid. 

Textförfattarna, Torkel och Elisa-
beth Hagström skriver levande och 
beskrivande om respektive art med-
an en faktaruta ger uppgifterna om 
storlek, fortplantning och föda. Det 
är ett bra grepp och gör boken be-
haglig att läsa.

Det går naturligtvis inte att undvika 
jaktliga förhållanden vid beskrivning-
ar av däggdjurens existens och det ju 
inte heller meningen. Författarnas syn 
förefaller traditionell men man hade 
gärna sett omnämnande av att en del 
arter fredats, exempelvis ekorren. 

Mindre djur presenteras mera 
kortfattat men tillräckligt för de fles-

ta lekmäns behov och möjligheter till 
artidentifikation, i vissa fall även med 
hjälp av spårstämplar och spillning. 
Utbredningskartor kompletterar in-
formationen.

Om texten är bra så ger bilderna 
minst lika stor behållning av boken. 
Smålänningen Bo Lundwall har gjort 
utsökta, ibland mästerliga, illustra-
tioner helt i färg av alla arterna. Men 
flera av illustrationerna är konstverk 
på helsidor eller hela uppslag som 
man egentligen skulle vilja klippa ut, 
rama in och hänga upp på väggen.  
Dessa är högst njutbara. Jag fastnar 
speciellt för den vita hermelinen på 
sidan 4, den röda räven framför vist-
husboden i den korta vinterdagen på 
sidan 65 och höstens björn på myren 
på sidan 72.

Ironiskt nog utkommer den här bo-
ken samma år som Anders Bjärvalls 
och Staffan Ullströms klassiska bok 
om europeiska däggdjur publiceras i 
ny upplaga men denna gång begrän-
sad till arter inom Sveriges gränser.

Exempel på bokens fina illustrationer

LÄR KÄNNA DÄGGDJUREN BÄTTRE



JAKTDEBATT 4/2010  37

Till sist
ARNE OHLSSON

Lärkskogen lyser med en varm ton 
av mättat gult i dalen. Novem-

bermolnen är splittrade och driver 
över mörktonat landskap, innan vin-
tern kommer. På åsens högsta punkt 
känns molnens väta närmare. Då och 
då passerar en nötskrika i skogs-
kanten, vita övergumpar mot mörka 
grenverk och buskage. 

Ännu en ollon- och nötsamlande 
tid mot årets slut. Och därtill flyttrö-
relser. Det såg ut att bli den största 
migrationsvågen bland nötskrikorna 
sedan 1999 men så kom det av sig. 

Det gjorde däremot inte grönsis-
kornas böljande flockar. De fanns 
allestädes, och över sista utposten 
i sydväst räknades fantastiska sum-
mor. En dag passerade 65 000 över 
Falsterbo, en annan dag 85 000. Så 
pågick det vecka efter vecka och 
även på ringmärkningssäsongens sis-
ta dag kom siskorna, gröna och gråa 
– och därtill fem vita (=snösiskor).

En fantastisk höst som också bjöd 
på indiansommardagar inlednings-
vis. Och ett datum detta året 2010 
går till historien i Falsterbo fågelsta-
tions ringmärkningshistoria. Onsda-
gen den 13 oktober klockan 11.18 
ringmärktes fågel nummer en miljon 
(100 000 000): en blåmes som fick en 

guldfärgad ring. En riktig guldmes!

SKA NÖTSKRIKORNAS OCH siskornas 
rörelser förebåda en sträng vinter 
igen? Och de tidiga sidensvansarnas? 
Och domherreinvasionen som gör att 
deras mjuka flöjtningar kan höras 
dagligdags?

Vargavinter i ordets sämsta be-
märkelse lär det bli igen, med sam-
ma ministrar som förra vintern. Och 
knappast lär några inskränkningar 
i jakten för övrigt komma på tal. En 
sammanställning av vad som hänt 
därvidlag under Alliansens fyra för-
sta år vid makten föranleder Svenska 
Jägareförbundet att ”ge regeringen 
godkänt”. Man får leta med försto-
ringsglas efter något positivt och 
man kan då på sin höjd finna fredning 
av svärtan och att tillåtelser att döda 
fångade duvhökar har upphört.

Varför är det, bara exempelvis, 
fortfarande tillåtet att skjuta och 
fånga nötskrikor? Gläds åt deras ka-
risma i stället och skänk en tanke åt 
hur viktiga de varit för spridning av 
de ekar som också betytt så mycket 
för människor under tusentals år. De-
ras skräää är novemberskogens röst i 
strävt behag medan ännu några dom-
herrar flyger över.

TILL SIST
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Som vanligt vill be er alla om en vik-
tig sak nu när också detta solvarv 
närmar sig fullbordan: att förnya 
medlemskapet för 2011 – vi behövs 

mer än någonsin. 
Och som alltid är ni varmt välkom-

na med bidrag till Jaktdebatt, i ord 
(kort eller långt) och i bild! 

Rävungar leker utanför sin lya. FOTO: HANS RING

TILL SIST

Senast den 6 februari
vill vi ha inlägg till Jaktdebatt 1/2011 när Jaktkritikerna 
går in på sitt tjugufjärde verksamhetsår.
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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 2011
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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◾

◾

◾

◾

◾

FOTO: HANS RING

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 Christell
Winborgs väg 29, 131 60 Nacka
annika.christell@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. 



Som ett vildmarkens leende under ett kort ögonblick framstår kungsörnen och de 
två korparna under en kall vinterhimmel. Ett ovanligt lyckat ögonblick för den som 
jagar med kamera. Och därtill, ”bytena” får ju leva vidare där ute och likaså finns 
de på fotot för många att ta del av. Fotografen och naturvårdspionjären Paul  
Rosenius pläderade redan för ett sekel sedan att kamerajakt borde ersätta dödlig 
jakt. Kan människan någonsin bli så fredlig att detta blir verklighet?


