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… har ordföranden i Sveriges Or-
nitologiska Förening (SOF) i senaste 
numret av SOF:s tidskrift Vår Fågel-
värld skrivit en ledare med titeln 
”Vem vill skjuta en nötskrika?” I ar-
tikeln framgår det att SOF har tagit 
ställning mot allmän jakt på de fåglar 
som ingår i ”viltvården” - som jägar-
na kallar det, det vill säga dödande 
av konkurrenter till dem själva. 

   Vid kontakt med den för jaktfrå-
gor ansvarige i SOF så framgick det 

att SOF ännu inte tagit ställning till 
vår artikel (se Jaktdebatt nr 4/2011) 
Vi hoppas att artikeln ska kunna tas 
upp som en debattartikel i någon av 
våra större dagstidningar. Något be-
sked fick jag inte men det lät inte helt 
omöjligt att SOF och Jaktkritikerna 
skulle kunna göra ett gemensamt 
ställningstagande i denna fråga. Jag 
får återkomma till detta längre fram. 

Jag anser att det aldrig kommer 
att bli någon förändring när det gäl-

Sen sist
Hans ryTTman

SeN SISt

Räv, föreningens symbol sedan vår start 1987.
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ler ”viltvården” om vi inte lyckas få 
igång en debatt som skapar en större 
opinion mot den oetiska och för alla 
andra, utom jägarna, fullständigt 
onödiga jakten.

Jag har några gånger skrivit om 
Facebook-gruppen Jaktkritikerna. 
Men som så ofta på nätet så dras 
”skämtare”, tokstollar och på vår 
sida varghatare, till sidor som har ett 
seriöst och allvarigt syfte. Även om 
man blockerar oönskade skribenter 
så kommer andra medlemmar ihop 
sig om jägare ska få vara med eller 
inte. 

Som föreningens medlemmar är 
medvetna om så accepterar fören-
ingen jakt i viss utsträckning. Älg 
och vildsvin skulle, om de inte jaga-
des, orsaka allvarliga skador på skog, 
mark och ge upphov till fler trafiko-
lyckor. Vi är också för skyddsjakt på 
enstaka individer som gör allvarlig 
skada på djur eller egendom. Till-
stånd till skyddsjakt ska dock endast 
ges då andra lösningar inte finns. 
Kan jägare vara med på dessa krav 
så är de välkomna. 

När inte ens en mycket stor opi-
nion av naturskyddsorganisationer 
och allmänhet kan få vargen fridlyst, 
trots att den är en hotad art i Sve-
rige, så lär det vara omöjligt att få 
förbud mot all jakt. 

Skulle vi tillsammans med andra 
lyckas få stopp på ”viltvården” som 
dödar ca en tredjedel av alla djur 
som jagas i Sverige så har föreningen 
verkligen gjort stordåd. 

Som vi tidigare berättat an-
mälde Jaktkritikerna till Gransk-
ningsnämnden för radio och tv ett 
program som hette Jakt och som 
visades på SVT2 den 25 septem-
ber 2011. Vi ansåg att program-
met var partiskt och inte gav en 
allsidig och rätt bild av vad jakt 
innebär. Granskningsnämnden 
friade programmet. Vi återger här 
brevet från Granskningsnämnden 
med det beklagliga beslutet men 
först vill vi ge några kommenta-
rer till nämndens beslut:

Det äR tyDlIgeN så att nämnden 
inte tar beslut gemensamt utan att 
enskilda ärenden (från privatperso-
ner eller små föreningar) avgörs av 
ordföranden ensam. Det är ju up-
penbart att kallar man ett program 
för dokumentär så behöver inte do-
kumentären skildra alla eller mindre 
smickrande delar av företeelsen.

I avslaget står det att ”framställ-
ningen får inte vara vilseledande, till 
exempel genom att väsentliga uppgif-
ter utelämnas”. Här anser vi ju i an-
mälan att skadskjutningen av de djur 
som jagas inte någon gång nämns i 
programmet vilket ju innebär att vä-
sentlig uppgift saknas. Detta kom-
menterar nämnden på följande sätt: 
att ”de av anmälan anförda omstän-
digheterna saknas i dokumentärfil-
mens redogörelse av jakten medför 
inte heller att programmet strider 
mot kraven i SVT:s sändningstill-
stånd”. 

SeN SISt
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GranskninGsnÖmnden fÖr radio oCH Tv
BESLUT 2012-01-27, Dnr: 11/02987

saken
Jakt, SVT2, 2011-09-25, kl. 20.00, dokumentärfilm om ett jaktlag; fråga om opar-
tiskhet och saklighet

BesluT
Programmet frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider mot kraven på 
opartiskhet och saklighet.

anmälan
Dokumentären är anmäld av en privatperson och dennes invändningar sammanfat-
tas nedan.
Jakt är ett kontroversiellt ämne och stora delar av Sveriges befolkning accepterar 
inte jakt. 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 
procent av djuren skadskjuts vilket innebär att 100 000-tals djur plågas i onödan. 
Även i älgjakten, som kanske är den bäst utförda jakten, skadskjuts 17 procent av 
älgarna var av 4 procent aldrig återfinns efter sökandet av de skadade djuren. För 
varg- och björnjakten är skadskjutningen än mycket värre. Inget av detta nämndes 

Det är för mig självklart att doku-
mentärfilmaren, som ju filmat i ca 20 
års tid, måste ha varit med då djur 
skadskjutits. Det är ju möjligt att han 
aldrig följt dessa skadskjutningar 
med kameran och alltså aldrig do-
kumenterat detta lidande för djuren. 
Lidande djur är naturligtvis aldrig 
trevligt att visa. Skulle han ha någ-
ra sekvenser har han säkert mycket 
medvetet tagit bort dessa från doku-
mentären. Men att inte nämna detta i 
dokumentären är ju vilseledande och 
alltså partiskt och osakligt. Hur man 

sedan kan fria ett sådant program be-
griper jag inte.       

   Förmodligen är det helt enkelt så 
att man kan strunta i anmälan då den 
kommer från en liten förening och att 
vår anmälan inte på något sätt har 
blivit uppmärksammad i opinionen.

Det är verkligen tragiskt att SVT 
(public service) kan visa ett så par-
tiskt program som visar jakten utan 
problem, trots att jakten har stora 
djurskyddsproblem och dessutom 
tycker att det är helt OK.

SeN SISt
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i programmet. På detta sätt var programmet vilseledande då väsentliga uppgifter 
utelämnades. Vid björnjakten som skildrades gjordes inga försök att undersöka om 
honan (av storleken kunde björnen tas för en hona) hade ungar. Dödandet av honor 
med ungar är ett jaktbrott. I programmet diskuterades aldrig varför jakten bedrevs. 
Ingen reflektion över det meningsfulla i att döda en levande varelse. Ingen empati 
visades utan jakten skildrades enbart som ett stort nöje. Det var stötande och 
obehagligt att se jägarna skrattande vid de döda djuren. På detta sätt var program-
met korrekt då de skildrade jägarna som de är men jaktens etiska konsekvenser 
och nackdelar för djur- och naturvänner diskuterades aldrig. Programmet var en 
ren propagandafilm för jakt. För att väga upp detta program borde en timme på 
bästa sändningstid ägnas åt de väsentliga nackdelar för djuren och för oss som är 
djurvänner som jakten innebär.

akTuella BesTämmelser
Sveriges Television (SVT) ska bedriva programverksamheten opartiskt och sakligt 
samt med beaktande av att en vidsträckt yttrande- och informationsfrihet ska 
råda i televisionen (5 § i sändningstillståndet). Kravet på opartiskhet innebär enligt 
granskningsnämndens praxis bland annat att kontroversiella ämnen eller händelser 
inte får behandlas ensidigt, det vill säga så att endast en parts version eller syn-
punkter klart dominerar ett program eller inslag. Det är tillåtet att skildra ett ämne 
från en speciell utgångspunkt, men i så fall bör detta klart framgå av programmet 
eller programpresentationen.
Kravet på saklighet innebär främst att uppgifter som är av betydelse för framställ-
ningen ska vara korrekta och att framställningen inte får vara vilseledande, till 
exempel genom att väsentliga uppgifter utelämnas.

GranskninGsnämndens BedÖmninG
Granskningsnämnden konstaterar att det klart framgick att utgångspunkten för 
dokumentären var att skildra Fårbergs jaktlag under två decennier. Enligt nämndens 
mening strider det inte mot kravet på opartiskhet att sända en dokumentär med 
denna utgångspunkt. Det förhållandet, att de av anmälaren anförda omständighe-
terna saknades i dokumentärfilmens redogörelse av jakten, medför inte heller att 
programmet strider mot kraven i SVT:s sändningstillstånd.
Detta beslut har fattats av granskningsnämndens ordförande Kerstin Calissendorff 
efter föredragning av nidia larsson.

Kerstin Calissendorff
nidia larsson

SeN SISt
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”Viltvården” 
och dess offer i 
djurindivider

HANS RYTTMAN

FoTo: HAns Ring
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Eftersom föreningen nu försöker få 
igång en debatt om ”viltvården” 

så har jag kommit att lära mig lite 
mer om dess förutsättningar. Tidi-
gare jag redovisat omfattningen som 
är skrämmande med de ca 350 000 
djur som dödas enbart för att de är 
konkurrenter till jägarna själva. Det 
är oerhört oetiskt att döda levande 
varelser och se dessa som skräp som 
kastas på sopbacken.          

Dessutom och framför allt är sä-
kert 100 000-tals som skadskjuts och 
som aldrig eftersöks. När man på 
godsens andjakter på utsatta änder 
inte gör eftersök så varför skulle man 
göra detta på djur som man inte ens 
har något ekonomiskt intresse av? 
Vissa jägare använder djuren som 
levande mål för att de tycker att det 
är roligt att skjuta. Vår Fågelvärld 
(Sveriges ornitologiska förenings tid-
skrift) berättar om de 1000-tals kråk-
fåglar, framför allt korpar, som skjuts 
för nöjes skull på några öppna soptip-
par i Norrbotten.

meN Det fINNS också andra obehag-
liga fakta. Jakttiderna är osedvanligt 
långa för dessa fredlösa arter. Inga 
andra djur jagar man så lång tid på 

året. Jag skriver upp jakttiderna som 
jag tycker talar för sig själva. (Jaktti-
derna är tagna från Jägareförbundets 
hemsida).

Bäver       1 oktober- 15 maj

Grävling      1 augusti - 15 februari

Iller 1 september-28 (29) februari

Mink         Hela året

Mård            1 september- 31 mars

Rödräv      1 augusti-15 april  
(Norrlandslänen)
1 augusti - 31 mars  
(södra delen av landet)

Björktrast    1 augusti - 31 mars

Gråtrut, Havstrut.  
Fiskmås     1 augusti-31 mars

kråka, Skata, kaja 6 juli-30 april  
(Norrlandslänen),  
1 juli - 15 april  
(södra delen)

Nötskrika        16 juli - 31 mars

FoTo: HAns Ring
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Bemötande av en 
vargfamilj

LISE-LOTTE NORIN berättar om den omtalade vargfamiljen i 
Skultuna och det upphetsade drevet i markerna och i media

Under hösten 2010 flyttade ett 
vargpar till mitten av Västman-

land och etablerade revir, det så kall-
lade Skultunareviret. De fann för-
modligen att det var goda jaktmarker 
i området där det bland annat finns 
en stor stam av kronhjortar. I septem-
ber 2009 hade Naturskyddsförening-
en utflykt till området och till ett stort 
öppet parti där hjortarna samlas un-
der brunsten. Jag var en av de delta-
gande. Redan på håll hördes kraftiga 
brölanden och på arenan kunde vi 
räkna in ett 60-tal hjortar och i ut-
kanten också sex älgar. Alldeles in-
till det öppna området har jaktlaget 
uppfört en stor stabil jaktkoja murad 
med sten. Man kan lätt föreställa sig 
upprördheten bland dem när de fått 
konkurrens om bytena av varg.

I senare hälften av juli 2011 publi-
cerades en bild från området på en 

vuxen varg följd av sju-åtta små val-
par. De kan då ha varit på sin höjd 
3 månader gamla och bör alltså ha 
fötts i slutet av april. Några dagar 
senare blir en hund av rasen pumi at-
tackerad och dödad av en varg och 
då börjar drevet mot vargarna i me-
dia. Pumin rastades lös men revs en-
ligt ägaren strax intill huset.  Besikt-
ningsmannen menade att spårningen 
bekräftar hundägarens påstående. 
Det enda spår som fanns var dock en 
mindre mängd blod och hår cirka 200 
meter från huset. Resterna av hun-
den hittades längre bort, cirka 500 
meter från huset. 

Inte långt därefter, den 9 augusti, 
dödades en jämthund. Den användes 
för jaktträning på grävling. Nu ström-
made insändare, artiklar och olika 
uttalanden ut via media, och många 
från jägar- och jordägarsidan krävde 

BemötANDe Av eN vARgfAmIlJ
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skyddsjakt på vargarna. Jägarför-
bundens, LRFs, Centerpartiets och 
Fåravelsföreningens representanter 
var storligen upprörda och hävdade 
att fåraveln och det bete som ska 
ge biologisk mångfald hotades. Lös-
hundsjakten var också hotad. Från 
värnarsidan påpekades att antalet 
fårbesättningar ökade och så sent 
som i september skrev jag tillsam-
mans med en vän en insändare som 
hävdade att det inte skett en enda at-

tack på får i Västmanland trots varg-
familjen. 

Men i början av oktober inträffade 
två attacker på får. Vid den första 
blev fyra får dödade av varg. Fåren 
var inte inhägnade alls och ägaren 
brukade ta in dem för natten men 
den här kvällen hade de blivit förse-
nade.  Strax därefter blev femton får 
dödade och sju skadade av vargar. 
Ägarna ansökte redan samma dag 
om skyddsjakt på vargarna och två 
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dagar senare gjorde också LRF, Fåra-
velsföreningen och Jägareförbundet 
sammalunda. 

gåRDeN hADe rovdjursstängsel upp-
satta med ekonomiskt bidrag från 
staten. Tyvärr fungerade det dåligt 
då den nedersta tråden var övervux-
en med vegetation som ägaren inte 
förmått röja bort. Min gode vän var 
på gården i juli och hjälpte till att röja 
under eltrådarna och påpekade för 
ägaren att det var dåligt med spän-
ning i trådarna. Efter fårattacken an-
litade länsstyrelsen en konsult som 
hjälpte fårägaren att röja runt hela 
hagen och därefter har det inte va-
rit fler attacker. Detta trots att fåren 
flera dagar efter attacken gick ut och 
in i hagen vilket fotodokumenterades 
av bl.a. mig. 

Bortsett från ansökningarna om 
skyddsjakt på vargarna var det sedan 
lugnt en tid då inga fler attacker in-
träffade. Men den 30 december var 
det dags igen då en bordercollie blev 
allvarligt biten av vargar. Den hade 
tillsammans med husets schäfer upp-
täckt vargarna bakom vedboden och 
jagat efter dem till skogs. Bordercol-
lien kom snart tillbaka medan schä-
fern kom tillbaka 20 minuter senare. 
Bordercollien kunde efter omfattan-
de veterinärvård räddas. Schäfern 
var oskadd.

Några dagar senare, den 4 ja-
nuari 2012, dödades en annan hund 
i samband med löshundsjakt på älg, 

men vem som jagade vem i det fallet 
är inte känt. Ägaren till denna hund 
borde varit väl medveten om risker-
na då det var hans hund som döda-
des några månader tidigare då den 
jagade grävling. I intervju i lokaltid-
ningen säger sig denna person vilja 
fortsätta sin löshundsjakt oberoende 
av riskerna för hunden. 

Nu återkom skyddsjaktsansökan 
avseende alla vargar i reviret och 
den 16 januari gav länsstyrelsen till-
stånd till skyddsjakt på föräldradju-
ren i reviret. De gav tillstånd till jakt 
dygnet runt, med belysning och från 
motorfordon. De sökte också hos Na-
turvårdsverket dispens för jakt från 
helikopter och med hagelvapen. Na-
turvårdsverket beviljade användande 
av helikopter och hagelvapen men 
förbjöd att skoter skulle få användas 
i jakten. 

Det äR mäRklIgt att länsstyrelsen 
beslöt att jakten skulle inriktas mot 
föräldradjur, det som kritiserats mest 
vid de tidigare licensjakterna då jä-
garna inriktat sig på dessa. Länssty-
relsen ansåg att det var föräldrad-
juren som stått för attackerna men 
Jägarförbundets jaktvårdskonsulent, 
som gjorde besiktningen av de fyra 
rivna fåren, konstaterade efter att ha 
granskat och fotodokumenterat spå-
ren att det troligen var valpar som 
tagit fåren. Efter att bordercollien 
skadats uttryckte en jakthandläg-
gare på länsstyrelsen att det troligen 

BemötANDe Av eN vARgfAmIlJ
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handlade om valpar eftersom den lilla 
hunden överhuvudtaget överlevt och 
schäfern oskadd kunnat jaga dem på 
flykten. 

Det är extremt kallsinnigt av läns-
styrelsen att inrikta jakten mot för-
äldradjur då det är en mycket stor 
risk att alla valparna svälter om 
föräldrarna dödas eftersom de inte 
börjat jaga på egen hand. Vid licens-
jakten 2010 dödades ett föräldrapar 
i Amungenreviret och länsstyrelsen 
försökte följa valparnas öde men de 
bara försvann inom kort. I Långsjö-
reviret i Dalarna, där föräldraparet 
försvann, blev en av de fyra valparna 
nyligen påkörd och avlivad. Valpen 
var utmärglad, mycket liten och väg-
de endast 19 kilo mot normalt drygt 
30 kg. 

Det är också känt från en stor in-
ternationell studie att frånfälle av 
föräldradjur kan leda till ökad dödlig-
het bland kvarvarande valpar. Man 
fann att valpar som mist föräldrar 
inte överlevt i 1/3 av de studerade 
varggrupperna om dessa var små 
(mindre än sex individer) eller sakna-
de kvarvarande icke-reproducerande 
vuxna djur. I övriga grupper över-
levde minst en valp men det är okänt 
hur många som dog. Forskargruppen 
bakom artikeln hävdar att jakt på 
reproduktiva grupper, det vill sägas 
risk att skjuta föräldrar, ska undvikas 
av humanitära skäl. 

Beslutet har hittills den 4 februari 
överklagats av sex organisationer 
och sju privatpersoner, men eftersom 

det endast är markägare och jakt-
rättsinnehavare som har besvärsrätt 
enligt jaktlagstiftningen kan förmod-
ligen inte Naturvårdsverket ta upp 
ärendena. Beslutet har också fattats 
så att det gäller omedelbart. Normalt 
skulle överklaganden ha riktats mot 
Förvaltningsrätten men Naturvårds-
verket begärde särskilt att bli över-
klagningsinstans för att kunna ange 
praxis för skyddsjaktsbeslut. Av det 
blir väl inte så mycket när värnarsi-
dan inte kan överklaga. 

SåvItt vI vet har inga vargar skju-
tits i skrivande stund men det är 
enligt uppgift gott om 4-hjulsdrivna 
fordon i skogarna i reviret. Jägarna 
gläder sig och på olika internetmedia 
kan man läsa kommentarer som: Bra 
beslut av länsstyrelsen. Nu kan man 
döda nio vargar med två kulor. 

Vi på värnarsidan är mycket oro-
ade för vargarnas framtid. Det är 
många som haft nöjet att få se en el-
ler flera av vargarna och fått en stor 
naturupplevelse. Också vi andra som 
ännu inte fått se någon har kunnat 
glädja oss åt vetskapen om deras 
existens och levt på hoppet om ett 
möte.

BemötANDe Av eN vARgfAmIlJ
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Fällor med 
levande lockfågel

LISE-LOTTE NORIN

Föreställ dig att du är en fågel vars enda försvar är att fly på snabba, 
starka vingar och att du blivit fångad och satt i en liten nätlåda i en 
rovfågelfälla. I den får du sitta i upp till en vecka om du inte ska by-
tas ut kontinuerligt, vad nu det kan betyda och om någon kontrolle-
rar. Vem kan för övrigt skilja den ena vita duvan från den andra, eller 
för den delen, den ena gråa kråkan från den andra? Du kan få sitta 
utan mat och vatten och på marken i din egen avföring. Natt och 
dag sitter du utsatt för väder och vind och för alla tänkbara skräm-
mande varelser som har vägarna förbi eller försöker komma åt dig. 
Värst blir förstås skräcken när en rovfågel eller ett rovdjur fångas i 
det angränsande utrymmet i fällan. Iakttagare har sett hur lockfå-
geln kastar sig mot nätet varje gång rovfågeln rör sig i buren. Detta 
kan pågå i upp till ett dygn om jägaren håller sig till lagstiftningen, 
längre om han slarvar. Och allt detta sker inte minst för godsjaktens 
skull där pengar står mycket högre än liv.

För att lyfta upp den här frågan 
och försöka få ett slut på djurplå-

geriet har Ambjörn Carlsson, Arne 
Ohlsson och undertecknad tillsam-
mans med en oberoende veterinär i 
november 2011 uppvaktat Jordbruks-
verket i frågan. 

Vi fick då i Jönköping träffa Jord-
bruksverkets djurskyddschef Björn 
Dahlén,  Helena Kättström, chef på 
enheten för häst, fjäderfä och vilt, 
Kristina Odén som bl.a. handlägger 

vissa frågor med hönsfåglar samt 
David Slottner som bl.a. handlägger 
vissa frågor angående fällor.

AmBJöRN CARlSSoN hAR under 
många år följt och fotodokumenterat 
hur denna jaktform plågar såväl lock-
fåglar som fångade fåglar. Vid mötet 
med jordbruksverket visade han och 
kommenterade en mängd bilder på 
fällor med lockfåglar, med eller utan 
infångade rovfåglar av olika arter.

fälloR meD levANDe loCkfågel
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Vi begärde såväl muntligt som i en 
genomarbetad skrivelse att Jord-
bruksverket skulle ta initiativ till 
samråd med Naturvårdsverket för att 
uppnå ett förbud mot:

• jakt med fångstredskap där le-
vande fågel används i syfte att locka 
och fånga vilt av annan art (duvhö-
kar, rävar, grävlingar och kråkfåglar)

• jakt med fångstredskap där le-

vande fågel används för att locka och 
fånga vilt av samma art (kråkfåglar, 
fasaner, rapphöns, gräsänder)

• samt jakt med slagnät för duv-
hökar.

När jakten riktas mot duvhök måste 
särskilt tillstånd sökas från länssty-
relsen. Dispenser har tidigare delats 
ut av länsstyrelserna i Söderman-
lands och Stockholms län, men på för-

FoTo: AmBJöRn CARLsson

fälloR meD levANDe loCkfågel
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frågan har dessa för närvarande inte 
lämnat några dispenser. Det har dä-
remot länsstyrelsen i Skåne län var-
för vi också skrivit till länsstyrelsen i 
Skåne och begärt att den ska sluta ge 
dispenser för denna jaktform.

åR efteR åR pågår denna plågsam-
ma jaktform fastän Djurskyddsmyn-
digheten med all önskvärd tydlighet 
konstaterat att det är i strid med 
djurskyddslagen. I en skrivelse till 
Länsstyrelsen i Skåne län i augusti 
2005 skriver Djurskyddsmyndighe-
ten ”att hålla levande fågel som lock-
bete för rovfågel eller andra djur är 
inte förenligt med djurskyddslagen 
(1988:534).”. I skrivelsen konstate-
ras vidare att: ”Den stress och rädsla 

en duva utsätts för vid en eller upp-
repade attacker från duvhök strider 
mot lydelsen i djurskyddslagens 2 § 
att djur skall behandlas väl och skyd-
das mot onödigt lidande. Vid en eller 
flera attacker utsätts duvan för ett li-
dande som kan avses avsevärt.”

Trots det fortsätter Länsstyrel-
sen i Skåne att dela ut dispenser till 
godsen för att de ska kunna fånga 
duvhökar som tar en del av de änder 
och hönsfåglar (fasaner och i viss ut-
sträckning rapphöns) som föds upp 
för att som levande måltavlor roa be-
talande jägare.

Det äR INte bara duvhökar som 
fångas med hjälp av levande lockfå-
gel. Naturvårdsverket har godkänt 

FoTo: AmBJöRn CARLsson
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tre stora fällor för fångst av både 
räv, grävling och duvhök, tre fällor 
är godkända för fångst av kråkfåglar 
och duvhök, elva fällor för fångst av 
kråkfåglar och en för fasaner, rapp-
höns och gräsänder. Den värsta fäl-
lan för duvhök är slagnätet som är 
mycket effektivt och fångar diverse 
fågelarter och där en fågel knappast 
ens överlever om den fångas strax ef-
ter vittjningstillfället och får sitta fast 
i närmare ett dygn.  

Hälsa och välfärd
Jakten med lockfågel är förstås plåg-
sam för i första hand lockfågeln men 
den innebär också lidanden och sto-
ra risker för de fåglar som fångas. 
Stress uppträder när ett djur utsätts 

för påfrestningar som leder till en si-
tuation de inte kan kontrollera. Detta 
är fallet för fåglar som hålls som lock-
beten oavsett om det gäller skator 
och kråkor vid fångst av artfränder 
eller duvor som används vid fångst 
av duvhök. Lockfåglar har begrän-
sad rörlighet i fällan och de tvingas 
ofta, mot sin natur, till markvistelse 
dygnet runt utan tillgång till sittpin-
ne eller sittbräda. Duvan sitter all-
deles intill den fångade rovfågeln. I 
vissa fällor kan rovfåglar vistas i ett 
utrymme direkt ovanför (som i Knöp-
pelfällan, L14 och Skånefällan, L67) 
eller på varsin sida av lockfågeln (Ny-
borgsfällan, L53) . Då duvor normalt 
sett tar till flykten med hög hastighet 
från rovfåglar upplevs ofrånkomligen 

FoTo: AmBJöRn CARLsson
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detta som ett stort hot mot den in-
stängda duvan.

Lockfåglar utsätts även för attack-
försök från andra rovdjur än de som 
fångas, väder (kyla, fukt, snö, vind, 
extrema temperaturer), gammal av-
föring, ofta otillräcklig tillgång på fo-
der och vatten samt felaktiga fällkon-
struktioner. Förutom stress kan detta 
även resultera i skador och sjukdom.

äveN De INfåNgADe fåglarna far illa 
i form av stress och panik samt ris-
kerar att skadas främst i extremite-
ter och mun/näbb. På grund av den 
fysiska ansträngningen att försöka 
ta sig ut från fällan och den psykiska 
stressen kan de få livshotande mus-
kelskador och cirkulationskollaps. 
Detta har rapporterats vid fångst 
och transport av vilda fåglar i flera 
studier. Denna risk torde vara extra 
överhängande i Slagnät för hök, L17, 
där rovfågeln trycks ner mot marken 
och dess rörelseutrymme är mycket 
starkt begränsat eller så gott som 
obefintligt.

Även om de infångade fåglarna 
släpps fria kan stress och kroppsliga 
skador äventyra det utsläppta djurets 
välfärd samt förmåga att överleva 
(födosök, skydd från rovdjur och art-
fränder), bekämpa sjukdom och re-
producera sig. Fåglar som hålls som 
lockbeten och fåglar som infångas ut-
sätts för omfattande välfärdsproblem 
och betydande hälsorisker vilket inte 
kan vara förenligt med Djurskydds- 
och Jaktlagstiftningen.

Felfångst och illegal jakt
Det är knappast möjligt att konstrue-
ra fångstanordningar så att de endast 
fångar en specifik djurart. Utöver de 
fällor som är specifikt framtagna för 
att fånga fåglar låter sig fåglar även 
fångas i många fällor avsedda för 
däggdjur (så kallad felfångst). När 
det gäller fåglar är levandefångst 
det enda tillåtna (med ett undantag 
– snarfångst av ripor i delar av Norr-
land).

Fällor avsedda för fågel ska vitt-
jas en gång per dygn på kvällen och 

fälloR meD levANDe loCkfågel
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fällor för däggdjur minst en gång på 
morgonen. De fällor som är avsedda 
för såväl fågel som däggdjur skall 
följaktligen vittjas minst två gånger 
per dygn (det vill säga morgon och 
kväll).

felfåNgSt Av andra fågelarter 
sker frekvent i fågelfällor och i de 
fällor som framför allt är avsedda 
för fångst av duvhök, framförallt av 

ormvråk, fjällvråk och ibland glada. 
I rävfällor kan man också påträffa 
arter som kungsörn och duvhök. En 
felfångad fågel ska släppas omedel-
bart eller i varje fall så snart som 
möjligt. Men eftersom fällorna vitt-
jas endast en eller i bästa fall två 
gånger per dygn kan en fångad fågel 
få vänta länge. Det torde i vilket fall 
som helst innebära ett oacceptabelt 

såväl fysiskt som psykiskt lidande för 
den fångade fågeln.

Jakt med fångstredskap ökar ock-
så risken för illegal jakt. Fångstan-
ordningar konstruerade för att fånga 
”lovliga” byten kan mycket väl även 
fånga fredade djur, i tysthet och på 
undangömda ställen. Fredade djur 
utan allvarliga skador ska omgå-
ende återges friheten, men den be-
dömningen görs av jägaren som kan 

tänkas ha intresse av att faktiskt bli 
av med såväl duvhökar som andra in-
fångade rovfåglar.

Jakt med fångstredskap kan vida-
re leda till ett extremt högt jakttryck. 
Fångstredskap kan användas dygnet 
runt och under stor del av året vil-
ket gör dem extremt effektiva – inte 
minst under perioder med begränsad 
bytestillgång för rovdjuren.
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Empatin som finns 
– eller saknas

HANS RYTTMAN

Jag har några gånger förut skrivit 
om böcker som jag läst och som jag 

kan associera till jakt, även om böck-
erna inte nämner jakt eller har skri-
vits med avseende på jaktfrågor. En 

ny bok av Frans de Waal, ”Empatins 
tidsålder” (Karneval förlag) nämner 
jakt i något avsnitt där författaren tar 
som exempel där samarbete behövs 
mellan djur (och forntida männis-

empAtIN Som fINNS – elleR SAkNAS
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kor) då de ska jaga stora bytesdjur. 
I boken för övrigt tas inte jakten upp 
även om boken diskuterar en hel del 
om djurs lidande och stressupplevel-
ser.

fRANS De WAAl är en mycket känd 
primatforskare, född i Holland med 
sedan 25 år bosatt i USA. Han har 
framför allt studerat schimpanser 
men även kapucinapor och boken 
innehåller en mycket stor mängd 
resultat av forskning även på andra 
aparter. de Waals forskning har så 
vitt jag förstått alltid skett i hägn el-
ler i djurparker där aporna varit iso-
lerade på en ö med en bred vallgrav 
mellan sig och fastlandet. Platserna 
har varit öppna för att iakttagelser 
ska vara möjliga och oftast (alltid?) 
har miljöerna varit torftiga, i alla fall 
i förhållande till apornas naturliga 
miljöer och de är definitivt mycket 
mer begränsade. 

Utan att på något sätt vara kunnig 
i djurens beteende (etologi) tycker 
jag att observationer med dessa för-
utsättningar alltid måste ifrågasät-
tas. Är beteendena naturliga, före-
kommer de visade beteendena lika 
ofta eller mer sällan i naturen? 

Självfallet ändrar inte ett djur helt 
sitt beteende men frekvensen och 
styrkan i beteendet kan vara olika 
tycker jag, speciellt då förutsättning-
arna är helt annorlunda. Aporna ma-
tas, interaktionen mellan aporna blir 
intensivare då ytan är begränsad. 

Livet i en mindre stimulerande miljö 
ger möjlighet till större aggressivitet 
och mindre möjlighet till avledande 
aktivitet. Det finns troligen fler nack-
delar med att inte observera aporna 
i en naturlig miljö men dylika studier 
är så gott som omöjliga. 

Jag läste för många år sedan Jane 
Goodalls klassiska ”I människans 
skugga” (Bonniers 1973) och där 
berättade hon om det omöjliga att 
observera schimpanser i det vilda. 
De var mycket skygga och höll till 
i trädtopparna varför det var svårt 
att observera deras beteenden och 
vanor. Hon började då att utfodra 
schimpanserna med bananer nära 
sitt läger och snart fick hon aporna 
på nära avstånd och en del också näs-
tan helt tama. Hon påpekar också att 
det förändrade beteendet också kan 
påverka apornas naturliga beteende. 
Bananerna var lättare att komma åt 
och en favoritföda vilket också utlös-
te konflikter. 

En avvikelse som skiljer Goodall 
och de Waal är att det dröjer 10 år 
innan Goodall ser att en schimpans 
dödar en svansapa och det sker på 
ett mer slumpartat sätt än en regel-
bunden jakt. Schimpansen som fång-
at apan äter upp den helt och delar 
inte med sig av bytet utan försvarar 
bytet aggressivt, Detta till skillnad 
från de Waal som menar att jakten är 
vanligare och är kollektiv och att by-
tet delas mellan jaktdeltagarna. Möj-
ligen kan båda ha rätt då schimpan-
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ser lever i isolerade grupper och kan 
ha olika kultur eller sedvänjor som 
överförs mellan generationer genom 
härmning. 

Lasse Berg som skrivit två böcker 
om människans utveckling och som 
levt med bush- eller sanfolket i Ka-
lahariöknen menar att människan är 
det enda djuret som delar mat med 
varandra. Vem som har rätt kan jag 
inte avgöra men vårt manipulerande 
av djurs beteende kan kanske föränd-
ra deras naturliga beteende så att vi 
inte kan dra riktiga slutsatser. 

efteR DeNNA låNgA och kritiska in-
ledning, som jag ändå tycker är be-
fogad, ska jag ta upp de Waals boks 
egentliga innehåll. de Waal diskute-
rar empati som han definierar som 
att kunna känna för en annan individ 
som lider av smärta eller sorg, med-
känsla som är en mer aktiv insats för 
att hjälpa den lidande individen som 
innefattar tröst, omtanke och hjälp 
till skadade och sjuka individer. För 
att kunna visa empati och ha omtan-
ke måste djuret ha vissa förutsätt-
ningar. 

Han menar att djuret måste ha en 
tanke om sig själv. Alltså kunna upp-
fatta sig som individ och se andra som 
andra individer. Han tar spegeltestet 
som en möjlighet att ta reda på hur 
djuret uppfattar sig själv. Man målar 
ett tecken ovanför eller vid sidan av 
ögat som djuret alltså inte kan se om 
det inte speglar sig. När man ställer 
djuret framför spegeln tar ett djur, 
som har ”självmedvetenhet” som de 
Waal kallar det, på märket och oftast 
försöker ta bort det. De djur som vi-
sar en medvetenhet i spegeltestet 
har också den största förmågan av 
empati och medkänsla. 

De djur som de Waal framhåller 
är djur med stor hjärna i förhållande 
till kropp som människa, människoa-
por, valar, delfiner och elefanter. Det 
är viktigt att påpeka att spegeltestet 
är avancerat test eftersom ett barn 
måste vara mellan 18 – 24 månader 
för att förstå att spegelbilden före-
ställer barnet självt. 

empAtIN Som fINNS – elleR SAkNAS
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De WAAl tAR i boken upp en mängd 
exempel på djurens bevis på empati 
och omtanke. Men det är viktigt att 
komma ihåg att de Waal betonar att 
empati och omtanke inte uppkom-
mit i ett plötsligt hopp i evolutionen. 
Grader av dessa egenskaper finns 
hos alla djur. Han tar upp hundar, 
katter och möss men nämner också 
kråkfåglar som i tester visar själv-
medvetenhet i spegeltestet. Kråkfåg-
lar gömmer ofta föda men ser de att 
de är iakttagna tar de bort godbiten 
för att gömma den på annan plats 
där de inte iakttas. Detta beteende 
tyder på att de kan skilja på sig själ-
va och andra. 

I studier av babianer i det vilda 
kan man se babianer sitta och titta 
på när en leopard eller lejon äter upp 
en flockmedlem. De tycks oberörda 
men undersöker man avföringen (de 
skiter på sig) så finner man en hög 
halt av stresshormon. Babianerna 
putsade andra oftare efter förlusten 
för att minska stressen och för att 
inleda nya relationer för att ersätta 
förlusten. Kroppsspråk behöver allt-
så inte visa hur djuret känner sig. 

När det gäller möss så inleder de 
Wall med ett stycke ”Innan jag går 
vidare måste jag betona att det kan 
upplevas svårt för djurälskare att ta 
del av forskningen om djurs empati. 
I syfte att se hur djur reagerar på 
andras smärta har forskare i regel 
själva förorsakat smärtan. Jag är kri-
tisk mot sådana metoder och jag an-
vänder dem inte själv, men det vore 

dumt att ifrågasätta de upptäckter 
som har gjorts tack vare dem. Lyck-
ligtvis utfördes det mesta av denna 
forskning för flera decennier sedan, 
och idag skulle man troligen inte 
göra på samma sätt”. 

Frans de Waal redogör för två ex-
periment där man i ett gav utspädd 
ättiksyra till möss som reagerade 
med att sträcka på sig som visar obe-
hag. Om en annan mus fick se detta 
sträckte den också på sig oftare än 
om den bara observerade en kon-
trollmus. 

I det andra testet hade man lärt 
en mus att trycka på en spak för att 
få mat. Om musen fick en stöt i sam-
band med att den tog på spaken och 
en annan mus såg detta rörde inte 
den iakttagande musen spaken. 

Dessa försök visar att möss kan 
känna en annans mus smärta. Det 
som redan Jeremy Bentham (1748 – 
1832) uttryckte på 1700-talet ”Djur 
kan inte tala med de kan lida” måste 
idag utökas med att de är mycket 
mer kännande varelser. De är indi-
vider med samma nervimpulser som 
vi,  men de har också ett sinne som vi 
förknippar med mänskliga egenska-
per, empati. 

Har vi rätt att döda dessa varel-
ser? Tänk på västerlandets syn på 
slavar på 1700 och 1800-talet som 
Pelle Strindlund beskrev i sin bok 
”Jordens herrar” som jag skrev om i 
JD nr 3 (2011). 
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I boken ”Carl XVI Gustaf. Den motvillige 
monarken” av Thomas Sjöberg, Deanne 
Rauscher och Tove Meyer (Lind & Co) 
finns ett avsnitt om hur man kan roa sig 
kungligt. Det handlar om en jaktresa till 
Slovakien som omtalades i massmedia:

”Det kungliga sällskapet avsluta-
de dagen med att sjunga en jaktsång. 
Det hade varit en god dag på de slova-
kiska fälten. Totalt sköts 450 fasaner, 
kungen själv hade träffat omkring 
sjuttio stycken och imponerade som 
en god skytt. Enligt vittnesmål från 
jakten hade fasanerna hetsats mot 
jägarna och sedan lämnats kvar på 
platsen. Enligt uppgifter i lokala me-
dier ville inte kungen ta med sig bytet 

eftersom fåglarna var sönderskjutna 
av allt hagel. Rubriken i Expressen 
blev därför ”Kungen i slaktjakt” men 
citerade också hovets informations-
chef Nina Eldh som sa att fasanerna 
togs om hand av lokalbefolkningen 
och blev mat på traktens krogar.” 

   Hur vet hon det? Sönderskjutna 
fasaner, går de att äta? Varför tog 
inte kungen då hand om bytet? Det 
står inget om hundar för eftersök. 
Helt säker blev många fasaner skad-
skjutna. Att döda varelser för att roa 
sig; snacka om empati! Det finns ler-
duvor. 

Läs gärna vad jag skrivit om em-
pati. 
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Den stora tragedin som 
pågår i naturen år efter år

”Den stora tragedin är inte de 
onda människornas brutalitet, 

utan de goda människornas tystnad”. 
   Så skrev en gång en vis man med 

insikt, nämligen Martin Luther King 
(1929 - 1968), och det är så sant  som 
det kan bli. Man må med fog fråga 
sig, varför skrivs det med så små bok-
stäver och korta inlägg i pressen – el-
ler inget alls - när exempelvis finans-
minister Anders Borg skjuter ihjäl en 
försvarslös rävunge? Eller när prin-
sessan Madelene skjuter ett rådjur i 
samband med jägarexamen, eller när 
Gustav Fridolin deltar i älgjakten, el-
ler när Magdalena Forsberg helt för 
nöjes skull skjuter ihjäl de fria djuren 
framför mynningen på hennes bössa? 
Listan kan göras väldigt lång.

Jag vill inte påstå att de är onda 
människor, men varför visar man upp 
ett så kallt och känslolöst beteende 
mot fredliga och värnlösa djur? Har 
de tänkt på innebörden av sina hand-
lingar, hur de skjutna djuren har det 
bara för att skyttarna ska ha roligt? 
Har detta någonsin funnits i deras 
tankevärldar? Var finns vänlighe-
ten och de varma känslorna? Det är 
skrämmande,  den inställning som en 

viss grupp människor har i samhället.
Det är på tiden att de goda, em-

patiska människorna börjar agera. 
Agera på allvar för de jagade djuren, 
mot fällor, mot att jakten har blivit till 
en sport.

Att agera och protestera, även mot 
andra former av djurplågeri är skri-
ande nödvändigt. Till exempel mot 
minkfarmerna som borde varit under 
avveckling för länge sedan, mot de 
långa och plågsamma djurtranspor-
terna inom hela EU-området. Mot 
tillstånd till halalslakt där djur plå-
gas på grund av religiösa idéer, mot 
djurägare som missköter sina djur. 
Och hur mycket bör vi inte agera för 
att höja straffskalan så mycket att det 
inte lönar sig att missköta… 

Det finns mycket som de goda 
människorna måste göra för att vi 
skall få ett djurvänligt samhälle. Vi 
måste få en majoritet i kommun och 
landsting och regering, få ett övertag 
över de negativa krafterna och få ett 
övertag över de jaktliga förespråkar-
na i regeringskansliet. Djurrättsor-
ganisationerna i Sverige måste gå i 
spetsen för detta.

ÅKE ESPEGREN
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Den stora vackra 
katten i våra skogar
Ett litet porträtt av lodjuret (Lynx lynx) av ANNE-MARIE LITZEN

Lodjuret, den ”nordiska tigern” 
är tamkattens vilda släkting. 

Har man tur att få se det i det vilda 
glömmer man det inte. Och de kan 
se aningen varierande ut i pälsens 
teckning. ”Kattlo” kallar man de djur 
som är fläckigast och ”rävlo” de som 
har fläckiga ben och ”varglo” de med 
fläckigast rygg. Lynx lynx är alltså 
det europeiska lodjuret, en egen 
art, skild från den kanadensiska lon 
(Lynx, Lynx canadensis), den norda-
merikanska rödlon (Bobcat, Lynx ru-
fus) och den spanska panterlon (Lynx 
pardina) som är akut utrotningsho-
tad. Detta är noggrant DNA-analyse-
rat vid Texas University.

Vårt europeiska lodjur är väl an-
passat till både vår natur och de 
tämligen dramatiska årstidsväxling-
arna mellan varma somrar och kalla 
snörika vintrar och har funnits här i 
tusentals år. 

Lodjuret är en skicklig ensamjäga-

re som är utrustad för att fånga och 
effektivt döda mindre hjortdjur som 
rådjur, dovhjort och kalvar eller hon-
djur av kronhjort och ren. Till skill-
nad mot de flesta små och halvstora 
kattdjur utgör lodjurets bytesdjur hu-
vudsakligen av djur som är lika stora 
eller större än katten själv. 

Lodjuret finns i nästan hela landet 
(utom på Gotland och Öland) och i 
Norge, i Finland, Estland och vidare 
österut i Ryssland och söderut till 
östra Europa. Små populationer finns 
även i bl a Schweiz och södra Tysk-
land De lever i alla sorters skog bara 
det finns byten där men de trivs bäst 
i kuperade trakter. 

Lon är en ensam vandrare, mes-
tadels nattetid och vandringarna kan 
bli så långa som 20 km på ett dygn. 
Lodjuren söker upp varandra vid par-
ningen som sker i mars-april. I maj 
månad föder lon sina ungar, vanli-
gen1-3 ungar, någon gång fyra ungar. 

DeN StoRA vACkRA kAtteN I våRA SkogAR
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I en kull på 3-4 ungar dör ofta 1 unge 
i kampen om maten.  

Ungarna följer modern det första 
året och får lära sig jaga. Ungarna 
växer långsamt men utvecklas mo-
toriskt snabbt och en och en halv 
månad gamla väger de knappt två 
kilo. Men de kan springa, klättra och 
försvara sig bra med sina fem mil-
limeter långa hörntänder och långa 
klor. Ungarna tillbringar mycket tid 
ensamma. 

När lohonan är på jakt leker de 
med varandra. Men lekarna är näs-
tan ljudlösa och de röjer sig inte. Som 
alla kattdjur har lodjuret utomor-

dentligt fin hörsel och synen är också 
skarp.

Lons mindre bytesdjur är harar 
och räv samt smågnagare. Skogshöns 
och mindre däggdjur utgör stapel-
föda för lodjuret. Men lon är anpass-
ningsbar och en skicklig jägare och 
bytet varierar mellan olika regioner.  

Lodjuret lyssnar sig till vad bytet 
finns och därefter smyger den sig 
sakta dit och anfaller med ett kraftigt 
bett i strupen på bytet. Men katter är 
inte uthålliga jägare. Om ett tilltänkt 
byte lyckas smita har det goda utsik-
ter att komma undan då lodjuret ger 
upp jakten. Skogshöns och mindre 

FoTo: HAns Ring (Hägn)
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däggdjur utgör stapelföda för lodju-
ret. 

Lodjurets spår är stort och runt. 
Avtrycken från trampdynorna är små 
och kloavtryck syns sällan. Då kloav-
tryck syns är det när lodjuret behövt 
fäste på lutande underlag. Den som 
följer lodjursspår märker snart att de 
gärna tar sig upp för oländiga bran-
ter. Spårning visar också att det är 
vanligt att lodjur går fram till gryt 
som bebos av räv och grävling, som 
även de kan bli lons byten.

Lodjuret har stora hemonråden 
på hundratals kvadratkilometer och 
hannarnas är dubbelt så stora som 

honornas. Hanarnas mål är att para 
sig med ett maximalt antal honor och 
kunna täcka in maximalt antal av ho-
nornas hemområden. 

Lodjursstammen uppskattas till 
ca 1500-2000 djur. I dag finns ca 50 
% av den svenska lodjursstammen i 
Mellansverige och utgör världens tä-
taste lodjursstam.

År 1991 fridlystes lodjuret i hela 
landet men sedan 1995 skyddsjakt 
förekommer – och tjuvjakt. Det är en 
sorglig historia som vi berört många 
gånger i Jaktdebatt.

Lodjuret kan bli 20 år.

alla medlemmar är välkomna att skriva i  
Jaktdebatt!
långt eller kort är välkommet. om ni tycker att 
texten behöver redigeras så gör redaktionen 
det. framför era förslag, funderingar, frågor… 
det är oerhört viktigt att olika aspekter belyses 
och debatteras.
maila era inlägg till:   
arne.e.ohlsson@telia.com 
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Jakten har i vårt land minst lika 
gamla anor som vår bebyggelse. 

Redan de allra första människorna 
utövade jakt. För dessa var det en 
nödvändighet att jaga för att på detta 
sätt överleva. Med dåtidens relativt 
primitiva jaktredskap utövade män-
niskan icke någon nämnvärd påver-
kan av det då mycket rika viltbestån-
det. Människan var då helt inlemmad 
i naturens kretslopp, i de ekologiska 
förutsättningarna. Hon tog ut en del 
av det vilda beståndet som hon då var 
i direkt behov av.

Jakt idag är ingen livsnödvändig-
het utan är en hobby, ett tidsfördriv 
- och ett nöje trots att levande varel-
ser då berövas det enda värdefulla de 
har, nämligen deras liv under en kort 
stund på planeten Jorden.

Det är ”inne” och anses vara fint 
att ha jakten som förströelse i dag.

Gustav Wasa (1496 – 1560) inför-
de de först kända restriktionerna på 
jaktområdet, då han förbjöd allmän 
jakt på hjortdjur, såväl som jakt på 
småvilt - att gälla för allmogen. Gus-
tav III (1746 – 1792) upphävde, totalt 
oförståndigt, denna inskränkning. 
Under första hälften av 1800-talet 

medförde detta att hjortdjuren var 
nära utrotning. Rådjur fanns kvar i 
små grupper i Skåne och älg endast 
i Bergslagen och i södra Norrland. 
I och med att Gustav III tog bort 
inskränkningarna ökade även jakt-
trycket avsevärt på småviltet.

Ingen större förändring på detta 
område har skett sedan dess. Visser-
ligen har jakttider och tabeller med 
skjutbart vilt införts för att följas. 
Dessa tabeller synes alltför ofta vara 
alltför generöst tilltagna med tanke 
på det fåtal levande vilt som man på-
träffar under en dagsvandring ute i 
markerna. Se akttornen som står ut-
spridda överallt i gläntor, på hyggen 
och utmed vägarna, de påminner om 
att våra vilda djur är väldigt påpas-
sade. En ansenlig mängd småvilt fal-
ler offer i trafiken på vägarna.

Enligt en jägartidskrift skördar 
trafiken lika mycket som jägarnas 
bössor.

Jakten är även i dag till viss del en 
nödvändighet . Våra större rovdjur, 
som på den tiden de verkligen fanns, 
de reglerade bl a älgstammen. I dag 
är jägarna som bekant den helt avgö-
rande beståndsregleraren. Om inte 

Från livsnödvändighet till 
fritidsnöje

KARL-EVERT LUNDGREN

fRåN lIvSNöDväNDIghet tIll fRItIDSNöJe
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älgjakt förekom skulle vi på några år 
”översvämmas” av älg med åverkan 
på grödor och skog, för att inte tala 
om de svåra trafikolyckor som skulle 
öka i antal. Här skall inbegripas jakt 
på andra förekommande större hjort-
djur.

För att vi skall kunna bevara och 
gynna ett artrikt och livskraftigt 
småviltbestånd, vilket man kan tycka 
borde vara angeläget också för jägar-
na, borde de framledes i allt större 
utsträckning avstå från att skjuta. 
Med det övertag som människan har 
idag gentemot det vilda är detta en 
nödvändighet. 

En kraftfull satsning som skulle 
öka trovärdigheten inte bara vid 
överläggningar med myndigheter 
utan även mot allmänheten är en re-
gelrätt viltrapportering.

Det är för oss andra naturintres-
serade nästintill ofattbart att en viss 
grupp i vårt samhälle har så fria hän-
der att bestämma över våra vilda 
djur.

Myndigheterna som handlägger 
jakt och jakttider borde ställa allt 
större vikt vid viltrapportering, och 
som då skall gälla all decimering av 
det vilda med vapen, fällor, snaror o 
dyl.

Tiden har förändrat förutsättning-
arna för både jägare och djur 

På 1950-talet fanns omkring 100 
000 jägare registrerade jägare, i dag 
omkring 300 000. Lägg därtill, som 
sagt, allt vilt som trafiken skördar .

Detta talar sitt tysta språk att det 
är tid att ändra på decimeringen av 
våra vilda djur.

fRåN lIvSNöDväNDIghet tIll fRItIDSNöJe

älgen släpas hem på oxkärra 
en höstdag i glesbygden, en 
bild från Fattigsverige.
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Allt fler gäss
ARNE OHLSSON
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Skåne är gässens landskap. Se-
dan länge är tamgåsen en av de 

mest kända och alltjämt använda 
symbolerna för Sveriges sydligaste 
provins. Mårtensafton firas alltjämt 
med gåsmiddag den 10 november, 
med anor från kontinenten, helt till-
baka till Martin av Tours (316 – 397). 
Men de vilda gässen är fler än kan-
ske någonsin. De finns här hela året 
men den stora påfyllnaden sker på 
hösten. Då anländer tusentals och 
åter tusentals gäss – och de slår sig 
ner på de vidsträckta odlade fälten 
för att ta för sig.

Vi har grågåsen som blivit en all-
män häckfågel på några årtionden, 
den vitkindade gåsen likaså som nu 
är både häckfågel och höstgäst – 
övervintrare. Den inplanterade ka-
nadagåsen är oundviklig och från 
nordliga trakter kommer sädgässen 
och bläsgässen sedan långa tider. 
Och prutgåsflockarna passerar vår 
och höst, ofta högt och i ständigt 
skiftande flockformationer. Och ib-
land dyker någon raritet upp.

Stora gåsflockar är imponerande. 
De är mäktiga att se, och att lyssna 
till. Vilken tomhet, vilken brist på 
atmosfär om de försvann, eller bara 
slutade komma! Nu föreligger knap-
past den risken. Framför allt har 
grågäss och vitkindade gäss ökat 
sina populationer med imponerande 
tal. Vilken ungöverlevnad! Fram-
gångssagor kallas detta, ett positivt 
uttryck som dock, och ganska långt 

ARNE OHLSSON

ifrån, bara är en god utveckling för 
gässen. Konflikten med människan 
har inte låtit vänta på sig.

När gässen landar på de odlade 
fälten kan de äta mycket. Nu har grå-
gåsen jakttid medan den vitkindade 
är fredad, men skyddsjaktsansök-
ningarna till Länsstyrelsen i Skåne 
är åtskilliga, både på den vitkindade 
och på grågåsen utöver den tid den 
är lovlig.

Att skjuta gäss är inte det lättaste, 
och det mest humana. Samtidigt är 
det förståeligt hur bönderna reage-
rar. Egentligen är det således be-
klagligt att gässen blivit så många. 
Detta låter som om också vi jaktkri-
tiker ”har något emot gässen”. Så 
är ju inte fallet men det hade på ett 
sätt varit bättre om de varit betydligt 
ovanligare och därmed sluppit män-
niskors agg till dem, och jakt (enligt 
jakttid och som skyddsjakt) med allt 
vad det innebär i form av skadeskjut-

FoTo: KARL-EvERT LunDgREn
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ningar med tillhörande lidande. Det 
fysiska lidandet tänker vi främst på 
men det psykiska bör också beaktas 
då parförhållanden splittras, och där-
till stressen i flockarna. Den gåsägg-
plockning som förekommer i Malmös 
parker för att få ner antalet, och där-
med allmänhetens klagomål, är givet-
vis mycket humanare. Tusentals ägg 
plockas under en häckningssäsong 
(för destruktion). 

En vitkindade gåsen befinner sig i 
gränslandet mellan tamt och vilt på 
flera håll i Sverige. Den är en arktisk 
art, eller var, men så finns det park-

gäss, och parkrymlingar, och vilda 
som blandar sig med dessa, och vilda 
som väljer att häcka hos oss i stället 
för att på våren flyga till Svalbard och 
Novaja Zemlja. Förhållandena här-
vidlag är ingalunda klara och tydliga.

Konflikten fortgår. Vad som är vik-
tigt är en restriktiv hållning till jakt – 
först måste fredliga metoder prövas, 
och jakt måste ske så hänsynsfullt 
det över huvud taget är möjligt.

Vi visar några bilder från skånska 
marker, rika på gäss och på upplevel-
ser för ögon och öron för den som för-
står att uppskatta det.

FoTo: KARL-EvERT LunDgREn
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CItAtet

Citatet
Icke-våld leder till den högsta etiken, vilken 

är målet för all utveckling. Till den dag vi 
upphör att skada alla andra levande varelser, 

är vi fortfarande vildar.

Thomas Alva Edison (1847-1931)

  Omtanke om djur är intimt förknippad med god 
karaktär; och jag kan försäkra att den som är 
grym mot djur inte kan vara en god människa. 

När en människa bryr sig om alla levande 
varelser, då och endast då är hon ädel.

Buddha (563 f.Kr-483 f.Kr)

Så länge människor utgjuter blod på 
oskyldiga djur kommer det inte att finnas 

fred, frihet eller harmoni mellan människor. 
Slakt och rättvisa fungerar inte ihop.

Isaac Bashevis Singer (1904-1991
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Det BRutAlA kRIget 
mot vARgeN I totAlt 
RättShAveRI
77 illegalt dödade eller 
försvunna vargar i Dalarna 
och Gävleborg skriver 
Dalademokraten om den 31 
oktober 2011
■ Av 17 anmälda så kallade giftåt-
lar i de båda länen under perioden 
2003 till 2011 har det funnits gift i 9 
stycken, såsom cyanid, glykol, warfa-
rin, carbofuran och isofenfos. Åtlarna 
bestod av älgkadaver, köttbitar, slakt-
avfall eller döda tamdjur. I några fall 
hittade man döda fåglar och djur in-
till åtlarna. 
Vargreviret ”Siljansringen” står för 
10 anmälningar (6 med gift), 1 i Gäv-
leborgs län (Åmot, glykol i älgkada-
ver), 4 i Västerdalarna (2 med gift) 
samt 2 väster om Siljan. I ett fall är 
analys inte färdigställd. Med stor 
sannolikhet finns ytterligare ett stort 
antal s.k. giftåtlar som inte är an-
mälda och hittade av länsstyrelsens 
naturbevakare. Minst 77 vargar har 
illegalt dödats eller försvunnit under 
perioden 1997 till 2011 i Dalarnas 
och Gävleborgs län. Detta enligt en 
rapport från Mats Rapp, naturbeva-
kare och vargspårare på Länsstyrel-

sen Dalarna. 
Världsnaturfonden gick tidigare i år 
ut med en larmrapport om höga siff-
ror på tjuvjakt av våra stora rovdjur. 
Undantaget var vargen där tjuvjakten 
minskat, enligt Olof Liberg, koordina-
tor för den skandinaviska vargforsk-
ningen. Helt fel, menar Mats Rapp 
som nu sammanställt statistik och 
uppgifter för Dalarna och Gävleborg, 
där han sedan många år jobbar som 
naturbevakare och vargspårare åt 
länsstyrelserna. Tjuvjakten har ökat 
och inte minskat, säger Rapp. 
Vi naturbevakare och handläggare 
reagerade starkt när WWF gick ut 
med att den illegala jakten minskat. 
Därför ville vi bevisa motsatsen. Vi 
reagerade alla på Libergs rapport. 
Den stämmer inte alls med verklig-
heten i de här två länen. Han bygger 
rapporten på radiomärkta vargar och 
det blir förstås helt fel. 
Försvunna icke stationära vargar 
finns inte med i Mats Rapps rapport, 
ej heller försvunna nyetablerade sta-
tionära vargar som inte hunnit kvali-
tetssäkras av länsstyrelsens personal.  
Det finns därför även ett mörkertal. 
Men siffrorna är oroväckande nog. 
Åren 1997 till 2004 försvann 21 var-
gar i de båda länen. Åren 2005 till 

saxat och kommenterat  
av anne-marie litzen

Noterat på jaktfronten
NoteRAt på JAktfRoNteN
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2011 minst 56 stycken.  Av 196 på 
Statens Veterinär medicinska anstalt 
svenska obducerade vargar hade 21 
skottskador varav 6 från Gävleborgs 
och Dalarnas län. Åren 1996 till 2004 
var det 5 och åren 2005 till 2011 hela 
16 individer. 1996 till 2004 obduce-
rades 34 vargar varav 5 hade gamla 
skottskador. 2005 till 2011 obducera-
des 162 vargar varav 16 hade gamla 
skottskador. Allt enligt Rapps statis-
tik. DD. 

kommentar
Hur ska man tolka rapportens för-
svunna vargar? Är de försvunna som 
en följd av illegal jakt?  Vår och forsk-
ningens bedömning är att de allra 
flesta försvunna vargar (revirmarke-
rande och valpar) har att göra med 
illegal jakt. Hur många av de för-
svunna vargarna kan ha försvunnit 
av andra orsaker? Svar: En liten del, 
svårt att räkna i procent. Mats Rapps 
rapport är närmare tio sidor lång. 
Han har starkt stöd. Alla naturbeva-
kare och handläggare på Länsstyrel-
sen Dalarna är eniga och överens om 
bilden.

vARgAR tIll ANNAN plAtS 
Genetiskt viktiga vargar flyttade, 
skriver Naturvårdsverket den 12 
december 2011
■ Naturvårdsverket har flyttat en 
genetiskt viktig vargtik och den hane 
som slagit följe med tiken. Flytten av 
vargparet från Idre fungerade enligt 

planerna i gott samarbete med Idre 
sameby och länsstyrelsen.  Av hänsyn 
till vargarnas säkerhet kan utsläpps-
platsen inte anges förrän vargarna, 
som varit sövda, har återhämtat sig i 
lugn och ro efter flytten. 
Vargarna sövdes från helikopter och 
därefter transporterades de med bil 
till utsläppsplatsen. sig. Utsättnings-
platsen fungerar som en sluss. När 
vargarna har återhämtat sig börjar 
de röra sig från utsättningsplatsen. 
Erfarenhet från både Sverige och 
Nordamerika från tidigare flyttar av 
varg visar att de vandrar iväg från ut-
släppsområdet. Vart vargarna väljer 
att ta vägen eller var de bildar revir 
går inte att förutse. 
Vargtiken är den tik som flyttades 
från Tossåsens sameby i våras till 
Örebro län. Därifrån vandrade hon 
in i Norge och åter till Sverige och 
bildade revir i Idre sameby. Vargti-
ken är en invandrad varg med östligt 
ursprung som kommer med helt nya 
gener och är därför väldigt värdefull 
för den skandinaviska vargstammen. 
Hanen är en skandinavisk varg. An-
ledningen till att vargarna behövde 
flyttas var att renskötseln i området 
allvarligt försvåras av vargarnas när-
varo. Förhoppningen är att vargparet 
ska etablera sig på en annan plats 
och få valpar som bidrar till att ge-
netiskt förstärka vargstammen i Sve-
rige. Naturvårdsverkets har uppdrag 
från regeringen att stärka den svens-
ka vargstammen genetiskt. Inför 
flytten av vargarna har Naturvårds-

NoteRAt på JAktfRoNteN
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verket gått igenom de förslag till ut-
sättningsplatser för varg, däribland 
som åtta länsstyrelser har lämnat på 
uppdrag av regeringen och beslutat 
vilken plats som ska användas.

NäR JAkthuNDAR föRföl-
JeR
Löshundsjakt hot mot 
vargstammen, skriver 
Dalademokraten den 5 
december 2011 
■ Löshundsjakten i Sverige är ett 
djurskyddsproblem och bör utredas. 
Det hävdar Svenska rovdjursfören-
ingen och Djurskyddet Sverige i en 
skrivelse till regeringen. De båda or-
ganisationerna menar att löshunds-
jakten utgör ett hot mot landets varg-
stam. Vargarna försvarar sina revir 
mot hundarna vilket ofta leder till att 
hundarna dödas. Samtidigt blir var-
gar skjutna av jägare som försvarar 
hundarna. Jaktformens konsekvenser 
bör därför granskas.

SlutA hAtA SkARveN
Skarven äter mest skräpfisk, 
skriver TT den 29 november 
2011
■ Storskarven är inte det hot mot fis-
ket som många hävdar. Fågeln lever 
nästan helt på ”skräpfisk” som mört 
och tånglake, visar en ny finländsk 
undersökning. I dag beviljas skydds-
jakt utan att det finns någon doku-
mentation över vare sig vad storskar-

ven äter eller vad skyddsjakten ger 
för konsekvenser, säger ornitologen 
Tomas Birkö till Tidningen Ånger-
manland. 
Undersökningen visar att mört utgör 
två femtedelar av skarvens fångst, 
tånglake utgör en fjärdedel. Skarvar 
tillhör familjen pelikanfåglar och har 
en världsvid utbredning.  De häckar 
i kolonier på klippor eller i träd vid 
havskuster eller träskområden.  
I Sverige är storskarven en omdisku-
terad fågel på grund av sin omfattan-
de fiskediet. Yrkesfiskare i vissa om-
råden menar att den är ett skadedjur 
som hotar fiskbeståndet.

Något Att gläDJAS åt
Några förbättringar i nytt 
lagförslag, skriver Metro om den 
29 november 2011
■ Utredningen om ny djurskyddslag 
innebär flera förändringar, bl a obli-
gatorisk märkning av katter. Fängel-
se för sex med djur och inga elefanter 
på cirkus. 
   Djurens välfärd betonas och mer 
ansvar läggs på djurägaren. Djuren 
måste få utlopp för sina naturliga 
beteenden. Avel och träning av djur 
som innebär lidande förbjuds. 
   Användning av grävlingar för trä-
ning av grythundar blir förbjudet, en-
ligt förslaget.

kommentar
Det är bra att grythundsverksamhe-
ten förbjuds så att grävlingarna inte 
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kan utnyttjas av jägarna och bli ut-
satta för det lidande som grytjakten 
innebär. Men grävlingen borde helt 
fredas, som Jaktkritikerna hävdat un-
der många år

De vIktIgA RovDJuReN
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 vis 
huggit av toppen på näringskedjan. 

Resultatet är sönderslitna ekosys-
tem. 
   Det skriver en lång rad biologer, 
ekologer och andra forskare i en ana-
lys i den vetenskapliga tidskriften 
Science. Forskarna har letts av den 
amerikanske evolutionsbiologen Ja-
mes Estes vid University of Calfornia. 
De har gått igenom och sammanfattat 
de flesta studier som gjorts i ämnet 
de senaste åren. Deras slutsats: eli-
minerandet av toppkonsumenterna 
i näringspyramiden är möjligen den 
svåraste förlust vi åsamkat naturen. 
   Topprovdjur har nämligen en opro-
portionerligt stor effekt på sin om-

NoteRAt på JAktfRoNteN
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givning, i jämförelse med andra djur. 
När de försvinner får det effekter 
som fortplantar sig neråt i ekosys-
temet med dramatiska resultat. Es-
tes och hans kolleger nämner flera 
exempel: När havsuttrarna utanför 
Alaskas kust minskade i antal för-
svann de mäktiga skogarna av kelp 
och havstång. Uttrar lever på sjöbor-
rar som i sin tur lever på kelp. Utan 
uttrar kunde sjöborrarna föröka sig 
bortom alla gränser.
   Vargen utrotades från västra USA 
på 1930-talet. Som ett resultat ökade 
wapitihjortarna kraftigt i antal, vilket 
leder till en kraftig överbetning av 
vassdungar och videsnår. Utan dessa 
kunde inte bävrarna överleva. Nu har 
vargen återinförts och balansen del-
vis återställts. 

JoggARkompIS
Sprang med varg, skriver 
Katrineholmskuriren den 30 
januari 2012 
■ Under söndagens löprunda fick 
Lars-Gösta Canderbäck sällskap av 
det mer ovanliga slaget. Han är helt 
övertygad om att det var en varg som 
sprang bredvid honom. 
   I söndags morse knöt Lars-Gösta 
löpardojorna och gav sig ut på en 
tur. Han sprang till Katrineholm och 
därifrån mot Marmorbyn. Strax före 
XL Bygg i Ålsäter upptäckte han att 
han hade sällskap. 20 meter från 
Lars-Gösta, jämsides med honom i 

skogen, sprang ett stort djur,och han 
är hundra procent säker på vad han 
såg. Man säger ju att ”här finns inga 
vargar”, men jag är övertygad. Och 
nu vet jag att man inte behöver vara 
rädd för dem!

BetAlA AlDRIg peNgAR föR 
DeRAS lIv
Den illegala arthandeln ökar, 
skriver Sydsvenskan den 21 juli 
2011
■ Handeln med hotade djur och väx-
ter är ett växande problem, och även 
svenska arter och fågelägg cirkule-
rar på den svarta marknaden. De har 
blivit en handelsvara, säger polisen 
Carl Tamm. 
   Det kan vara uppstoppade kroko-
diler, fågelägg, träslag från hotade 
tropiska träd och ozelotskinn. Den il-
legala handeln med hotade arter är 
stor och mycket av försäljningen sker 
via internetsajter. Samtidigt ökar an-
talet miljöbrott i Sverige. 
Enligt brottsförebyggande rådet 
(Brå) anmäldes 21 procent fler brott 
mot miljöbalken första halvåret i år 
än under samma period i fjol. Brott 
mot artskydd är inte ovanligt på nå-
got sätt, säger Tamm. 
   Handeln med hotade djur är ett stort 
problem. I Sverige gjorde Tullverket 
första halvåret 2011  25 beslag mot 
30 hela 2010. I andra länder kan det 
handla om tusentals beslag varje år. 
En anledning kan vara att tullen prio-
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riterar annan brottslighet. Det som 
prioriteras först är narkotikabrott. 
   2010 avslöjades flera fall där 
svenska fåglar och fågelägg samlats 
in olagligt av samlare för att säljas 
i landet eller utomlands. Den stora 

svarta marknaden finns på internet. 
Via nätsajter pågår den olagliga för-
säljningen helt öppet och där utan-
nonseras allt från levande ormar till 
traditionell asiatisk medicin som kan 
ha beståndsdelar från hotade djur. Vi 

FoTo: HAns Ring (Hägn)varg i natten.

NoteRAt på JAktfRoNteN



44  JAKTDEBATT 1/2012

måste öka kontrollen så att proble-
men inte blir värre. Berörda myndig-
heter måste sätta sig ned och se vad 
man kan göra åt det, säger Mats For-
slund på Världsnaturfonden (WWF). 
Men enligt Carl Tamm är det mycket 
svårt att stävja internetförsäljning. 

   - Vi försöker vässa vår förmåga, vi 
vet att det säljs en hel del. Men vi vet 
ofta inte om det till exempel är frå-
gan om en gammal vargpäls som man 
ärvt eller om det är något som inte är 
tillåtet, säger Tamm. 

NoteRAt på JAktfRoNteN
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Till sist
arne oHlsson

Vintern kom sent denna säsong. 
Det skulle inte bli en mild, skon-

sam vinter efter de två senaste polar-
vintrarna även om vi i december bör-
jade tro detta. Det ryska högtrycket 
blev mäktigt, med ett bitande grepp 
om markerna och i de varelser som 
försökte överleva under ofta molnfria 
himlar mot rymdens oändliga köld.

Hur olämpligt det är med många 
jaktformer när vintern är nära nog 
skoningslös framgår varje vinter. 
Ofoget med älgjakt i januari ledde 
till sorgliga konsekvenser i Hälsing-
land där de upphetsade jakthundarna 
väckte en björn i sitt ide, som anföll 
jägaren, och som skadesköts innan 
den återfanns. Men det vilda ska up-
penbarligen utnyttjas och underkasta 
sig människan till max, konsekven-
serna kommer i andra hand så länge 
Homo sapiens kan visa sin makt och 
få utlopp för sina sämsta sidor. Och 
dessa soptippsjakter som Vår Fågel-
värld (Sveriges Ornitologiska För-
ening, SOF) dessbättre tagit upp till 

belysning, där bl a korpar skjuts som 
”sanitär olägenhet”. Det är en skam 
att det fortgår.

Markerna gnistrar i vitt, åarna är 
tillfrusna och det är kärva tider för de 
hägrar och kungsfiskare som valt att 
övervintra. Dock saknar vintern upp-
såt att plåga och döda, medan nöj-
esjägarna aldrig kan frikännas från 
ansvaret, hur mycket de än lindar in 
sina gärningar i påståenden om vilt-
vård. 

Isen ligger ett gott stycke ut från 
kusten. Det öppna vattnet är helt av-
görande för de sjöfåglar som stannar 
hos oss. Det fanns en dramatisk scen 
på detta i BBC-serien Frozen planet 
som visades på Sveriges Television 
i januari – februari. En flock ejdrar 
hade stannat kvar vid en isvak nära 
Arktis men den frös slutligen och 
snabbt igen och hela flocken gick un-
der i ismassorna.

Men återigen, först kommer lju-
set, försiktigt med några minuter 
per dygn, och så värmen, och ringdu-

tIll SISt
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vorna kuttrar tidigt om den vår som 
kommer att befria markerna. En fe-
bruaridag går jag in i ädellövskogen 
när allt känns fruset och luften är klar 
intill osynlighet. En mängd holkar är 
uppsatta på ekar och bokar och när 
de sitter lågt är det svårt att inte lyfta 
på locken och kika in. I en av dem lig-
ger en talgoxe, sedan veckor fjättrad 
vid golvet i undergångens köldgrepp. 
Trettiofem meter bort ropar en nöt-

väcka om att härnäst kommer våren 
ändå. Då gäller det att uppskatta och 
njuta så mycket som möjligt av den 
korta tiden när markerna är som fi-
nast. Mars är vändpunkten.

Och så vill jag som vanligt vädja 
om fortsatt stöd till vår förening med 
medlemskapet för 2012 - i år fyller vi 
25 år. Och skriftliga bidrag till Jakt-
debatt, korta eller långa.

tIll SISt tIll SISt

Senast 20 augusti vill vi ha  

inläggen till Jaktdebatt 3/2012
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JAktkRItIkeRNA

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 2012
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. 
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