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…har föreningens första kvartsse-
kel passerat. Man kan bara konstate-
ra att föreningen behövs lika mycket 
nu som då. Vi kan alltså bara vädja 
om fortsatt stöd! Det känns också bra 
att se hur många av er har varit, och 
är, trogna medlemmar sedan många 
år. 

Det är inte helt lätt att driva ideel-
la föreningar och engagera de många 
som behövs, med alla andra aktivite-
ter som lockar från unga år. Många 
tycker också att styrelseengagemang 
generellt tar för mycket tid i anspråk, 

nu när tidevarvet går vidare i högt 
samhälleligt och personligt tempo.

meN De VIlDA djuren kommer inte 
heller framöver att kunna tala för sig 
själva eller försvara sig mot den ut-
rustning som används mot dem. Det 
måste finnas motvikter mot jägarin-
tressena, mot jägarnas tunga maktpo-
sition. Därför behövs ni alla medlem-
mar, ständigt och framöver. Anmäl 
gärna också familjemedlemmar, de 
är alla värdefulla strån i stacken.  

Sen sist
arne oHlsson

SeN SISt

Rättelse

I Jaktdebatt 4/2012 insmög sig ett litet beklagligt fel  
på sidan 6, angående namnbytet på vår förening.  
Det var ju inte 1989 som vi bytte till Jaktkritikerna, det  
var 2009. Vårt nuvarande namn är alltså ganska sentida.
             Redaktionen
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Jag har bloggat sedan 2008 och 
adressen är www.jaktkritik.blogs-

pot.com. Totalt har det fram till års-
skiftet 2012/2013 blivit 191 kortare 
eller längre inlägg. Syftet har varit 
att sprida kännedomen om förening-

en och de ståndpunkter som vi har i 
jaktfrågor. Jag hade hoppats att nätet 
skulle vara det forum där vi skulle 
kunna hitta de djurvänliga ungdomar 
som protesterar mot bl a pälshandel, 
minkfarmer och förhållanden på gris-

BlOggAt Om måNgA JAKtfrågOr

Bloggat om  
många jaktfrågor

Bloggar är en framträdande del av nutidens mediakommunikation och 
Jaktdebatt ger här ett större urval ur HANS RYTTMANS inlägg härvidlag.

FoTo: HAns Ring
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farmer. Om nu min blogg eller Face-
book-gruppen Jaktkritikerna har upp-
märksammats så har det inte gjort 
något utslag i tillströmning av med-
lemmar i föreningen. FB-gruppen har 
samma antal medlemmar som fören-
ingen och min blogg besöks bara av 
mellan 500 till 600 per månad. Det 
kan ju betyda att ett 100-tal personer 
går in och läser ett par gånger per 
månad. Ingen tidning eller tidskrift 
har uppmärksammat bloggen som de 
ibland gör med andra udda bloggar. 
Tyvärr är kommentarerna på det jag 
skriver sällsynta. Ytterst få rättar el-
ler argumenterar på ett vettigt sätt. 
Jag publicerar alla kommentarerna 
om de innehåller något vettigt men 
utesluter de som bara skäller men 
inte har något att tillföra. 

Av de 51 inlägg som jag skrev 
2012 kommer några exempel här 
nedan. När jag skriver så pass många 
inlägg om jaktens avarter är det svårt 
att inte upprepa sig. Det blir några 
ofta återkommande käpphäster som 
skadskjutningar, viltvårdsjakt och att 
jägarna inte ska få bestämma hur den 
svenska faunan ska vara sammansatt 
som återkommer. Jag hoppas dock att 
de nedanstående axplockan inte ska 
vara alltför lika utan spegla litet av 
den bredd jag försöker skapa.

 
Rovdjuren och vi – måste den 
konflikten pågå i evighet?
Människors förhållande till rovdjur 
är ofta präglat av mycket känslomäs-
siga uttryck. Man talar om ”vargkra-

mare” och dess motsats ”varghatare” 
men också om rovdjurshat. I den ka-
pitalistiska värld vi lever i betyder 
egendom, inkomst och förmögenhet 
mycket. När egendom i form av får 
eller renar tas av rovdjur ser man det 
som en stöld som kunde ha förhin-
drats om inte dessa rovdjur funnits. 
För att kompensera ägarna betalar 
staten ut ersättningar men många 
gånger är inte den ekonomiska kom-
pensationen tillräcklig då det finns 
känslomässiga band till de djur som 
dödats och som kanske också skadats 
allvarligt så de i efterhand måste av-
livas. För renägare finns också mer-
arbete med att samla ihop en splitt-
rad renhjord.

Även om jag skulle vilja ha ett för-
bud mot jakt på rovdjur och endast 
tillåta skyddsjakt på individer som 
gör allvarlig skada kan jag förstå den 
ilska som rovdjur kan åstadkomma. 
Men för att bedriva fåravel så borde 
det vara obligatoriskt att använda el-
stängsel. 

Samerna har en egen kultur och 
ett eget språk som är erkänt och vik-
tigt att bevara. Men i den samiska 
kulturen ingår också i dess rennäring 
rovdjur, framför allt varg, björn och 
järv. Vilken andel renar som rovdju-
ren ska tillåtas ta måste bli en för-
handlingsfråga mellan stat och ren-
näringen. I kravet på lönsamhet från 
rennäringen, i paritet med inkomster 
som övrig befolkning har, kanske yt-
terst få rovdjur kan accepteras. Här 
uppkommer en konflikt mellan sam-

BlOggAt Om måNgA JAKtfrågOr
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hällets/statens plikt att sörja för bio-
logisk mångfald och bevarande av 
vår ursprungliga fauna och de krav 
som renägande samer har. Någon 
lätt lösning finns naturligtvis inte.  

Jag kan däremot inte se några som 
helst problem i andra delar av landet. 
Älgar, rådjur, harar m fl djur äger ing-
en och de anspråk som jägarna gör på 
dessa djur måste tillbakavisas. Ingen 
jägare gör någon förlust om en varg 
eller björn tar en älg eller ett lodjur 
tar ett rådjur. Större rovdjursstam-
mar gör att viltet som jägarna vill ha, 
blir färre men förlusten av t ex färre 
älgar vid jakten måste accepteras. De 
markägare som får svårare att sälja 
ut sin jakträtt till andra får finna sig 
i att deras inkomster minskar. Jag är 
övertygad om att dessa försäljnings-
inkomster är marginella sett ur an-
dra aspekter på skogsinkomsterna. 

Detta resonemang om jägarnas 
icke-ägande av djuren gäller ju själv-
fallet också de mindre rovdjuren: räv, 
grävling och mård. Att jag som djur- 
och naturvän vill ha möjlighet att se 
dessa djur och naturligtvis också gär-
na våra ”fyra stora” är en självklar-
het. De ger mig en större upplevelse 
vid mina naturbesök. 

Den jakt som bedrivs på de små 
rovdjuren är intensiv. Den senaste 
statistiken som Jägareförbundet har 
publicerat är snart tre år gammal 
men den visar att drygt 60 000 rävar, 
drygt 30 000 grävlingar och knappt 
8 000 mårdar dödades jaktsäsongen 
2007/2008.Varför?

Endast för att de är konkurrenter 
om mindre bytesdjur med jägarna! 
Dessa mindre rovdjur ingår i den så 
kallade viltvården som dödar ca 350 
000 djur varje år. Detta är en tredje-
del av alla djur som dödas vid jakt i 
Sverige. Dessa djur tas inte till vara 
utan kastas på sopbacken. Varför får 
detta ske år efter år? Inte nog med att 
dessa djur betraktas som skräp utan 
att också 15 - 30 % av de påskjutna 
djuren skadskjuts. Eftersom de inte 
eftersöks plågas de och får lida för 
denna fullständigt meningslösa jakt. 

Rovdjuren har ett egenvärde som 
förgyllare av naturupplevelser men 
också i ett mycket större perspektiv. 
De är viktiga som upprätthållare av 
den biologiska mångfalden och ingår 
i ett ekologiskt system som är käns-
ligt för rubbningar. En natur opå-
verkad av människan kommer inte 
att finnas men att balansen kan bli 
mycket bättre än vad den nu är, är 
också vilktigt att framhålla. För att 
vi ska har en levande natur i framti-
den måste rovdjuren i mycket större 
utsträckning få vara i fred. Samman-
sättningen av vår fauna kommer då 
att förändras men det är inte jägarna 
som ska bestämma hur sammansätt-
ningen ska se ut. 

Färre arter med jakttid – inte fler
Jag läser på FB att Jägareförbundet 
vill börja jaga snatterand och skogs-
duva. Båda arterna har varit fridlysta 
i många år. Snatteranden har aldrig 
varit jaktbar och skogsduvan fridlys-

BlOggAt Om måNgA JAKtfrågOr
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tes jaktåret 1957/1958.
Arterna är, som Sveriges Ornitolo-

giska Förening (SOF) påpekar, fortfa-
rande sällsynta men utan att ha läst 
Jägareförbundets motivering antar 
jag att de är medvetna om detta. De  
motiverar jakten med att det är svårt 
att skilja snatterand från gräsand 
speciellt på hösten och att det ofta 
förekommer skogsduvor i ringduve-
flockar och att det därför är svårt att 
skilja skogsduva från ringduva.

Jag vet också att snatteränder 
skjuts i samband med gränsandjakt. 
Jag fick nämligen se två skjutna snat-
teränder som skjutits på Öster-Mal-
ma (Jägareförbundets utbildnings-
skola) för några år sedan. Här var 
det jaktelever som inte kunde mer 

om artkännedom!
Men den enda riktiga åtgärden 

är ju att också fridlysa gräsand och 
ringduva. Även om de båda arterna 
är vanliga så finns det ingen anled-
ning till jakt på dessa arter. And- 
jakten är ju enbart ett oetiskt nöje för 
de jägare som inte har någon empati. 
Andjakten och ringduvejakten inne-
bär att 10 000-tals fåglar skadskjuts 
och att i dessa fall eftersöks inte de 
skadade djuren. Detta kan jag med 
säkerhet veta eftersom jag sett an-
djakt på Hargs marker i norra Upp-
land. 

All fågeljakt borde förbjudas då 
den alltför mycket skadar fåglarna 
och orsakar onödigt lidande!

alltför svåra att skilja åt? FoTo: HAns Ring
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Björnjaktens indirekta dödstal 
Jag läser i dagens DN (18 mars) att 
jakten på björn orsakar att hälften 
av alla björnungar dödas. Orsaken 
till detta beror på att hanar som pa-
rat sig i sitt revir skyddar både ho-
nan och hennes ungar. Om hanarna 
i reviret skjuts bort under jakten kan 
andra hanar komma in utifrån och 
då biter de ihjäl ungarna. Detta för 
att hona utan ungar snabbare kom-
mer i brunst. Då kan den inkräktande 
hanen få möjlighet att para sig med 
honan.

Ytterligare en avart av jakten som 
jag förut inte kände till!

Jag kan dock tro att många jägare 
glädjer sig åt denna avart eftersom 
om hälften av ungarna dödas blir 
säkert också björnstammen mindre 
vilket i sin tur minskar konkurrensen 
av björnen på framför allt älg. Nu är 
ju inte björnen en speciellt allvarlig 
konkurrent om älgarna men visst 
händer det att de lyckas ta någon älg 
då och då. Varför skulle björnar jagas 
om de inte var konkurrenter?

Jaktkritikerna borde växa – och 
kan växa
Jag arbetar för närvarande med att 
förbereda för ett nytt utskick av Jakt-
debatt (föreningen tidskrift). 

Än en gång blir jag förundrad över 
varför föreningen aldrig blir större 
än drygt 300 medlemmar. Så länge 
som jag har följt föreningen har med-
lemsantalet aldrig överskridit 400. 
Enligt enkäter som gjorts har 10 % 

av svenskarna uppgett att de är mot 
jakt; detta skulle ju innebära att 500 
000 - 600 000 skulle kunna vara med 
i föreningen. 

Eller är det så att vårt budskap att 
viss jakt är nödvändig (t ex älg- och 
vildsvinsjakt) för att djuren inte ska 
orsaka allvarliga skador på mark, 
skog och i trafiken, inte är tillräck-
ligt radikalt för de som motsätter sig 
jakt?

Jag har under åren funderat myck-
et över detta.

Du som läser denna blogg kom 
med dina funderingar!

Hur ska allmänheten få upp ögo-
nen för jaktens avarter? Hur ska vi 
kunna få igång en diskussion och de-
batt i dessa frågor? Hur blir medier 
(tidningar, radio och TV) uppmärk-
sammade på att den största delen av 
jakt är helt onödig och endast orsa-
kar djuren lidande genom skadskjut-
ningar och stress? Vad kan vi i fören-
ingen göra?

Skytte på uppfödda änder
Jag har flera gånger skrivit om and-
jakt (sök gärna på ordet i min blogg, 
t ex från oktober 2009). För mig är 
denna en så kallad jakt. 

Ett antal personer, kanske 25-30, 
står runt ett viltvatten och skjuter 
som besatta på ett 100-tal gräsänder 
som satts ut i viltvattnet efter uppföd-
ning. Änderna är helt skräckslagna 
och eftersom ”jägarna” står runt om 
viltvattnet och skjuter i ett har de ing-
en chans att komma undan. Många 

BlOggAt Om måNgA JAKtfrågOr
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blir också skadskjutna vilket jag be-
vittnade men inget eftersöks gjordes.

I dag fick jag mig tillsänt en artikel 
från Forskning och Framsteg (nr 3 
2012) där Johan Elmberg (professor 
i zooekologi vid högskolan i Kristian-
stad) skriver om de problem som ut-
sättningen av importerade gräsänder 
just till dylika ”jakter” kan leda till. 
Man har visat att matsmältningen är 
mindre effektiv hos de avelsdjur som 
används. 

Änderna som oftast kommer från 
sydligare länder har också andra 
flyttvanor. Det gör att de oftare stan-
nar kvar på nordligare breddgrader 
då vintern kommer, vilket troligen är 
till nackdel för änderna. 

Båda dessa nackdelar som de ut-
ländska änderna kan orsaka kan om 
de parar sig med svenska änder leda 
till en förändrad genetisk samman-
sättning av de till Norden anpassade 
änderna. Överlevnaden av de utsatta 
änderna är dock mindre än för de 
vilda änderna vilket gör det mindre 
sannolikt att de ska snabbt påverka 
de vilda ändernas genetik. 

Dessutom har man ännu inte vi-
sat om de utplanterade änderna har 
påverkat de vilda stammarna men 
utsättningen är ytterligare ett skäl 
till att sluta med jakt på uppfödda 
änder.  Tyvärr lär detta inte bli fallet 
då jakten enligt artikeln genererar 
mycket pengar till de gods som bedri-
ver and- fasan- och rapphönejakt. En 
skattning är mellan 50 - 100 miljoner 
kronor årligen.

Svenska Jägareförbundets 
otidsenliga ställning
I debatten mellan Jesús Alcalá (DN 
Debatt 5/5) och Lotte Lydeking (DN 
Detbatt 7/5) (kommunikationschef på 
Svenska Jägareförbundet) är det vik-
tigt att framhålla att det inte enbart 
handlar om de miljoner som Jägare-
förbundet erhåller från samhället. 
Det allvarliga är att Jägareförbundet 
är en förening liksom många andra. 
Men Jägareförbundet fick 1939 (!) ett 
uppdrag, bl a som informatörer till 
allmänheten, men är jäviga i så motto 
att de för ut den information som de 
vill i sina egna syften. 

Det är som man brukar säga att 
”sätta bocken till trädgårdsmästare”. 
I en statlig utredning för några år 
sedan, som just handlade om Jäga-
reförbundets uppdrag, betecknade 
Naturvårdsverket uppdraget som 
”otidsenligt” och liknade detta, som 
när Svenska Naturskyddsföreningen 
hade ett uppdrag för natur- och miljö-
vård i Sverige innan Naturvårdsver-
kets inrättande på 1960-talet.

För att uppdraget ska vara neu-
tralt och sakligt ska naturligtvis 
uppdraget, som ligger utanför fören-
ingens eget informationsområde till 
sina medlemmar, ligga hos en statlig 
myndighet t ex Naturvårdsverket. 
Om detta uppdrag skulle kosta 50 
miljoner som nu går till Jägareför-
bundet är väl tveksamt. Summan 
skulle bekosta minst 50 tjänster men 
det är ju lämpligt att jägarna även i 
fortsättningen står för denna summa. 

BlOggAt Om måNgA JAKtfrågOr
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Jägarna äger ju inte djuren och ska 
självfallet betala för att de får tillå-
telse att döda ca en miljon djur varje 
år. Denna decimering av våra gemen-
samma djurstammar påverkar oss 
djur- och naturvänner som får mins-
kade chanser att se djur i vår natur. 
Denna rekreations- och naturupple-
velseförlust måste också räknas in i 
den summa som jägarna blir skyldiga 
oss andra. LL framställer Jägareför-
bundet som den gode herden som tar 
hand om alla sina djur på det bästa 
sättet. Nu är ju förhållandet det mot-
satta.

Jakten är omoralisk i så motto att 
av den miljon djurindivider som dö-
das är det ca 350 000 som slängs på 
sopbacken i den s k viltvården. Dess-
utom skadskjuts 100 000-tals djur i 
jakten med stort lidande varje år. En 
reduktion av jakten till att omfatta 
djur som gör allvarlig skada som t ex 
idag älgar, vildsvin och individer av 
andra arter skulle göra informations-
behovet minimalt och minska skad-
skjutningar och därmed många djurs 
lidande med kanske 90 %.

Ovälkommen invasiv art
Jag läste att både Tyskland och Fin-
land har 100 000-tals mårdhundar 
och de sprider sig till Danmark (Jyl-
land hittills) och genom Tornedalen 
in i Sverige.

Mårdhundar anses vara mycket 
skadliga framför allt för änder, rallar 
och måsfåglar eftersom de lever nära 
vatten och äter ägg och ungar. För att 

mårdhundarna inte ska bli till något 
större besvär för våra vattenlevande 
fåglar så försöker man förhindra att 
de sprider sig till Sverige.

I Danmark använder man sig av 
GPS som monteras på mårdhundarna 
för att dessa ska leda fram till andra 
mårdhundar som man sedan kan 
döda. På så sätt har man dödat ca 
200 mårdhundar i Danmark. I Sve-
rige används vad jag förstår samma 
teknik och här i landet dödas ca 50 
mårdhundar per år uppe i norr.

Jag tror att detta är nödvändigt 
eftersom vi har erfarenhet av minkar 
som på samma sätt inte tillhör den 
svenska naturen. Minken gör främst 
skada när de kommer till öar, speci-
ellt i skärgården där de verkligen kan 
länsa ön från alla de fågelarter som 
häckar på marken. Är mårdhundarna 
lika effektiva i våtmarker som min-
karna är på skärgårdsöar så är det 
bra att mårdhundarna inte blir för 
många.

Vildsvinsjakt måste anses 
nödvändig
Mina inlägg i den här bloggen har ju 
som rubrik ”Jaktkritik” men i bland 
är jag överens med jägarna. Som den 
nu omtalade ökande vildsvinsjakten. 
Vildsvinen i Sverige lär vara 200 000 
- 250 000 och anses öka till en halv 
miljon om några år om inte mer görs. 

Jag och många anser att vildsvi-
nen gör allvarliga skador framför 
allt på växande grödor och orsakar 
många trafikolyckor. Själv har jag 

FoTo: KARl-EvERT lunDgREn
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fått min gräsmatta förstörd här på 
landet. Detta är naturligtvis bara ett 
litet problem men gav mycket ar-
bete! Nu har jag satt upp ett staket 
och är skyddad. Men detta kan ju inte 
bönder göra och de flesta vägar kan 
ju inte ha stängsel.

De vildsvin som finns här nära 
Hargs Bruk i norra Uppland har kom-
mit hit genom att Bruket bedriver 
mycket jakt i vilthägn med vildsvin 
och dovhjort förutom den andjakt på 
uppfödda gräsänder som jag skrivit 
om tidigare i den här bloggen. Idag 
är vilthägnet nytt och inga djur kan 
ta sig ut. Men innan Bruket fick EU- 
bidrag och kunde sätta upp det nya 
stängslet rymde vildsvinen. Nu är 
de många och jag ser ofta flockar 

på 10-talet djur ute på ängar och i 
skogar. Som turligt är bedrivs inget 
åkerbruk här i trakten utan ängarna 
används för att slå gräset till vinter-
foder för de utegångskor som en ar-
rendator har på Harg. Trafikolyckor 
är dock tämligen vanliga och förra 
veckan körde en lastbil på tre djur 
var av en dog och de andra skadades. 

Jakt på vildsvinen bedrivs på spe-
ciella utfodringsplatser där jägarna 
kan sitta i små uppbyggda kojor och 
skjuta på grisarna när de står stilla 
och äter av säden som de utfodras 
med. En utmärkt jakt enligt min me-
ning.

Tyvärr bedrivs jakten inte speci-
ellt intensivt. Anledning är kanske att 
den inte är lönande. Köttet lär beta-

BlOggAt Om måNgA JAKtfrågOr
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las med 35 kr per kg när grisen väger 
under 15 kg men endast 17 kr per kg 
då den är tyngre. Gamla galtar kan 
knappast användas (möjligen i rökt 
korv). Det är ju inte för inte som små-
galtar kastreras i tidig ålder. Galtkött 
har faktiskt en otäck smak minns jag 
från min tid på SLU då jag åt kött. På 
radio hörde jag också att markägare 
kunde anordna vildsvinsjakter där 
deltagarna fick betala 20 000 kr för 
två dagars jakt. Detta gjorde också 
att de som sålde jakten inte var så 
intresserade av att vildsvinen blev 
färre.

Den allmänt negativa synen på 
många djur
Efter att ha läst inlägget på FB om 
jakten på duvor (tam- eller stads-
duvor) i en fastighet som skulle be-
sökas av kungen under duvornas 
häckningstid bekräftas min uppfatt-
ning om att många människor har en 
negativ syn på djur. De vilda djuren 
blir ”för många” och förstör, skadar 
och besvärar. Senast såg jag på TV 
en bonde som ville skjuta sångsvanar 
som gick på hans åkrar. Andra gång-
er är det tranor som äter potatis på 
någon åker, råkor som skränar någon 
månad på våren eller rådjur som äter 
upp tulpaner. Jakt är det som tycks 
vara det enda som hjälper.

Varför människor tycker att dö-
dandet är nödvändigt kommer jag 
aldrig att förstå.  Jag minns när jag 
för många år sedan diskuterade med 
en sakkunnig på rovdjur om björn-
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jakten. Jag anser att björnjakt inte är 
nödvändig utan att det räcker med 
skyddsjakt på björnindivider som 
är närgångna eller orsakar allvarlig 
skada på t ex renar. Experten hävda-
de att jakt var nödvändig för att björ-
narna skulle vara skygga. Men hur 
kan en björn uppfatta ett skott som 
dödar en annan björn, att det nästa 
gång kan vara han/hon som skottet 
ska döda? Med en sådan slutled-
ningsförmåga skulle ju djuren vara 
åtminstone lika bra som människor-
na att förutse framtiden. Det tror jag 
nog inte att de är och ingen annan 
tror det heller.

Jakt hjälper naturligtvis inte men 
att människor kan skrämma djuren 
till ett skyggt beteende med skott 
är jag övertygad om. Djur reagerar 
alltid på skarpa ljud som raketer. 
Min katt och många hundar blir vett-
skrämda när de hör raketer och an-
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dra skarpa ljud. Ljuden i sig har ju 
inget med död att göra men ljuden är 
onaturliga och därför reagerar dju-
ren.

Det räcker alltså med att skrämma 
bort djur på platser där man inte vill 
att de ska vara t ex med gevärsskott. 
Men skrämselkanoner som har an-
vänds vänjer sig djuren vid. Jag tror 
att det måste vara en människa med 
för att effekten ska vara långsiktig. 
Även djur som inte jagas, småfåglar t 
ex, flyger ju snabbt bort då man när-
mar sig.

Men den mest negativa synen på 
djur finns hos de flesta jägarna. Var-
för skulle annars 350 000 djur dödas 
varje år i den s k viltvården och inte 
tillvaratas?

Bilismen kan inte förbjudas
I Rapport (SVT 1) såg jag för några 
dagar sedan att viltolyckorna orsakar 
stora kostnader. Man uppskattade 
kostnaderna till 3 miljarder per år. En 
älgolycka kostar t ex 162 000 kronor 
men man nämnde märkligt nog inte 
att mellan 5 - 10 personer dör i sam-
band med olyckorna. Alltnog visade 
man också att ca 38 000 rådjur, 27 
500 grävlingar och 10 000 igelkot-
tar dödades på vägarna varje år. I 
inslaget visades också den skattade 
populationsstorleken och för igelkot-
ten var den 30 000. De som dödades 
i trafiken utgjorde alltså ca en tredje-
del av alla igelkottar vilket befarades 
vara alldeles för många. Men om man 
studerar den statistik som Jägareför-

bundet ger ut (senast från jaktåret 
2007/2008) visar det sig att 119 000 
rådjur skjuts och 32 100 grävlingar, 
alltså ca en tredjedel av alla rådjur 
och tillsammans med de trafikdödade 
en fjärdedel av alla grävlingar om nu 
de uppgivna populationsstorlekarna 
i TV var riktiga (375 000 rådjur och 
250 000 grävlingar).

Skattningar är alltid osäkra men 
trafik plus jakt gör att flera viltar-
ter lever ett hårt liv. Trafiken kan vi 
knappast göra så mycket åt även om 
broar byggs som i TV:s inslag. Men 
jakten kunde upphöra. I alla fall på 
grävlingarna som absolut inte gör nå-
gon skada. Den ingår i den fullstän-
digt onödiga s k viltvården.

Vad är ondska?
Ondska är väl då någon medvetet ut-
sätter en levande varelse för ett onö-
digt lidande. Jag tycker t ex att rycka 
av benen på en levande fluga eller 
sätta en mask på en metkrok borde 
räknas till onda gärningar. Man kan 
ju kalla det för sadistiskt. Alla tycker 
att djurplågeri är förkastligt och det 
har ju, glädjande nog, utdömts känn-
bara straff för personer som begått 
dylika brott. Dessa djurplågare sak-
nar ju empati och har väl fått någon 
störning i tidig ålder men jag tycker 
inte detta frikänner dessa personer 
från de gärningar de utför.

Men då jag läser på FB att jägare 
vill uppmuntra barn (15-åringar) att 
följa med på rävjakt anser jag att de 
tar på sig ett mycket stort ansvar. Jag 
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vet inte om jägarna ska låta barnen 
skjuta (det är tillåtet i svensk lag 
att låta 15- åringar skjuta i sällskap 
med vuxen) eller om jägarna ska visa 
hur det går till. Men rävjakt är en av 
jakterna som mest skadskjuter sina 
offer. Många gånger eftersöks inte 
heller det skadskjutna djuret. Varför 
ska barn uppleva dylik jakt? Är det 
för att de ska utveckla likgiltighet för 
att döda djur? Den s k viltvården som 
rävjakten tillhör är förkastlig. ”Vilt-
vården” är fullkomligt meningslös 
och orsakar onödigt lidande - vilket 
jag menar är ondska. Men riskerar 
medvetet att utsätta ett djur för li-
dande.

I Dalarna har tydligen vissa jaktlag 
avsagt sig uppspårande av trafikska-
dat vilt. Om jag är rätt underrättad så 
utgår ersättning för detta spårande. 
Så det kan alltså inte vara av ekono-
miska skäl som dessa jägare avstår 
från att minska de skadade djurens 
lidande. Jag gissar att de obstruerar 
för att de inte får skjuta fler rovdjur.  
Man utsätter alltså medvetet djuren 
för lidande. Varför har inte jägarna 
mer känsla för djur och djurens li-
dande?

Vilda kaniner i 
Stockholmstrakten
Jag läste i dag (23/7) i DN att det i 
Stockholm hade skjutits ca 500 kani-
ner 2012. Varför inte börja med biolo-
gisk bekämpning? Stockholms kom-
mun skulle kunna gynna kattugglor 
genom att sätta upp holkar lämpade 

för dessa fåglar i parkerna, och kan-
ske gynna berguvar med boplatser 
på höga byggnader. Det har ju häckat 
berguvar i Värtan för några år sedan. 
Kanske också rävar skulle kunna gyn-
nas genom att anlägga konstgjorda 
gryt på lämpliga platser. Rävar finns 
i Stockholm. Det har jag själv sett. 
Men fler skulle säkert kunna göra 
stor nytta genom att begränsa anta-
let kaniner och råttor som ju är ett 
stort besvär i Stockholm.

Intressant bok men med 
ambivalenta ställningstaganden
Jenny Diskis Allt jag inte vet om djur 
(Alfabeta 2012) är en personlig bok 
som handlar om hennes första upp-
levelser av djur på London Zoo, hen-
nes fobier, studier av elefanter, när 
hon lär sig rida, när hon är med om 
lammfödslar och hennes katt mm. 
Hon diskuterar om djuren och män-
niskans förhållande till djur både på 
ett filosofiskt och praktiskt sätt. Or-
det ”jakt” finns bara i en bisats som 
ett citat av en forskare som använder 
kycklingar i sina djurförsök för att 
studera korttidsminne. Forskaren 
skriver ”Jag är stark motståndare 
till mycket av det man utsätter djur 
för på gårdar, under jakter, vid upp-
födning och djurförsök”. Jenny Diski 
diskuterar inte jakt överhuvud taget 
men däremot vårt ansvar för djur. 

Författaren diskuterar ingående 
vegetarianism och veganism. Hon 
skriver: ”Jag är inte helt klar över vad 
jag står i frågan, men jag har svårt 
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med inkonsekvens”. Nu är det så att 
det är omöjligt att vara konsekvent 
konsekvent. Det blir helt orimligt. 
Hennes argument är: ”Jag vägrar att 
kalla personer som avstår från kött 
men inte från fisk för vegetarianer”. 
(Jag håller med). ”Jag har till och 
med mina tvivel angående vegetaria-
ner som äter ost, dricker mjölk och 
har skor i läder Om man är vegeta-
rian av moraliska skäl (de enda skäl 
som har betydelse i mina ögon) (jag 
anser också att miljöskäl är viktiga) 
varför är man då inte vegan? Läder, 
ull, mjölk och ost är alla produkter av 

djur som föds upp och bara får leva 
så länge de tjäner våra syften.” Sam-
tidigt kan Diski skriva att hon... ”är 
medveten om vilket lidande köttätan-
det ger upphov till. Jag äter gärna 
djur men jag anser att vårt sätt att 
utnyttja dem i mänskliga syften är 
djupt skamligt.” Det är framför allt 
den indutriella uppfödningen hon 
vänder sig emot. Författaren har ett 
märkligt argument mot vegetaria-
nismen. Hon frågar vad ska vi göra 
av alla djur som finns i uppfödning 
(1 miljard får, 1,3 miljarder nötbo-
skap, 840 miljoner grisar, 24 miljar-
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der kycklingar)? Och tänka på alla 
de som har arbete i näringen bönder, 
veterinärer, slaktare, fodertillverkare 
o s v. Men hennes resonemang är ju 
helt tokigt. Tänk om 1 miljon kött-
ätare blev vegetarianer varje år. Då 
skulle det ta mer än 6 000 år innan 
alla på jorden var vegetarianer. Om 
100 miljoner blev vegetarianer varje 
år (ganska orimligt) skulle det ta mer 
än 60 år. Skulle inte näringen kunna 
hinna omvandlas på ett förnuftigt och 
smärtfritt sätt? 

Diski diskuterar också slakt och 
slakterier och skriver: ”Att föda upp 
och döda djur som om de vore råma-
terial förråar inte bara djuren”. Hon 
citerar personer som gjort studier i 
slakterier. Hon har tydligen inte läst 
Foers Äta djur (Eating animals) som 
jag tidigare skrivt om. Läs gärna de 
första sidorna i Magnus Lintons Ve-
ganer - de som stör. 

Hon tar också upp lidande och väl-
befinnande. Hon menar att lidandet 
är svårt att definiera medan välbefin-
nande är lättare. Det tror inte jag. 
Djur har samma nervsystem som vi 
(som de däggdjur vi är) och känner 
vi smärta så gör djuren det också. 
Smärta utsätts alla varelser för men 
många djur lider utan orsak, tex i 
jakt. I runda tal 90% av årligen utförd 
jakt är helt onödig och orsakar 100 
000-tals skottskador vilket verkligen 
är onödigt lidande. Alla de som föder 
upp djur, även de som föder upp indu-
striellt, hävdar att deras djur har det 
bra. De växer ju och producerar det 

de ska. Slutsatsen från uppfödarna är 
djuren befinner sig väl. 

Jenny Diski avslutar sin bok med 
att uttrycka ett ställningstagande 
som alla borde kunna enas kring: 
...”jag börjar tycka att den ”farliga 
idealismen” (mot djurförsök och alla 
djur ska befrias ur sin fångenskap) 
inte alltid är så farlig utan bör hållas 
vid liv; det är ett ställningstagande 
som behöver formuleras om och om 
igen även om målet är ouppnåeligt, 
eftersom det handlar om moraliska 
överväganden av det slag moraliska 
varelser måste göra”.

Tyvärr äter människor mer och 
mer kött. Ju rikare människor blir på 
jorden desto mer kött konsumerar 
man. Billigt ska det vara. Hellre im-
porterat billigt kött än kött som har 
producerats på ett någorlunda djur-
vänligt sätt som t ex ekogrisar eller 
kor. Att ändra människors matvanor 
och tänkesätt om djur är, om det är 
möjligt, oerhört långsiktigt. Vi har ju 
inte ännu kommit så långt att vi aktar 
våra medmänniskor.

Vi måste bli tydliga om 
motiverbar visavi onödig jakt
I ett debattinlägg på SVT:s hemsida 
har Camilla Björkbom (ordförande i 
Djurens Rätt) gått hårt åt älgjakten. 
Bl a vill hon att älgarna ska tillföras 
p-piller. Detta skulle göra mycket 
mer skada i naturen än att minska äl-
garnas antal. Det finns redan alltför 
stora problem med hormoner i våra 
vatten och mer ute i naturen vore 
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helt förkastligt.
Djuren Rätt är helt fel ute. Älg-

jakten är nödvändig. Utan den skulle 
mer än ca 10 personer dö på våra vä-
gar och skogsägare förlora ännu fler 
miljoner. Det är en önskedröm att 
svenska folket skulle tillåta de 2 000- 
3 000 vargar som måste finnas för att 
hålla älgarna på lämplig antalsnivå.

Däremot skulle ett förbud av den 
helt onödiga jakten som ingår i den 
sk viltvården och fågeljakten som ger 
ytterst lite kött minska skadskjut-
ningarna och då djurens lidande med 
90% vara den bästa metoden för att 
minska djurens lidande.

Olovlig jakt, eller tjuvjakt som 
kanske är ett mer rättvisande ord, är 
ett stort problem i hela världen. Alla 
fördömmer självklart den kriminella 
företeelsen även Jägareförbundet så 
klart. Men gör någon något åt proble-
met? Även om alla fördömer tjuvjak-
ten är det ingen som skvallrar. Många 
har säkert kännedom om vilka jägare 
det är som bedriver tjuvjakt men man 
tiger beroende på vänskap, släktskap 

eller endast för att slippa bli utfrusen 
i bygemenskapen.

Tjuvjakten bedrivs av två orsaker: 
först rent ekonomisk vinning genom 
jakt på matnyttigt vilt som älg, rådjur 
och renar men också indirekt eko-
nomisk vinning genom att eliminera 
rovdjur. Det senaste jag läste om 
denna rovdjursjakt är att var tredje 
kungsörn som hittas har dödats ge-
nom olaglig jakt enligt undersökning 
på SVA. Tidigare har WWF publice-
rat uppgifter att minst 72 % av 503 
undersökta kungsörnar har dött av 
mänskliga aktiviteter. Här ingår även 
förstörda aktiva bon och andra ak-
tiviteter som förgiftning förutom de 
skjutna kungsörnarna. 

Även havsörnar utsätts för förföl-
jelse trots att de i mycket ringa grad 
tar jaktbart vilt. Undersökningar på 
funna döda havsörnar visar på att de 
till ca 25 % har bly i kroppen men då 
ingår också havsörnar som dött ge-
nom förgiftning då de ätit skadskjutet 
vilt och på så sätt fått i sig blyhagel.

Ingen vet ju naturligtvis hur om-

BlOggAt Om måNgA JAKtfrågOr

Fo
To

: H
An

s 
Ri

n
g



18  JAKTDEBATT 1/2013

fattande den illegala jakten är men 
ovanstående siffror tyder på att den 
är mycket stor. Utan att veta något 
om orsaken så visar den senaste 
vargräkningen att vargstammen inte 
ökat det senaste året utan ligger 
kvar på ca 300 djur totalt i Sverige 
och Norge. Tidigare år har tillväxten 
varit ca 14 % men nu är tillväxten  
0 %. Det kan bero på inavel som ger 
mindre kullstorlek men jag tror att 
olaglig jakt också spelar roll.

Kraftigare sanktioner måste till 
för att bekämpa tjuvjakten. Förlorad 
jaktlicens och beslagtagna vapen 
måste vara obligatoriska åtgärder 
efter att man kommit på tjuvjägare 
vilket inte alltid är fallet i dag.

Freda ejder och alfågel
Många fågelarter minskar kraftigt 
såsom ejder, alfågel, sjöorre och 

svärta i Östersjön. Många hypoteser 
har framkastats men ingen vet vad 
minskningen beror på. Forskning 
pågår och vi kanske får klarhet i vad 
som orsakar minskningen men nu fö-
reslår Jägareförbundet att de ska slu-
ta skjuta ejderhonor! Precis som om 
det skulle göra situationen bättre! 
Jag har alltid undrat hur jägarna tän-
ker, om de gör det överhuvudtaget.

Det finns två invändningar mot 
jägarnas förslag. För det första det 
rent moraliska. Jägarnas egen euro-
paorganisation kom för några år se-
dan överens med den europeiska or-
nitologorganisationen att sluta jaga 
populationer som minskade. Detta 
borde Jägareförbundet känna till och 
de nämnda fågelarterna minskar; ej-
dern med mer än 50 %. Det andra är 
att jakten är slumpmässig och dödar 
även individer som skulle ha över-
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levt vintern och alltså kunnat häcka 
på våren. Detta gör att jakten påver-
kar beståndet kommande år. Jakten 
innebär att färre individer kommer 
till parning och häckning (jakten är 
additiv). Den andra termen som man 
talar om är att jakten är kompensa-
torisk alltså att jakten på en individ 
skulle göra att en annan individ i stäl-
let överlever. Men som redan Char-
les Darwin för mer än 150 år sedan 
fastslog så är det inte likgiltigt vilken 
individ som överlever. Endast de med 
bäst genetik kommer att fortplanta 
sig. Därför är jakten alltid negativ 
för populationerna. Att jägarna nu 
endast tänker döda ejderhannar spe-
lar ju ingen roll. Jakten innebär ju att 
hannar som skulle ha parat sig dödas. 
Visserligen minskar jakten då endast 
hanar skjuts men faktum kvarstår; 
populationen minskar.

Jägarnas fritidsnöje är en dyr och 
olönsam hobby
I DN den 7/10 2012 tas jakten upp 
i ett ekonomiskt perspektiv. Enligt 
en skiss kostar bara utrustningen ca 
65 000 kr alltifrån gevär till stövlar 
och annat som tydligen är ett måste.  
Dessutom lägger jägaren ner ca 12 
500 kr per år på sin hobby enligt en 
undersökning som SLU gjorde 2008. 
Vad som ingår i denna kostnad fram-
går inte men enligt artikeln så är ar-
rendet den största kostnaden för den 
som inte har egen jaktmark. Arrende 
nära Stockholm kostar mest medan 
det i Norrland (Norrbotten?) är ”näs-

tan gratis”, enligt en jägare. Som ett 
exempel tas ett arrende i Sörmland 
där kostnaden är 15 000 kr per år per 
jaktdeltagare plus kostnad för köttet 
35 kr per kg för vildsvin. Artikeln re-
dovisar också att jägare i snitt får 56 
kg kött och med den skattade utgif-
ten på 12 500 kr blir köttpriset 230 
kr per kg. 

Det är alltså knappast för köttet 
som jägarna dödar djur. Av dessa 56 
kg måste minst 90% komma från älg. 
Jag tror att de flesta anser att man får 
godare kött än älg för 230 kr per kg. 
Men älgjakten är en nödvändig jakt 
idag och det är bra att köttet tas till-
vara vilket inte alltid är fallet under 
andra jakter. Jag har åtsilliga gånger 
ondgjort mig över den sk viltvården 
som endast är till för eliminera arter 
som jägarna konkurrerar med. 

I artikeln framgår också att 
271 000 jaktkort löstes jaktåret 
2011/2012 vilket innebär 7 000 fler 
jaktkort än tidigare år. Jaktintresset 
tycks tyvärr också öka i åldersgrup-
pen 18 - 30 år. Hur kan man förlora 
empatin i så unga år? Jag vet många 
som gråter floder av tårar när hunden 
eller katten måste avlivas då djuret 
är dödligt sjuk och lider. Jag tillhör 
den skaran. Att jägare inte ser vilda 
djur som levande och kännande var-
elser är ju helt klart och jag har läst 
om jägare som utan att blinka dödar 
sin jakthund om jägaren inte tycker 
det är tillräckligt bra. Jag kan förstå 
detta eftersom jakt måste innebära 
att ha okänslighet mot djur. Annars 
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skulle man inte vilja döda dem. 
Glädjande nog har också av-

ståndstagandet från jakt ökat. Enligt 
samma undersökning så är det 21 % 
av svenskarna som tar avstånd från 
jakt; alltså sju gånger vanligare än 
att vara jägare. Detta är 11 % fler än 
för 30 år sedan då en enkät visade att 
avståndstagandet från jakt var 10 % 
(Jakt och Vilt SOU 1983).

En litet detalj i artikeln som jag 
också måste kommentera är en jäga-
re som förståndigt nog försöker bli en 
bättre jägare genom att öva skytte på 
lerduvor. Jägaren säger ”att bomma 
när man tagit sig upp på fjället för att 
jaga ripa är inte kul”. Han borde ha 
framhållit att den skadskjutning som 
han åstadkommer med sin jakt borde 
avhålla honom från att jaga. 

För en duktig jägare minskar ris-
ken för skadskjutning efter övning på 
lerduvor men duktiga jägare är san-
nolikt oftare ute och jagar och riske-
rar alltså fler skadskjutningar även 
om procenttalet är litet i förhållande 
till dåliga och ovana jägare. Men om 
detta lidande för djuren finns det inte 
en enda rad i artikeln vilket är myck-
et typiskt. Tyvärr!

Hobbyn kan vara livsfarlig också 
för människor
På FB-gruppen Jaktkritikernas sida 
omtalades en tragisk olycka då en jä-
gare sköt huvudet av en jaktkamrat 
under en älgjakt.

Detta är ju tyvärr inte helt ovan-
ligt och det inträffar nästan en olycka 

per år då jägare av misstag eller med 
vådaskott dödar eller allvarligt ska-
dar en annan jägare. Det är ju nu inte 
bara jägare som dödas i samband 
med jakt. För ett par år sedan sköts 
en skidåkare ihjäl och för ytterligare 
några år sedan var det en bärplock-
are.

Jag undrar inom vilken annan 
hobby leder utövandet till så många 
dödsfall? I samband med idrottsutöv-
ningar dör det säkert några fler per 
år beroende på att de som deltar inte 
är medvetna om sina dåliga hjärtan. 
I extremsporter som bergsklättring 
och avancerade drakflygningar om-
kommer också några människor men 
här är det deltagarna själva som dör 
och inte de andra runt omkring.

Jakten är definitivt den farligaste 
hobbyn för de som deltar som med-
verkande. De som deltar vet ju om 
riskerna och får väl skylla sig själva 
kan tyckas, men detta är ett cyniskt 
sätt att se på saken. Striktare reg-
ler måste till och färre jakttillfällen 
borde också göra dödsskjutningarna 
färre.

Jägarna dödar också fler jakthun-
dar under jakten än vad som vargar-
na dödar under ett år. Detta ger ju 
ytterligare en belysning på hur illa 
jägare ibland sköter sin jakt.

Hur ska vildsvin jagas?
I en notis i DN den 19/11 kräver 
Sveriges jordbruksarrendatorers 
förbund med ca 3 500 medlemmar 
att vildsvinen utrotas. Vildsvinen or-
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sakar allvarliga skador och många 
bönder får sina skördar förstörda och 
förlorar naturligtvis stora inkomster.

Jag vet hur förbannad man kan bli 
när bara en gräsmatta vid mitt som-
marhus i norra Uppland förstördes. 
Förutom en massa arbete med att 
lägga om gräsmattan så kostade det 
mig också gräsfrö och ett staket runt 
hela tomten för att skydda mig från 
nya angrepp. Men de två sista åren 
har jag sluppit ifrån uppbökad träd-
gård även om vildsvinen har varit 
nära min tomtgräns.

Alltnog, mina skador är självfallet 
småpotatis jämfört med vad svinen 
kan ställa till med i en potatisåker el-
ler annan gröda. Men att gå så långt 
som till att utrota vildsvinen anser 
jag är att gå för långt. Riksdagen be-
slutade 1980 att vildsvinen tillhör vår 
fauna och vildsvinen har funnits här i 
säkert många tusen år (liksom i stora 
delar av Europa). Men en reduktion 
av stammen som anses uppgå till 200 
000 djur är säkert behövlig om man 
vill begränsa skador på jordbruks-
mark och trafikskadorna. 

De föreslagna metoderna som ar-
rendatorerna föreslår, fällor, mörker-
sikten och jakt från fordon, är till en 
del redan tillgodosedda. Fällor håller 
man på att testa och eftersom jakt på 
nätter med lampor redan tillåts så 
borde tycker jag mörkersikten också 
ska kunna tillåtas. 

Jakt från fordon är ett känsligt ka-
pitel. Jag vet att man från jägarhåll är 
rädda för att tjuvjakt på så sätt skulle 

kunna underlättas. För min egen del 
tycker jag att jakt som underlättar 
dödandet är att föredra framför jakt 
som stressar djuren med ljud och lukt 
från människa. Med fordon kan man 
också mycket lättare komma nära 
djuret vilket också underlättar ett 
snabbt dödande och med mindre risk 
för skadskjutning. 

Ska man jaga, det vill säga lika 
med att döda djur, ska det ske snabbt 
och effektivt. Illegal jakt måste man 
komma åt på annat sätt än att för-
bjuda jakt från fordon. Jag är över-
tygad om att illegal jakt redan idag 
sker från bil och med strålkastare. 
Men jag tror att en orsak mot jägar-
nas motstånd mot jakt från bil är att 
”spänningen” och ”avkopplingen” 
inte blir den samma och naturligtvis 
inte heller tillfredsställelsen att kun-
na skryta med sin goda träffsäkerhet.

Varför värjer sig djurvänner mot 
jaktens obehagliga verklighet?
På julafton skrev jag en blogg och la 
ut den som ”Om ni inte har något att 
göra så läs min blogg www.jaktkritik.
blogspot.com” i några FB-grupper. 
I några grupper fick jag inga kom-
mentarer, i andra flera ”gilla” men i 
gruppen Rapphönorna blev kommen-
tarerna, till min stora förvåning, ogil-
landen. Vem är då Rapphönorna? Jo, 
en grupp för tjejer/kvinnor som utan 
prestige vill skåda fågel. Syftet tycker 
jag är bra och kanske tyvärr nödvän-
digt. Men när jag fick kommentarer 
som ”jakt ska vi väl inte syssla med” 
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och ”hur otäckt det är med slakterier 
och harjakt vet vi” och att jag blev 
beskylld för ”jakthatare” av en troli-
gen jägare (jag har aldrig blivit kall-
lad jakthatare av några andra) gjorde 
jag kommentaren att intresse för 
fåglar också borde innebära intresse 
för annat som sker i naturen. Likaså 
att min kritik av jakten överensstäm-
mer med Sveriges Ornitologiska För-
enings men då togs kommentarerna 
och min hänvisning till min blogg 
bort från FB-gruppen.

Jag har under mina år som ord-
förande i Jaktkritikerna träffat med-
lemmar som inte vill ha tidskriften 
”Jaktdebatt” skickad till sin adress 
och andra som inte vill skylta med 
sitt medlemskap för att de tror/anser 
att det skulle vara till nackdel i deras 
yrkesutövning. Jag tror att de har fel 
men det är alltid upp till var och en 
att tycka och känna vad som är rätt. 
Men när en grupp människor, fram-
för allt kvinnor inte ska/vill diskutera 
allvarliga problem inom sin hobby, 
tycker jag att det går för långt. Här 
kan det ju inte vara någon personlig 
rädsla som ligger bakom. Att bli kall-
lad ”jakthatare” kan man väl stå ut 
med. Jag har dessutom alltid trott 
att kvinnor är mer medkännande och 
värnar mer om livet än män men de 
kanske också tycker att död och li-
dande är för obehagligt att diskutera.

Jag har för den delen aldrig kall-
lat jägare för djurhatare eller djur-
mördare och kommer aldrig att göra 
det. Min kritik vänder sig främst mot 

de 100 000-tals skadeskjutna djuren 
som jakten lämnar efter sig, de för-
giftningar som skadskjutna djur or-
sakar då rovdjur och rovfåglar sedan 
äter upp dem, det oetiska med ”vilt-
vården” som dödar hundratusentals 
djur som kastas bort, alltså bara för 
att jägare anser att dessa djur mins-
kar jägarnas möjligheter till jakt. 

Jägarna äger inte djuren. De är al-
las vår rikedom. Vi som älskar djur 
och natur går miste om många fina 
naturupplevelser då jägarna minskar 
antalet djur i naturen. 

  
Vilt och tamt lidande – tankar 
vid årets slut med den stora 
mathelgen
Året 2012 går mot sitt slut och nu 
infaller julfriden med skinka, julkorv, 
köttbullar, sylta och andra kötträtter. 
Få om några tänker på hur de djur 
som levererat köttet har haft det. 
Några har lyckats komma över en 
skinka från en eko-gris (och tycker 
sig ha råd med att den kostar dub-
belt så mycket som en konventio-
nell skinka). Den grisen har sluppit 
kastrering utan bedövning eller/och 
gå tillsammans med tusentals andra 
grisar och inte haft annat att göra 
än att skaffa sig plats genom att bita 
av sina olycksbröder svansen eller 
öronen. Några kanske har en kalkon 
på bordet men dessa fåglar har det 
inte bättre. Förhoppningsvis har de 
svenska djuren det bättre än de ame-
rikanska som Jonathan Safran Foer 
skildrat i sin bok ”Äta djur” (Nor-
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stedts). Men vi har Magnus Lintons 
bok ”Veganerna-en bok om dom som 
stör” (Atlas) som fick förre statsmi-
nistern Göran Persson att sluta äta 
sylta (i alla fall en jul). Jag har skrivit 
om dessa böcker i vår tidskrift ”Jakt-
debatt” och om någon vill ha ett ex 
av dessa tidskrifter kan jag skicka 
över ett ex. 

De etiska problem som finns i 
djurhållningen tar ofta jägare som 
ursäkt för sin hobby att döda djur i 
naturen. I en tidigare blogg har jag 
diskuterat denna inställning. Jakten 
är ingalunda etisk som vi skrivit så 
mycket om i Jaktdebatt under åren. 

Dessutom finns det annan osund 
jakt i juletid. Jakt på skogshare (vack-
ert vit på vintern för att passa in i ett 
snöigt landskap), som många gånger 
bedrivs nu, är en sådan oetisk jakt. 
För att citera Sven Rosendahl (förfat-
tare och f d ”jakttokig” som han själv 
uttryckte det) ”I söndags , förstår du, 
gick Pang i fem timmar med haren, 
så det var hela tiden som att dra ett 
rep genom skogen”. Haren var styv 
som en pinne och gick knappt att få 
ner i ryggsäcken. ”Så mycket stel-
sprungna harar och ändå inga har-
plågare? Hur i fridens dagar går nu 
detta ihop?” Personligen (skriver Ro-
sendahl) ”…finner jag det ofattbart 
att fällandet av haren någonsin kan 
vara något att skratta åt. Den inställ-
ningen delas dock ingalunda av alla 
jägare”. 

För att kunna bedriva jakt och 
slakt måste man ha argument för 
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att kunna behandla djur som man nu 
gör. Pelle Strindlund beskriver i sin 
bok ”Jordens herrar - slaveri, djurför-
tryck och våldets försvarare” (Karne-
val Förlag) hur lika argumenten från 
1700- och 1800-talen för att försvara 
slavhandeln är idag för att försvara 
djurförtrycket. Det är faktiskt skräm-
mande att se att alla argument som 
man hade för slavhandeln finns idag 
för att rättfärdiga djurhållning och 
dödandet av djur. Kommande gene-
rationer kommer att förfasa sig över 
vårt barbari med hur vi ser på djur 
och hur vi behandlar dem.

skogshare.
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Många tusen 
påskjutna gäss

Var sjunde fredad vitkindad gås flyger omkring med hagel i kroppen, 
enligt undersökningar som LISE-LOTTE NORIN tagit del av.  
Hur kan skadorna bli så omfattande med tanke på de europeiska  
fredningsbestämmelserna? Hur mycket lidande innebär detta?

Att vara totalfredad i Europa är 
uppenbarligen ingen garanti 

för att undgå att bli beskjuten. Det 
avslöjar röntgenundersökningar av 
212 vitkindade gäss som gjorts av 
forskare vid Århus Universitet, Na-
tionalt Center for Miljø og Energi. 
Undersökningarna visar att 13 % av 
de vuxna vitkindade gässen flyger 
mer eller mindre försvagade omkring 
med hagel i kroppen efter att ha bli-

vit påskjutna. Om talen kan överföras 
till det samlade beståndet av vitkin-
dade gäss i vår del av världen skulle 
ca 96 000 vitkindade gäss flyga om-
kring med hagel i kroppen.

Gåsforskarna Thomas Eske Holm 
och Jesper Madsen kan med hjälp av 
röntgen se det minsta hagel i en gås-
kropp men man kan förstås inte se 
var i världen de blev påskjutna. Det 
är tillåtet att jaga vitkindade gäss i 
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Ryssland och ett antal vitkindade 
gäss skjuts också i skyddsjakt. I Va-
dehavet och Vestjylland skjuts upp 
till 30 om året och i Tyskland ca 600.

Men den höga påskjutningspro-
centen kan inte förklaras av detta. 
Det finns ingen statistik över jakten 
på vitkindade gäss i Ryssland, men 
den förmodas inte vara av så stor om-
fattning, bland annat beroende på att 
många av de arktiska områden där 
de jagades tidigare har blivit avfolka-
de. Man förmodar att det rör sig om 
några tusen djur.

Det finns vittnesutsagor om att 
vitkindade gäss skjuts olovligt i Dan-
mark, säger Thomas Eske Holm, men 
det kan också förekomma krypskytte 
längs gässens sträckvägar. Den ryska 
jakten och skyddsjakten kan inte för-
klara att 13 % av gässen är påskjutna. 
Talen tyder på att bestånden utsätts 
för en hel del jakt inom EU.  

Det är svårt att föreställa sig att 
danska jägare skulle skjuta på en 
gåsart som varit fredad i 40 år och 
som är lätt att känna igen. Men det 
var också svårt att tro på att 7 % av 
ett antal undersökta ärkedanska och 
fredade uttrar hade hagel i kroppen, 
säger Egon Østergaard, ordförande i 
Dansk Ornitologisk Forening.

Det finns ingen statistik på hur 
många vitkindade gäss som skjuts 
(skyddsjagas) i Sverige men i år utö-
kades tiden då det är tillåtet att skju-
ta vitkindade gäss som förekommer 
vid fält med oskördad gröda i södra 
Sverige till den 15 november. Tidiga-

re fick skyddsjakten pågå mellan 21 
augusti – 30 september.

Såvitt jag känner till har inte nå-
gon motsvarande undersökning av 
skadskjutna vitkindade gäss gjorts 
i Sverige men frekvensen av skad-
skjutna sädgäss undersöktes under 
vintrarna 1978 och 1979 efter jaktsä-
songerna av Sören Svensson m.fl. vid 
Lunds Universitet. Då sköts 200 säd-
gäss i Skåne med kula. Man under-
sökte dem med röntgen och räknade 
antalet hagel i kroppen. Av de gamla 
gässen hade 62 % hagel i kroppen 
och av de unga hade 28 % hagel i sig.

Det högsta antalet hagel som hit-
tades i en individ var 12 stycken. En 
teoretisk beräkning baserad på anta-
gandet att 28 % av fåglarna får hagel 
i sig varje år skulle innebära att 96 
% av alla 10-åriga gäss skulle ha ha-
gel i sig. Sädgässen kan bli dubbelt 
så gamla. Då gässen och andra fåg-
lar får för många hagel i sig så klarar 
de sig inte utan avlider. Därför hittar 
man aldrig fåglar med många hagel i 
kroppen.

Skadskjutning innebär ett stort 
lidande för djuren. Bukskott leder 
till plågsam bukhinneinflammation, 
smärtan från sönderskjutna mjukde-
lar och ben är stor medan långsam 
blodförlust leder till svaghet och suc-
cessivt nedsatt allmäntillstånd. Om 
djuren inte dör av dessa mer akuta 
skador så kan blyförgiftning orsaka 
svåra skador på nervsystemet, nju-
rarna och hjärt-kärlsystemet.
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Ny vildsvinsfälla 
godkänd

Naturvårdsverket har godkänt ett nytt fångstredskap för vildsvin. Trots 
att 25 procent av djuren uppvisade stressymtom i SVA:s tester, anser 
inte Naturvårdsverket att den stress som djuren utsätts för är oaccepta-
bel. BIRGITTA WIBERG ger en översikt av vad detta innebär.

Det nya fångstredskapet, L116 Sö-
derberg, är anpassat till att en-

dast fånga årsungar av vildsvin.
– Tråkigt, även en ung gris hin-

ner känna ångest och få panik när 
den skiljs från suggan och inte kan ta 
sig ut, säger veterinär Johan Lindsjö, 
som studerat fällfångst av vilda djur. 

Fångstredskapet har ingått i tes-
ter på Sveriges Veterinärmedicinska 
anstalt, SVA. Resultatet har ingått i 
Naturvårdsverkets beslutsunderlag. 

Under testerna fångades och av-
livades sammanlagt tolv vildsvin vid 
fyra olika fångsttillfällen. Nio vild-
svin bedömdes vara äldre kultingar 
(19-32 kilo) och tre var cirka nio till 
tolv månader gamla (42-43 kilo). 
Resultaten visar att fysiska skador i 
form av ett skärsår med blödning på 
tryne/läpp uppstod hos ett vildsvin. 
Av sammanlagt tolv fångade vildsvin 
uppvisade 25 % av dessa en tendens 
till utveckling av stressindikatorn 
PSE (Pale, Soft, Exudative). Trots 

det anser inte Naturvårdsverket att 
den stress som djuren utsätts för är 
oacceptabel. Jordbruksverket har till-
styrkt ett godkännande. 

– Fällan, som har testats på ett 
fåtal djur, tolv stycken, har låg ska-
defrekvens, men höga PSE-värden, 
det vill säga muskelförändringar på 
grund av stress. Därför är det märk-
värdigt att Naturvårdsverket och 
Jordbruksverket anser att djuren inte 
utsätts för omfattande stress.

SVA har i sin fångststudie dessut-
om påpekat att alla fällor ger upphov 
till någon form av stress och obehag. 
Beteendeobservationer har varit 
bristfälliga, även SVA har påpekat 
att lugna djur i fällor kan vara stres-
sade, och andra grundläggande fy-
siologiska studier saknas, fortsätter 
Johan Lindsjö, som menar att ingen 
av de testade fällorna för vildsvin bör 
godkännas.  

Fångstredskapet L116 Söderberg 
får användas 1 september till 30 
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april, från solens nedgång fram till 
en timme före solens uppgång. Det 
måste ha larm och vittjas snarast, se-
nast två timmar efter att larmet gått. 
Naturvårdsverket arbetar med att ta 
fram föreskrifter för användningen 
av levande fångstredskap för vild-
svin. När ett vilt djur har fångats in 
omfattas det av djurskyddslagen och 
avlivningen ska därför göras enligt 
Jordbruksverkets föreskrifter. Nya 
föreskrifter för användning av fångst-

redskap kommer vara klara hösten 
2013.

Johan Lindsjö är dock positivt 
överraskad över villkoren att inte 
vuxna djur ska kunna fångas, att ing-
en fångst tillåts under sommarmåna-
derna och under dagtid samt kraven 
på larm och relativt kort vittjandetid. 
Men undrar samtidigt: 

– Kommer verkligen vildsvin som 
fångas mitt i natten att avlivas inom 
två timmar?

Ny VIlDSVINSfällA gODKäND
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Skott utan ansvar
Är det rimligt att jägare och jaktlag får ”ta över” natur- och strövom-
råden gentemot naturintresserade människor? Är det någonsin accep-
tabelt att jägare skjuter utan att veta vad de skjuter? Ska inte en jägare 
kunna se skillnad på en räv och en hund?
YLWA ISENVADH tar upp händelser och förhållanden som utspelar 
sig varje jaktsäsong i svenska marker.

Jägare har en förmåga att ta stor 
plats i skogen. Ofta när man om 

höstarna ger sig ut för att plocka 
svamp och bär eller bara njuta av en 
skogspromenad är vägen blockerad 
av bilar och människor med skarp-
laddade vapen. Att stanna och vand-
ra in i ett jaktområde är inte trevligt 
och heller inget att rekommendera. 
Problemet är att man aldrig vet var 
dessa jakter äger rum eftersom det 
inte finns några krav på att området 
skall markeras på något sätt. Det 
finns inga skyltar eller annan infor-
mation som förvarnar när man när-
mar sig ett område med utposterade 
jägare som när som helst kan avlossa 
ett skott.  

Numer pågår jakt på vissa arter 
en stor del av året så man kan ald-
rig känna sig säker. I skogsbryn och 
åkerkanter stöter man exempelvis 
ibland på gömslen där någon sitter 
gömd och skjuter räv med hjälp av 
åtel.  Nu i början på 2013, i närheten 
av Västerås inträffade en tragisk his-
toria då en man var ute och rastade 

sin Golden retriever och passerade 
just en sådan åtel. Hunden som gick 
lite i förväg blev nyfiken och sprang 
ut på åkern där den sköts till döds av 
jägaren som misstog den stora, ljusa 
och lurviga hunden för en räv.  Man 
undrar hur det är möjligt för en per-
son med jägarexamen och ansvaret 
för ett skarpladdat vapen att inte se 
skillnad på en Golden retriever och 
en räv? Skjuter man först och kon-
trollerar sedan vad man skjutit ihjäl? 

En liknande historia utspelade sig 
i Dalarna under annandag jul 2012. 
En blandrashund sprang lös och ras-
tades i skogarna när den råkade pas-
sera en fårägares mark. Fårägaren 
tog genast upp ett vapen och sköt 
hunden till döds med ett skott i hu-
vudet. Mannen i fråga försvarade sig 
med att han trodde hunden var en 
varg. Varg är ett fredat vilt och att il-
legalt skjuta en varg är att betrakta 
som grovt jaktbrott. Hunden hade 
dessutom inte varit i närheten av få-
ren som vid tillfället var inomhus och 
ändå väljer mannen att kasta iväg ett 
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skott uppenbarligen utan att veta vad 
det var han siktade på.

förutOm De här två sällskapshun-
darnas öden finns det otaliga jakt-
hundar som skadas eller får sätta 
livet till då de skjuts av jägare. Jakt-
hunden lever ett farligt och många 
gånger plågsamt liv där den skadas 
mer eller mindre allvarligt av vilda 
djur, svaga isar och trafikerade vä-
gar. Utöver alla dessa faror tillkom-
mer alltså risken att bli skjuten av sin 
egen ägare eller dennes jaktkamra-
ter. Man kan undra vad en jägare har 
för förhållande till sin hund när han/
hon utsätter den för alla dessa plå-
gor. Det sägs från jägarhåll att hun-
den är ett redskap och kanske är det 

tyvärr precis så. Jakthundar är inte 
bara kraftigt överrepresenterade i 
trafikolyckor utan nästan dubbelt så 
många vådaskjuts av jägaren själv än 
vad som exempelvis dödas av rovdjur. 

Jakt borde överhuvudtaget be-
gränsas till tydligt markerade områ-
den långt bort från vandringsleder, 
vägar, stigar och andra områden som 
är populära för allmänheten. Varför 
skall just jaktintresset stå över alla 
andra och diktera villkoren för oss 
som gillar att röra oss i skogen? Är 
man jägare har man ett enormt an-
svar. Det är fullständigt oaccepta-
belt att man skall behöva vara rädd 
för sitt eget och sina husdjurs liv när 
man rör sig i skogarna. 

SKOtt utAN ANSVAr

FoTo: HAns Ringfigurerna på bilden har ingenting med artikeln att göra.
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eu:S mIlJöKOmmISSIONär 
SågAr eKS VArgpOlItIK
eU:s miljökommissionär Janez 
Potocnik sågar i ett brev till 
miljöminister lena ek (C) den 
svenska vargpolitiken. 
■ Janez Potocnik konstaterar att det 
finns problem med såväl innehållet 
i Sveriges förvaltningsplan för varg 
som processen bakom den. Revisio-
nen av förvaltningsplanen har skyn-
dats på och genomförts under stark 
tidspress, vilket innebar att ingen 
oberoende vetenskaplig granskning 
gjordes av uppdateringen av planen. 
”Jag är därför inte övertygad om 
att den skulle klara en vetenskaplig 
granskning”, skriver Janez Potocnik. 
Han ställer sig särskilt frågande till 
varför förvaltningsplanen och Olof 
Libergs vetenskapliga rapport inte 
lämnats för granskning av kända 
svenska genetiker som professorerna 
Laikre och Ryman eller till internatio-
nell expertis.

De allvarligaste bristerna i den 
reviderade förvaltningsplanen är, 
enligt Potocnik, den felaktiga defini-

tionen av gynnsam bevarandestatus 
och avsaknaden av information om 
åtgärder för att förbättra vargstam-
mens genetiska status. Dokumentet 
blandar ihop ”minsta livskraftiga 
population” med ”gynnsam bevaran-
destatus”. Problemet förvärras av att 
det är oklart hur den genetiska statu-
sen faktiskt ska förbättras.

Han konstaterar att Lena Ek gett 
honom felaktiga uppgifter, bland an-
nat om hur vargstammens inavels-
grad förändrats under de senaste 
åren. Hon har också nämnt en ”se-
lektiv jakt av ett fåtal vargar”. Något 
som inte heller visade sig stämma. 
”Den färska rapporten från profes-
sor Liberg nämner fem till tio famil-
jegrupper, vilket faktiskte inte är ett 
”fåtal vargar”, skriver Potocnik.
Han avslutar brevet med att en ny 
vargjakt inte är förenlig med Sve-
riges åtagande i art- och habitatdi-
rektivet och uppmanar Lena Ek att 
besluta om en förändring av Jaktför-
ordningen så att det gällande förbu-
det mot vargjakt bibehålls.
Lena Ek reagerade med ilska på Ja-

anne-marie liTZen, BirGiTTa WiBerG

Noterat på jaktfronten
NOterAt på JAKtfrONteN
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nez Potocniks brev och meddelade 
att hon fortsätter arbetet för en even-
tuell ”genetiskt förstärkande urvals-
jakt”.

”Regeringens totala oförmåga att 
hantera frågan är direkt pinsam”, 
kommenterar Svenska Rovdjursför-
eningens Roger Olsson, och fortsät-
ter: ”Miljöminister Lena Ek borde 
kanske fundera över vad som är en 
miljöministers främsta ansvar – att 
värna om naturen eller att till varje 
pris försöka få till jakt på en hotad 
djurart”.
BW

mAJOrItet emOt VArgJAKt
en tydlig majoritet av alla 
svenskar är kritiska till jakt 
på varg. det gäller både i 
storstäder och på landsbygden. 
det visar en ny undersökning 
som naturskyddsföreningen har 
beställt av YouGov
■ – Undersökningen avlivar myten 
om att människor som bor i glesbyg-
den skulle tycka illa om vargen. Det 
är dubbelt så många som säger nej 
till att minska vargstammen genom 
jakt jämfört med dem som säger ja, 
säger Mikael Karlsson, ordförande i 
Naturskyddsföreningen.

Frågan som ställdes till 1 000 
svenskar var: ”Den svenska vargstam-
men består i dag enligt Naturvårds-
verket av 260-330 individer. Tycker 
du att vargstammen ska minskas 
genom jakt?” 59 procent svarade nej 

och 21 procent svarade ja i landet i 
stort. I ”norra mellersta Sverige” och 
i ”norra Sverige” sa 56 respektive 58 
procent nej till vargjakt, medan 28 
respektive 25 procent svarade ja.
BW
 

VälKOmNA BegräNSNINg-
Ar I SKyDDSJAKt
tusentals djur i Malmö kan ha 
dödats i onödan, skriver Metro 
den 7 januari 2013  
■ Tusentals djur har de senaste åren 
skjutits i onödan i Malmö. En föränd-
rad inställning till jakt samt nya kun-
skaper gör att kommunen nu sätter 
stopp för avskjutning av både fåglar 
och förvildade katter. ”Vi har gått 
helt ifrån skyddsjakt på kråkor och 
skator, det finns ingen anledning att 
skjuta dem”, säger Arne Mattson på 
Gatukontoret i Malmö. ”Skyddsjak-
ten på fåglarna har fram tills nyligen 
skett av gammal vana. Så har man 
alltid gjort och vi har inte ifrågasatt 
detta. Många är kritiska till att vi nu 
slutar med skyddsjakten och menar 
att skator har en negativ påverkan 
på småfågelbeståndet. Men idag vet 
vi att så inte är fallet”. 

Även skyddsjakten på katter har så 
gott som försvunnit. Mellan 2007 och 
2009 sköts totalt 267 katter ihjäl. De 
senaste tre åren är motsvarande siff-
ra åtta stycken. Vi har ändrat inställ-
ning till den här frågan och mycket 
har att göra med den dikussion som 
pågått. ”I dag skjuter vi i princip 

NOterAt på JAKtfrONteN
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inga katter utan fångar dem i fäl-
lor”, säger Mattson. Malin Kjellson, 
ordförande i Rädda Katten i Malmö, 
förmedlar katter som riskerar att bli 
ihjälskjutna. 

Hon är nöjd med att kommunen 
äntligen satt stopp för avskjutning-
arna och istället använder sig av 
ofarliga fällor. Avskjutning är ingen 
långsiktig lösning på problemet utan 
skapar bara lidande. Tack vare att 
man nu ändrar inställning kan vi och 
andra föreningar ge dessa katter en 
ny chans. 
AML

expONerAt läNgS VägeN
Röjning halverade viltolyckor 
skriver sVt den 2 januari 2013       
■ I Jämtland nästan halverades vilt-
olyckorna längs E45 mellan Lit och 
Strömsund sedan delar av skogen ta-
gits bort längs vägen. Det är nu elva 
meter mellan vägkanten och närmas-
te träd. Tidigare var avståndet sex 
meter.     
– Jag kan inte hitta någon annan 
faktosom skulle ha påverkat lika 
mycket, varken väder eller antalet 
vilt, säger kriminalinspektör Andrew 
Sörensson.   

Antalet olyckor på den röjda 
sträckan var 12 under perioden 1 ok-
tober till 21 december 2012. Samma 
period 2011 inträffade 21 olyckor. 
Orsaken är att förarna upptäcker vil-
tet tidigare.    
aML

COStA rICA förBJuDer 
hOBByJAKt
Costa Rica kommer som första 
latinamerikanska land att 
förbjuda jakt som hobby
■ Enligt den nya lagen kan den som 
ertappas med att jaga dömas till fyra 
månaders fängelse eller böter på 
upp till 3 000 dollar. ”Det finns inga 
uppgifter om hur mycket pengar jakt 
genererar i landet, men vi vet att det 
arrangeras hemliga jaktturer som 
kostar runt 5 000 dollar per person”, 
säger Arturo Carballo, biträdande 
chef på Apreflofas, den miljöorgani-
sation som gått i spetsen för refor-
men, skriver The Guardian. Utländ-
ska jägare har bland annat kommit 
till Costa Rica för att skjuta exotiska 
kattdjur som pumor.
BW
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mINSt 51 VArgAr DOg  
förrA året
Minst 51 vargar dog i 
skandinavien 2012, enligt 
svenska Rovdjursföreningen  
■ I slutet av november hittades en 
skjuten ung vargtik i norra Värmland, 
hon blev den 51:a kända vargen som 
under förra året dog i Skandinavien 
av olika anledningar. Därutöver finns 
ett stort mörkertal vad gäller tjuv-
skjutna vargar. På flera håll i Mellan-
sverige saknades under den första 
spårsnön antingen hela vargpar eller 
också enskilda vargar som tidigare 
gått i par.
BW

grymt VålD mOt rOVDJur
Hundratals rovdjur dödas 
varje år i illegal jakt i sverige. 
Brottsförebyggande rådet 
liknar våldet mot rovdjuren vid 
hatbrott.

■ Runt 20 vargar, 150 lodjur, 50 jär-
var och 15 björnar skjuts, jagas, fång-
as i fällor och förgiftas varje år i den 
illegala jakten, enligt en rapport från 
Världsnaturfonden. Sedan den 1 juli 
2011 likställs jaktbrott med grov och 
organiserad brottslighet, men risken 
att åka fast är i stort sett obefintlig. 
Den illegala jakten är svår att upp-
täcka och utreda, få kan eller vågar 
vittna om brotten. Länsstyrelser rap-
porterar att deras fältpersonal hotas 
och får bildäcken sönderskurna.

De illegalt dödade djuren går ofta en 
plågsam och utdragen död till mötes. 
Brottsförebyggande rådet liknar vål-
det mot rovdjuren vid hatbrott.
– Grymheten förvånar. Man kör över 
rovdjuren flera varv med skotrarna 
innan man dödar dem, bara för att de 
ska lida, säger Världsnaturfondens 
rovdjursexpert Tom Arnbom till tid-
ningen Expressen.
BW

QueeN-meDlem VIll räDDA 
gräVlINgAr
Brian May från bandet 
Queen blev Årets person hos 
den brittiska falangen av 
djurrättsorganisationen Peta, 
rapporterar sVt
■ Brian May fick titeln tack vare sin 
djurskyddsgrupp Team Badger, som 
arbetar för att rädda grävlingarna i 
Storbritannien. Brittiska grävlingar 
(under normala omständigheter fre-
dade) lever under hot eftersom reger-
ingen gett bönder tillstånd att skjuta 
100 000 djur i ett testområde. Målet 
med jakten är att minska spridningen 
av tuberkulos bland kreatur. Brian 
May pekar på forskning som visar att 
många grävlingar blir orättvist be-
skyllda för smittspridning och att de 
skjuts helt i onödan. Brian May har 
bland annat rest till Bryssel för att 
lobba för grävlingarnas sak. ”Hans 
orubblighet och djärvhet är en inspi-
ration för snälla människor överallt”, 
säger en talesperson för Peta.
BW
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tIll SISt

...kommer våren efter en lång vin-
ter med mycket snö och kyla i hela 
landet, och tidvis har vintern varit 
bister långt ner i Europa. Men ljuset 
och värmen låter sig inte hejdas.

Vi önskar vi er välkomna till vårt 
årsmöte som vi håller i Stockholm 

lördagen 13 april kl. 14.00. 
Se mer om detta i Jaktdebatt nr 2 

som medföljer detta nummer.

VårA ArBetSuppgIfter är fort-
satt många och stora, från vargar till 
grävlingar till ejdrar, från allehanda 
fällor till skadeskjutningar i skanda-
löst stora antal, till hat mot de flesta 
predatorer, till beklagligt utbredd 
okunskap om vad som skjuts. Och 
det kan, inte att glömma, handla 
om kommunernas ibland missbru-
kade s k skyddsjakt på s k skade-
djur. Där jagas det ofta i onödan, 
därför att utövarna har tillgång till 
gratis nöjesjakt, därtill med viss eko-
nomisk ersättning från skattebeta-
larna. Tänk så mycket det 
finns att skriva om, och 

ni är mycket välkomna med korta 
eller långa texter. Eller gärna foton. 
Det finns mycket i markerna av onda 
anslag mot vilda djur som behöver 
dokumenteras, tänk på det, och idag 
har vi ju digitala fotograferingsmöj-
ligheter som aldrig förr.

Nästa Jaktdebatt kommer efter 
den korta tiden av nordisk vår och 
sommar med sitt fantastiska ljus. 
När det blir september redigerar och 
trycker vi igen. Skicka er bidrag till 
Jaktdebatt senast

26 augusti till 
arne.e.ohlsson@telia.com

Nu SKA VåreNS marker fyllas med 
liv. Nu borde skjutvapen och fångst-
redskap vara inaktiva. Det är det 
minsta man kan begära, något jag 
tror alla våra medlemmar och läsare 
är eniga om. Det har blivit bättre på 
det området, men ännu är det långt 
ifrån att all jaktlig verksamhet ligger 
nere under fortplantningstiden.

aRne oHlSSon

Till sist
arne oHlsson
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jaktkritikerna bildades 1987 och 
hette riksföreningen Hänsynsfull jakt till 
2009. det är ideell och politiskt obunden 
organisation som för de vilda djurens 
talan. vi verkar bland annat för

 ◾ att den djur- och naturintresserade 
allmänheten får en likvärdig ställning 
med jägarorganisationer vid avgö-
randen rörande den svenska faunan

 ◾ att stimulera till undersökningar om 
jaktens påverkan på fauna och miljö

 ◾ att uppmärksamma djur- och fauna-
skyddsproblem vid jakt

 ◾ att föra ut information och driva de-
batt om jakt och jaktfrågor

 ◾ att arbeta för en populationsekolo-
giskt anpassad jakt som tar största 
möjliga hänsyn till viltets aktuella 
numerärer

 ◾ att beakta etiska och humanitära as-
pekter på jakt

Medlemsavgifter 2013
fullbetalande medlem 150 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
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 

Birgitta Wiberg
b.m.wiberg@hotmail.com
070-22 45 738

Hans ryttman, valbererdningen
hans.ryttman@comhem.se
08-94 09 63, 0768-44 95 44

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. 
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en kniphona med sina två ungar i Trosaån. den ena ungen passar på att få skjuts på 
mammans rygg. vilken härlig syn det alltid är när djuren tar hand om sina små!
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