
TidskrifTen som värnar om de vilda djuren

Jakt
DEBATT

Böcker om liv, död, ondska, etik SIDAN 8

3/2011

Många 

rådjur, 

Många 

fästingar? 

SIDAN 27

Anne-Marie Litzen om älgen SIDAN 16



2  JAKTDEBATT 3/2011

INNehåll

 INNehåll

 hANS RyttmAN sen sist ........................................................................................ 3–4 
ARNe OhlSSON Färre jägare – inte fler....................................................................5-7 
 hANS RyttmAN om djuren som vi förtrycker och äter – eller avstår från att äta....8-15 
ANNe-mARIe lItzeN Älgen, några rader om skogens konung............................16-18 

 ANNe-mARIe lItzeN noterat på jaktfronten ......................................................19-30 
 jAktkRItIkeRNA skrivelse till Granskningsnämnden: okritiskt om jakt ............ 31–32 
 ARNe OhlSSON Till sist .......................................................................................33-34 
 jAktkRItIkeRNA adresser och info om föreningen ..................................................35 

Redaktör
arne ohlsson
Jägaregatan 106
226 53 Lund
arne.e.ohlsson@telia.com
046-30 72 12, 070-217 92 90

teknisk redaktör/layout
Tatjana kontio
tatjana.kontio@telia.com

Grafisk form
Staffan Melin/Oscillator
staffan.mellin@oscillator.se

Deadline för nästa nummer
5 november 2011

Tidskriften som värnar om de vilda 
djuren. 
medlemstidskrift för jaktkritikerna, 
utkommer med fyra nummer per år.: nr 
1 och 2 i april, nr 3 i september och nr 
4 i december. Jaktdebatt distribueras till 
medlemmarna, vissa myndigheter och  
medier samt större bibliotek.

ISSN
1102-5026

Omslagsfoto
Hans ring. Gräsandhona med ungar.

Bidrag
Texter och bilder till Jaktdebatt är 
välkomna och skickas till arne ohlsson



JAKTDEBATT 3/2011  3

...har föreningen haft ytterligare ett 
årsmöte. Glädjande nog kom i år ett 
antal nya medlemmar och årsmötet 
var ett av de mest besökta på många 
år. Under årsmötet kom ett förslag 
att föreningen skulle upphöra som 
en självständig förening och i stället 
verka som en del av föreningen Djur-
skyddet Sverige. Hur förankrat detta 
förslag var i Djurskyddet Sverige 
blev inte klarlagt. Årsmötet förkas-
tade förslaget. 

Däremot kom vi fram till att för-

söka hitta en gemensam fråga som 
många natur- och djurskyddsorgani-
sationer skulle kunna förenas kring 
som till exempel att jakt ovillkorligen 
ska utnyttja det skjutna för konsum-
tion. Detta skulle innebära att ca en 
tredjedel av all jakt skulle försvinna. 
Jakten berör alltså den för jägarna 
så viktiga ”viltvården” som omfattar 
kråk- och måsfåglar, rävar grävlingar 
m fl. Detta krav om tillvaratagande 
av bytet finns dock med i flera or-
ganisationers jaktpolicydokument. 

Sen sist
Hans ryTTman

SeN SISt

Omslagsbild
anonyma änder? omfattningen på andjakten är lika stor som på älgjakten men väcker 
ingen uppmärksamhet. den jakten är helt onödig, skadeskjutningsprocenten är stor 
och eftersöket ofta dåligt eller obefintligt. Jakt på änder är till fullo dödande för det 
rena nöjets skull. Och jakten börjar redan 21 augusti.

Fiskmås - en art som jagas i onödan.
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Ett förslag på skrivelse kommer att 
utarbetas under hösten och skickas 
ut till lämpliga organisationer för 
diskussion. Förhoppningen är ju att 
flera ska kunna ställa sig bakom ett 
förbud mot denna typ av jakt. Kanske 
vi sedan kunde få detta förslag att 
publiceras som en debattartikel eller 
öppet brev till regeringen.

tyväRR lyckADeS INte valbered-
ningen att hitta en ny ordförande 

för föreningen. Det smått  absurda 
i situationen är, då jag inte har lyck-
ats tillräckligt bra med att skapa en 
större förening, gör att jag sitter kvar 
som ordförande. Nästa år anser jag 
att jag med ålders rätt (75 år) ska 
kunna avgå och få en ersättare. En 
yngre kraft kommer med all säker-
het att kunna driva våra frågor på ett 
mer effektivt sätt och få upp jaktfrå-
gorna till debatt i större utsträckning 
än vad som är fallet nu. 

SeN SISt

Fo
To

: K
Ar

l-
Ev

Er
T 

lu
n

D
g

rE
n

Ekorren fredades för 10 år sedan. Må den förbli fredad.
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Som alla föreningar och organisa-
tioner strävar givetvis Svenska Jä-

gareförbundet efter fler medlemmar. 
Med i runda tal 190 000 är man re-
lativt sett nära 200 000 medlemmar. 
Det skulle förstås kännas och låta 
bättre om man kunde passera den 
gränsen. Således har man nyligen 
kunnat läsa annonser om att med-
lemsvärvare sökes som ska fokusera 
på just detta.

Varje ny jägare, varje ökning av 
antalet bössbärare och fällhanterare 
i markerna innebär fler vilda djurs 
död, mer lidande i form av fysiska 
smärtor och ångest och stress. Det är 
detta som jakt verkligen handlar om. 
Det är detta som är så mycket tyngre 
än jägarnas så kallade och  ofta häv-
dade naturupplevelser, kamratskap 
och intag av frisk luft.

Även om viss jakt i rådande läge 
inte kan avskaffas under rimliga om-
ständigheter (på i första hand älg, 
rådjur, vildsvin och mink) så är men-
taliteten bakom jakt och fällfångst 
ofta motbjudande och förljugen. Och 

den är full av okunskap, fördomar 
och vanföreställningar om naturen. 
Och den slår mot flera tiotals arter 
av däggdjur och fåglar som det inte 
finns hållbara skäl att överhuvudta-
get jaga. 

Jaktdebatts medarbetare Karl-
Evert Lundgren har i jakttidskrifter 
läst mer om hur jägarnas mäktiga 
organisationer tänker sig att få fler 
ut i markerna för att ta livet av djur. 
En jaktskribent menar att ”det bästa 
sättet… är att ta med ganska små 
barn på jakt. Det är mycket lättare 
att grundlägga ett jaktintresse i 4-5 
årsåldern än att försöka påverka ton-
åringar som redan är ganska färdiga 
i sina värderingar”. En annan raljerar 
om hur dagisbarn leker jakt, och hur 
fantastiskt detta är. En tredje kvider 
över att ekorren fredades 2001, ett 
djur som enligt jägarna är lämpligt 
att övningsskjuta på innan den ”rik-
tiga” jakten påbörjas. 

Alltså, börja tidigt att förråa bar-
nen, innan de får insikt i jaktens verk-
lighet och rentav löper risken  att få 

FäRRe jägARe - INte FleR

Färre jägare  
– inte fler

arne oHlsson
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empati för djurindividerna. Då ropar 
jägarna om bambifiering där dju-
ren kan ses som individer, och detta 
måste ju föraktas å det intensivaste i 
bössbärarnas machovärld.

Sen har vi kvinnorna som blir fler 
och fler i jaktmarkerna. En del menar 
att kvinnorna är mer hänsynsfulla un-
der jaktutövning, men det är kanske 
bara ett argument för att ytterligare 
öka antalet jägare. Jag vet inte om 
någon på allvar försökt att undersöka 
den saken.

SOm OmtAlAS på annan plats i detta 
nummer av Jaktdebatt har förslag 
framförts att rådjurspopulationen 
borde minskas rejält med tanke på 
”hur rådjuren sprider fästingar” som 
kan ge oss människa flera obehagli-
ga sjukdomar. Enligt Socialstyrelsen 
skulle dock inte det lösa problemet. 
Fästingar finns på alla djur och deras 
ökning beror sannolikt på klimatför-
ändringar, eller flera faktorer i kom-
bination. 

Men, låt oss för ett ögonblick anta 
att en permanent betydligt mindre 
rådjurspopulation skulle innebära en 
märkbar minskning av fästingar och 
därmed färre antal fall av borrelia, 
TBE etc. Skulle jägarna acceptera 
detta, att de inte årligen kunde skjuta 

lika många rådjur som nu? Icke! De-
ras makt och inflytande är sådan att 
deras nöje att döda hundratusentals 
rådjur skulle väga tyngre i besluts-
gången än de människor som drab-
bas av sjukdomar som kan innebära 
bl a ständig huvudvärk. 

Sen kan man fråga sig, hur stora 
fästingspridare är månne inte jakt-
hundarna?

mAN SkA INte underskatta värdet av 
att se och uppleva rådjur under fred-
liga omständigheter. Den upplevelse 
det innebär för många människor 
med olika nivåer av naturintresse att 
få uppleva synen av ett så pass stort 
djur. Och relativt lättsedda är de ju. 
Annars är det få vilda däggdjur som 
vi ser dagligdags jämfört med fåglar.

I varje fall ligger djurens intresse i 
att färre människor dödar eller fång-
ar dem. Varje jägare som slutar jaga 
är en vinst om man tänker i humani-
tära och etiska banor. 

För vem är den verkliga huvud-
rollsinnehavaren i jaktens drama 
som förtjänar respekt och hänsyn i 
första hand? Hur skulle det kunna 
vara någon annan än den varelse som 
tvingas känna kulan eller hagelsvär-
men eller upplever hur luckan i fällan 
obarmhärtigt stängs?

FäRRe jägARe - INte FleR
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FäRRe jägARe - INte FleR

FoTo: KArl-EvErT lunDgrEn Råget i skogsbryn, inte bara att ses som fästingspridare.
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Om DjuReN SOm vI FöRtRyckeR Och äteR

Den första boken fick jag tips på 
från en recension av Pelle Strind-

lunds bok ”Jordens herrar” (Karneval 
förlag) som recenserades i DN den 4 
april 2011. I recensionen framhölls 
Lierre Keiths bok ”Vegomyten” (Opti-
mal Förlag) som en ”mer balanserad 
syn på köttätande”. 

När jag så läste ”Vegomyten” blev 
jag ytterst förvånad. Hur recensen-
ten kan se ”Vegomyten” som mer ba-
lanserad förstår jag inte. LK berättar 
i sitt förord att hon varit vegan i 20 
år men måste sluta för att hon blev 
allvarligt sjuk. Det framgår inte när 
hon började som vegan men jag vet 
att man måste vara mycket kunnig 
som vegan för att få all den näring 
med vitaminer, spårämnen mm som 
en människa måste ha för att leva ett 
fullgott liv. Jag kan också tänka mig 

att växande barn behöver Omega-3 
och Omega-6 som finns i fet fisk och 
skaldjur för att hjärnan ska utvecklas 
helt. Svältande barn får ofta hjärn-
skador. Men från de två vuxna perso-
ner, som jag känner och som är vega-
ner, har jag inte hört haft några som 
helst problem med sin hälsa. 

Det är naturligtvis viktigt att inte 
bara studera en människa. Vad som 
är orsak och verkan är ju omöjligt att 
reda ut då bara en person studeras. 
Detta dilemma diskuterar LK senare 
i sin bok och menar att man inte ens 
ska lita på stora epidemiologiska un-
dersökningar.

Alltnog, min negativa inställning 
började redan i första delen av boken 
som argumenterar mot ”moralvega-
nerna”. Hon menar att veganerna 
inte vill döda. Men, hon tar ett exem-

Om djuren som vi 
förtrycker och äter – eller 

avstår från att äta

HANS RYTTMAN  tar upp tre aktuella böcker på ett ständigt angelä-
get tema. Böckerna handlar inte direkt om jakt men indirekt berör de 
Jaktkritikernas inriktning och arbetsområde. Det gäller liv och respekt, 
eller utnyttjande och dödande av djuren.
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pel som när en vegan äter ett äpple 
och kastar kärnorna så dödar de liv. 
Det är möjligt att det finns extremis-
ter som anser att äppelkärnor är liv 
härvidlag men de måste vara enstaka 
förvirrade individer. Men när LK själv 
odlar sin mat, som hon anser är det 
enda rätta, får hon problem med my-
ror och sniglar som hon måste döda 
för att salladen ska kunna växa. Det-
ta ger henne stora samvetsproblem. 
Men hon kommer till klarhet; att för 
att vi ska kunna äta måste vi döda 
djur!

Jag kan hålla med henne även om 
jag inte är lika hänsynsfull när det 
gäller myror, sniglar och andra min-
dre kännande djur. Eftersom jag inte 
är vegan utan vegetarian och använ-

der mjölk- och äggprodukter måste 
jag acceptera att tjurar och tuppar 
måste dödas och att då köttet lämpli-
gen används som människoföda. Men 
vad jag vänder mig mot är att djuren 
behandlas illa. Tyvärr läste jag hä-
rom veckan att djurskyddsinspektö-
rerna gjorde fler förelägganden och 
hade fler anmärkningar än tidigare 
runtom i landet. Det är dock viktigt 
att påpeka att LK också fördömer den 
industriella hanteringen av djur.  

För att lämna denna för mig nå-
got udda debatt för ett ögonblick om 
vi människor har rätt att döda även 
insekter och, som sagt, till och med 
frön så kommer jag över till LK:s 
nästa kapitel som heter ”Politiska ve-
getarianer”. I detta kapitel och i det 

Om DjuReN SOm vI FöRtRyckeR Och äteR
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sista i boken, ”Rädda världen”,  dis-
kuterar LK det vettiga i att äta det 
som odlas på åkrar. Hon menar att 
detta är förödande för jorden av flera 
skäl. Odlingen innebär konstgödsel, 
som bygger på fossila produkter, som 
innebär förlust av matjord beroende 
på att jorden blåser bort och som 
innebär att delar av marken som od-
las för säd även konstbevattnas vilket 
i sin tur innebär att jorden försaltas 
och att grundvattnet försvinner. Lös-
ningen på detta problem är för LK 
att endast marker ska användas för 
gräsväxt. Att man som nu utfordrar 
kor och grisar med sädesslag och 
majs anser LK helt förkastligt. 

När prärien, steppen och savan-
nen återskapats ska sedan de ur-
sprungliga gräsätarna livnära sig på 
den. Om jag förstått författaren rätt 
(tyvärr är boken rörig och dåligt skri-
ven) vill hon att t ex den amerikanska 
prärien ska återgå till bisonoxarna 
som hon menar var ”mellan 60 – 100 
miljoner” då Columbus kom till Ame-
rika. Hon har rätt i att alla marker 
inte lämpar sig för jordbruk utan är 
kanske bäst för gräs och därför bäst 
att låta kor och får beta på dem. Men 
hon inser ju också att detta inte kan 
nära hela den befolkning som jorden 
har i dag. 

LK skriver ”Merkel, som vill ge 
plats för djur och natur, för resten 
av våra syskon, föreslår 600 miljoner 
som en hållbar siffra. Min gissning är 
att den siffran är alldeles för hög, ef-
tersom han inte ser det fossila bräns-

let och den fossila jorden, och det ser 
inte de politiska vegetarianerna som 
han hämtar sina beräkningar från 
heller. Min siffra skulle vara mycket 
lägre. Men har det i slutändan någon 
betydelse vilken siffra jag anger? Det 
behöver finnas färre människor. Be-
tydligt färre”.  

Jag frågar nu: hur balanserat reso-
nemang är detta? 

Det näst sista kapitlet heter ”Nä-
ringsvegetarianerna”. I detta kapitel 
propagerar LK för den s k ”stenålders-
dieten”. Vi ska bara äta kött och fett. 
Allt tal om att fett, i alla fall mättat 
fett, är farligt tillbakavisar hon. Hon 
diskuterar fettkonsumtion och koles-
terolvärden och visar med flera ex-
empel där dessa undersökningar inte 
tycks påvisa dödligheten i hjärt- eller 
kärlsjukdomar. Men hon framhåller 
också att ”epidemiologiska studier 
är av begränsat värde eftersom det 
ändlösa antalet variabler de innehål-
ler inte kan kontrolleras” och att ”om 
du tittar på epidemiologiska studier 
ska du aldrig blanda ihop korrela-
tion med kausalitet”. Det är ju kloka 
ord men hon använder trots detta en 
mängd undersökningar för att bevisa 
sin tes om fettets ofarlighet. Jag ger 
mig inte in i denna diskussion då jag 
inte vet något om fettets farlighet 
eller inte. Men jag tror att de flesta 
läkare, dietister och andra som stu-
derar västerländernas viktökningar 
anser att tjocka personer oftare får 
diabetes typ-2, hjärt- och kärlsjukdo-
mar och problem i rörelseorganen. 

Om DjuReN SOm vI FöRtRyckeR Och äteR
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De kanske inte undviker fett men de 
gör inte av med de kalorier som de 
får i sig. Fett är kaloririkt och konsu-
merar man inte fett så blir kanske ka-
loriantalet inte så högt som annars. 

Om mAN INte tror att världen snabbt 
kommer att minska sin befolkning till 
”betydligt färre” än 600 miljoner så 
måste man tänka något annorlunda 
än Lierre Keith. Jag läste för en tid 
sedan att en miljard människor sväl-

ter men att hälften av jordbrukspro-
duktionen går åt till att föda upp 
djur. Vad blir då alternativet? Ska vi 
äta mer kött eller mindre? Köttkon-
sumtionen går upp i alla länder där 
välståndet ökar. Men även i Sverige 
har köttkonsumtionen gått upp det 
senaste året med 5 %. Mycket kött 
är importerat där kanske djurhåll-
ningen är ännu sämre än i Sverige 
eller där skyddsvärda biotoper har 
förstörts. Klimathotet kommer att bli 

en realitet i alla fall för mina barn-
barn. Sättet att producera kött i dag 
är förödande med stora energiförlus-
ter (10 kg säd lär bli 1 kg kött) och 
för att få ett kg kött lär det behövas 
1000-tals liter vatten. 

Kor producerar också stora mäng-
der metangas som är kanske 100 
gånger mer skadligt för växthusef-
fekten än koldioxid som är den gas 

som man mest talar om. Ett uttalande 
som jag fäst mig vid är förre TV-met-
rologen Per Holmgrens svar då han 
tillfrågades om vad han gjort för ett 
minska klimatpåverkan: ”Jag har slu-
tat att äta kött”. Om vi ska klara av 
jordens ökande befolkning med mins-
kande svält och jordens klimatpro-
blem måste köttätandet bli mindre, 
betydligt mindre. 

Om DjuReN SOm vI FöRtRyckeR Och äteR

Fjärilsfångst torde få ägna sig åt numera men är detta också ett oacceptabelt 
dödande? var drar vi gränsen?
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Om DjuReN SOm vI FöRtRyckeR Och äteR

DeN ANDRA bOkeN som jag har 
nämnt i inledningen är alltså Pelle 
Strindlund (PS) ”Jordens herrar – sla-
veri, djurförtryck och våldets försva-
rare”. Den här boken har en helt an-
nan kvalitet och är överlägset bättre 
än den förra. Läs den! Den är lättläst 
och tänkvärd och argumenterar mot 
djurens lidande och diskuterar vår 
rätt eller inte rätt att behandla dju-
ren som vi gör idag.

PS går igenom de argument som 
köttätande människor har för att be-
handla djuren som nu sker och jäm-
för deras argument mot de som slav-
ägare och försvarare av slavhandeln 
hade på 1700- och 1800-talet. Det är 
kusligt att få veta hur lika argumen-
ten och försvaret av slavhandeln var 
när de ställs emot den djurhållning 
och djurhandel som i dag bedrivs. PS 
går systematiskt igenom alla de på-
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ståenden som han funnit i debatten 
för köttätande och mot vegankost. 
Dessa utsagor ställer PS mot dem 
som han funnit när slavhandeln och 
dess motståndare debatterade.

PS tar upp argumenten i kapi-
tel efter kapitel. Jag kan ju beskriva 
några av dessa: ”De finns till för oss”, 
”Makt ger rätt”, ”De är annorlunda”, 
”De är egendom”, ”Vi är unika, vi får 
utnyttja andra”, ”Det är nödvändigt”, 
”De skapar arbetstillfällen”, ”De är 
fria i sin bur” och ”De växer, alltså 
trivs de” med flera. Naturligtvis 
försöker också försvararna av kött-
produktion och köttätande demoni-
sera de som vill ha förändringar. Här 
känner jag igen påståendena i mitt 
arbete med att försöka minska den 
svenska jakten. Argumenten lyder; 
”De är okunniga”, ”De är fanatiska”, 
”De är för känslosamma”. Punkt för 
punkt tillbakavisar och påvisar PS de 
felaktiga påståendena. Han gör det 
på ett mycket övertygande och sak-
ligt sätt som gör mig övertygad om 
det felaktiga i den industriella djur-
hållningen och uppfödningen. Efter-
som PS också kan visa att samma ar-
gument som användes för att behålla 
slavsystemet också i dag används för 
att berättiga köttätande och uppföd-
ningen av djur och fiske blir jag ock-
så övertygad om att ”våra barnbarn 
kommer att anklaga oss för vårt sätt 
att hantera våra husdjur”, som någon 
uttryckte det. 

Men det är mer komplicerat för 
mig än så. PS är vegan och motsät-

ter sig inte bara djurens lidande utan 
också att vi människor har rätt att 
döda dem. Jag är vegetarian och an-
vänder mjölk till min gröt och använ-
der ägg i pajer. Jag är ingen storkon-
sument. Jag använder kanske ett par 
liter mjölk i veckan och ett femtiotal 
ägg om året. Men för denna konsum-
tion behövs det en ko och en höna. 
Jag använder alltid ekologisk mjölk 
och ekologiska ägg men för att få 
dessa produkter måste det även fö-
das en tjur och en tupp vid hälften av 
tillfällena när en höna och ko skall bli 
till. Någon tupp och någon tjur måste 
ju födas upp för släktets fortlevnad, 
så är det ju. Men de övriga, vad ska 
vi göra med dem? Det vore ju slöseri 
med jordens resurser att föda upp 
tjurar och hönor till ingen nytta. Jag 
måste alltså, som en följd, tillåta att 
djur dödas. Jag utgår då från att av-
livningen sker snabbt, smärtfritt och 
utan transporter. Men jag motsätter 
mig att djuren lider. 

PS anser att inte däggdjur, fåglar 
och fiskar ska dödas. Men var går 
gränsen? Jag vet att daggmaskar har 
känselnerver och lider säkert då de 
dödas. Jag tror därför att det är omöj-
ligt att kategoriskt fastslå att vi män-
niskor inte har rätt att döda. 

Jag själv borde med mitt sätt att 
se på dödandet kunna äta kött från 
får, grisar och kor som får gå ute året 
om och som får dia sina ungar och 
leva ett så naturligt sätt som det är 
möjligt för husdjur. Men här kommer 
ytterligare en faktor in som också PS 

Om DjuReN SOm vI FöRtRyckeR Och äteR
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tar upp. Uppfödningen av köttdjur 
har en förödande belastning på jor-
dens klimat och andra resurser. I dag 
föds kor och grisar upp på hälften av 
jordens produktion av säd (framför 
allt på korn, majs och soja) som skul-
le kunna användas som människofö-
da. Vid produktionen av kött tas som 
jag förut nämnt endast en tiondel av 
energin till vara. 

Dessutom går det åt stora mäng-
der vatten, fossilt bränsle (till trak-
torer, transporter och konstgödning) 
och förödelse av åkermark och skog. 
PS skriver att Livsmedelsverket 
konstaterar att ”Nötkött genererar 
hundra gånger så mycket växthusga-
ser som motsvarande mängd bönor”. 
UNEP (FN:s miljöprogram) menar att 
”en väsentlig minskning av en nega-
tiv miljö- och klimatpåverkan endast 
är möjlig genom en rejäl global för-
ändring av kosten, bort från anima-
liska produkter”. Här finns enligt mig 
de tyngsta skälen för en vegetarisk 
kost eller vegankost. 

Jordens befolkning lär uppgå till 7 
miljarder människor och om 40 år an-
ses vi vara ca 9 miljarder. I dag sväl-
ter en miljard människor och i länder 
som ökar sin nationalprodukt ökar 
köttätandet, så också i Sverige. 

Detta är naturligtvis ohållbart. 
Jorden klarar inte köttproduktion 
och en växande befolkning av de skäl 
som jag angivit ovan om man inte ac-
cepterar större ojämlikheter som för-
modligen innebär större sociala kon-
sekvenser och motsättningar mellan 

människor och kanske länder. 
Men det finns också marker som 

inte går att använda till sädesproduk-
tion. Där skulle en liten produktion 
av animaliska produkter kunna ske. 
Men de kommer att bli verkliga lyx-
produkter för några få. De vilda dju-
ren är ju redan i dag marginella kött-
producenter och vi får varken mjölk 
eller ägg, som jag konsumerar, från 
dessa vilda djur. 

Dessutom innebär all jakt oaccep-
tabelt lidande för djuren. Men jag 
anser att vi i dag måste tillåta jakt 
på djur som gör allvarlig skada som 
älgar och vildsvin med trafikolyckor, 
skogsskador och skador på grödor.  
Ett alternativ är ju att låta vargar 
sköta decimeringen av dessa djurar-
ter men det ligger nog långt fram i 
tiden att få acceptans för det stora 
antal som det skulle innebära. 

Jag kan konstatera att jag som 
vegetarian måste acceptera att djur 
dödas för att jag ska kunna vara ve-
getarian, alltså inte vegan. Jag skulle 
dock hoppas att min vegetariska diet 
skulle kunna ta bort den industriella 
djuruppfödningen till mycket färre 
kor och höns som fick leva hela sitt liv 
under så naturliga omständigheter 
som vi människor kan tillåta dem när 
de trots allt ska utnyttjas. Men jag är 
också övertygad om att vi då också 
måste betala ett betydligt högre pris 
för mjölk och ägg för att inte tala om 
kött. Jag tror också att få människor 
ändrar sig frivilligt men i framtiden 
blir alla tvungna att äta mindre kött.

Om DjuReN SOm vI FöRtRyckeR Och äteR
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farter, ”normal landsvägshastighet”, 
enligt Andreas Eidehall, som arbetar 
med de aktiva säkerhetssystemen på 
Volvo.

vI INSeR INte huR 
NöDväNDIgA ROvDjuReN 
äR
Utrotning av rovdjur förstör 
ekosystem, skriver Sydsvenskan 
den 4 augusti 2011.
■ De naturliga ekosystemen på jor-
den är inte längre så naturliga. Över-
allt på jorden har vi människor utro-
tat de stora rovdjuren och på så sätt 
huggit av toppen på näringskedjan. 
Resultatet är sönderslitna ekosys-
tem. 
Detta skriver en lång rad biologer, 
ekologer och andra forskare i en 
analys i den vetenskapliga tidskrif-
ten Science. Forskarna har letts av 
den amerikanska evolutionsbiolo-
gen James Estes vid University of 
California. De har gått igenom och 
sammanfattat de flesta studier som 
gjorts i ämnet de senaste åren. De-
ras slutsats: eliminerandet av topp-
konsumenterna i näringspyramiden 
är möjligen den svåraste förlust vi 
åsamkat naturen. Topprovdjur har 
nämligen en oproportionerligt stor 
effekt på sin omgivning, i jämförelse 
med andra djur. När de försvinner 
får det effekter som fortplantar sig 
neråt i ekosystemet - med dramatis-
ka resultat. Estes och hans kolleger 
nämner flera exempel : När havsutt-
rarna utanför Alaskas kust minskade 

i antal försvann de mäktiga skogarna 
av kelp, havstång. Uttrarna lever på 
sjöborrar som i sin tur lever på kelp. 
Utan uttrar kunde sjöborrarna föröka 
sig bortom alla gränser. I Nordameri-
ka och Sydamerika, i delar av Afrika 
och norra Asien, liksom i oceanerna, 
finns det fortfarande intakta system 
kvar. Det gäller att rädda så många 
som möjligt av dessa, men Estes an-
ser också att vi har en skyldighet att 
återställa system när så är möjligt - 
som när vargen återinfördes i västra 
USA. För när stora rovdjur elimine-
ras handlar det inte bara om att ar-
ter utrotas. Lika allvarligt är kanske 
att vi samtidigt utrotar de ekologiska 
sambanden.

SveRIge mOt vARgeN, 
eu mOt SveRIge, eu FöR 
vARgeN
Sverige uppmanas att följa 
EU:s naturvårdslagstiftning och 
skydda den hotade vargen, 
anges i ett pressmeddelande 
den 16 juni 2011.
■ Trots vissa insatser har Sverige 
ännu inte anpassat sin politik för 
att skydda hotade vargar till EU:s 
naturskyddsregler. Efter rekommen-
dation frånmiljökommissionär Janez 
Potočnik har kommissionen därför 
beslutat att skicka ett motiverat ytt-
rande till Sverige och uppmana lan-
det att ändra sin vargpolitik. Sverige 
har två månader på sig att rätta sig 
efter reglerna. Om
man inte gör det kan kommissionen 

NOteRAt på jAktFRONteN
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Nu hAR jAg likaså läst Ann Heber-
leins bok ”En liten bok om ondska” 
(Bonniers Förlag). Boken handlar ju 
naturligtvis inte om jakt men man 
kan anknyta till jakt i hennes resone-
mang.

I boken citerar AH en historiker 
Jeffery Burton Russel som definie-
rar ondska på följande vis: ”Ondska 
uppstår då en intelligent varelse av-
siktligt och med insikt i handlingens 
konsekvenser skadar en annan kän-
nande varelse.” Enligt denna defini-
tion skulle jakt vara en ond handling.

AH anser att det är människor 
som onda handlingar kan utföras 
mot.  Hon skriver: ”Kännetecknande 
för onda handlingar är att de orsakar 
oacceptabla skador som förhindrar 

människor att leva drägliga liv, de 
förstör mänskligt liv och ger upphov 
till onödigt lidande.” Samtidigt refe-
rerar hon till piskandet av hästar och 
åsnor för att de ska åstadkomma yt-
terligare ansträngningar som hand-
lingar av ondska. Djur är ju också 
kännande varelser och bör därför na-
turligtvis inte utsättas för tortyr.

I slutet av den lilla boken finns ett 
kapitel om våld och AH nämner att 
män står  

för 90 % av allt fysiskt våld. Jour-
nalisten Stephan Mendel-Enk som 
skrivit om huliganvåld, speciellt inom 
fotbollskretsar, nämner jakt som en 
faktor som identifierar den domine-
rande manligheten. Det är ju också 
90 % män som bedriver jakt.

Om DjuReN SOm vI FöRtRyckeR Och äteR
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älgeN

Älgen
Några rader om skogens konung av anne-Marie Litzen

Varje höst är älgjakten med början i september den största händelsen 
under det svenska jaktåret men låt oss titta på några fakta om Alces 
alces i sig.

Älgen är vårt största hjortdjur och 
även norra Europas största land-

däggdjur. Den blir nära 3 meter lång 
och blir omkring 2 meter i boghöjd. 
Hanen väger normalt ca 500 kilo 
medan honan väger ca 350 kg. Älgen 
finns över hela landet utom på Got-
land. Älgfamiljens medlemmar består 
av tjur, ko och kalv. Efter första lev-
nadsåret kallas ett hondjur för kviga 
och ett handjur för fjolårstjur.

   En vuxen älg är till färgen grå-
brun till svart medan kalven är röd-
brun de första månaderna. Tjuren är 
kraftigare och är mörkare till färgen 
än kon och har större hakskägg än 
kon. Det är bara tjuren som bär horn. 

   Under de senaste 20-30 åren har 
antalet älgar ökat kraftigt och i da-
gens läge finns det ca 300 000 älgar 
i Sverige. 

   Älgen hämtar en stor del av sin 
föda från träd och buskar. Vintertid 
utgörs basfodret av tallskott men 
också kvistar och bark av asp och 
rönn samt videarter är populär föda. 

Älgen gillar också vattenväxter som t 
ex näckros som de går och plockar i 
sig, ibland med huvudet djupt under 
vattenytan. Älgen är också en god 
simmare. Under sommaren domine-
ras födan av löv av olika slag och en 
annan näringskälla är höstens hav-
reåkrar. Upp till 10 kg föda stoppar 
älgen i sig varje dygn. 

   Älgen stannar gärna inom sam-
ma område och föredrar marker med 
omväxlande skog, kalhyggen och 
sankmarker och den lämnar ogärna 
de marker där den slagit sig ner. Det 
är bara årstiderna och vädret som 
gör att älgen flyttar på sig.

   Snöiga vintrar går fjällens älgar 
ner i skogarna för att söka föda. 

   Älgen kan sägas vara de svenska 
skogarnas okrönte konung. Se bara 
på hur den brukar uppfattas av tu-
rister från Europa och andra delar 
av världen där det inte finns några 
älgar! Med sitt karakteristiska utse-
ende väcker den beundran och ibland 
också en smula skräck.

Om DjuReN SOm vI FöRtRyckeR Och äteR
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älgeN

Två vilda älgtjurar i Sörmland på 1980-talet, t.v. ”Adonois” och t.h. ”Oscar II”. Första 
gången fotografen såg dem tillsammans var när oscar ii var ett och ett halvt år och 
adonis troligen tre och ett halvt år, med en tiotaggad krona. de sågs sedan tillsam-
mans under icke brunsttid under fyra års tid. På bilden har de båda följeslagarna nyss 
fejat hornen. När Oscar II blev skjuten vid älgjakt syntes Adonis flera månader efteråt 
gå omkring och lockropa. Hans lockande ljud lät helt annorlunda än lätena under 
brunsttid, mer påminnande om älgkons lockläte till sina kalvar. Saknade han sin vän?

FoTo: hAns ring 
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   Älgen vandrar omkring i ter-
rängen, antingen med sin familj eller 
alldeles ensam. Inget annat djur i Eu-
ropa blir större än älgen. och ingen 
älg är den andra lik, det finns korta, 
tjocka, magra, bruna, grå och undan-
tagsvis till och med vita älgar. Det 
finns också älgtjurar utan horn och 
det finns älgar med långt hakskägg.

   I maj-juni föder kon 1-2 kalvar 
och dessförinnan har fjolårskalven 
stötts bort. Den förlorar då kons led-
ning och strövar vilset omkring den 
första tiden och ibland går den av 
misstag in i byar och städer eller sim-
mar långt ut i sjöar och hav.

   Tjuren fäller sina horn varje vin-
ter men till sommaren växer de ut 

igen. För varje år som går blir hornen 
allt större. Vid 10 års ålder är hornen 
som störst.

   Älgen är dessvärre ofta inblan-
dad i trafikolyckor vilket får stora 
konsekvenser för de inblandade. En 
kraftig ökning av antalet viltolyckor 
under 2010 skriver Nationella Vilto-
lycksrådet om. Den preliminära 
sammanställningen av rapporterade 
viltolyckor visar en fortsatt stark ök-
ning för de senaste åren. Under 2010 
ökade antalet viltolyckor till rekord-
siffran 47 475. dödsfall. Under 2010 
ser vi en kraftig ökning av olyckor 
också med älg och det innebar att 5 
personer dödades och över 40 skada-
des svårt.  

älgeNälgeN
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jägARe SOm INte äR 
jägARe
Ett 30-tal kommer att åtalas i 
jägarbevishärvan, skriver Nya 
Wärmlandstidningen den 11 
augusti 2011.
■ Det handlar om provledare som 
sålde falska intyg och utfärdade jä-
garbevis utan att ”jägarna” utfört ett 
enda prov. Nu är utredningen klar. 
Det har gått drygt ett och ett halvt år 
sedan skandalen avslöjades. Då hade 
en provledare inom Jägarnas riksför-
bund gripits av polisen, misstänkt för 
att ha sålt jägarbevis.
För någon tusenlapp fick de blivande 
jägarna sina bevis. Sedan kunde de 
som outbildade ansöka om vapenli-
cens
Skandalen skakade om Jägarnas riks-
förbund. 
  ”Är det sant så är det beklämman-
de”, sa förbundets distriktsordföran-
de Kurt Borg till NWT. Samma sak sa 
förbundsordföranden Solveig Lars-
son: ”Stämmer det är vi lika lurade 
som någon annan. Vi tar fullt avstånd 
från det här. Grovt osant intygande”.
Jag utgår från att det blir under höst-
kanten, säger förundersökningsleda-
ren, vice chefsåklagare Kurt Runhäll. 
Provledaren, som i förhör med poli-
sen erkänt att han skrivit ut falska jä-

garbevis, kommer att åtalas för grovt 
osant intygande, erfar NWT. Enligt 
utredningen pågick försäljningen av 
jägarbevis under flera år. Merparten 
av de som köpte bevis gick vidare och 
införskaffade vapen. De kommer att 
åtalas för anstiftan till grovt osant in-
tygande och vapenbrott. 
   Enligt uppgift har vissa erkänt 
brott. Andra nekar helt. En av anled-
ningarna till att utredningen dragit 
ut på tiden är att en av de misstänkta 
i jägarbevishärvan även figurerar 
i en annan utredning. I april förra 
året var han involverad i ett bråk på 
Kungsgatan i Karlstad som urartade i 
skottlossning. Mannen kommer även 
att åtalas för inblandning i skottloss-
ningen. 

NäR mAN INte begRIpeR 
bättRe 
Nisse är Sveriges yngste jägare 
- men får ännu inte skjuta 
i skogen, skriver Hemmets 
Journal i nr 14 2011
■ Naturen är Nisse Sjögrens stora 
intresse. Jakt är särskilt spännande 
och snart tar han jägarexamen. Men 
han har bara fyllt 9, så han får vänta 
några år innan han får använda böss-
san i skogen. 
Även om Nisse snart har en fullvär-

Noterat på jaktfronten
saxat och kommenterat  
av Anne-Marie Litzen
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dig jägarexamen i fickan lär det dock 
dröja innan han skjuter sitt första 
djur på svensk mark. Man ska vara 
myndig för att jaga på egen hand. 
När man är 15 får man jaga tillsam-
mans med en erfaren jägare, en så 
kallad uppsiktsman. 

kommentar
Det vore bättre att den unga skyt-
ten Nisse fick lägga sitt intresse för 
skytte i en sportskytteklubb i stället 
för att inrikta sig på att skjuta ihjäl 
villebråd. Det finns ett stort antal 
sportskytteklubbar i hela landet som 
tar sig an barn och ungdomar som in-
tresserar sig för skytte.

NOteRAt på jAktFRONteN

”vIlDSvINSFRågAN” 
bORDe vARA StöRRe äN 
”vARgFRågAN”
Vildsvin farligare än varg, 
skriver djurförsäkringsbolaget 
Agria 2011  
■ Antalet hundar som dödades el-
ler skadades av varg minskade förra 
året till 11 från 23 året innan. Samti-
digt dödades eller skadades 93 hun-
dar av vildsvin under 2010. Det visar 
statistik från djurförsäkringsbolaget 
Agria, där ca hälften av Sveriges 
hundar är försäkrade. Den vanligaste 
orsaken till dödsfall och skador bland 
hundar är trafiken med 713 anmäl-
ningar i fjol. 12 blev skjutna.

FoTo: hAns ring vildsvin i sörmland.
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kommentar
Som en ledarskribent i Sydsvenskan 
påpekade i augusti så ser jägarna 
vildsvinet som ett villebråd de vill 
ha att skjuta. Då passar det att inte 
gnälla över skador men vargen plat-
sar inte i deras uppfattning om hur 
naturen ska vara. Då är illviljan mot 
vargen gränslös.
 
DeRAS lIv blIR pROFIt
Den illegala arthandeln ökar, 
skriver Sydsvenskan den 21 juli 
2011
■ Handeln med djur och växter är 
ett växande problem och även svens-
ka arter och fågelägg cirkulerar på 
den svarta marknaden.
”Det har blivit en handelsvara”, säger 
polisen Carl Tamm. Handeln med ho-
tade djur är ett stort problem. I Sve-
rige har Tullverket hittills i år gjort 
25 beslag mot 30 hela förra året. I 
andra länder kan det handla om tu-
sentals beslag varje år. En anledning 
kan vara att tullen prioriterar annan 
brottslighet. Hundarna känner inte 
av om det är en uppstoppad krokodil, 
så det är mest slumpen som avgör 
om vi hittar något. ”
Vi måste följa direktiven från riks-
dagen och de är tydliga - det som 
prioriteras först är narkotikabrott”, 
säger Jonas Karlsson, sakkunnig på 
Tullverket. 
I fjol avslöjades flera fall där svenska 
fåglar och fågelägg samlats in olag-
ligt för att säljas i landet eller utom-
lands. Våra fåglar, växter och djur 

är intressanta någon annanstans i 
världen. Det är mycket lättare i dag 
att hitta köpare än det var för tio år 
sedan. Och det är svårt att upptäcka 
den organiserade smugglingen. Den 
stora svarta marknaden finns på in-
ternet. Via nätsajter pågår den olag-
liga försäljningen helt öppet och där 
utannonseras allt från levande ormar 
till traditionell asiatisk medicin som 
kan ha beståndsdelar från hotade 
djur. 
”Vi måste öka kontrollen så att pro-
blemen inte blir värre. Berörda myn-
digheter måste sätta sig ner och se 
vad man kan göra åt det”, säger Mats 
Forslund på WWF. 

kAN DettA RäDDA lIv på 
vägARNA?
Nytt system bromsar för vilt, 
skriver Sydsvenskan den 18 juni 
2011
■ Volvo utvecklar ett system med 
radar och infraröd kamera som upp-
täcker, varnar och autobromsar om 
vilt dyker upp framför bilen. Syste-
met ska fungera i dagsljus och mör-
ker, liksom i gryning och skymning 
då de flesta viltolyckor inträffar. Fö-
retaget räknar med att det ska fin-
nas på marknaden om några år. Idag 
har Volvo ett autobromssystem för 
att förhindra påkörning av gående i 
farter under 35 km i timmen och ett 
för att förhindra påkörning bakifrån 
i farter under 30 km i timmen. Auto-
bromsning för vilt bygger på fotgäng-
arsystemet, men ska fungera i högre 
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föra ärendet vidare till EU-domsto-
len.
Frågetecken kvarstår när det gäller 
följande: 
• Upprepad licensjakt på en strikt 
skyddad och hotad art utan att villko-
ren för undantag i EU-lagstiftningen 
uppfylls.
• Effektiva åtgärder för att hantera 
den höga inavelsnivån i populationen 
genom att naturlig vargmigration till 
Sverige underlättas eller genom ak-
tiv förflyttning av vargar. 
• Antagande och genomförande av 
en förvaltningsplan för denna hotade 
art.
• Den begränsning av antalet vargar 

i Sverige som satts är till 210.
• Det svenska vargbeståndet är litet 
och hotas till följd av geografisk iso-
lering och inavel. 
Alla åtgärder som kan påverka var-
gen i Sverige måste noga övervägas. 
De måste förberedas noggrant innan 
de genomförs, för att förhindra att 
vargbeståndet påverkas negativt. 

kommentar
Som bekant manövrerar Andras 
Carlgren, och efter honom Lena Ek, 
med inställd licensjakt i januari 2012 
(bara då) och inför i stället utökad 
skyddsjakt för att åla sig undan EUs 
ställningstagande.

NOteRAt på jAktFRONteN

FoTo: hAns ring (hägn)varg.



JAKTDEBATT 3/2011  25

hAt, hAt
Varg jagades med snöskoter och 
slogs ihjäl, skriver Aftonbladet 
den 19 februari 2011 
■ Grovt jaktbrott i Gävleborgs län. 
Vargen jagades först av en snöskoter. 
Sedan kördes den över och slogs ihjäl 
med ett trubbigt föremål. Nu jagar 
polisen de skyldiga bakom den bru-
tala jakten. Den döda vargen hittades 
vid sjön Fansen mellan Bollnäs och 
Ockelbo i början av februari. Skador-
na på kroppen antydde att den hade 
blivit utsatt för grovt våld. 
Efter att Statens veterinärmedicin-
ska anstalt undersökt djuret kunde 
man konstatera att skadorna var 
mycket omfattande, vargen hade 
flera revbensbrott, ett benbrott och 
flera skallskador. Och med utgångs-
punkt av det här kan man misstänka 
att den är påkörd en eller flera gång-
er, säger polisinspektör Sven Lind till 
Sveriges Radio Gävleborg. Jägareför-
bundets länsordförande Karl-Evert 
Hellsén säger till Sveriges Radio att 
det vore en stor skam för jägarkåren 
om det skulle vara jägare som ligger 
bakom brottet.
kommentar
till Hellséns kommentar: !!!!!! 

äNNu meR hAt
Grymt försök att döda björn, 
skriver DN om den 8 maj 2011.
■ En polisanmälan har lämnats in se-
dan man upptäckt blodindränkta lig-
gunderlag som är utlagda som åtel i 
skogen nära byn Jarhois utanför Paja-

la. Om en björn äter det här så kom-
mer han enligt uppgift inte att kunna 
äta mer utan kommer att svälta ihjäl. 
”Man kan fråga sig hur man fung-
erar om man är så grym att man vill 
orsaka ett djur ett plågsamt lidande 
som kan pågå i flera veckor”, säger 
vakthavande polisbefäl Erik Kummu 
vid polisen i Norrbotten. 
Det var markägaren och en man som 
arrenderar jakt i området som anmäl-
de händelsen till polisen. Den som 
lagt ut de blodindränkta madrassbi-
tarna har tagit sig in i området med 
en fyrhjuling. 
Poliser från Övertorneå har varit ute 
på platsen och säkrat spår. Polisen 
har också spanat med hjälp av he-
likopter i området. Den som lagt ut 
den makabra åteln är misstänkt för 
försök till grovt jaktbrott och försök 
till grovt djurplågeri.

vAD äR mORAl hOS 
jägARNA?
Moralen är i botten bland 
jägarna, skriver SVD den 10 april
■ ”Istället för att stirra oss blinda på 
antalet rovdjur bör de utbredda brot-
ten diskuteras. Särskilt vargar för-
följs systematiskt och förgiftas och 
plågas på olika sätt av jägare där mo-
ralen och etiken inte längre finns”, 
skriver den före detta jägaren An-
ders Krüger. ”Vi har idag ett reger-
ingsbeslut på att hålla en genetiskt 
frisk stam av cirka 200 vargar. Må-
hända siffran ska vara något annat, 
lokalt eller nationellt, men det ska då 
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diskuteras i en sund diskussion där 
allas intressen värderas och också 
har ett berättigande. Detta i vanlig 
demokratisk ordning. Debatten är 
idag väldigt polariserad mot nume-
rärfrågan, så att de brister som sker i 
en av samhällets hörnstenar, etik och 
moral, inte alls kommer fram. Ingen 
diskuterar den systematiska förföljel-
se av rovdjur och speciellt varg som 
sker. En tysthet som bara kan tolkas 
som att det finns ett samtycke till allt 
”olagligt”, så länge det inte upptäcks, 
oavsett grymheten. Hur kan jägaror-
ganisationer och myndigheterna vara 
så passiva till det som sker i skogen, 
bland annat följande: 
• Vargar överkörda med skoter, ska-
dade och sedan ihjälklubbade. 
• Förgiftade åtlar (t ex slaktavfall el-
ler kadaver som läggs ut). 
• Järnburar gjorda av armeringsjärn, 
betade med kött där öppningen har 
hullingar av spetsade armeringsjärn 
(syftet är att vargen ska fastna med 
nos och huvud). 
• Blodindränkta tvättsvampar, kom-
primerade och frysta, vilka läggs ut 
i terrängen i hopp om att vargen ska 
äta dem och drabbas av förstopp-
ning. ”En helt säker och ej spårbar 
metod”, skryts det om. 
• Skjutna vargar som efter skottet 
blir sparkade av hat. 
• Riktad jakt mot vargflockens al-
fadjur, vilket leder till splittring av fa-
miljegrupper, utebliven parning det-
ta år och mindre överlevnadschans 

för de kvarvarande (svältdöd?).  Att 
licensskjutna vargar vid obduktionen 
visar på gamla skottskador. Hur kan 
så många av ett så skyggt och svår-
jagat djur ertappas med så många 
skottskador? 
Detta är så långt ifrån den jakt jag en 
gång blev introducerad i och de själv-
klara vanliga etiska regler som gäller 
i samhället i övrigt. Vargacceptansen 
i kretsens kärna är noll och inte alls, 
som miljöministern säger, ökande. 
Detta mycket olyckliga moraliska 
förfall har sakta vuxit sig starkt ge-
nom klent agerande från vår politiska 
ledning, liksom den aggressiva kom-
promisslösa retorik och den passiva 
hållning till dessa olagligheter som 
jägarföreträdarna haft. 
Jägarkåren gräver sin egen grav ge-
nom det som nu pågår. Uttrycket SGT 
(skjut, gräv och tig) är ett uttryck 
som används i alla älgkojor, ibland 
skämtsamt, i andra med stort allvar. 
”En död varg är en bra varg”, sägs 
ofta. Jägarna öser ut nedlåtande ut-
tryck på vargen i sig och de som har 
en avvikande, och mer nyanserad 
åsikt. Förespråkar inte jaktledarna 
god moral och respekt, kommer hel-
ler inte resten att göra det. Ska varg-
jakten skötas av jägarkåren, ska vi 
få lokal rovdjursförvaltning och ska 
jägarna återfå trovärdigheten måste 
jägarkåren dramatiskt höja moralen 
och tillsammans med myndigheterna 
utarbeta metoder för att komma åt 
dessa lagbrytare.
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Jägarorganisationerna måste städa 
rejält i sina egna led för att återfå 
förtroendet. Ledarprofilerna bör by-
tas ut till moraliskt mer rakryggade 
personer, som har både kraften och 
tron att avsevärt höja etiken, så att 
regler följs även långt ute i skogen 
dit lagens långa arm inte når”. 

Små blODSugARe SOm 
bIteR SIg FASt
Skjut 200 000 rådjur, säger 
fästingexperten Thomas Jaenson 
i Aftonbladet den 2 augusti 
2011.
■ Skjut 200 000 rådjur, säger fäs-

tingexperten Thomas Jaenson i Afton-
bladet den 2 augusti 2011.
Det finns cirka 300 000 rådjur i Sve-
rige och varje rådjur kan ensamt 
härbärgera hela 2000 fästingar i sin 
päls. Det säger Jaenson, professor i 
medicinsk entomologi vid Uppsala 
universitet. I takt med att antalet 
rådjur ökar gör även fallen av bor-
relia och TBE det bland människor. 
”Antalet rådjur måste ned till under 
100 000. Det finns ett tydligt sam-
band mellan ett högt antal rådjur och 
fästingar i ett område och människor 
som får borrelia eller TBE där. Det är 
i de tättbefolkade områdena i södra 
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En stor lovande avelstjur har här tyvärr, som vanligt, skjutits bort.  
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Sverige, där rådjuren har blivit för 
urbana och går in i trädgårdar, som 
vi har störst problem”, säger Thomas 
Jaenson.
Reaktionerna på Jaensons utspel är 
starka. 
”Jag förstår inte hur han kan säga nä-
got så dumt. Det är sannolikt fler ha-
rar. katter, hundar och hjortar som är 
värddjur för fästingar i södra Sverige 
än rådjur. Ska man skjuta dem med? 
säger Torsten Mörner, statsveterinär 
med inriktning på viltsjukdomar på 
Statens Veterinärmedicinska Anstalt 
och Svenska Jägareförbundets ordfö-
rande.
Det är i dagsläget oklart hur man rent 
praktiskt skulle bli av med rådjuren. 
”Jag tror inte att det är genomför-
bart. Det kräver att alla jakträttsha-
vare köper den här idèn, vilket känns 
fullständigt orealistiskt”, säger Hans 
von Essen, riksjaktvårdskonsulent på 
Jägareförbundet.

kommentar
Fästingar och rådjur omnämns också 
i artikeln Färre jägare – inte fler, på 
annan plats i denna Jaktdebatt.

tRäDgåRDSRåDjuR
Mota Bambi vid grinden, skriver 
Året Runt den 24 mars 2011
■ Nerbetade tulpaner och avknipsa-
de rosenknoppar - få saker kan reta 
gallfeber på en trädgårdsägare som 
ett besök av rådjuren. Enklaste sät-
tet att slippa bekymret är faktiskt att 
byta växter.

En rådjursfri trädgård behöver inte 
betyda en tråkig täppa. Pioner, sil-
verax, fuchsia, salvia och buxbom 
brukar rådjuren inte gilla. Det är bara 
rosorna som kan locka rådjuren. Löjt-
nantshjärta och andra hjärtan som 
fänrikshjärta står sällan på rådjurens 
meny. Detta gäller även lammöra.
I stället för rosor kan man satsa på 
pioner. De är dessutom mer härdiga 
och bekymmersfria. Lupiner och rud-
beckia är två växter som nobbas av 
rådjuren. Säkert kort i rabatten är al-
lium som blommar under försomma-
ren. Den ger ifrån sig en lökliknande 
smak som inte bara får rådjur att 
backa utan också sorkar. Även akle-
jor är inte heller särskilt omtyckta av 
rådjuren. Röd rudbeckia hör till sen-
sommarens starkt lysande blommor 
och gillas inte heller. 
En häck som avskräcker är plymspi-
rean och silverarven som ogillas av 
rådjuren för det mesta.

Fler växter som rådjuren ratar
Vårblommande: Revsuga, Tovsippa, 
Kabbeleka, Liljekonvalj, Sockblom-
ma, Myskmadra, Blåsippa, Vårljung, 
Viva, Treblad, Rams, Lungört, Back-
sippa, Smörboll
Sommarblommande: Röllika, Ormrot, 
Mose brinnande buske, Fingerborgs-
blomma, Törel, Daglilja, Gillenia, Iris, 
Lavendel, Klätt, Lysing, Blågull, Fet-
blad, Ruta, Kungsljus, Kransveronika
Höstblommande: Stormhatt, Sten-
kyndel, Bolltistel, Flockel, Gentiana.

FoTo: hAns ring 
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FleR vARgAR 
Utredning vill fördubbla antalet 
vargar, skriver DN den 11 april 
2011
■ Rovdjursutredningen föreslår en 
fördubbling av vargstammen i Sveri-
ge. Utredaren Lars-Erik Liljelund vill 
att det ska finnas 450 vargar i landet, 
mot drygt 200 i dag. Regeringen gav 
förra sommaren Lars-Erik Liljelund i 
uppdrag att leda en rovdjurstutred-
ning, som bland annat skulle komma 
fram till hur stor en livskraftig varg-
stam i Sverige bör vara.
Det sker ett alldeles för litet utbyte 
mellan den svensk-norska stammen 
och den betydligt större stam som 
finns i Finland och Ryssland. Den 
genetiska förbättringen ska åstad-
kommas med hjälp av invandring och 
utplantering. Till underlag för sina 

slutsatser om vargen har Liljelund 
bland annat inhämtat bedömningar 
från danska, finländska och ameri-
kanska forskare. 
Även järvarna är för få för att popu-
lationen ska vara livskraftig på lång 
sikt – antalet ligger under målet på 
850 djur. Lars-Erik Liljelund tror dock 
att det finns rätt goda chanser att an-
talet kan öka inom en snar framtid. 
Däremot får björn- och lodjursstam-
marna tummen upp av utredaren. I 
dag finns det över 3.000 björnar och 
mer än 1.200 lodjur i landet. 
Slutbetänkandet ska vara klart se-
nast den 1 juli 2012. Utredningen blir 
tillsammans med remissvaren un-
derlag för den svenska regeringens 
nästa rapport till EU-kommissionen 
2013 om läget för rovdjuren. 

varg i kanada. FoTo: hAns ring 
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Okritiskt om jakt
Söndagen 25 september sände SVT2 en dokumentär om älgjakt men 
som också visade jakt på björn. Programmet gav enbart en positiv 
bild av jakten och ignorerade helt de djurskyddsmässiga, humanitära 
och etiska problem som dödande av djur innebär. Detta uppfyller inte 
kraven på saklighet och opartiskhet som åligger Sveriges Television. 
Jaktkritikerna har därför anmält programmet till Granskningsnämn-
den med en skrivelse som vi låter Jaktdebatts läsare ta del av här.

Till Granskningsnämnden för radio- 
och TV.

Programverksamheten ska bedrivas 
opartiskt och sakligt. 

Enligt Granskningsnämndens 
hemsida ska opartiskhet innebära att 
”kontroversiella ämnen eller händel-
ser inte får behandlas på ett ensidigt 
sätt ” och att saklighet innebär ”upp-
gifter som är av betydelse ska vara 
korrekta. Inslag får inte vara vilsele-
dande till exempel genom att väsent-
liga uppgifter utelämnas”.

I programmet ”Jakt” den 25 sep-
tember i SVT 2 är båda dessa punkter 
inte uppfyllda. 

Jakt är ett kontroversiellt ämne 
och stora delar av Sveriges befolk-
ning accepterar inte jakt. Program-
met behandlade jakten på ett ensi-
digt sätt.

Inget nämns i programmet om det 
stora lidande och plåga som djuren 
utsätts för genom den omfattande 
skadskjutningen som sker i all jakt. 
15 - 30 % av djuren skadskjuts vilket 
innebär att 100 000-tals djur plå-
gas i onödan. Även i älgjakten, som 
kanske är den bäst utförda jakten, 
skadskjuts 17% av älgarna var av 4% 
aldrig återfinns efter sökandet av de 
skadade djuren (enl. Jägareförbun-
dets egen undersökning). Många äl-
gar har säkert fått skador som läker 
men vi är övertygade om att många 
får handikappande men som gör det 
svårare för individerna att överleva i 
den hårda värld som naturen utgör. 
För varg- och björnjakten är skad-
skjutningen än mycket värre. Inget 
av detta nämndes i programmet. 

Vid björnjakten som skildrades 
gjordes inga försök att undersöka om 
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honan (av storleken kunde björnen 
tas för en hona) hade ungar. Dödan-
det av honor med ungar är ett jakt-
brott. 

I programmet diskuterades aldrig 
varför jakten bedrevs. Ingen reflek-
tion över det meningsfulla i att döda 
en levande varelse. Ingen empati vi-
sades utan jakten skildrades enbart 
som ett stort nöje. Det var stötande 
och obehagligt att se jägarna skrat-
tande vid de döda djuren.  På detta 
sätt var programmet korrekt då de 

skildrade jägarna som de är men 
jaktens etikiska konsekvenser och 
nackdelar för djur- och naturvänner 
diskuterades aldrig. På detta sätt var 
programmet vilseledande då väsent-
liga uppgifter utelämnades. 

Programmet var alltså en ren pro-
pagandafilm för jakt. För att väga upp 
detta program bör en timme på bästa 
sändningstid ägnas åt de väsentliga 
nackdelar för djuren och för oss som 
är djurvänner som jakten innebär. 

Älgko och tjur flyende tillsammans under drevjakt. Kon blir skjuten.
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Till sist
arne oHlsson

Det dundrar från fälten i skördeti-
der. De stora tunga maskinerna 

påbörjar omvandlingen av somma-
rens solenergiflöde till vår föda och 
till de produkter vi vill ha. En dag i 
brytningen mellan sommar och höst 
när gräset blir hö utmed bondens 
körsträckor på ängen utanför skogs-
brynet, då samlas gladorna för att ta 

för sig av exponerade smådjur. Ett 
dussin av dem svävar, svänger och 
ropar till varandra. Fyra decennier 
tillbaka i tiden hade synen inte varit 
möjlig. Då skulle detta dussintal klyv-
stjärtade rovisar ha utgjort en fjärde-
del eller kanske en tredjedel av den 
svenska populationen.

Gladans comeback och nuvarande 

tIll SISt
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bestånd är med det perspektivet ena-
stående. Men varför skulle inte gla-
dorna kunna ha, eller få ha, en popu-
lation på två tusen par eller så? Vem 
har gett jägarna rätt att bestämma 
något annat, och agera med skjutva-
pen och fällor och även gift? Nu är 
alla rovfåglar fredade, men då och då 
ifrågasätts detta i viss mån. 

Kanske lever vi på allvar i krok-
näbbarnas tid. I varje fall heter en ny 
bok så, eller snarare ett praktverk, av 
Patrik Olofsson, utgiven av Sveriges 
Ornitologiska Förening. Vi får dock 
inte ta deras uppblomstring för given 
framöver. Vi behöver säkerligen för-
svara dem också i framtiden.

Hösten, jaktens främsta årstid. 
Den sidan av årstiden är oundvikli-
gen svår att se fram emot. År efter 
år är det förstås så. Men om vi inte 
engagerar oss i frågorna… 

Den 4 oktober infaller Djurens 
dag, World Animal Day. Dagen upp-
märksammas årligen av bl a Djurens 
Rätt men är kanske ingen dag då jak-
ten sätts i fokus, dock skulle det vara 
en bra idé att inkludera det vilda. 
Inte minst, vi skulle nog alla kunna 
något lite extra för djuren och opinio-
nen för dem denna dag, exempelvis 
genom att inte äta dem. Gå gärna in 
på www.worldanimalday.org.uk för 
mer information om denna dag som 
borde tillmätas långt större betydel-
se än som är fallet.

Låt oss nu ta till oss höstens goda 
sidor, och låt oss fortsätta debatten. 
Jag vill här också vädja om fler bidrag 
till Jaktdebatt. Än en gång: skriv, 
skriv! Kort eller långt - skicka till re-
daktionen era tankar, förslag, frågor. 
Stort tack på förhand!

tIll SISt

Senast 5 november vill vi ha  

inläggen till  

Jaktdebatt 4/2011
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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

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
0736-197259

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. 



Vilken naturromantisk upplevelse att sitta i jakttornet med laddad bössa!
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