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... har föreningen haft sitt 25:e års-
möte förutom det konstituerande 
mötet 1987. Tyvärr är det så gott 
som alltid få medlemmar som kan 
närvara vid årsmötena.  

I år kunde inte heller styrelsen 
vara beslutsmässig även om vide-
olänktekniken för första gången i 
föreningens historia kom till använd-
ning så att en styrelsemedlem kunde 
närvara via denna. 

UNDeR 2012 KUNDe vi se en god till-
strömning av medlemmar och den 
tycks fortsätta även i år 2013. Att 
föreningen inte växer ännu mer be-
ror på att många tidigare medlem-
mar lämnar föreningen av olika an-
ledningar som vi inte vet så mycket 
om. Men vi har en stor möjlighet att 
växa vilket visar sig i den enkätun-
dersökning från Umeå universitet 
som redovisades i bl a Jaktdebatt nr 
4/2012. 60 % av svenska folket anser 
att jakt för spänning eller nöje inte 
är acceptabelt. Men ingen jägare ja-
gar av plikt eller tvång. Kan vi visa 
och få ut budskapet att jakt enbart 
är ett nöje som ofta orsakar lidande 
för de vilda djuren borde vi kunna få 
många fler medlemmar. 

Sen sist
Hans rYTTman

SeN SISt

ett StoRt meDlemStAl gör det ock-
så lättare att få genomslag för våra 
idéer hos politiker som kan lagstifta 
om förändringar i den svenska jak-
ten.

Tipsa era vänner och bekanta om 
vår existens; hänvisa till vår hemsida 

www.jaktkritikerna.se
och 
Facebookgruppen Jakt- 

kritikerna.
Jag ser fram mot en större fören-

ing och fler deltagare på nästa års-
möte 2014.

FoTo: HAns Ring
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SeN SISt

ni gör alla en god gärning om ni värvar nya 
medlemmar till Jaktkritikerna. Vi har sedan starten 
haft räven som vår logga. För oss är räven en fin 
symbol för opinion mot den jakt som är onödig och 
ett av de vackraste djuren i våra marker. Vi är fjärran 
från att uppfatta Mickel som en skadlig predator som 
ska förföljas. Den har sin viktiga plats i svensk och 
europeisk natur. Men det är inte lätt att vara räv, 
frenetiskt förföljd som den är med skjutvapen och 
fällor. Den är också drabbad av myter och okunskap 
om sin plats i naturen. Möten med rävar i markerna är 
fina och minnesvärda upplevelser för oss som är sanna 
djur- och naturvänner.
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ett tRISt och oNöDIgt jAKtoffeR

Ett trist och onödigt 
jaktoffer

Det finns människor som empatiskt engagerar sig för vilda varelser, och 
det finns de som har som nöje att döda dem. KENNETH BENGTSSON 
ger ett exempel på hur motsägelsefulla människor kan vara och hur ett 
liv kan förspillas.

Det händer då och då att sjöfåg-
lar hamnar i nöd på landbacken. 

Flera av arterna är nattsträckare och 
ibland händer det att individer landar 
på fel ställen. Kanske tar orken slut, 
kanske luras de av blänk eller annat? 
Kanske törnar de emot någonting 
och tappar höjd? Och när så sker så 
drabbas bl.a. lommar, doppingar och 
tunga dykänder ofta av något som 
kan liknas vid uppgivenhet. Vana 
som de är vid öppna vattenvidder blir 
mötet med staden, trafiken, vägar 
och annan infrastruktur förmodligen 
för mycket för dem. De svarar där-
för som regel med apati och blir lig-
gande. Ibland får man känslan av att 
de tänker – ”det här får någon hjälpa 
mig med – jag avvaktar”.

fågelSKyDD SpIllepeNg – ett sam-
arbete mellan avfallsbolaget SYSAV 

och Skånes Ornitologiska Förening 
(SkOF) – driver sedan länge en reha-
biliteringsverksamhet i Malmöområ-
det. Vi har under åren hämtat en hel 
del nödlandade doppingar, sjöorrar 
och framförallt ejdrar. Många har le-
gat i mycket främmande miljöer och 
hade näppeligen klarat av situationen 
på egen hand. Eftersom olycksoffren 
som regel är både hela och friska be-
står vår hjälp oftast blott av transport 
till deras rätta element – till Öresund. 
Priset de får betala är att framöver 
bära en metallring runt ena benet.

I september 2012 var det dags 
igen. En kvinna ringde från stads-
delen Nydala i Malmö. Hon berät-
tade att det låg en svart sjöfågel vid 
cykelstället framför trevåningshuset 
där hon bodde. En skarv misstänkte 
jag och körde dit. Kvinnan valde sen 
ankomst till jobb och vaktade få-
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svärta, nu fredad i sverige. FoTo: AnDERs ÅKEsson

ett tRISt och oNöDIgt jAKtoffeR

geln tills jag kom. På plats fann jag 
den nödställde liggande mitt inne 
i bostadsområdet. Något förvånad 
konstaterade jag att det var en adult 
svärta, en hanne. En sådan hade vi 
inte hanterat förut. I vanlig ordning 
var fågeln mycket medgörlig. Den lät 
sig fångas utan protester och en kort 

examination gav vid handen att den 
var felfri, dock under medelgott hull. 
Men inte så mager att någon vård 
ansågs vara nödvändig. Bättre då att 
få komma till sitt rätta element och 
hitta sin föda på egen hand. Det blev 
alltså transport till Spillepeng utan-
för Malmö, ringmärkning och sen fri-
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släppning i Öresund. 
Svärtan fick en vecka till i livet. 

Sju dagar senare sköts han utanför 
Gilleleje på Själlands nordspets. Mitt 
beslut att släppa den direkt var san-
nolikt korrekt eftersom den klarat av 
att fortsätta sin avbrutna färd mot det 
troliga övervintringsområdet i dans-
ka farvatten. Men någon övervintring 
blev det alltså inte denna gång. Ett 
meningslöst skott kom emellan.

jAg hAR – med några undantag – 
svårt för fågeljakt överhuvud taget. 
Och kravet på att den skjutna fågeln 
ska komma till nytta är fundamentalt. 
Men vem behöver en tämligen mager, 
adult och kanske mångårig svärthan-
ne? I bokverket Skandinavisk Fauna 
(1858) beskriver upphovsmannen 
Sven Nilsson, bland mycket annat, 
huruvida de olika arterna är nyttiga 
eller skadliga. För svärtans del sägs 
det att ”Köttet är tranigt och osmak-
ligt; men kan förbättras om fettet 
borttages och kroppen lägges i mjölk 
innan den stekes”. Som sagt, vem be-
höver en tämligen mager, adult och 
kanske mångårig svärthanne? Det 
skulle inte förvåna mig ett dugg om 
han kastades direkt. Kanske använ-
des kroppen för hundträning ett par 
gånger innan den förgicks. Men till 
mat dög den sannolikt inte.

Vi ser här ett exempel på hur ur-
skillningslös fågeljakt ofta är. Indivi-
der fälls bara för att de råkar komma 
förbi. Skottet lossas innan den even-
tuella nyttan av det tänkta bytet kan 

bedömas. I detta fall var det också 
så att den danske jägaren inte visste 
vad han eller hon sköt på. Den ring-
märkta fågeln rapporterades som 
”sortand”. Sortand är danska för sjö-
orre!

Vem hade förresten mest rätt att 
bestämma denna svärtas fortsatta 
öde? Var det kvinnan som hittade 
den, slog larm och valde sen ankomst 
till jobbet? Var det jag som prioritera-
de om vardagen och lade tid och ben-
sinpengar på att hjälpa den? Eller var 
det jägaren vid Själlands nordspets? 
Frågan kan givetvis ställas, men 
främst borde det givetvis ha varit upp 
till svärtan själv, att utifrån naturliga 
egenskaper, omständigheter och hot 
få bestämma sitt öde? I den bästa av 
världar skulle det senare vara det ab-
solut rätta och däri ingår bland an-
nat att undvika naturliga predatorer. 
Det är längesedan människan kunde 
anses vara en naturlig sådan. Idag 
ikläder vi oss predatorrollen mest för 
nöjes skull.

Svärthannen som nödlandade på 
Lektorsgatan i centrala Malmö var 
värd ett bättre öde.

pS: I eN NyUtKommeN bok, ”The 
World´s Rarest Birds” av Erik Hirsch-
feld med flera, presenteras 600 av de 
mest hotade fågelarterna i världen. 
Och svärtan finns med! Världspopu-
lationen beräknas förvisso uppgå till 
250 000 adulta individer, men arten 
listas som hotad och minskningstak-
ten anses vara stark.

ett tRISt och oNöDIgt jAKtoffeR
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Det är ett stort djurplågeri att meta 
med mask eller annat levande 

bete. När man var ung pojke tänkte 
man inte på detta och inga äldre per-
soner talade heller om detta. Det var 
bara så naturligt att gå till slaskhö-
gen eller till någon gödselstack och 
fylla på maskburken. Masken sling-
rade sig men att det var av smärta 
tänkte ingen på.

Men man behöver inte nödvän-
digtvis meta med mask. Det går bra 
med annat bete, till exempel bitar av 
en räka, eller varför inte bitar av en 
tidigare uppdragen fisk. Jag har tidi-
gare testat detta och fått sjudubbelt 
mycket mer fisk på kött av abborre 

och mört.
En annan sak kan man också göra 

för att minska skador på fisken. Ta 
en tång och klipp bort hullingarna på 
kroken – fisken följer med upp ändå. 
Med en liten spetsig tång är det lätt 
att ta ut kroken ur fiskens gap och 
den blir minimalt skadad. Är det då 
en fisk man inte vill behålla är det 
bara att släppa den i vattnet igen.

Det går inte att förbjuda metan-
det, men det går att göra det mycket 
mindre plågsamt och med små ska-
dor på fisken.

Låt oss framföra till föräldrar: ta 
upp detta med era barn, visa dem hur 
man skall göra och sprid budskapet.

ocKSå DAggmASKeN plågAS

Att meta är en populär fritidssysselsättning och även bland icke-fiskare 
finns många som åtminstone någon gång provat på detta. Oftast an-
vänds daggmask som lockbete men nog plågas även masken. Kan man 
då göra det lite mer humant? Ja, säger ÅKE ESPEGREN.

Också daggmasken plågas

FoTo: HAns Ring
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eN vIltolycKA vAR tIoNDe mINUt

Det inträffar en viltolycka var tionde minut i den svenska trafiken. 
Minst två tredjedelar av alla trafikolyckor som rapporteras till polisen 
är viltolyckor. Och mycket talar för att dessa olyckor ökar. BIRGITTA 
WIBERG redogör för vad som äger rum alltför ofta på de tusentals 
mil vägar som genomkorsar landskap och de vilda djurens revir i vårt 
långa land.

En viltolycka var 
tionde minut

År 2009 rapporterades 44 
366 viltolyckor till polisen. 

År 2012 hade antalet stigit till 
46 928, varav rådjursolyck-
orna utgjorde merparten; 34 
866 stycken. Det rapporterar 
Motormännens Riksförbunds 
medlemstidning Motor. En 
förklaring till ökningen är den 
kraftigt växande vildsvins-
stammen. En annan är större 
rapporteringsbenägenhet. Se-
dan 1 januari 2010 är den som 
är inblandad i en viltkollision 
skyldig att märka ut platsen 
och anmäla olyckan till poli-
sen. Med vilt menas i det här 
sammanhanget älg, rådjur, 
hjort, vildsvin, björn, varg, 
järv, lo, utter, örn och mufflon-
får.

Utanför statistiken hamnar 
alltså det oräkneligt stora an-

FoTo: ARnE oHlsson
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tal rävar, grävlingar, harar, fåglar och 
andra mindre djur som dödas i trafi-
ken varje år. Bara antalet fåglar som 
dödas i den svenska trafiken årligen 
beräknas av Trafikverket till tolv mil-
joner.

åRlIgeN omKommeR elleR skadas 
allvarligt cirka 100 personer i trafi-
ken i samband med viltolyckor. De 
absolut allvarligaste skadorna upp-
står ofta i samband med älgolyckor. 
Viltolyckorna kostar det svenska 
samhället minst tre miljarder kronor, 
enligt Motor. Bakom statistiken göm-

mer sig också ett enormt djurlidande, 
något som sällan nämns.

Utmed de statliga vägarna finns 
cirka 700 mil viltstängsel uppsatt, 
men behovet är mycket större. På 
många håll saknas viltstängsel även 
på viltrika och olycksdrabbade väg-
avsnitt. Stängsel löser inte alla pro-
blem, till exempel älgar och vildsvin 
kan ta sig förbi stängsel. Det är också 
viktigt att städa och vårda vägrenar-
na samt försöka styra djuren till säk-
rare vägövergångar, visar forskning 
vid Statens väg- och transportforsk-
ningsinstitut.

eN vIltolycKA vAR tIoNDe mINUt

Fakta viltolyckor 2012

Rådjur  34 866
Älg   5 963  
vildsvin   4 198
Dovhjort   1 167
kronhjort      301
Lo        26
varg        20
Örn        13
utter     8
Björn          7
järv          1
Mufflonfår          1
Övriga djur      357

(ren är tamdjur och klassas inte som vilt enligt 
jaktlagen)
källa: Tidningen motor
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Så fort de inte får som de vill när 
det gäller jakten på rovdjuren 

vägrar ett antal jägare på olika håll 
i landet att utföra eftersök av tra-
fikskadat vilt. Det är väl annars den 

enda del av jakten som man skulle 
kunna kalla viltvård, då man genom 
denna kan förkorta vilda djurs lidan-
de vid trafikolyckor. 

efteRSöKSBojKott – jägARNAS UtpReSSNINg

FoTo: HAns Ring

Eftersöksbojkott – 
jägarnas utpressning 
mot djur och samhälle
LISE-LOTTE NORIN ger ett exempel på den mentalitet som många 
jägare kan visa upp när deras makt naggas i kanten. I jaktens väsen 
ligger ju en maktstruktur inbyggd – dödligt beväpnat mot obeväpnat. 
Detta är tydligen är viktigare att försvara och briljera med än att för-
korta det lidande som djur utsätts för när de haft oturen att bli påkörda 
i nutidens intensiva trafik.
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efteRSöKSBojKott – jägARNAS UtpReSSNINg

Mot denna bakgrund borde man 
se över organisationen av eftersöket 
och låta detta bli ett ansvar för myn-
digheter, inte enbart att finansiera 
eftersöket utan också att genomföra 
det. Dagens situation är fullständigt 
orimlig då jägarna kan tillgripa rent 
djurplågeri för att utpressa politi-
kerna att fatta beslut som de tycker 
gagnar dem själva. 

NäStAN 47 000 djur dödades i tra-
fiken år 2012 och då är förstås inte 
alla djur räknade utan bara de arter 
där staten betalar ersättning för ef-
tersök, det vill säga älg, kron- och 
dovhjort, rådjur, vildsvin och rovdju-
ren varg, lo, björn, järv, utter och örn 
liksom övriga arter som kallas sta-
tens vilt*. Se faktaruta sist i denna 
artikel där vi listar de arter som är 
klassade som statens vilt. 

Flest rådjur dör i trafiken, ca 35 
000, och de uppräknade rovdjuren 
drabbas av 50-60 trafikolyckor per 
år. Det är naturligtvis ännu fler gräv-
lingar, rödrävar, harar och ekorrar 
som körs på och i bästa fall dödas 
eller i sämsta fall skadas och dör av 
skadorna eller får leva vidare med 
dem. 

jägARNA Som DeltAR i eftersöket får 
ersättning för detta med 1 900 kr för 
ett stort rovdjur, 700 kr för en älg el-
ler ett vildsvin och 400 kr för en in-
divid av övriga uppräknade djurslag. 
För övriga djur som tillhör statens 
vilt får man tim- och milersättning 

och litet extra om man använder ef-
tersökshund eller terrängfordon. Om 
man räknar teoretiskt på antalet tra-
fikdödade djur multiplicerat med be-
loppet per djur hamnar man på drygt 
20 miljoner kronor per år de tre se-
naste åren.  

Pengarna för eftersöket tas från 
viltvårdsfonden. Polismyndigheten 
har inget anslag utan rekvirerar lö-
pande medel för att ersätta kostnader 
för att spåra, avliva eller omhänderta 
vilt. År 2011 rekvirerade polisen 14 
333 543 kr, vilket är ungefär 15 % av 
de 100 miljoner som fanns i viltvårds-
fonden då. För dessa pengar skulle 
man kunna heltidsanställa 30 poli-
ser eller betala delar av tjänster för 
betydligt fler. Om man tog bort stora 
delar av de ca 57 miljoner kronor 
som tilldelas jägarnas organisationer 
skulle betydligt fler kunna anställas. 

Man får väl anta att de ”öronmärk-
ta” poliserna skulle kunna arbeta 
med annat när det inte är några tra-
fikolyckor med djur och att man kan 
ha fler i beredskap när det händer 
något. Det torde väl också variera 
över årstid och landsdel när det hän-
der olyckor och jag förmodar att man 
har viss kunskap om detta. En minsk-
ning av vinterstammarna av klövdjur 
från nuvarande nivå till en biologiskt 
motiverad nivå skulle minska antalet 
trafikolyckor med klövdjur avsevärt. 

ett ANNAt SKäl för att låta efter-
söksjakten bli en myndighetsupp-
gift är att det skulle minska risken 
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efteRSöKSBojKott – jägARNAS UtpReSSNINg

för att vilda djur i onödan eftersöks 
och dödas. Enligt de allmänna råden 
till lagstiftningen ska ett eftersök av 
djurskyddsskäl avslutas när ett efter-
söksekipage, efter att ha följt spåret 
en viss tid eller en viss sträcka, kon-
staterar att allt talar för att djuret 
inte är allvarligt skadat. Vi har ju sett 
exempel på extremt långa eftersöks-
jakter på misstänkt trafikskadade 

vargar där man befarar att intresset 
av att bli av med en varg är större än 
djurskyddsintresset. 

Det kan också finnas ett intresse 
för jakträttsinnehavaren att avliva ett 
djur för köttets skull eftersom detta 
tillfaller jakträttshavaren om djuret 
eftersöksjagas under tid då det an-
nars är fredat. 

Däggdjur och fåglar som är statens vilt
Följande arter tillfaller staten när de omhändertas, påträffas döda eller 
dödas när de är fredade: 

Däggdjur 
Björn, varg, järv, lo, myskoxe, fjällräv, utter och valar 

Rovfåglar 
fiskgjuse, bivråk, tornuggla, hökuggla, berguv, fjälluggla, lappuggla, 
slaguggla, örnar, glador, falkar och kärrhökar 

Hackspettar 
Gråspett, vitryggig hackspett och mellanspett 

Övriga fåglar
Rördrom, lunnefågel, salskrake, svarthalsad dopping, skärfläcka, kungs-
fiskare, blåkråka, härfågel, sommargylling, fjällgås, skräntärna, svart-
tärna, storkar 
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FoTo: HAns Ringrödhake.

DäR fåglAR SKjUtS, fåNgAS, plågAS
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När jag går på bibliotek har jag 
oftast svårt att hitta böcker som 

jag vill läsa. Det blir många gånger 
en bok som ligger framme eller står 
i återlämningsvagnen. Senast när jag 
var på biblioteket fann jag en bok av 
Jonathan Franzen med titeln ”Längre 
bort”. Då jag för något år sedan läste 
hans ”Frihet” tänkte jag att den nya 
boken kanske var något att läsa. ”Fri-
het” handlar om en man (Walter) som 
är jurist och mycket miljöengagerad. 
Han är dock naiv och låter sig luras 
av några förmögna exploatörer. Han 
försöker sedan etablera en världsom-
fattande rörelse mot överbefolkning 

vilket naturligtvis slutar i ett fiasko. 
Walter blir sedan något av en kuf som 
försöker skapa ett fågelparadis på 
sin sommarstugetomt och ägnar sig 
år att hindra alla katter som finns i 
området att komma in i trädgården.   

I den nya boken, ”Längre bort”, 
som är en samling artiklar och före-
drag han skrivit, berättar Jonathan 
Franzen om det ganska sent upp-
komna miljö- och fågelintresse han 
nu har och som man kunda ana i den 
förra boken. I ett par av artiklarna i 
boken tar han upp dessa frågor. 

   I den första uppsatsen, ”Det fula 
Medelhavet”, tar han upp fågelfång-

DäR fåglAR SKjUtS, fåNgAS, plågAS

Där fåglar skjuts 
och fångas och 

plågas
Utifrån en bok av den framgångsrike amerikanske författaren Jonat-
han Franzen ger HANS RYTTMAN exempel på den oerhört utbredda 
fågeljakt som med olika metoder bedrivs illegalt och legalt också inom 
EU. Franzen, som har svenska förfäder, är en flitig fågelskådare och 
lär nästan alltid ha kikaren till hands.
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sten på Cypern, Malta och i Italien. 
   Han besöker Cypern på våren 

tillsammans med italienska och tyska 
aktivister som ägnar sig åt att för-
störa limstickor i olika oliv- och frukt-
odlingar. De måste arbeta snabbt 
och så dolt som möjligt eftersom få-
gelfängarna är aggressiva och hotar 
och förstör kameror. Aktivisterna 
har alltid kameror för att kunna be-
lägga de fynd de gör och på så sätt 
aktivera allmänheten och få till stånd 
en starkare opinion mot denna bar-
bariska fågeljakt. Men inte bara lim-
stickor används utan naturligtvis de 
effektiva nät som även ringmärkare 
använder. Problemet är att näten är 
synligare och eftersom all vårjakt på 
fåglar är förbjuden i EU är det större 
risk för upptäckt.  

I artikeln påstås att ”alla former 
av fågelfångst (på Cypern) har varit 
förbjudna sedan 1974”. Jag undrar 
om JF talar om vårjakt. För övrigt 
tror jag att han har fel.            

meDelhAvSläNDeRNA hAR AlltID 
fångat fågel i stor mängd på hösten. 
Det är en tradition att äta småfåglar 
och fortfarande finns det möjligheter 
att äta stekta småfåglar på vissa res-
tauranger och att ha med sig en burk 
inlagda fåglar när man kommer på 
besök. 

På Cypern har man varit mycket 
angelägna att komma med i EU, fram-
för allt för att de grekiska cyprioter-
na hoppades på en lösning av konflik-
ten med Turkiet. Därför var de också 

noga med att följa fågeldirektivet i 
EU. Men många cyprioter tycker om 
stekta småfåglar och det finns politi-
ker som propagerar för förändringar 
i landets lagstiftning. Franzen påstår 
att det dödades ca 10 miljoner små-
fåglar på 1990-talet men 2006 hade 
antalet dödade fåglar sjunkit till ca 1 
miljon per år. EU har gett Cypern fle-
ra varningar för vårjakten men ingen 
dom eller böter har utgått. 

På Malta anser många att det är en 
medfödd rättighet att döda alla fåg-
lar som har oturen att passera över 
Malta. Malteserna skjuter på alla 
tänkbara arter och över allt. Sällsyn-
ta fåglar stoppas upp medan andra 
mindre sällsynta lämnas på platsen 
eller stoppas under stenar eller lik-
nande. Opinionen på Malta är nega-
tiv till den fågeljakt som bedrivs. Men 
politikerna är beroende av jägarnas 
röster och därför har Malta bestutat, 
mot EU:s fågeldirektiv, att tillåta vår-
jakt på vaktel och turturduva. 

Jakten ska bara ske under sex och 
en halv dag till skillnad från tidigare 
vårjakt som pågick under sex till åtta 
veckor. För övrigt är jägarorganisa-
tionen på Malta mycket aggressiv 
och bilar som används av aktivister 
mot fågeljakten har satts i brand och 
en nyplanterad skog förstördes då 
den ansågs kunna bli ett tillhåll för 
fåglar som jägarna inte hade kontroll 
över. Jägarna hävdar att Malta är så 
litet att det inte spelar någon roll att 
jakten pågår på ön. Jakten anser jä-
garna vara en viktig tradition och en 

DäR fåglAR SKjUtS, fåNgAS, plågAS
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del av deras livsstil. Men självfallet 
är jägarna emot tjuvjakten och säger 
också att de skulle bekämpa tjuvjak-
ten om de bara fick tillbaka sin vår-
jakt. 

I ItAlIeN RöStADe 1992 parlamentet 
igenom ”en av de strängaste jakt-
lagarna i Europa” enligt Jonathan 
Franzen. ”Det mest radikala inslaget 
var att man bestämde att alla vilda 
djur skulle tillhöra den italienska sta-
ten, vilket innebär att all jakt kräver 
särskilt tillstånd”. Detta innebär att 
jägarna tilldelas kvoter på vissa få-
gelarter. Men kontrollen är mycket 
bristfällig och ingen vet om kvoter el-
ler arter är de stipulerade. Man rap-
porterar t ex att mellan 3 och 7 mil-
joner taltrastar dödas varje år. Men 
många jägare rapporterar inte och 
mycket få gör det sanningsenligt. 

Jag har tidigare skrivit om att man 
beräknar att 25 miljoner trastar av 
alla arter skjuts i Europa varje år. 
Men då är franska och spanska jä-
gares byten också inräknade. Som 
alltid är alla skattningar osäkra. För 
att undkomma böter på hundratals 
miljoner euro har den italienska sta-
ten anpassat sin jaktlagstiftning till 
fågeldirektivet men för att få igenom 
lagen har jakttiden på hösten för-
längts till februari. 

Den reglerade jakten med angiv-
na kvoter har inget med det verk-
liga antalet fåglar att göra utan är 
godtyckligt bestämda av tjänstemän 
inom en region. Många jägare anser 

här liksom på andra håll att jakten är 
en omistlig tradition och en livsstil 
som de aldrig vill överge. Därför är 
den illegala jakten omfattande. Små-
fåglar finns på restauranger och de 
betalar bra varför det är lönande att 
tjuvjaga. 

Glädjande nog har den illegala 
jakten på bivråk som sträcker över 
Messinasundet (mellan italienska 
fastlandet och Sicilien) minskat be-
tydligt sedan den ”statliga natur-
vårdspolisen” övervakar sundet. På 
den sicilianska sidan har framför allt 
en miljöaktivist, Anna Giordano, ut-
rättat stordåd genom upplysning och 
övervakning som lett till polisanmäl-
ningar av tjuvskyttar som fått sicilia-
narna att (helt?) sluta med jakten på 
bivråk och andra rovfåglar.

IllegAl jAKt äR ett stort problem 
inte bara i Medelhavet utan i Sverige 
(och troligen på andra håll i världen). 
Tjuvjakten i Sverige riktar sig inte 
bara in på de stora rovdjuren utan 
också på älg, rådjur och renar. Pro-
blemet med tjuvjakten är att den sker 
där inga vittnen finns och när man vet 
vilka som utfört dåden träder inget 
vittne fram för att de många gånger 
sympatiserar med tjuvskytten eller 
av någon anledning inte vill stöta sig 
med honom.  

Franzen förfasar sig över de vid-
riga limstickorna men nämner inte 
de skadskjutningar som sker vid jakt-
skytte. Att äta småfåglar får honom 
att må illa. Men skillnaden mellan att 

DäR fåglAR SKjUtS, fåNgAS, plågAS
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äta småfåglar i stället för t ex skogs-
höns (i Sverige tjäder, orre, ripa eller 
järpe) diskuterar han inte. Vårjakten 
är naturligtvis förkastlig och olaglig 

men att äta döda småfåglar på hösten?   
Jag tycker att all fågeljakt ska för-

bjudas men den miljon svarthättor 
som dödas på Cypern är kanske en 

DäR fåglAR SKjUtS, fåNgAS, plågAS

våtmark i södra kina med många vadare. i bakgrunden skymtar skyskraporna.
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mindre del av alla svarthättor än de 
25 000 tjädrar som skjuts i Sverige 
av det okända antal som finns här. 
En kritisk artikel om fågeljakt borde 

diskutera inte bara den av alla för-
kastliga tjuvjakten utan se jakten i 
ett större perspektiv. I det perspek-
tivet blir artikeln ett till ett intet 
förpliktande snyftreportage (stack-
ars småfåglar).

DeN KäNDe föRfAttAReN har ock-
så varit i Kina och träffat ett par på 
alla sätt ungdomliga fåelskådare 
och ornitologföreningar. I Kina är 
det inte jakten som är det största 
problemet utan den exploatering 
som många gångar sker av fina få-
gellokaler. ”Utveckling först, miljö-
vård sedan” är Kinas signum. Här 
försöker de fåtaliga miljökämparna 
göra en insats men mycket förstörs. 

Här liksom på andra håll är na-
turligtvis naturliga biotoper för 
djur och växter grundläggande och 
de ingrepp som sker med jakt är i 
förhållande till miljöförstöring min-
dre allvarliga. Men om biotoperna 
minskar är det mer angeläget att 
jakten upphör för annars lägger 
jakten ”sten på börda” för de arter 
som hotas. 

En ytterligare negativ faktor 
mot fåglar är de stora fågelmark-
nader som finns i kinesiska städer. 
Här finns vilda fåglar av alla de 
slag för konsumtion och för att ha 
till husdjur. Här skonas inga fåglar 
utan alla arter äts, även t ex rov-
fåglar. Fåglarna skjuts inte (det är 
förbjudet att inneha vapen i Kina) 
utan fångas i stora nät. Fåglarna 
som säljs är tydligen levande. 

FoTo: ARnE oHlsson

DäR fåglAR SKjUtS, fåNgAS, plågAS
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Under våren och försommaren sju-
der skogen av liv. Men naturens 

barnkammare är inte någon idyll, i 
alla fall inte för rävarna. Deras ungar 
är fredlösa från första andetaget, då 
de är lovligt byte för jägarna om ”det 
behövs för att tillgodose viltvården”.

Det betyder i klartext att minska 
konkurrensen om jägarnas favoritby-
ten, framför allt rådjur och hare men 
också and- och hönsfåglar. Rävarna 
får jagas i sina hem med hjälp av 
spadar eller genom att jägarna släp-
per ned grythundar som biter ihjäl 
eller bär upp de blinda och hjälplösa 
rävungarna så att jägarna kan döda 
dem. 

Det SKjUtS omKRINg 70 000 rävar 
varje år enligt statistik från Svenska 

Jägareförbundet. Vuxna rävar får ja-
gas från 1 augusti till och med februa-
ri i sydligaste Sverige och som längst 
till 15 april i norra Sverige. Frågan är 
om alla rävvalpar är inräknade i sta-
tistiken? Frågan är också om jägaren 
som dödar rävungarna låter rävtiken 
som flyr från grytet leva?

De rävvalpar som överlever den 
första tiden av sina liv riskerar att bli 
föräldralösa och dö redan vid tre fyra 
månaders ålder, då jakten på vuxna 
rävar börjar. De kan inte klara sig på 
egen hand eftersom de normalt läm-
nar sina föräldrar när de är ett halvår 
gamla.

Jakten slår sönder familjen. För-
äldrapar bildar revir och normalt fö-
der tiken upp sina valpar med hjälp 
av hanen och eventuellt en dotter. 

RävUNgAR – fReDlöSA fRåN föRStA ANDetAget

Rävungar – 
fredlösa från första 

andetaget
BIRGITTA WIBERG och LISE-LOTTE NORIN tar upp en brutal 
aspekt på förföljelsen av räven, ett djur som alltför många människor 
tycker illa om, eller rättframt hatar utan hållbar anledning.
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Många honor får ensamma föda upp 
sina ungar och det blir ständigt ledi-
ga revir. Fler rävar föds där det inte 
kan byggas upp livslånga relationer 
och revir. Det blir fler rävar för jägar-
na att nöjesdöda. Ungrävarna som 
blir utan jagande föräldrar får svälta 
eller försöka skaffa lättillgänglig mat, 

ofta nära människor och ses då som 
problemdjur.

Stoppa jakten på rävar och låt de 
små rovdjuren leva i fred! De hotar 
ingen och ställer inte till med någon 
större skada. Skogen är i första hand 
djurens hem och inte något ”skafferi” 
åt jägarna.

RävUNgAR – fReDlöSA fRåN föRStA ANDetAget

FoTo: HAns Ringrävungar leker.
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BeRättelSeN om BjöRKtRASteN pIp

Berättelsen om Pip, 
en flygoförmögen 

björktrast
Det är inte tillåtet att ha vilda svenska fåglar i fångenskap, eller att ta 
hand om dessa mer än 48 timmar om detta inte ingår i rehabiliterings-
verksamhet som har Naturvårdsverkets tillstånd. Detta kan leda till fall 
som ger konflikter mellan viljan att rädda en hjälplös varelse och lagen. 
TATJANA ABRAMSSON ger oss insikt i ett sådant händelseförlopp.

Pip sitter på min hand. Han litade på människor.  FoTo: TATJAnA ABRAMsson
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Den här historien började en stek-
het julidag 2009. Liksom många 

av mina kompisar sysslade jag med 
till- och ombyggnad i min trädgård i 
strålande vackra Uppsala Näs. Inte 
så konstigt att jag åkte till Byggmax 
varje vecka.  

Men den här dagen hände något 
helt oväntat. När jag öppnade bildör-
ren och klev ut i 32-graders hetta såg 
jag en liten dunboll vid mina fötter. 
Det var en fågelunge som låg på as-
falten och andades hårt.  

– Men lilla du, vad gör du här?!  
Självklart inget svar. Hans ögon 

var halvslutna, näbben halvöppen. 
Jag tog honom i mina händer.  

 Vad ska man göra? Leta efter 
fågelmamma? Visst, men inte på 
Byggmax, fyllt med lastbilar och 
släpvagnar. Hur hamnade han här? 
En tanke slog mig. Han, som är så 
liten, ramlade säkert ur från sitt få-
gelbo kanske till någon släpvagn och 
fick ”skjuts” till Uppsala Byggmax 
(?). Chansen att hitta hans mamma 
minskade drastiskt.  

Alla planer för inköp blev glömda 
på en gång. Den enda som gällde nu 
var – att rädda ett litet liv som ham-
nade i mina händer. Först var det 
vatten. Jag brukar ha en flaska med 
dricksvatten i bilen, och jag lyckades 
droppa lite i den lilla munen. En svagt 
”pip…” lät som ”Tack”, eller kanske 
”Hjälp mig?”. Sedan gick det fort. Att 
slå på AC i bilen på högsta effekt, att 
sätta Pip i en öppen tom kylväska och 
stänka lite vatten på honom, att ringa 

till min man: 
 Jan, jag är med barn!!! 
– ??????  
– Jag menar att jag har en fågel-

unge i bilen, vi måste rädda honom, 
jag förklarar allt sen, gå och koka 
ägg!!!  

Jag har viss erfarenhet av med att 
rädda fågelungar. En gång i tiden 
lyckades jag även rädda, uppfostra 
och lära att flyga en liten talgoxe, så 
liten, att han saknade dun på kroppen 
i början. Jag visste att det blir mycket 
jobb, men vilket tacksamt jobb! 

 Tack och lov mådde Pip bättre när 
jag stannade bilen vid garaget. Hård-
kokta ägg väntade redan på mig hem-
ma och det tog inte så lång tid för att 
göra ”näktergalsgröt för fågelungar 
av vilda arter” enligt receptet som 
jag hittade någon gång på utländska 
hemsidor: blötlagt hårdbröd, äggula, 
finrivna morötter och lite keso.  

Till min lyckliga överraskning öpp-
nades lilla näbben på en gång och Pip 
svalde maten. Då ska vi klara det!  

Det var början. Från den här stun-
den började min arbetsdag klockan 5 
på morgonen. Det var som rutin - att 
laga färsk gröt, lägga i den hungri-
ga munnen, torka lilla stjärten som 
gick upp och lämnade ”avfall” på en 
gång efter Pip svalde maten. Det är 
medfödd vana – fågelungar får mat 
från sina föräldrar och föräldrarna 
plockar på en gång bort ”avfallet” 
från boet – det måste vara fint och 
rent där.   

Upprepa om 45 minuter… Väcka 

BeRättelSeN om BjöRKtRASteN pIp
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min man och överlämna jobbet till 
honom. Jobbet – hem. Mat in i lilla 
munnen.

Men nu blev det synlig förbättring! 
Varje dag bjöd på nya överraskning-
ar: Pip började äta själv, fina fjädrar 
började växa, Pip svalde stor fluga!  
 
tIDeN gIcK, och Pip förvandlades 
till en glad pigg och absolut tam liten 
fågel. Vi köpte 2 fågelburar – en av 
dem ställde vi på en gammal vedspis 
i vårt stora kök. Vi byggde hela fågel-
gården runt den – blomkrukor med 
chlorophytum, ett stort fat med vat-
ten för att bada, några leksaker. Den 
andra buren använde vi i trädgården 
– vi tog bort botten och ställde buren 
direkt på gräsmattan bredvid fågel-
bordet för kontakt med andra fåglar.    

Det fanns bara en grej som inte 
funkade. Pip ville inte flyga. Vi för-
sökte envist träna honom, men han 
bara ville inte! Även om han lycka-
des flyga 1-2 meter, slutade det med 
att han ”landade” på golvet och helt 
besviket bajsade på sig. Berodde det 
på att han kanske skadade något när 
han ramlade från sitt fågelbo? Vi vet 
inte, och han kunde inte berätta och 
till slut gav vi upp.  

Hösten närmade sig och vi be-
stämde att det bästa som vi kunde 
göra var att Pip övervintrade hos oss. 
Under hela tiden som Pip bodde hos 
oss lärde vi känna varandra mycket 
väl. Vi lärde oss att Pip älskade att 
bada på morgon och föredrog att äta 
sallad av vindruvor, päron, tomater 

och vattenmelon. Litchi och äpple-
mos blev absoluta favoriter. Keso och 
hårdkokt äggula var helt OK, dagg-
maskar – också, och flugor – mums! 
Det var bara att säga – Pip, fluga! – 
och han sprang fram på en gång och 
tittade nyfiket – Var? Ge mig! 

 Han älskade att sitta på min mans 
axel och ta promenader runt i huset. 
Det funkade så lätt – bara att sträcka 
hand till honom – och han hoppade 
på en gång och sprang på armen upp 
till axeln. Vi var ett naturligt skydd 
för honom, någon som han litade på 
fullständigt. Det hände en gång att 
grannens katt sprang in i huset. Med 
”Kri-kri-kri-kri!!!” hoppade han till 
mina händer, klättrade upp till axeln 
och hoppade till det säkraste stället – 
mitt huvud. 

 Och en vacker dag började han 
att sjunga. Det var en mycket enkel, 
opretentiös sång, men vad gulligt 
och milt det lät! Från den här dagen 
sjöng han varje dag, oftast sittande i 
hörnet av sin bur i skuggan av gröna 
växter runt. Trots att dörren till bu-
ren var öppen hela dagen (vi stängde 
den bara under natt och när vi åkte 
hemifrån), föredrog han att sjunga 
bara i buren, hans hem. 

 
NäR våReN Kom bestämde vi att 
söka medlemskap i någon fågelklubb 
för burfåglar. Vi skickade ansökan, 
betalade avgift och jag kom till för-
sta mötet. Det kändes så rätt, det var 
vänliga och trevliga människor där. 
Jag berättade om Pip, fick så många 

BeRättelSeN om BjöRKtRASteN pIp
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tips från människor som har mycket 
större erfarenhet av fåglar än jag. 
Om vi däremot kunde veta om det 
som kommer att hända snart…  

I augusti började vi planera en 
resa. Det var självklart för oss att 
det bästa sättet för att få hjälp med 
”fågelvakt” var att kontakta våra nya 
vänner i fågelklubben. Jag berättade 
om vårt problem i mejl till klubbse-
kreteraren och när hon föreslog att 
vidarebefordra mitt mejl till klubb-
medlemmarna tackade jag glatt ja. 

 Om några dagar fick vi en chock. 
Sekreteraren mejlade om att flera 
påpekade att det är olagligt att hålla 
en vild fågel i fångenskap. Inte i mina 
vildaste fantasier kunde jag förestäl-
la mig något liknande.    

– Nej, jag tror att ingen behöver 
oroa sig om att vi gjorde något olag-
ligt, svarade jag och berättade igen 
allt om hur och varför hamnade Pip 
i vårt hem.  

– Tyvärr måste jag upplysa er om 
att det är olagligt att hålla en vild få-
gel i fångenskap, även om den är van 
vid människor … - blev svaret.  

 Att rädda liv på en fågelunge 
är olagligt? Att ta hand om en liten 
hjälplös varelse är olagligt? 

– Tack ändå, jag ska försöka att hit-
ta på någon lösning själv, skrev jag.  

 Jag berättade den här konstiga 
historien för mina arbetskamrater 
och jag fick fågelvakt på en gång.  
 
tIDeN gIcK. I början av december 
satt jag på koncernmöte när vår re-

ceptionist knackade på dörren.  
– Tatjana, kan du ringa hem?   

De ringde från Länsstyrelsen! De sä-
ger att vi inte får ha Pip! De kanske 
vill avliva honom! – sa min man.

Hemma fick jag veta vad som hade 
hänt. En ung tjej med kall byråkratisk 
röst ringde till min man och sade att 
vi hade blivit anmälda. Hon sa att vi 
har en björktrast hemma och det är 
förbjudet. Ärendet kommer att bedö-
mas av Länsstyrelsen och vi kommer 
att upplysas om deras beslut. Min 
man försökte att förklara situationen, 
men tjejen lät inte särskild intresse-
rad av hans förklaringar. 

Och till skillnad från min man blev 
jag verkligen säker att det kommer 
att ordna sig. Någon från Länsstyrel-
sen kommer att besöka oss, att se Pip 
i hans ”trädgård”, att höra hur han 
sjunger, att bara se hur han trivs… 
Och beslutet av Länsstyrelsen kom-
mer att bli rättvist – till exempel med 
tanke på omständigheter får vi be-
hålla Pip eller i sämsta fall att lämna 
honom i någon djurpark. Det blev 
inte så.  

Fredag 21 januari kom jag hem 
från jobbet och i ett brev från Läns-
styrelsen stod tydligt: ”Länsstyrel-
sen förbjuder med stöd av 26 kap 9 
§ miljöbalken… att i fångenskap hålla 
björktrast… Då det är tveksamt ur 
djurskyddssynpunkt att släppa tillba-
ka fågeln i naturen rekommenderar 
Länsstyrelsen att den avlivas”.  Fyra 
personer, som aldrig sett Pip, dömde 
honom till döden: en handläggare, en 

BeRättelSeN om BjöRKtRASteN pIp
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enhetschef, en länsveterinär och en 
representant från rättsenheten. 

Två piller av en stark smärtstillan-
de medicin saknades nästa morgon 
ur en öppen burk i köket. Björktras-
ten hade svalt dessa. Jag hittade det, 
som var Pip förut, på golvet i konto-
ret efter en halvtimme.  

Jag mejlade den här morgonen till 
Länsstyrelsen om vad som (märkligt 
nog - och just då) inträffat. 

Härmed bekräftar jag mottagande 
av Ert beslut på ärendet 527-3399-
09. Samtidigt vill jag informera er om 
följande…

Nästa dag avslutade jag vårt med-
lemskap i fågelklubben. Jag fick ett 
snällt och stödjande brev från klubb-
sekreteraren. Om en vecka fick jag 
bekräftelse från Länsstyrelsen att 
ärendet 527-339909 var avslutat. 

 Fortfarande har jag personligen frå-
gor som jag skulle vilja ha besvarade.  

Vem hittade på formuleringar i la-
gen som förbjuder att behålla hemma 
vilda djur från svenska naturen som 
inte kan klara sig på naturligt sätt? 
Hur överensstämmer det med EU 
bestämmelser som gäller nu? Varför 
blev det lagligt att döda, men - olag-
ligt att rädda livet? Varför kan inte 
trast från svenska naturen bli lika 
älskad och ompysslad som fågel från 
afrikansk eller asiatisk natur? 

En vårdag sprider jag ut askan 
som jag sparat från 22 januari i träd-
gården. Pip stannar hos oss, i vår 
trädgård. För alltid. 

 
PS.

Som en ironi förefaller det att 
björktrast som enda småfågel i 
Sverige har allmän jakttid 1 au-
gusti – 31 mars, något vi borde 
skämmas över. Red.

FoTo: ERlAnD sVEnsson
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vANlIgt meD IllegAl jAKt
Forskning från 2006 och 2007 
visar att varannan varg som dog 
under de åren föll offer för illegal 
jakt. 
■ Det innebär att 20-25 vargar per 
år dödades illegalt. All illegal jakt på 
stora rovdjur räknas som grovt jakt-
brott. Straffskalan sträcker sig från 
fängelse i sex månader till fängelse 
i fyra år. Med jakt menas inte bara 
att döda djuret utan också att spåra 
och förfölja för att döda det, skriver 
tidningen Svensk polis.  

fäNgelSeDom föR gRovt 
jAKtBRott öveRKlAgAS 
En 52-årig man från Ovanåkers 
kommun har dömts till fängelse i 
ett år och nio månader för grovt 
jaktbrott efter att ha dödat den 
så kallade Fansenvargen.  
■ 52-åringen slog ihjäl vargtiken 
efter att en kompanjon flera gånger 
kört över henne med snöskoter. 
En 42-åring från Bollnäs kommun 

åtalades men frikändes. Tingsrätten 
ansåg det inte bevisat att det var 
han som kört skotern. Både den 
dömde mannen och åklagaren har 
överklagat domen till hovrätten. 
Han vill frias eller åtminstone få 
ett lindrigare straff. Åklagaren Åse 
Schoultz vill att han döms till ett 
längre fängelsestraff. Dessutom 
vill hon att hovrätten ska riva upp 
42-åringens friande dom och döma 
honom för grovt jaktbrott efter att 
hon låtit en skoterexpert granska 
hans snöskoter på nytt.

SKäRpt StRAff föR tjUv-
jAKt på jäRv
En man i 30-årsåldern har dömts 
till två års fängelse för tjuvjakt. 
■ Han har med sin skoter hetsat 
och flera gånger kört över en järv 
så att den dödades. Hovrätten för 
nedre Norrland skärpte straffet för 
mannen från Norrbotten. I Luleå 
tingsrätt dömdes han till 1,5 års 
fängelse. Hans jämnårige kamrat 

BirGiTTa WiBerG

Noterat på jaktfronten
NoteRAt på jAKtfRoNteN
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som fälldes och fick samma straff 
i tingsrätten frias nu av hovrätten 
som anser att det inte finns något 
bevis för att hans skoter deltagit i 
hetsjakten på järven. 
Den grymma jakten utspelades 
i slutet av april 2010 och 
dokumenterades av länsstyrelsens 
naturbevakare som kunde följa 
skoterspåren tillbaka till en stuga 
där de två männen vistades, skriver 
TT.

NAtURvåRDSveRKet 
gjoRDe fel Som tIllät 
jAKt på jUNSelevARgeN
Naturvårdsverkets beslut 
om skyddsjakt på den 
genetiskt viktiga vargtiken i 
Junseleområdet har upphävts av 
förvaltningsrätten.
■ Enligt rätten uppfyller Naturvårds-
verkets beslut om skyddsjakt inte kri-
terierna för undantag från förbudet 
att döda varg. Svenska Naturskydds-
föreningen, Föreningen Nordulv och 
Svenska Rovdjursföreningen hade 
överklagat beslutet om skyddsjakt till 
Förvaltningsrätten i Stockholm. 
Den så kallade Junselevargen har fle-
ra gånger flyttats söderut för att inte 
renskötseln ska störas, men honan 
har återvänt varje gång. Naturvårds-
verket vill fortfarande skjuta vargho-
nan och har överklagat Förvaltnings-
rättens dom.

vARgAR hotAS Av Utplå-
NINg
De berömda vargarna på ön 
Isle Royale i Lake Superior i USA 
hotas av utplåning sedan de för 
första gången på över 60 år har 
misslyckats med att fortplanta 
sig. 
■ Vargarna, som invandrade på ön 
1949, har studerats intensivt sedan 
1959 och har gett forskarna ovär-
derliga kunskaper om vilda vargars 
ekologi och beteende. Problemet är 
att vargarna härstammar från endast 
tre individer, och i dag är extremt in-
avlade. Inaveln tros vara orsaken till 
att de inte längre får valpar. Nu är 
frågan om man ska rädda stammen 
- som består av endast åtta djur - ge-
nom att tillföra nytt blod utifrån. 

vARgAR I DANmARK
Minst tre olika vargar har 
vandrat runt på Jylland i 
Danmark de senaste månaderna 
■ Det visar DNA-analyser från Na-
turhistorisk museum i Århus och 
Århus universitet. Vargarna har up-
pehållit sig i skogsområdet på mel-
lersta Jylland, söder om Silkeborg 
och Herning. Alla tre är hanar så det 
finns inget som tyder på att Danmark 
får en vargfamilj i år. Det är bekräf-
tat att en av vargarna kommer från 
Tyskland, medan de två andra tros 
härstamma från Polen, skriver TT-
Ritzau.

NoteRAt på jAKtfRoNteNNoteRAt på jAKtfRoNteN
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NoteRAt på jAKtfRoNteN
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BjöRNARNA BlIR fäRRe I 
NoRge
Björnarna blir färre i Norge 
medan varg och järv ökar, enligt 
en rapport från Rovdata.
■ Förra året fanns 137 björnar inn-
anför Norges gränser, en nedgång 
jämfört med året innan då det fanns 
151. År 2010 var de 166. Däremot 
tycks vargstammen öka. Hittills i år 
uppskattas antalet till mellan 64 och 
77 jämfört med ett år tidigare då det 
registrerades mellan 56 och 64 var-
gar. I fjol föddes 68 järvkullar, tio kul-
lar fler än året innan

vARghAtARe SKRämmeR 
meR äN vARgeN
På två av tre svenska 
länsstyrelser har tjänstemän 
med ansvar för rovdjursfrågor 
utsatts för hot eller trakasserier, 
visar Svenska Dagbladets 
kartläggning. 
■ Hot eller trakasserier kommer 
både från de som inte vill att det ska 
finnas varg i Sverige och från de som 
inte tycker att några vargar ska skju-
tas. 
En enkät som SvD skickat ut till 
samtliga länsstyrelser i landet visar 
att 13 av landets 21 länsstyrelser har 
eller har haft problem med hot el-
ler trakasserier mot tjänstemän som 
jobbar med rovdjursfrågor. Fem läns-
styrelser har lämnat in polisanmäl-
ningar på grund av brott riktade mot 
rovdjursjobbare det senaste året, 

och i tre län har enskilda anställda 
fått särskilda skyddsåtgärder som 
skyddad identitet eller larmutrust-
ning efter hot. 
Andra länsstyrelser har anmält tidi-
gare, eller vittnar om att det före-
kommit problem som inte rapporte-
rats till polisen. Det kan handla om 
tjänstemän som upplever pressande 

kanadensisk varg får syn på tvåbent varelse.
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situationer när de stöter på männis-
kor ute i skogen, även om inga regel-
rätta hot uttalas. Minst en rovdjurs-
handläggare har slutat sitt jobb på 
grund av trakasserier i hembygden. 
Ett annat exempel är hatkampanjer 
mot enskilda tjänstemän i sociala 
medier, i artikelkommentarer eller 
på diskussionsforum på nätet. En-

ligt Nils Carlsson, rovdjurshandläg-
gare i Skåne, är Facebook och en del 
jakttidningars artikelkommentarer 
viktiga arenor för vargmotståndar-
na. Han påpekar att personalen inte 
kan gå in och svara på falska påstå-
enden och förtal, och att många kän-
ner sig mycket frustrerade. 
15 länsstyrelser uppger att de utfört 
åtgärder för att förbättra säkerheten, 
till exempel att minska på ensamar-
betet. Nyligen kom också en lag som 
innebär att naturbevakare får identi-
tetskort utan personnummer.

ARBetSlöSA KAN StäNgSlA 
mot vARg
Nu kan det bli långtidsarbetslösa 
som sätter upp rovdjursstängsel 
i södra Sverige. Statliga 
Skogsstyrelsen har 1 500 
personer anställda i projekt 
och de kan sättas in i arbetet, 
berättar TV4-Nyheterna.
■ – Huvudsaken är att vi inte kon-
kurrerar med befintliga entreprenö-
rer och att vi tryggar ekonomin för 
projektet. Är det en samhällsnyttig 
insats som ligger inom vårt arbets-
område så kan vi göra det, säger 
Johan Harrysson, distriktschef inom 
Skogsstyrelsen.
Skogsstyrelsen kan dock bara bidra 
med arbetskraften. Materialkostna-
derna för stängslen ryms inte inom 
bolagets budget utan där måste sta-
ten skjuta till medel.

FoTo: HAns Ring
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tUSeNtAlS fåglAR DöR I 
fISKeNät
Birdlife International har 
beräknat att omkring 76 000 
fåglar dör i fiskenät varje år i 
Östersjön.
■ Det innebär att Östersjöns fåglar 
är oerhört hårt drabbade jämfört 
med havsfåglar i andra delar av värl-
den. Forskare på Högskolan Gotland 
har föreslagit ett antal åtgärder för 
att minska skador på sjöfåglar från 
fisknät. Riksdagsledamoten Jens 
Holm (V) frågade den 20 maj lands-
bygdsminister Eskil Erlandsson (C)
vilka åtgärder han planerar vidta 
för att skona ett stort antal fåglar 
från död i fisknät. I sitt svar hänvi-
sar landsbygdsminister Erlandsson 
till EU-kommissionens handlingsplan 
för att minska oavsiktliga fångster av 
havsfåglar i fiskeredskap. Regering-
en fortsätter dessutom det nationella 
arbetet med att minimera fångst av 
havsfågel och andra ”icke målarter” 
vid fiske enligt svaret, och som ex-
empel nämns utfasning av drivline-
fisket under 2012 samt införandet av 
begränsningar för nätfiske på grunt 
vatten. 

96 000 älgAR DöDADeS
96 000 älgar dödades under 
2012 års jakt, varav 45 procent 
var årskalvar.      
■ Det visar siffor från Svenska Jäga-
reförbundet. Det är en liten minsk-
ning jämfört med året innan då cirka 

99 500 älgar dödades. Andelen skjut-
na årskalvar ligger relativt stabilt 
över tiden, med små variationer mel-
lan åren. 

SveRIgeS BjöRNStAm RIS-
KeRAR Att RASeRAS
Sveriges unika björnstam 
riskerar att raseras, skriver 
Rovdjursföreningen i en 
debattartikel som publicerats i 
flera tidningar. 
■ Enligt föreningen förefaller det 
pågå en omfattande men dold deci-
mering av den svenska björnpopu-
lationen i de sex björnlänen; Norr-
botten, Västerbotten, Jämtland, 
Västernorrland, Dalarna och Gävle-
borg. En population som med stor 
möda byggts upp sedan den skjutits 
ned till 130 individer på 1930-talet. 
Riksdagen har tydligt uttryckt att det 
inte finns något behov av att minska 
björnstammen eftersom björnen inte 
orsakar några stora skador och män-
niskor i stort är positiva till björn. 
Trots detta har licensjakten ökat 
från 195 skjutna björnar år 2008 till 
drygt 300 individer i fjol. Dessutom 
dödas 55 björnar i skyddsjakt våren 
2012. Den illegala jakten är ett mör-
kertal. Svenska Rovdjursföreningen 
känner stor oro över dagens björn-
förvaltning. Ingen myndighet verkar 
ta det övergripande ansvaret för ut-
vecklingen av björnpopulationen på 
nationell nivå. 

NoteRAt på jAKtfRoNteN
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vAR tIoNDe BjöRN SKA 
SKjUtAS I höSt
Totalt 305 björnar får skjutas i 
Sverige under årets licensjakt 
2013. Det innebär att nästan var 
tionde björn får skjutas. Jakten 
pågår från 21 augusti till längst 
15 oktober.
■ – Det fanns ungefär 3 300 björnar 
vid den senaste beräkningen 2008, 
och det finns nog några hundra till 
nu, säger Per Risberg vid Natur-
vårdsverkets jakt- och viltförvaltning, 
till Sveriges Radio.
Ytterligare ett 50-tal björnar skjuts 
varje år genom så kallad skyddsjakt.
I Norrbotten splittrade björnjakten 
länsstyrelsen. Länsstyrelsens egna 
naturvårdshandläggare ville tillåta 
jakt på 66 björnar men landshövding-
en, Sven-Erik Österberg, beslutade 
om att 90 björnar får skjutas. Svens-
ka Rovdjursföreningen känner stor 
oro över den ökade licensjakten på 
björn i Sverige. 
- Det är väldigt olyckligt att inte 
Naturvårdsverket tar något över-
gripande ansvar för att bevara 
björnstammen, säger Ann Dahleus, 
generalsekreterare, till Norrbottens-
Kuriren.

vARgDeBAtteN DelAR äveN 
USA
I USA har frågan om vargens 
överlevnad länge delat landet. 
■ För 40 år sedan var rovdjuret nära 
att utrotas men ett omfattande fede-

ralt program har gjort stammen livs-
kraftigare. Nu beräknas 6 100 vargar 
finnas i landet, spridd i tio delstater 
i nordväst. Det räcker, tycker reger-
ingen Obama som vill slopa de flesta 
jaktrestriktionerna. Förslaget app-
låderas av farmare som sett djur gå 
förlorade till vargen men möter pro-
tester hos vargforskare som anser 
att stammen ännu inte är tillräckligt 
stark, skriver AP. 

SKjUtet RovDjUR INget 
fAll föR polISeN
Den 1 juli trädde en ändring i 
jaktförordningens paragraf 28 i 
kraft. 
■ Den innebär att en person som dö-
dat ett rovdjur för att freda ett tam-
djur ska anmäla händelsen till läns-
styrelsen och inte, som tidigare, till 
polisen. Förändringen innebär att 
länsstyrelsen kommer att göra en 
första bedömning, och om det sedan 
finns misstanke om brott ska läns-
styrelsen anmäla händelsen till po-
lisen.

INgeN SlUtSAtS om vAR-
geNS fRAmtID 
Naturvårdsverket drar ingen 
slutsats om hur många vargar 
det ska finnas i landet för att 
arten ska anses livskraftig.
■ – Det har det kommit väldigt 
många olika synpunkter från olika 
forskare och forskargrupper, det är 
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ännu inte klart vad som krävs, säger 
Mark Marissink, enhetschef för enhe-
ten för natur och mångfald på Natur-
vårdsverket, till TT.
Var sjätte år rapporterar myndighe-
ten tillståndet för 164 arter och 89 
naturtyper i Sverige. Förutom livs-
miljö och populationsstorlek rappor-
teras framtidsutsikter och bevaran-
destatus. Enligt Naturvårdsverket 
tyder det mesta på att vargens popu-
lationsstorlek inte längre är ett pro-
blem i sig.
– Det finns inga problem med utbred-
ningsområdet eller livsmiljön, vargen 
kan leva på många olika miljöer. Det 
vi diskuterat länge är inavelssituatio-
nen, och vi har fortfarande inte rik-
tigt fått något klart och tydligt svar, 
säger Marissink.
EU:s lista över skyddsvärda arter be-
står av djur som anses intressanta att 
bevara i EU som helhet. Den vanli-
gaste anledningen till att vissa arter 
inte har gynnsam bevarandestatus 
är att populationen är för liten. Men 
för andra arter är miljön ett problem. 
Populationen av gråsäl i Östersjön är 
stor, men miljögifterna gör att Natur-
vårdsverket inte vet hur arten påver-
kas på lång sikt.
Sverige delas in i tre biogeografiska 
regioner på land och två i havet. Bil-
den är splittrad, generellt ser det lite 
bättre ut i fjällen än i resten av lan-
det. 
I den boreala regionen, som täcker 
hela landet förutom fjällen och delar 
av södra Sverige, är utter, asknätfjä-

ril, flodkräfta, skogshare och större 
vattensalamander några av arterna 
som spås dåliga framtidsutsikter. Ar-
ter som anses ha gynnsam bevaran-
destatus är bland annat harr, bäver, 
åkergroda och vattenfladdermus. 
Bedömningen har Naturvårdsverket 
gjort med hjälp av artdatabanken från 
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). 
Den har skickats till EU:s miljöbyrå 
i Köpenhamn, som ska kvalitetsgran-
ska innehållet. Först vid årsskiftet 
kommer den att vara slutgiltig.

vARgStAmmeN StöRRe äN 
på läNge
Den skandinaviska 
vargstammen växer och är nu 
den största på 150 år.
■ Enligt Viltskadecenter, som sam-
manställt länsstyrelsernas rovdjurs-
inventeringar, fanns det totalt om-
kring 380 vargar under den gångna 
vintern. Siffran som Viltskadecenter 
anger är en preliminär uppskattning 
av antalet vargar, den slutgiltiga rap-
porten kommer i september. 

mAjoRIteteN vIll hA vARg
Människor i storstäder är mer 
positiva till varg än personer på 
landsbygden, enligt en studie 
vid SLU. 
■ Nästan 5 000 svenskar har svarat 
på undersökningen som finansierats 
av Naturvårdsverket. Svenskarna är 
splittrade i frågan, även om en knapp 
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majoritet tycker om att ha varg i Sve-
rige.  Stödet för att utöka vargstam-
men är lägst i kommuner där det 
finns varg. I Ovanåker och Älvdalen 
vill mer än en tredjedel av befolk-
ningen inte ha några vargar alls.   
Två av fem svenskar har ingen åsikt 
om hur många vargar det ska finnas i 
Sverige, rapporterar TT.

De StoRA DjUReN åteRtAR 
eURopA
Naturskydd fungerar. Många 
stora djur- och fågelarter ökar 
oväntat snabbt i antal i Europa 
– ett resultat av aktivt och 
målinriktat naturskyddsarbete, 
skriver Dagens Nyheter.
■ Stora rovdjur, örnar, tranor, gäss, 
hägrar, storkar, sälar, valar, visenter 
och hjortar i Europa håller alla på att 

FoTo: HAns Ring (Hägn)samspråk vargar emellan.
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återhämta sig. Allra bäst går det bör 
de stora rovdjuren, och vargen finns 
nu i större delen av Europa. Björn-
stammen ökar också snabbt i norra 
Europa. Till och med det spanska lo-
djuret, den iberiska panterlon, verkar 
sakta återhämta sig efter nästan total 
utrotning. För bara tio år sedan fanns 
det färre än hundra djur kvar, men i 
dag lever runt 350 vuxna lodjur i söd-
ra Spanien. Att stammen har ökat så 
mycket på så kort tid beror främst på 
att djur har fötts upp i fångenskap för 
att kunna sättas ut och hjälpa arten 
att överleva. Annars är det minskad 
jakt som gynnar rovdjuren. Männis-
kor har högre tolerans mot rovdjur 
nu än tidigare, och jakten har blivit 
reglerad. Här i Sverige har rovdjuren 
återhämtat sig tack vare starkt skydd 
från myndigheter och EU.
Även många fågelarter ökar snabbt. 
Grågås, sångsvan och trana går det 
riktigt bra för. I dag häckar runt 6 
000 par sångsvanar i Sverige jämfört 
med 30 par i mitten av 1970-talet, 
och det finns mer än tio gånger fler 
tranor i Europa nu än för 30 år se-
dan. Även fåglarnas återkomst beror 
på reglerad jakt, här och i södra Eu-
ropa. Men återhämtningen har tagit 
tid. Ibland har enskilda personer va-
rit avgörande för en arts överlevnad 
och återhämtning. På 1970-talet var 
havsörnen i Sverige svårt förgiftad 
av DDT och PCB och nästan utrotad. 
Björn Helander på Naturhistoriska 
riksmuseet drog igång en folkrörelse 
som lade ut mat utan gift till fåglarna 

på vintern. Tack vare det kunde ung-
arna överleva, och nu finns flera tu-
sen havsörnar i Sverige.
Även djur i haven kommer tillbaka. 
Sedan valjakten reglerades i början 
av 1970-talet och den kommersiella 
jakten helt upphörde 1986 går det 
bättre och bättre för de flesta av 
valarna. Nu tjänar turistindustrin 
mycket mer pengar på valsafarier än 
vad valfiskarna gjorde på jakten.
Men alla djur har det inte lika lätt. 
Jakt på fjällräv förbjöds redan i slu-
tet av 1920-talet, men räven har haft 
svårt att komma tillbaka. På 1980-ta-
let fanns det bara 30 fjällrävar kvar 
i Sverige eftersom lämlarna de äter 
också försvann. Stockholms univer-
sitet och Länsstyrelsen i Jämtland, 
med stöd av Världsnaturfonden, lade 
ut mat till rävarna och tog bort röd-
räv som kom för nära lyorna. För 15 
år sedan återkom lämmelåren, och 
när det blev lämmelår två åt i rad 
föddes 700 fjällrävsvalpar i Skandi-
navien 2011.
Trots alla goda nyheter minskar ändå 
den biologiska mångfalden. Insek-
terna avtar katastrofalt mycket på 
många håll, och fågelarter som ejder 
har gått ned med 90 procent i Stock-
holms skärgård, förmodligen av brist 
på vitamin B1 eller tiamin. Staffan 
Widstrand, VD för och initiativtagare 
till naturskyddskommunikationspro-
jektet Wild Wonders of Europe, me-
nar ändå att alla goda exempel visar 
att det går att rädda även de arter 
som fortfarande är i fara.

NoteRAt på jAKtfRoNteN
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Varma dagar, torra dagar, som om 
det vilda tar det alldeles lugnt 

sådana dygn. Kanske är det dessa 
veckor av mäktigt högtryck som vi 
bäst kommer att minnas från somma-
ren 2013. 

 Ett fågelbad är mycket viktigt att 
erbjuda under torra, soliga somrar. 
Många villaområden bjuder inte på 
mycket vatten. För igelkottar kan det 
vara livsavgörande att finna fram till 
en skål av sten eller plast med det 
räddande vattnet. Och besökarna 
bjuder oss på trevlig underhållning. 
Trädgården – där människor har to-
tal makt över djur och växter (och det 
passar våra attityder!) Trädgården – 
oaserna för många vilda varelser där 
populationstätheterna ofta är högre 
än i ”vildare” områden. 

UNDeR SommAReN hAR vargen kom-
mit till också den sydligaste provin-
sen där det är tätt mellan människor 
och vägar, men inte omöjligt tätt ur 
vargens synpunkt. Man kan nog säga 
vargen i singular eftersom det torde 
röra sig om en individ åt gången. 

Och den har ”härjat” som medierna 
uttrycker det, i form av får som är 
lätta att ta. De är inte adekvat in-
stängslade, nästan aldrig bevakas de 
av vakthundar. Straffet: dödsstraff 
för vargen efter Länsstyrelsens be-
slut (som överklagats). Får har som 
sagt dödats men fårägarens syfte är 
ju ofta att, jo, döda sina får vid nå-
gon tidpunkt, och ersättning utgår ju 
för de som vargen gett sig på. Men 
mestadels tycker folk att vargen är 
ohyggligt hemsk som dödar, inte att 
fårägaren är hemsk när han dödar. 

En reflektion, en infallsvinkel 
endast… Men framför allt, bättre 
stängsling och skälig ersättning från 
myndigheterna! Det blir oundvikli-
gen mycket om stora rovdjur när vi 
ger exempel på massmedias rappor-
tering ”på jaktfronten”. 

meN Det äR och förblir viktigt att vi 
stort uppmärksammar den ofantligt 
mycket mer omfattande förföljelsen 
av rävar och grävlingar och kråkfåg-
lar och alla de andra mer ”vardagli-
ga” djuren. Varje djur är även där en 

Till sist
arne oHlsson

tIll SISt
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individ, inte bara en siffra i matema-
tik och statistik.

När vi går in i november blir da-
garna rejält korta och ibland känns 
de som en resa i dunkla dagrar med 
allt sparsammare färgtoner. Men no-
vember bjuder på en diskret charm 
 

 som visar sig om vi bara bjuder till. 
Och inte minst – det är då som vi vill 
ha era bidrag till Jaktdebatt nr 4: 

senast 4/11 till
arne.e.ohlsson@telia.com
   Vi tackar på förhand!

arNe OhlssON

tIll SISt

FoTo: KARl-EVERT lunDgREndovhjortar.
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jAKtKRItIKeRNA

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

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

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

 ◾ att uppmärksamma djur- och fauna-
skyddsproblem vid jakt

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

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

 ◾ att beakta etiska och humanitära as-
pekter på jakt

Medlemsavgifter 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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Göktyta, sensommarbesökare i trädgårdar där den med god aptit äter myror. sen har den 
en lång och farofylld resa framför sig till tropiska afrika. inget kan vara mer dumt och onö-
digt än om faran består av jägare på malta eller i nordafrika. vi hoppas möta den åter i maj 
månad, i en hagmark eller lövskog där den ropar ty-ty-ty... 

FoTo: ERlAnD sVEnsson


