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… har föreningen haft sitt årsmöte.
Jag meddelade att jag avgår som
ordförande trots att valberedningen
än en gång inte kunnat finna någon
ersättare. Jag hoppas på så sätt att
det blir större press på valbered-
ningen att finna en ny ordförande
till nästa årsmöte. Försök görs nu

med att finna någon person både
inom föreningen och bland sympa-
tisörer.

Jag är övertygad om att det snart
kommer att ordna sig med en
kandidat. Styrelsen verkar nu
kollektivt med att sköta föreningens
verksamhet vilket fungerar utmärkt

Sen sist
Hans Ryttman

Trots ejderns betydande minskning i svenska vatten väljer Landsbygdsdepartementet
att låta jakten fortgå. Dess konsumtionsvärde är minimalt, dykänder är knappast
goda att äta. Många ejdrar skadeskjuts och plågade försöker de då komma undan
genom att dyka.
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en tid, men med tiden är detta
förhållande ohållbart.

För övrigt har föreningen försökt
att få med någon annan förening i
en debattartikel i någon dagstid-
ning, men detta har ännu inte lyc-
kats. Sveriges Ornitologiska
Förening (SOF) ville invänta
resultatet av deras förslag till änd-
ringar i jaktförordningen, med bl a
fredning av sädgås, alfågel och ej-
der och arter som inte konsumerats.
SOF ville också senarelägga
ripjakten till den 10 september för
enhetlighet med Norge.

Men inget av förslagen vann gil-
lande i Landsbygdsdepartementet.
Men, och detta är inte förvånande,
så gick däremot Jägareförbundets
propåer igenom vilket innebär ti-
digare jakttider för flera arter i oli-
ka delar av landet.
VID KONTAKT MED SOF vill de nu
invänta att få träffa någon jakt-
ansvarig person på departementet
och diskutera de jaktliga problem
som SOF anser finns. Min tro är att
de får samma svar som Jaktkritiker-

na fick redan 2006 då vi uppvaktade
sakkunnig på dåvarande Jordbruks-
departementet (som alltså nu heter
Landsbygdsdepartementet). Svaret
blev: ”Den här regeringen ändrar
inget i jakten”, det vill säga något
som skulle innebära ändringar i ne-
gativ riktning för jägarna. Min
förhoppning är dock att en deba-
ttartikel ska kunna komma i höst.

Eftersom SOF endast har fågel-
skydd på sitt program så borde nå-
gon annan förening också vara
intresserad för att skydda andra ja-
gade djur. Då Naturskyddsföre-
ningen inte vill ha något med oss att
göra (trots att båda föreningarna
har att djur som jagas ska konsu-
meras på sina program) så kan
Rovdjursföreningen möjligen vara
en partner. De ska ju skydda rovdjur
och här finns räv, mård och grävling
bland de som ingår i den så kallade
viltvården.

Kanske en förfrågan till Rov-
djursföreningen, om de vill vara
med på debattartikeln, vore en möj-
lighet för att ge ytterligare tyngd åt
våra idéer.

SEN SIST



JAKTDEBATT 3/2012 5

Vargturism?I Sverige!
SAFARI ÄR ETT VIDA SPRITT ORD FRÅN DET AFRIKANSKA SPRÅKET SWAHILI
SOM BETYDER ”ATT RESA” MEN HAR KOMMIT ATT BLI SYNONYMT MED
TURISM FÖR ATT UPPLEVA VILDA DJUR. DETTA ÄR NÅGOT SOM SKULLE KUNNA
UTVECKLAS I SVERIGE MED SINA VIDSTRÄCKTA NATUROMRÅDEN OCH STORA
ROVDJUR.
OCH HÄR FINNS PENGAR ATT TJÄNA I GLESBYGDEN. MEN SAMTIDIGT VET VI
HUR JÄGARE OCH ROVDJURSHATARE BEKÄMPAR FÖRSÖKEN ATT LÅTA DE
LEVANDE PREDATORERNA BLI EN POSITIV TILLGÅNG. PERSONER OCH
FÖRETAG SOM FÖRSÖKT SATSA PÅ VILDMARKSTURISM HAR UPPREPADE
GÅNGER HOTATS OCH TRAKASSERATS.
TITTA PÅ DJUREN I STÄLLET FÖRA ATT SKJUTA DEM, UPPMANAR ÅKE
ESPEGREN. OCH UTÖVER ROVDJUREN HAR VI MYCKET ANNAT ATT VISA UPP,
INTE MINST ÄLGEN SOM SAKNAS PÅ STÖRRE DELEN AV DEN EUROPEISKA
KONTINENTEN.

VARGTURISM?
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I en debattartikel i en kvällstid-
ning tidigare i år, närmare be-

stämt i Aftonbladet den 3 februari,
ger Derek Goldman exempel på rov-
djurens stora betydelse för turis-
men. Goldman är bosatt i USA och
arbetar för utrotningshotade arter
på The Endangered Species Coali-
tion.

Vargen var så gott som utrotad i
Yellowstone och borta fram till 1995
då den återinfördes genom ett am-
bitiöst och framgångsrikt program.
Genom förstudier gjordes uppskatt-
ningar av vargens kommersiella
värde för näringarna i och i anslut-
ning till Yellowstone och andra na-
tionalparker. När vargprogrammet
följdes upp 10 år senare visade det
sig att vargen hade en ännu större
betydelse än vad man hade hoppats
på.

Uppföljningen, där knappt 3000
personer som besökt Yellowstone
hade tillfrågats, visade entydigt hur
viktig vargen var för att besöka
området.

Besökarna fick från ett urval av
16 exotiska djur välja 3 arter som
de helst ville se under sitt besök i
nationalparken. Vargen valdes av 44
procent, bara grizzlybjörnen ham-
nade högre upp på önskelistan. I
undersökningen framgår också att
uppskattningsvis 94  000 turister
valde att besöka någon av de stora
parkerna i Wyoming.

Vargen och de andra stora rov-
djuren kan, rätt hanterade, visa sig

vara en värdefull resurs i ambitio-
nen att stimulera ekonomisk tillväxt
– utan våldshandlingar, lidande och
blodspillan.
SOM SAGT, STUDIER visar rovdju-
rens betydelse för naturturism och
deras stora roll för värdefulla in-
komster.

De närmare 100  000 turisterna
besökte nationalparken med
förhoppningen att få se eller åt-
minstone höra varg och att detta
var ett avgörande skäl att resa just
dit.

Undersökningen visade vidare
att dessa besökare genererat ett
nettotillskott till lokalt näringsliv,
statsförvaltning och kommuner i
form av skatteintäkter, logi, mat,
guideintäkter och så vidare till ett
värde av drygt 35 miljoner dollar,
bara under denna säsong som åbe-
ropas här. Det motsvarar nästan en
kvarts miljard svenska kronor, och
intäkterna ökar och ökar. Samtidigt
behövde riven tamboskap utanför
det fredade området bara ersättas
med en summa motsvarande två
promille av intäkterna!
DEREK GOLDMAN SKRIVER vidare
att ”Sverige har en underbar natur
och väl fungerande infrastruktur
som gör det lätt för besökare från
Europa och världen att ta sig dit.
Sverige har alla möjligheter att ut-
veckla en framgångsrik viltturism.”
Han menar att ”Sveriges cirka 300

VARGTURISM?
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vargar är en outnyttjad resurs…
som kan vara värd stora pengar för
ert lands glesbygd.”

Vargturism skulle, och i detta lig-
ger en stor ironi, kunna bli en bety-
dande näringsgren för de grupper
som idag är väldigt negativa till
varg och andra rovdjur. Det kun-
nande som finns hos jägare och

markägare i glesbygden skulle vär-
deras högt.

I Yellowstone har många fram-
synta djurägare gjort gemensam
sak med vildmarksguider och byggt
upp efterfrågan och lönsamma
tjänster runt vargturism. Sveriges
glesbygd skulle kunna göra
likadant.

Ha
ns
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J ag har just läst ”Folkhemmets
äventyrare – En biografi om

forskningsluffaren Rolf Blomberg”
av Walter Repo (Atlas förlag 2011).

Rolf Blombergs stora årtionde
var 1950-talet. Jag var då i yngre
tonåren och läste och fascinerades
som många andra av Blombergs
böcker. De var spännande och in-
tressanta böcker där man mötte
djur och indianer okända för den
vite mannen. Jag var mycket impo-
nerad och längtade efter att kunna
göra liknade resor som Blomberg.
Han var en verklig kändis på sin tid
genom att, som hans föregångare
Sten Bergman, åka omkring och ge
föredrag på Folkets Hus och i radio.

I boken dyker det upp namn som
jag tidigare har skrivit om i Jaktde-
batt. Rolf Blomberg var nämligen
barndomskamrat med författaren
Sven Rosendahl. De bodde i samma
område som och också delade in-
tresset för djuren och naturen. Men
Sven Rosendahl förlorade tidigt sin

pappa och då mamman var märkligt
grym mot sin son flyttade han till
sin farbror i Värmland. Den andra
personen som jag skrivit om i Jakt-
debatt och som förekommer i boken
är David Sjölander som har skild-
rats i en subjektiv biografi med ti-
teln ”Herredjuret”, författad av
Mattias Hagberg.

Att David Sjölanders namn näm-
ns beror på att Rolf Blomberg i bör-
jan av sin karriär som forsknings-
resande samlade material till
Göteborgs Naturhistoriska museum.
När Blomberg började samla var
Jägerskiöld chef på museet och Da-
vid Sjölander konservator. På 1930-
40-talen var syftet med de stora
museerna att visa allmänheten allt
tänkbart djurliv som existerade på
jorden. Detta gjorde man genom att
döda så många olika arter som möj-
ligt från olika delar av jorden och
stoppa upp dem. Det fanns och finns
även idag ett intresse av ett syste-
matiserande av alla djur (numera

Äventyraremed hjärta förde vilda djuren
HANS RYTTMAN

ÄVENTYRARE MED HJÄRTA FÖR DE VILDA DJUREN
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kanske mest av insekter) men då al-
la museer skulle ha kompletta sam-
lingar ledde detta till en rovdrift av
framför allt sällsynta arter.

Insamling av arter var också en
lönande affär och för Rolf Blomberg
som alltid var fattig och som måste
ha resurser till nya expeditioner var
detta inget undantag. Men detta in-
samlande ledde i Blombergs fall till
en intressant förändring när han

1939 skulle skjuta en näsapa på
Borneo. Rolf Blomberg skriver i ett
brev: ”Just innan jag lämnade Bor-
neo sköt jag en stor näsapshane
(som enligt uppgift finns upp-
stoppad och placerad bakom
Sjölanders egenskjutna och upp-
stoppade afrikanska elefant i Göte-
borgs Naturhistoriska museum) ett
ståtligt exemplar, och en unge. Jag
hade också tänkt få med mig en

När Blomberg skulle ”samla in”
en familj näsapor kom han till en
avgörande insikt.

ÄVENTYRARE MED HJÄRTA FÖR DE VILDA DJUREN
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fullvuxen hona, men – jo, jag vet att
det kan verka blödigt, fast jag vill
hellre säga som det är än att skylla
på något annat – jag kunde helt inte
förmå mig att skjuta en tredje näsa-
pa. När jag sköt apungen kände jag
mig som en kallblodig mördare och
darrade på handen, så jag blott
skadesköt den. Det blev en otäck
upplevelse, som helt förtog lusten
för vidare apmord. Har skjutit och
till och med ätit åtskilliga apor i Sy-
damerika, men en näsapa är män-
skligare än en människa.”
I BOKEN ”Äventyr i djungeln” (1962)
skriver Blomberg: ”Det var en så-
dan skakande upplevelse att jag lo-
vade mig själv att aldrig mer jaga,
om det inte var absolut nödvändigt
för min existens. Och någon näsap-
shona fick museet inte.

Då jag övergav jakten med gevär
började jag i stället jaga med kame-
ra. Den jakten, som är betydligt
svårare, är oblodig och gör ingen il-
la. Den tillfredsställelse jag känt då
jag framkallat en film och sett att
jag ’skjutit prick’ med kameran är
oändligt mycket större än den då
jag släkte liv.”

I en radioserie som han medver-
kade i på 1960-talet kom han till
Madrid och såg en tjurfäktning och
han kommenterade detta med "En
så kallad sport som jag avskyr in-
nerligt. Liksom älgjakten hemma,
förresten.”

Som en kuriosaupplysning står

det i boken att Rolf Blombergs far
David hade lärt ”känna den
mytomspunne konstnären, vaga-
bonden, anarkisten och djurvännen
Ivan Agueli kort innan denne år
1900 sköt mot två matadorer varav
en skadades före en tjurfäktning i
Paris. Vissa vidhöll att det var Agu-
elis förtjänst att Frankrikes tjur-
fäktningar upphörde. Rolf måste ha
betraktat det som ett hjältedåd.”
”Forskningsluffaren” fortsatte si-

na insamlingsresor men nu med att
samla grodor, ormar och gråsuggor!
Han blev med tiden mycket känd i
forskningskretsar för sina fynd och
har insamlat en hel del för veten-
skapen nya arter och fått ge namn
åt några, bland annat Sydameikas
största padda Bufo blombergi som
kan väga över ett kilo.

Rolf Blomberg förfasade sig över
de intrång som missionärer och ol-
jebolag gjorde i de sydamerikanska
djunglerna och som förstörde unika
kulturer för indianerna och de
marker de använde för sin försörj-
ning. I text och film lade han i
stället större tonvikt än någonsin på
miljö- och människorättsfrågor. För
honom var aldrig indianerna
”vildar” utan medmänniskor.

Författaren Walter Repo reser i
Rolf Blombergs fotspår 50 år efter
honom och finner att inget finns
kvar av natur eller kulturer.

Efter att jag läst boken är jag
imponerad av Rolf Blomberg. Han
var en modern man med en känsla

ÄVENTYRARE MED HJÄRTA FÖR DE VILDA DJUREN
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för människor och natur som måste
ha varit unik på den tiden han arbe-
tade. Tyvärr var han alltför ensam
men var pådrivande för att Gala-
pagos, som han först besökte 1934,
skulle bli en nationalpark. Natio-
nalparksstatus fick öarna 1959 och

1978 upptog Unesco Galapagos på
sin världsarvslista och 1986 blev
omgivande vatten ett marint reser-
vat.

Rolf Blomberg dog 1996 i Quito,
Ecuadors huvudstad, 84 år gammal.

”Folkhemmets äventyrare – En biografi om forskningsluf-
faren Rolf Blomberg” av Walter Repo (Atlas förlag 2011).

ÄVENTYRARE MED HJÄRTA FÖR DE VILDA DJUREN
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Efter två års utredande blev slut-
betänkandet för Mål för rovdju-

ren (SOU 2012:22) klart i våras.
Utredningens utgångspunkt var att
det finns ett betydande allmä-
nintresse för att bevara björn, järv, lo
och varg i livskraftiga populationer.

Utredningen fokuserar som vän-
tat mycket på jakt på rovdjuren och
rovdjurens inverkan på jägarnas
jakt. Trots utgångspunkten i den
stora acceptansen för rovdjur får
minoriteten som inte accepterar
rovdjur stort utrymme. Man hoppas
att positiva attityder och hög accep-
tans ska uppnås genom att beslut
om rovdjuren ska tas på så låg nivå
som möjligt. Dock garderar man
med ett övergripande ansvar för
Naturvårdsverket. Utredaren tar
också upp viktiga frågor kring be-
slutsformer och talerätt.
Jaktförutsättningar
Stort utrymme ägnas åt jakt-
förutsättningarna och utredaren
skriver att jakt är en viktig hobby
med stora sociala och ekonomiska
värden. Viltkött anses vara ett upp-

skattat livsmedel som produceras
med liten miljöpåverkan. Utredaren
anser också att jakten är ett viktigt
inslag i viltförvaltningen och håller
viltet på kontrollerbara nivåer.
Statens lantbruksuniversitet (SLU)
har fått göra en särskild enkät om
svenskars inställning till jakt och
vargjakt och med utgångspunkt från
den konstaterar utredningen att
79% av svenskarna är positiva till
eller accepterar jakt och att 70% av
hushållen använder kött från vilt
minst en gång per år.

Jag anser att jakten är skildrad
på ett alltför positvt sätt. Jakten
medför t.ex. betydande miljöpåver-
kan. Blyammunition sprids i mark
och vatten. Örnar får i sig dödliga
mängder av bly då de ätit av på-
skjutna bytesdjur. Naturhistoriska
riksmuseet och Stockholms uni-
versitet har kommit fram till detta
efter att ha undersökt 118 havsör-
nar som hittats döda i Sverige
under perioden 1981 till 2004.
Mängden bly i örnarnas lever och
njure har mätts och 14 procent av
örnarna hade dödliga koncentratio-

De stora rovdjurensframtid i svenskamarker
Domen från en statlig utredning

DE STORA ROVDJURENS FRAMTID I SVENSKA MARKER
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ner av bly i kroppen. Både blyhagel
och splitter från blykulor har
påträffats i fåglarnas matsmält-
ningskanal. Bly från jaktammunition
är på samma sätt ett dödligt hot
mot andra rovdjur och asätare. I en
färsk rapport från Livsmedelsverket
avråds gravida kvinnor och barn
under sju år att äta färs och grytbi-
tar, det vill säga kött som kommer
från delar av djuret som är nära ku-
lans sårkanal, från vilda djur som
skjutits med blykuleammunition.

Till miljöpåverkan bör också
räknas påverkan på den biologiska
mångfalden från jakten. Denna på-
verkan är påtaglig då förd jaktpoli-
tik syftar till en maximal produktion
av viltkött och därmed en skonings-
lös förföljelse av de arter som ses
som konkurrenter. Insamlingen av
köttet ger också stor miljöpåverkan,
då jakten förutsätter omfattande
transporter och framställning av
resurskrävande utrustning.
VILTKÖTTET GER INTE heller särskilt
stort bidrag till köttkonsumtionen
utan endast ca 2% eller 1,7 kg kött
per person och år. Det räcker inte
ens till dem som löser jaktkort om
de håller sig till aktuell genomsnitt-
lig köttkonsumtion om 85 kg per
person och år. Det torde inte bli
många kilo kött till de hushåll som
säger sig äta det. Bruttovärdet av
jakten för en genomsnittsjägare
sägs vara 10 200 kr men jag undrar
vad det blir kvar i netto om avdrag

görs för avgifter, bilresor, utrustning
mm.?

SLU konstaterar i sin enkät att
79% accepterar jakt men det är
under förutsättning att jakten inte
endast bedrivs för nöjes skull. Då
sjunker acceptansen och undersök-
ningen konstaterar att 65% är ne-
gativa till ”jakt på älg, hjort och
rådjur, om anledningen är att få
spänning och avkoppling” samt att
62% anser att ”alla former av jakt
för spänning och avkopplings skull
är grymt mot djuren”. Hur ska vi
kunna rekrytera någon betydande
andel av denna majoritet till Jakt-
kritikerna?

Vidare hävdar utredaren att
jakten är ett viktigt inslag i viltför-
valtningen och håller viltet på
kontrollerbara nivåer. Det kan väl
gälla för de större klövdjuren där
det saknas stora rovdjur i tillräcklig
mängd. När det gäller alla mindre
djur så skulle ett upphörande av
den omfattande jakten på mindre
rovdjur innebära en snabb återgång
till en naturlig sammansättning av
de vilda djurens populationer.

Som exempel kan nämnas jakten
på räv, som uppgår till en tredjedel
av stammen varje år och som endast
avser att hålla det viltköttproduce-
rande viltet, framför allt rådjur, vid
en så hög numerär som möjligt.
Fågeljakten är helt och hållet onö-
dig och i synnerhet den pågående
put-and-take-jakten på änder och
fasaner.

DE STORA ROVDJURENS FRAMTID I SVENSKA MARKER
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Förvaltning
Under denna rubrik ryms bl.a. jakt
på rovdjur, genetisk förstärkning av
vargstammen och regional förvalt-
ning. Inte mycket behandlar djure-
tiska frågor utan utgångspunkten är
helt artbaserad. Stor hänsyn tas dä-
remot till socioekonomiska konse-
kvenser genom att ge bidrag för
skydd mot rovdjursangrepp och att
möjligheter ges till licens- och
skyddsjakt för att minimera skador.
Skyddsjakt och licensjakt

Utredningens bedömning är att
så länge gynnsam bevarandestatus
inte har uppnåtts bör länsstyrelsen
ansvara för genomförandet av
jakten med egen eller inhyrd perso-
nal och att länsstyrelsen på lämpligt
sätt bör verkställa och utföra be-
slutad skyddsjakt efter björn, järv,
lodjur och varg. Syftet med detta är
att alla som ansöker om och får
skyddsjakt beviljad ska behandlas
likvärdigt och inte belastas med
kostnader.

Man kunde hoppats på att av-
sikten också var att minska lidandet
för djuren genom att välja ut jägare
med specialkompetens för att så
långt som möjligt undvika skad-
skjutningar och minimera stressen
för det jagade djuret. Skadskjut-
ningsfrekvensen vid de båda
genomförda licensjakterna på varg
var mycket omfattande. Under 2010
års vargjakt konstaterade Statens
Veterinärmedicinska Anstalt (SVA)

att det avlossades minst 84 skott
mot de 28 dödade vargarna, varav
55 skott (65%) träffat djuren och 54
skott inte hade träffat inom det
område som normalt leder till en
snabb död eller inte träffat alls.
Under 2011 års jakt avlossades
totalt 53 skott mot de 19 vargar
som dödades. Av dessa träffade 29-
30 (55-57%) skott djuren men
endast 20 (38%) träffade vitala de-
lar på djuren, dvs skott som normalt
leder till en snabb död. Även björn-
jakten omfattar en hög andel skad-
skjutningar samt betydande risker
att björnhonor med årsungar skjuts
med ökad dödlighet bland övergivna
ungar.

Problematiken kring att föräld-
radjur skjuts och att dräktiga honor
lämnas utan försörjning berörs inte
heller av utredningen.
Förstärkning av vargstammen
Utredningen anser att en genetisk
förstärkning av den skandinaviska
vargpopulationen är angelägen och
att det utöver underlättande av na-
turlig invandring ska ske genom ut-
sättning av varg från andra länder
eller djurparker. Ett delförslag är
att Statens Jordbruksverk ska få i
uppdrag att analysera och beskriva
hur man kan anlägga korttidshägn
för varg innan de släpps ut, så kal-
lad soft-release.

Mot detta bör man enligt min
mening ställa de hälso- och djur-
skyddsrisker en sådan flytt medför

DE STORA ROVDJURENS FRAMTID I SVENSKA MARKER
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för vargarna. Flytt av vuxna vargar
förutsätter förföljelse med helikop-
ter och sövning vilket innebär stor
stress samt betydande risk för dju-
rens hälsa och välfärd. Hållande i
hägn medför risker då djuren kan
skada tänder och klor i sina försök
att ta sig ut. Det ger upphov till
svårt lidande och kan försvåra
bytesfångst efter frisläppandet.

Utplacering av valpar medför
också störningar då varghonor som
fått sina lyor besökta omgående
flyttar sina valpar. Flyttningen av
kullen innebär ökad stress och
ökade risker vid transporten av
valparna till den nya lyan och det
kan också vara förenat med
svårigheter att finna en ny lya av

samma kvalitet som den ursprung-
liga.
Viltförvaltningsdelegationer

För att öka det lokala inflytandet
inrättades viltförvaltningsdelegatio-
ner med politiker, företrädare för
polismyndigheten, för jakt-, skogs-
och jordbruksintresset samt för fri-
lufts- och naturvårdsintresset. Jäga-
re/markägare vill ha mandat att
fatta beslut om hur stora rovdjurs-
stammar det ska få finnas i det egna
länet. Den uppfattningen delas inte
av naturvårdsintresset som kritise-
rar intresserepresentationen i dele-
gationerna. Naturvården upplever
att de utgör en klar minoritet i
delegationerna och att jägarintres-
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En grävling tittar fram.
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set är starkt överrepresenterat. Det
senare bekräftas av flera källor och
beror på att delegater som ska fö-
reträda politiska partier istället fö-
reträder jägar- och markägar-
intresset.

Om viltförvaltningsdelegationer-
na ska fungera på lång sikt anser
utredaren att de måste få den legiti-
mitet som krävs för ett beslutsfat-
tande organ inom den statliga
förvaltningen. Man anser att det är
av yttersta vikt att ett intresse inte
får fördel framför ett annat. Man fö-
reslår följaktligen att viltförvalt-
ningsdelegationernas sammansätt-
ning ska ses över.

Enligt min mening är detta ett
mycket viktigt konstaterande. Jag är
själv suppleant i Västmanlands vilt-
förvaltningsdelegation och där är
nio av tolv ledamöter jägare och/el-
ler markägare. En tionde politi-
kerrepresentant röstar alltid för
jägarna och planerar att själv ta
jägarexamen. Återstår två personer
på djurens och naturvårdens sida.

För att korrigera detta miss-
förhållande och få en representa-
tion som tillnärmelsevis liknar den
demokratiska situationen i landet
krävs omfattande förändringar av
viltförvaltningsdelegationerna.

Naturvårdsintresset måste få ett
större inflytande och viktigt är att
djurskyddsintresset får en re-
presentation.

Översyn av jaktlagstiftningen
Utredningen föreslår att en ny ut-
redning bör tillsättas för att se över
jaktlagstiftningen. Uppdraget bör
också omfatta artskyddsreglerna,
skogsvårdslagen och miljöbalken.
Överklagande- och talerätt
Utredningen har uppmärksammat
att Naturvårdsverket blir sista
överprövningsinstans när verket
genom delegation överlåtit be-
slutanderätten till länsstyrelsen. Det
normala är annars att beslut över-
klagas till allmän förvaltningsdom-
stol och, om prövningstillstånd ges,
till kammarrätten. Vidare noterar
utredningen att beslut enligt jakt-
lagstiftningen får överklagas av de
som beslutet berör, dvs jägarna, och
förutsatt att det har gått dem emot.
Det innebär normalt sett att ingen
har rätt att överklaga om ett beslut
om exempelvis skyddsjakt avgörs
till den sökandes fördel.

Miljöorganisationer har idag rätt
att överklaga beslut enligt miljölag-
stiftningen och utredningen anser
att det bör övervägas om inte det-
samma borde gälla jaktlagstift-
ningen. För att en miljöorganisation
ska ha talerätt krävs att den har
som huvudmål att tillvarata natur-
eller miljöskyddsintresse, inte är
vinstdrivande, har bedrivit verk-
samhet minst tre år och har minst
100 medlemmar.

En förändring i den riktingen
skulle ur vår synpunkt vara mycket
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positiv och innebära att vi fick ta-
lerätt i jaktfrågor. Det vore synner-
ligen önskvärt eftersom vi inte
enbart hanterar rent artskyddsmäs-
siga frågor utan också lägger djure-
tiska aspekter på jakten. Utredaren
vill att översynen ska vara neutral
ifråga om det materiella innehållet i
lagstiftningen, dvs vilka arter som
får jagas när, var, hur och på vilket
sätt. Jag menar att det är viktigt att
också det materiella innehållet i
jaktlagstiftningen ses över då där
finns många brister ur såväl be-
varandesynpunkt som djuretiska
aspekter.

Regeringen lyssnade på utred-
ningen och beslutade den 12 juli att
tillsätta en särskild utredare som

ska se över den svenska jaktlag-
stiftningen. Utredningen ska slutre-
dovisas den 30 december 2014.
Slutord
En utredning på 253 sidor innehål-
ler förvisso mer än vad jag här har
kunnat ta upp. För den som vill ta
del av utredningen i sin helhet kan
den beställas från Fritzes eller lad-
das ned från nätet: http://www.re-
geringen.se/sb/d/15774/a/189971.

Vill någon se vad olika organisa-
tioner och andra intressenter haft
för synpunkter på utredningen kan
det också sökas på nätet: htt-
p://www.regeringen.se/sb/d/16136.

LISE-LOTTE NORIN

En varg innanför hägn på Skansen i Stockholm.

Ha
ns

Rin
g

DE STORA ROVDJURENS FRAMTID I SVENSKA MARKER



18 JAKTDEBATT 3/2012

Figur 1. Nästan fyra av fem svenskar accepterar jakt men endast en av tre accepterar
nöjesjakten. Källa: Göran Ericsson m fl 2012, Om svenskars inställning till jakt och
vargjakt. Rapport 2012:1.
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Figur 2. Nästan två av tre svenskar anser att alla former av jakt för nöjes skull är
grymt mot djuren. Källa: Göran Ericsson m fl 2002, FaktaSkog, Sammanfattar all
aktuell forskning. Nr 2 2002.
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Räven är det enda djur som är
utbrett över hela Norden (utom

Island där fjällräven finns i stället),
förutom hermelinen. Vulpes vulpes
är ett vackert djur, det torde de
flesta människor hålla med om, med
sin rödbruna päls, beige bringa och
yviga svans, och svarta teckningar

på benen, tassarna och på öronen.
Hunddjur är ju räven och följakt-

ligen kallas rävhonan för tik och
ungarna för valpar.

Den väl utvecklade hörseln med
de stora öronen fungerar som lyss-
narapparater och är till stor nytta
vid jakt och även den goda synen är

Rävens liv och död
Ett litet porträtt av Jaktkritikernas symboldjur. Ochnågot om vad rävens fiender gör i vår svenska natur.
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till god hjälp, och därtill det starkt
utvecklade luktsinnet gör att räven
kan känna dofter kilometervis långt
bort när den är ute och jagar.
”Listig som en räv” brukar man

säga men den egenskapen beror
mer på rävens väl utvecklade
sinnen snarare än på ren listighet.
RÄVEN ÄR ETT nattdjur som för det
mesta ligger i sitt rävgryt under da-
gen. Grytet kan vara utgrävt i en
sandmark, men det händer också
att räven tar över ett grävlinggryt
och det kan även hända att den de-
lar ett gryt med grävlingen. I de
fallen är det grävlingen som be-
stämmer och räven får hålla till go-
do med den sämre delen av
grävlinggrytet.

Rävarna parar sig under måna-
derna januari och februari. När
köldens spöke hemsöker markerna
planeras nästa generation, Det blir
då ofta slagsmål mellan hannarna
då de ofta följer efter en hona. Den
hanne som förlorar i striden får ge
sig av därifrån.

Man kan under parningstiden
höra rävarna skälla, ett härligt ljud i
vinternatten. Detta gäller både
hanar och honor.

När det våras i mars-april föder
honan ungarna som i extrema fall
kan bli så många som 12 stycken
men det vanligaste antalet är 3-4
stycken. Ungarna väger vid födseln
endast 1 hekto och är då helt
hjälplösa. Honan lämnar inte räv-

grytet vid denna känsliga tid så det
blir hannens lott att skaffa föda till
honan under den tiden. Först vid
fem veckors ålder tillåter rävhonan
ungarna att vistas utanför grytet.

Redan vid tre månaders ålder får
ungarna följa med honan på jakt
och under sommarmånaderna kan
de börja jaga själva. Då räven är på
sorkjakt lyssnar den efter pip eller
prassel i gräset. Den smyger sig
fram och lyssnar för att höra exakt
var sorken finns, genom att vrida
och vända på huvudet. Därefter
hoppar den upp i luften och landar
med frambenen på det ställe där
sorken är, varefter den lille gna-
garen ofta blir bedövad av slaget
från framtassarna och kan krafsas
fram.
RÄVEN LEVER OFTA nära män-
niskorna och det finns stadsrävar
vars föda består av avfall från
komposthögar och där det kan fin-
nas daggmask och andra smådjur.
Det kan gälla små städer i Sverige
eller storstäder som London och
Berlin där rester av hamburgare,
korvar, pommes frites och annan
fast food slukas begärligt. Stadsrä-
ven äter också fågelfrön som ham-
nat på marken. Räven som lever i
sin rätta miljö har betydligt mer all-
sidig föda att välja på, exempelvis
smågnagare, harar, fågelungar,
fågelägg, daggmask, bär, frukt och
rönnbär. Basfödan för räven är sork.

Rävskabben är ett hot mot räv-

RÄVENS LIV OCH DÖD
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stammen. Skabb är en svår hud-
sjukdom som gör att räven tappar
mer och mer av sin päls och slut-
ligen dör den. En skabbsmittad räv
är en sorglig syn men det föreligger
ju ingen avsiktlig ondska som det
däremot gör vid jakt. Och inget är
mer avskyvärt än när en skade-
skjuten räv, eller annan vilt djur,
lämnas åt sitt öde.

Räven är hatad av många jägare,
ibland med skrämmande intensitet,
och alltför ofta av okunniga män-
niskor i allmänhet som inbillar sig
att den bara är ett ”hemskt skaded-
jur”. Den som förnekar existensen
av detta hat ljuger, den som inte
tror att det finns har en klart bris-
tande kännedom om verklighetens
råhet.
JÄGARNA ANVÄNDER SIG av flera
metoder vid förföljelse av räv:

Spårningsjakten går så till att
jägaren smygar sig inpå räven tills
han kommer så nära att han kan av-
lossa ett skott. Denna typ av jakt får
anses vara den humanaste av de oli-
ka jaktmetoderna om jägaren är
skicklig nog.

Klappjakt är en vanlig form av
hårt stressande jakt där många
drevkarlar och skyttar deltar. Som
förarbete brukar man lägga ut
slaktavfall för att locka så många
rävar som möjligt till jaktområdet.
Vid dessa jakter placeras också
skyttar ut vid rävgryten för att rä-
ven inte skall kunna ta sin tillflykt

dit när den hetsas under jakten.
Vid lockjakt använder man ofta

en "muspipa" då man vet att räven
kommer när den hör ljud som låter
som när en mus piper.

Vakskytte vid åtel sker om natten
på de platser där nattjakt är tillåten.
Vakjakten går så till att man lägger
ut något ätbart och när räven när-
mar sig lockbetet skjuts den.

Grytjakt finns fortfarande kvar
trots en stark opinion mot denna
jakt,. Grytjakten sker när jakt med
drivande hund går in i sitt slutske-
de. Om räven håller sig kvar i sitt
gryt så grävs den fram och jägaren
avlossar ett skott med en grytpistol.
Om inte en pistol finns tillgänglig så
kan jägaren slå ihjäl räven med ett
hårt slag på nosen. Framgrävningen
av räven anses viktig vid denna jakt
då den anses stimulera orutinerade
grythundar. Man kan också från
jägarnas sida stena igen alla svår-
tillgängliga gryt så man är säker på
att det är tomt i grytet medan mer
lättillgängliga gryt sparas för
grythunden för att framgrävningen
skall vara lättare.

Fällfångst är en förödande effek-
tiv dygnet runt-jaktmetod som också
innebär ett stort lidande för det in-
fångade djuret som får vänta tills
jägaren infinner sig för avlossande
av det dödande skottet. Då kan rä-
ven ha fått vistats i fällan i flera
dygn innan jägaren behagar att
komma och vittja den. En bekväm
metod för en lat jägare.

RÄVENS LIV OCH DÖD
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Dessa olika jaktformer som har
beskrivits kallas av jägarna för
viltvård men är inget annat än kva-
lificerat djurplågeri och skulle om
de tillämpades på tamdjuren bli be-
traktade som sådant. Speciellt
grytjakten och fällfångsten är två
mycket grymma metoder.

Många jägare i landet visar ofta
upp sig i pressen tillsammans med
det skjutna villebrådet för att ma-
nifestera att de är skickliga jägare

som med ett välriktat skott lyckats
övermanna villebrådet. Sanningen
bakom denna falska bild av jaktens
företrädare ser helt annorlunda ut
då skjutskickligheten är så dålig hos
många skyttar att 100 000-tals vilda
djur i landet skadskjuts årligen.
Dessa djur får sedan gå en kvalfull
död till mötes efter att ha utsatts för
de inkompetenta jägarnas beskjut-
ning, nöje och tidsfördriv.

ANNE-MARIE LITZEN

RÄVENS LIV OCH DÖD
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Djurens känsloliv– något attfascineras av
UTAN TVEKAN UNDERSKATTAR VI MÄNNISKOR ANDRA ARTERS KÄNSLOLIV
ALLT SOM OFTAST. HÄRVIDLAG TORDE JÄGARNA VARA VÄRST EFTERSOM DE
FINNER NÖJE I ATT DÖDA DE KÄNNANDE OCH UPPLEVANDE VARELSERNA
MED BERÅTT MOD, OCKSÅ NÄR DE INTE BEHÖVER GÖRA DET. I STÄLLET
BORDE VARJE MÄNNISKA MED INSIKT BEGRUNDA DJURS LIVSSITUATIONER.
HELENA HEYMAN TAR OSS HÄR MED TILL EN HÄNDELSE I ETT BLÅMESPARS
LIV EN KALL DAG FÖRRA VINTERN.

Duns! Djupt försjunken i en
spännande bok ryckte jag till

av den dova dunsen och for upp.
Jag anade vad som hade hänt, trots
att jag klistrat upp en sparvhöksde-
kal på det stora fönstret i terassdör-
ren.

Utanför dörren såg jag mycket
riktigt en liten fågel, en blåmes som
fladdrade omkring på marken. Den
verkade ha klarat sig, tänkte jag,
men så tryckte jag mig ännu närma-
re fönstret och såg då ytterligare en
blåmes. Uppenbarligen var det den
stackaren som hade flugit mot
fönstret.

På en liten, ännu inte vissnad,
grästuva alldeles invid dörren låg
den lilla fågeln med hängande
vingar. Den flämtade häftigt med
uppspärrad näbb. I ögonstrecket

blänkte två svarta ögon som stir-
rade rakt in i väggen.

Den andra blåmesen fladdrade
hela tiden oroligt runt omkring den
skadade och nappade lite försiktigt
då och då i stjärtfjädrarna eller i
den ena hängande vingen. Men, när
detta uppenbarligen inte hjälpte,
satte den sig efter ett tag i stället
alldeles stilla, nära, som om den
försökte värma och trösta.

Huvudet på den alltmer hop-
sjunkna skadade fågeln föll så lång-
samt bakåt, det gula bröstet blev
synligt – och fågeln föll från tuvan
ner på de hårda stenplattorna.

Nu dör den, tänkte jag. Det var
sorgligt att se hur den stackars
fågeln föll ihop och rörande att se
hur “vännen” fortfarande lutade sig
mot den.

DJURENS KÄNSLOLIV
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Men, så plötsligt skakade den
till, den, som jag trodde döda
fågeln, rätade upp sig, samlade ihop
vingarna och reste på huvudet igen!

Den andra blåmesen höll sig hela
tiden nära och buffade på den
skadade med sin näbb.

MEN SÅ GJORDE jag väl en oförsiktig
rörelse, den blev rädd och flög sin
väg, medan den skadade ensam ku-
rade ihop sig vid grästuvan.

Det var flera minusgrader ute
och jag tänkte jag måste göra nå-
got, annars fryser säkert fågeln
ihjäl.

Jag gick och ordnade lite och ef-

ter några minuter kom jag tillbaks
till dörren. Jag hade gjort i ordning
en papplåda med frottéhandduk
ooch bomull där jag tänkte låta
fågeln vila i mörker och värme en
stund för att återhämta sig.

Så öppnade jag en springa i
terassdörren och böjde mig ner för-
siktigt och sträckte ut handen. De
matta ögonen vidgades, fågeln
sträckte på huvudet, slutade flämta
och flög upp och satte sig i jasmin-
busken två meter bort!

Glad blev ju jag och lade undan
lådan. Och en till som blev glad kom
flygandes tillbaks och satte sig på
samma gren som den nu rätt pigga
lilla fågeln.

Blåmes.

Kar
l-Ev

ert
Lun
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Jag stod länge kvar vid dörren
och tittade på de båda blåmesarna,
som inte lämnade varandras sida.
De hoppade och knixade runt
varandra, på deras huvuden spre-
tade de blåa “baskrarna”!

Studier av småfåglars känslor
diskuteras. Är det altruism? Är det
empati? Men nog vill jag gärna
påstå att jag upplevde både stark
oro, varm omsorg och sedan stor
glädje hos de två små blåmesarna.

Jag kunde inte uppfatta någon
skillnad i deras utseende och alltså
inte avgöra könen. Det blåa på
deras huvuden hade samma nyans.

Men jag tror alldeles säkert att
det var fågelkärlek!

Helena Heyman, Tunby
på Österlen, sydöstra Skåne

Den 21 januari 2012
www.helenaheyman.se

helena.heyman@telia.com
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”För en människa vars sinne är fritt finns det
något som är ännu mer oacceptabelt med djurs
lidande än med människors lidande. För när det

gäller det senare erkänns det åtminstone att
lidandet är ont och att den som orsakar det är
kriminell. Men tusentals djur slaktas i onödan
varje dag utan skuggan av ånger. Om någon
människa nämnde det, skulle han förlöjligas.

Och det är det oursäktliga brottet.”

Citatet

Romain Rolland
(1866–1944),
nobelpristagare i
litteratur 1915

”Ohyggligheter blir inte mindre ohyggliga
bara för att de inträffar i laboratorier

och kallas medicinsk forskning.”

”The love for all living creatures
is the most noble attribute of man.”

”Until one has loved an animal, part of your soul remains unawakened.”

George Bernard
Shaw (1856–1950),
nobelpristagare i
litteratur 1925

Charles Darwin
(1809–1882)

CITATET
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HUVUDSTADSVARGARNu kan det bli fler vargar iStockholm; skriver Metro den4 april 2012
■ Den svenska vargstammen ska
tillåtas växa från 300 djur till 450
djur, tycker regeringens rovdjurs-
utredning. För Stockholm skulle en
växande stam kunna betyda ett
vargrevir till i länet inom tolv år.

Men förslaget får kritik. De när-
maste tolv åren ska vargstammen
tillåtas växa långsamt för att nå så
kallad ”gynnsam bevarandestatus” –
minst 450 djur – föreslår rovdjurs-
utredaren Jan-Erik Liljelund. Det tar
tid bland annat för man ska hinna
genetiskt förstärka stammen, men
också för att bygga rovdjurssäkra
stängsel och få lokal acceptans i
områden som inte i modern tid haft
varg.
”Jag säger inte hur många vargar

det ska finnas i olka områden i
landet, det har inte varit min upp-
gift. Vargen är opportunist, den kan
finnas var som helst och ställer inga
krav på vildmark. I Italien lever den
väsentligen på soptipparna”, säger

Liljelund.
Enligt Länsstyrelsens spårningar

fanns det i vintras fyra vargar i det
så kallade Rialareviret utanför
Norrtälje som för närvarande är det
enda vargreviret i Stockholms län.
Kritiken kommer givetvis från både
Jägarförbundet och LRF. ”Hur kan
utredningen föreslå förvaltningssy-
stem och målnivåer för en lång-
siktig rovdjurspolitik, om man inte
vet vad rovdjuren kostar dem som
lever där rovdjuren finns”, säger
LRF:s förbundsordförande Helena
Jonsson.
SMÅFÅGELJÄGARE INFÖRRÄTTAEn brutal och kriminellsmåfågelfångst som no-terades i Jaktdebatt nr 4/2010har fått sitt efterspel i Malmötingsrätt den 12 juni 2012.
■ De två män som nu ställs inför
rätta har enligt ett vittne drivit den
illegala jakten under en månads tid.
Polisen fick information av boende i
samhället och tillkallade sakkunnig
ornitolog.

Noterat på jaktfronten
Sammanställt och kommenterat av Anne-MarieLitzén och redaktionen.

NOTERAT
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Enligt anmälan ska männen ha
placerat pinnar i träd samt på tist-
lar och sedan väntat på att fåglarna
skulle flyga så nära att de fastnade i
tjära som använts på pinnarna. Ef-
ter detta dåd har de samlat in fåg-
larna, bl.a steglitser och gråsiskor,
och placerat dem i burar.

Sedan har burarna låsts in i en
lada. På utsidan av ladan fanns skyl-
tar att obehöriga ej ägde tillträde.
Men enligt ett vittne ska det tydligt
framgått att fåglar fanns inlåsta där
genom det oväsen som hördes varje
gång någon gick förbi.

Det visade sig att råttklister an-
vänts vilket givetvis inneburit stort
lidande för de gråsiskor och steglit-
ser som utsatts för denna grymma

behandlig. Polisen slog till och grep
de två männen på bar gärning.

Heder åt den person som obser-
verat, fotograferat och anmält hän-
delsen. Skånes Ornitologiska För-
ening uppmärksammade detta med
att ge personen sitt Gåsakarl-pris
för rådigt ingripande för fåglarnas
skull.

De båda männen har nu dömts i
Malmö tingsrätt för djurplågeri och
jaktbrott till dagsböter 100 å 50 kr.
Ingen stor summa då de beskrivs
som ”medellösa” men åtminstone
blev ärendet inte nedlagt och de
blev fällda för illdådet.

Källa: Malmö Tingsrätt, mål nr
B9751-11. Offentlig dom.

En flock med gråsiskor.
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NÄR VILDA DJURINDIVIDERRÅKAR ILLA UTEmma och Lars-Christer harDalarnas enda viltjour, skriverDalademokraten den 1 mars2012
■ För ett år sedan fick de sin certi-
fiering som gör att de kan rehabili-
tera skadade fåglar, ekorrar, harar
och igelkottar. Nu har de den
slaguggla som figurerat i DD de
senaste dagarna hemma för reha-
bilitering.

Vi släpper den ikväll, säger Em-
ma Billbäck, silversmed, metall-

konstnär och även viltreha-
biliterare. Emma och hennes sambo
Lars-Christer var assistenter hos
Sture Stenberg i Tackåsen. Då hade
Stenberg den enda viltrehabilite-
ringen i länet. Av åldersmässiga
skäl har Stenberg trappat ned med
den verksamheten.

Nu är det Rättviks Viltjour och
den finns i Backa. Vi ringer fortfa-
rande Sture om det finns några frå-
gor. De går under KFV,
Katastrofhjälp för Fåglar och Vilt,
och startade verksamheten för ett
år sedan då tillståndet kom. Utbild-

Hur man transporterar en omhändertagen svan.
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ningen i rehabilitering av viltvård
fick Emma och Lars på Järvzoo, men
arbetet sker på ideell basis. Min
sambo arbetar med IT och jag är
silversmed och metallkonstnär. Vi
har fått in ett bidrag för viltvården,
men den här slagugglan till exempel
äter för 200 kronor om dagen. Då
behövs bidrag helt enkelt, säger
Emma.

Under året har de tagit hand om
ett 20-tal djur och det kostar att
frakta, mata och ta hand om fåglar-
na. Vi har gjort så att vi skickar med
ett inbetalningskort till den som till
exempel har kört på en fågel. Då får
man betala om man vill. Emma och
Lars-Christer fungerar som rådgiva-
re till veterinärer som inte alltid har
erfarenhet av vilda djur. De som vet
att Rättviks Viltjour finns är polisen,
Naturvårdsverket, veterinärkliniker
och KFV.
”Vi har tillstånd från polisen. Vi

får hålla djur längre än två dagar
och vårt tillstånd gäller alla fåglar,
men även ekorrar, harar och igel-
kottar. Vi hoppas få tillstånd till
fladdermöss också”, säger Emma.
Djur som sork till exempel finns inte
ens på listan, men inget säger att
jag inte får ta hand om en sork hel-
ler!

Som sista tips berättar Emma om
hur man ska bete sig när man först
tar hand om en skadad fågel.
”Slagugglan till exempel överlevde
en hjärnblödning, så den släpper vi
ikväll. Men hittar man en skadad

fågel så ska man inte försöka mata
den. Stäng hellre in den, fritt från
störande element, så den får vara i
fred. Fåglar blir otroligt stressade
bland människor, så det är viktigt
att inte störa den alltför mycket.
Andra djur, som hundar och hästar,
ser de som ett naturligt inslag,
säger Emma” och fortsätter. ”Det
behövs helt klart fler viltrehabilite-
rare. Om man är fler så kan man ni-
scha sig”.
KOM INTE HIT FÖR DÅ KANJAG SPOTTA PÅ DIG!Lama skyddar får mot hundar,skriver SVT den 20 februari2012
■ Många fårägare har problem med
attacker av lösspringande hundar
på sina djur. Linnea Rullgård i
Selbäck utanför Mora har hittat ett
exotiskt sätt att skydda sina får. I
höstas hade vi en hund här som bet
geten och ett av fåren, även om an-
greppet var över ganska snabbt, ef-
tersom vår lama var här. Hade inte
han varit här hade säkert nåt av få-
ren dött.

Lamadjuret härstammar egent-
ligen från Sydamerika, men laman
Cleo är född och uppvuxen i Häl-
singland. Sedan ett och ett halvt år
tillbaka hjälper han Linnea med att
vakta fem får och en getabock. Hon
skaffade Cleo för att hålla rovdjur,
men kanske framförallt hundar bor-
ta från hagen.
”Jag upplever hundar som ett
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mycket större problem än rovdjur”
säger hon. Enligt den senaste sta-
tistiken från Länsstyrelsen rappor-
terades om fler misstänkta
hundangrepp än vargangrepp på får
under 2010. Ofta tror man i ett
första skede att det är ett rovdjur
som varit framme men ibland visar
besiktningen något annat. ”Ja
ibland är det hundar som har stått
för angrepp, men det är inte alltid vi
får veta om det hos oss”, säger
Henrik Thurfjell, rovdjurshandläg-
gare på Länsstyrelsen i Dalarna.
”Om man vet att det är en hund som
ligger bakom så ringer man väl inte
alltid till oss, för då är det ju
hundägaren som har ansvar för
det.”
FRÅN TAMT TILL VILT- MEN UTSATT FÖROBEHAGLIGHETERDjurparker får lämnavargvalpar anonymt, skriverDalademokraten den 16 mars2012
■ Naturvårdsverket har hittat ett
sätt att komma runt det faktum att
djurparker som bidrar med varg-
valpar för utplantering utsätts för
påtryckningar och hot. Djurparker-
na får lämna valparna anonymt,
skriver Svenska Dagbladet i sin nät-
upplaga.

Till tidningen säger Helene
Lindahl Vik, Naturvårdsverket, att
det inte är intressant vilken av de
svenska djurparkerna som har gett

valparna. ”Vår part i det här är
Svenka djurparksföreningen och de
gör upp med djurparkerna om
valparna”, säger hon. Det har den
senaste tiden blivit känt att djur-
parker som hyser varg, däribland
Grönklittsgruppen, tvekar på grund
av att vargdebatten är så infek-
terad. Hot och påtryckningar före-
kommer. Samtidigt håller EU-dom-
stolen ett öga på den svenska
rovdjurspolitiken och i synnerhet
den som gäller varg.

Enligt Helene Lindahl Vik är det
viktigt att berörda instanser nu ar-
betar med att kunna ha möjligheten
att plantera ut vargvalpar från nå-
gon av de svenska djurparkerna i
någon lya. Vargvalpar som då blir
anonyma på grund av mentaliteten
hos vargens fiender.
ÖDELAGDASKOGSOMRÅDENSkogsskövlingen värre ännågonsin, skriverDalademokraten den 18februari 2012
■ De senaste 5 åren kommer att gå
till historien som den värsta sköv-
lingsperioden i svensk skogshi-
storia. Nu är ingenting heligt
längre. Ett skövlat och förött land-
skap syns exempelvis i sydvästra
delen av Leksand. För fyra år sedan
avverkade Stora Enso detta område
som bestod av naturskogsliknande
långsamväxande 150–200 åriga
tallskogar i en storblockig svår-
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framkomlig terräng.
Denna otillgängliga naturskog

har blivit svårt skövlad. Skogs-
bruket vänder hela landskapet upp
och ner. Med grävmaskiner trasar
skogsbolagen sönder bergsbranter
och blockterränger för att kunna
köra in med skogsmaskiner och
komma åt de sista gammeltallarna
som tidigare lämnats. Sekelgamla
skogar, torrakor och presumtiva
boträd som står i vägen för maski-
nerna kapas ner eller hamnar i tim-
mervältorna. Och det är inte något
enstaka torrträd, som av misstag
fälls, utan det är en medveten stra-
tegi att ta allt som går att använda.
Detta görs inte bara här, delen av
och det görs inte bara av skogsbola-
get Stora Enso.

Samma typ av övergrepp sker
varje dag, överallt i vårt skogsrike.
För ett skogsbolag som är miljöcer-
tifierat är detta en skandal. Inom
området häckade fyra olika uggle-
arter: sparvuggla, pärluggla, slag-
uggla och hökuggla.

I dag är området söndertrasat
och liknar mest ett krigshärjat våld-
taget landskap. Ugglornas boträd är
nedkapade, sönderkörda eller bort-
forslade. Vid en översiktlig in-
ventering av det skövlade området
räknas till 57 st nedkapade torrträd
(presumtiva boträd ) samt lika
många nedkörda krossade presum-
tiva boträd för hackspettar, ugglor,
fladdermöss, rödstjärt, tornseglare,
flugsnappare och så vidare.

Det är helt obegripligt att bola-
get över huvud taget gett sig in i ett
skogslandskap som mestadels be-
står av stenskravel, blockterräng
och branta sluttningar. Sparka ut
Stora Enso från miljöcertifieringen,
de har inte gjort sig förtjänt av att
vara miljöcertifierade. Det finns ba-
ra en förklaring till denna skövling.
Den svenska skogen håller på att ta
slut. Den skog som naturligt har
slagit rot och växt i sin egen takt är
om några år borta, avverkad och
bortforslad.

Hotet mot skogens växt och
djurliv och skogen själv är i dag
större än någonsin tidigare. Var
man än åker i Sverige, ser man
virkestravarna efter vägarna. Av-
verkningshastigheten är hysteriskt
uppskruvad. Myrholmar, bergsåsar
och avlägset liggande utmarker so-
pas nu ner i jakten på de sista gam-
melskogarna. Det är en kortsiktig
skogspolitik, som tillåtit en ohäm-
mad utbyggnad av skogsindustrin.

Girigheten att ta det sista trädet
ute på mossen eller den tidigare
sparade kulissen efter genom-
fartsleden, slår nu igenom med full
kraft. I skogsbrukets interntid-
ningar ser vi budskapet upprepas
som en mantra: avverka, avverka,
avverka. Kommentar: Detta är myc-
ket nedslående och upprörande
uppgifter om hur skogsbolagen
skövlar skogarna utan att ta hänsyn
till djurlivet i våra skogar.
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Vargland, Land of the Wolves.
Att bara besöka vargrevir är

mäktigt. Känslan av att de finns där,
kanske att de noterar oss… När vi
en varm högsommardag stannar på
parkeringsplatsen i Dalsland vet vi
att vargreviret finns där borta dit

stigen tar oss. Det är ytterligare
sexhundra meter till gränsen för
Tresticklans nationalpark men snart
är vi i riktig skog. Alldeles riktig,
som skogen en gång var över vid-
sträckta arealer i Sverige och Euro-
pa.

Vacker men försurad sjö i Tresticklans nationalpark, Dalsland.
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Just här har skogen klarat sig
från girigheten, från sågar och yxor
och bandtraktorer och timmerbilar.
Några få människor bodde här fram
till 1904, alltså har mer än ett sekel
passerat då skogen varit befriad
från oss som härskare. I Dalsland –
inte längst i norr, inte i rubrikernas
landskap.

Julidagen är absolut tyst,
fågelsången har klingat av. Träden
står som andlösa i bädden av mos-
sor och blåbär och lingon. Inte hel-
ler nationalparkens symboldjur, den
charmiga lilla tofsmesen, låter sig
höras.

Sjöarna är spegelblanka – men
sorgligt tomma. Fisken är borta i
försurningens spår. En liten ö finns i
den långsmala sjön och den skulle
vara en utsökt häckningsplats för
storlom. Vi begrundar den i kikaren
och hoppas att lommen en gång ska
kunna återvända också hit, och äta
sig mätt. Och låta en ny generation
växa upp här i blanka sjöar som
sträcker sig, eller ”sticker ut”, åt tre
håll (Tresticklan!) och som slipper
båttrafik och buller och bebyggelse.

Man kan låta sig uppslukas av
vildmarken på en plats som denna,
låta tankarna vindla mellan gamla
träd och berghällar, mellan ljungtu-
vor och till de nattskärror som idag
gömmer sig men spelar i de ljusa ju-
ninätterna när även vargen lyssnar.
Ett fragment på 2897 ha bortom
människodominerat land, men inte
”alltför” långt bort.

Augusti, september, i män-
niskovärlden går sommaren över i
ännu en jaktsäsong. Och vettiga be-
slut om indragningar i jaktens om-
fattning lyser förstås med sin
frånvaro. Tänk på ejdern exempel-
vis. Dagens population beräknas
uppgå till 150 000 par i den svenska
delen av Östersjön – för två årtion-
den sedan fanns 350  000 par. Vad
beror detta på? Orsaken är inte
klarlagd, men det minsta man då
kan begära är att det mest onödiga
av allt avskaffas: jakten. Den skulle
kunna avskaffas givetvis men, vill
säga, icke av den regering vi har
nu. Inga inskränkningar ens när det
gäller de mest meningslösa arterna
som jagas. Det är en skam, inget
mindre.
OCH INTE NOG med det. I Skåne län
har premiärdatum för jakt på ring-
duva tidigarelagts från 1 september
till 16 augusti. Detta innebär ännu
mer jakt under ringduvans långa
häckningstid. Traditionellt började
den 1 augusti och ett framsteg blev
ju senareläggningen med en månad.

Nu vrids klockan tillbaka, trots
att ringduvan har häckningstid in i
oktober i Sydsverige och trots EUs
fågelskyddsdirektiv som bl a har till
syfte att freda fåglarna just när de
har ägg och ungar. Och trots att 1
september också är alltför tidig
jaktstart i de sydsvenska länen. Som
sagt, det finns ringduveungar som
växer upp i sina skrangliga bon när
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höstlövens färger redan brinner i
gult och rött. Inga av de förslag på
förbättringar inom fågeljakten som
framförts från ornitolog- och djur-
skyddshåll under året har vunnit
gehör. Här finns det mycket att
återkomma till.

NU VILL VI ha bidrag till Jaktdebatt.
Vi behöver bidrag till Jaktdebatt. Ta
en stund från vardags- eller helg-
sysslorna och skriv, kort eller långt,
före 5 november till nr 4. Vi redi-
gerar om det behövs. Och gemen-
samt håller vi debatten igång.

För långt till nästanummer av Jaktdebatt?

jaktkritik.blogspot.se
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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 avgöranden
rörande den svenska faunan
■ att stimulera till undersökningar om
jaktens påverkan på fauna och miljö
att uppmärksamma djur- och
faunaskyddsproblem vid jakt
■ att föra ut information och driva
debatt om jakt och jaktfrågor
■ att arbeta för en
populationsekologiskt anpassad jakt som
tar största möjliga hänsyn till viltets
aktuella numerärer
att beakta etiska och humanitära
aspekter på jakt
Medlemsavgifter 2012
Fullbetalande medlem: 125 kronor
(erhåller Jaktdebatt)
Familjemedlem: 25 kronor
Pg 22 69 89-2. Glöm inte namn och
adress.
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Arne Ohlsson, sekreterare
arne.e.ohlsson@telia.com
046-30 72 12, 070-217 92 90
Ewa Thebo, kassör
ewa.thebo@uds.slu.se
018-50 10 90
Tatjana Kontio
tatjana.kontio@telia.com
0736-197259
Lise-Lotte Norin
lise-lotte.norin@telia.com
0220-36 401
Anne-Marie Litzen
anne-marie.litzen@comhem.se
08-80 50 78
Annika Christell
annika.christell@bredband.net
08-716 80 80
Hans Ryttman, valberedningen
hans.ryttman@comhem.se
08-94 09 63, 0768-44 95 44
Hemsida och e-post
www.jaktkritikerna.se
info@jaktkritikerna.se

English: Critics of Hunting
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.

JAKTKRITIKERNA



För några år sedan hade vi denna starka bild som omslag på Jaktdebatt. Den kan
publiceras igen som en påminnelse om det grymma öde som tusentals rödrävar
drabbas av 2012 och alla andra år.




