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… har vi satsat på att göra Jakt-
kritikerna till en mer känd förening. I 
höst har vi fått en debattartikel publi-
cerad i flera tidningar och vi har haft 
ett flertal annonser i olika tidskrifter.   

Vi kommer under 2014 att satsa 
mer pengar på annonser och för för-
sta gången vara med på en mässa för 
husdjur. Det är en mässa som både 
samlar sällskapsdjur och husdjur och 
vi kommer att vara lite udda som 
värnar om de vilda djuren. Men själv-
klart ska man inte göra någon åtskill-
nad mellan djur. Som i andra sam-
manhang är man mer känslomässigt 
bunden till de man känner eller har 
en nära kontakt med, men som varel-
ser är ju individerna lika. Det ska bli 
spännande att uppleva mässbesökar-
nas reaktioner. Vi hoppas naturligtvis 

att det är djurvänner som kommer 
och tycker som vi, när det gäller djur. 

VåRA SAtSNINGAR hIttIllS tycks ha 
fallit väl ut. Vi får ett par ansökningar 
per vecka av personer som hör av sig 
genom vår hemsida och vill bli med-
lemmar. Vi har också fler som anslu-
ter sig till vår Facebook-grupp. Vi är 
nu 460. Även om antalet är löjligt 
litet i jämförelser med de flesta an-
dra grupper så är det en betydande 
uppgång sedan i våras då vi var 100 
färre. Jag hoppas att det ska bli en 
”snöbollseffekt” som rullar på och 
samlar fler och fler då gruppen blir 
mer kand. Jag ser gruppen som en 
annonstavla där vi kan visa oss och 
framföra våra synpunkter. 

Mina personliga åsikter i skilda 

Sen sist
Hans rYTTman

SeN SISt
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frågor tar jag upp i min blogg som 
också mycket glädjande nog för-
dubblat sitt läsarantal från i somras. 
För närvarande har jag 1200 läsare 
per månad. Ett problem är att hålla 
i gång bloggen någorlunda kontinu-
erligt. Det är trots allt inte så många 
jakthändelser som sker och tas upp i 
våra medier. 

Hemsidan har haft en ganska kon-
stant besökskrets på ca 4 000 besök 
per år. Hemsidan är ju inte en nyhets-
sida och av naturliga skäl finns det 

därför ingen anledning att besöka 
den mer än en första gång för med-
lemssökning eller få en allmän upp-
fattning om föreningen. 

Jag ser med tillförsikt fram mot 
2014 som förhoppningsvis blir än 
mer framgångsrikt än detta år. Vi har 
ju, som vi skrivit om i Jaktdebatt, en 
stor potential för nya medlemmar då 
mer än 60 % av svenska folket är ne-
gativa till jakt som sker för nöjes och 
spännings skull - vilket jag anser är 
att all jakts syfte. 

SeN SISt

Mässan som vi nämner ovan är Husdjursmässan i Kista. Den pågår mot 
slutet av julhelgen, närmare bestämt de fyra dagarna 3 – 6 januari 2014. 
Besöker du mässan, glöm inte att titta in i vår monter.

   
Öppettiderna är
   Fredagen 3 januari kl. 10 – 18
   Lördagen 4 januari kl. 10 – 18
   Söndagen 5 januari Trettondedagsafton kl. 10 – 18
   Måndagen 6 januari Trettondedag jul kl. 10 - 17 

Kom gärna och besök oss i Kista. Vi vill gärna också att fler hjälper oss  
på mässan. Hör alltså av dig t ex till mig: hans.ryttman@telia.com  
tel: 08 - 94 09 63 el 0768 - 44 95 44.
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SeN SISt

åRSmöte 2014

Så vill vi redan nu påminna om vårt årsmöte 2014. Det äger rum centralt 
i Stockholm, närmare bestämt på Folkungagatan 154. Datumet är 12 
april, just innan påskveckan inleds och våren förhoppningsvis har kom-
mit. Gör gärna en anteckning om detta i kalendern och vi hoppas att se 
er där. Vi bjuder på fika.

FoTo: KArl-EvErT lunDgrEn
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Böcker som tar upp jaktens verk-
lighet i markerna, om det som 

så drastiskt och ofta grymt drabbar 
de vilda djurens liv, är en bristvara i 
Sverige. Desto fler glorifierande jakt-
skildringar skrivs av jägarna. Och 
de jagade djuren kan ju inte själva 
skriva… Därför måste vi finnas som 
talesmän för dem.

Nu FiNNS eN viktig och angelägen 
bok (som e-bok eller på papper) som 
du absolut bör läsa, och tipsa andra 
djurvänner om, och kanske ge bort 
som present. Det är en print on de-
mand-bok, det vill säga den trycks 
när du beställer och skickas hem till 
dig.

JAktkritik
EssäEr Och blOggAr  
OM JAktEns AVArtEr

text: Hans Ryttman
Foto: Hans Ring/N
Form och layout:  
Staffan Melin/Oscillator

Format: 179 x 105 mm,
176 sidor
ISBN: 978-91-637-4136-4
Publit
Se annonsen på nästa sida
Priset är endast 99 kronor (frakt 
tillkommer när du beställer den som 
tryckt bok)

eN VIktIG BOk

En viktig bok
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I denna bok sammanställer Hans Ryttman, före detta universitetslektor
med genetik och statistik som ämnen, en mängd argument mot den jakt
som bedrivs i Sverige. Det är en förgörande kritik och samtidigt saklig
uppgörelse mot det som en del kallar nöje och andra djurplågeri. Med
stöd av befintlig forskning visar han på det hyckleri som existerar för en
enda sak – att jägarna ostört ska få fortsätta att döda djur i skog och
mark.

Beställ som tryckt bok eller e-bok på jaktkritikerna.se/butik/jaktkritik.

Vinsten från denna bok går till Jaktkritikerna.

JAKTKRITIK
ESSÄER OCH BLOGGAR
OM JAKTENS AVARTER

HANS RYTTMAN

ÅRETS BOK – ÅRETS JULKLAPP!

NYHET!

eN VIktIG BOk
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tAklIV

IllusTrATIon: MAlEnA sTADIgs 
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tAklIV

Redan under tidig vår hörde jag i 
år måsarnas skriande över Lun-

dataken. Ett lite nytt och positivt 
inslag i stadens puls, tyckte jag. Till 
och med morgonbussarnas brum-
manden nere på gatan överröstades. 
Kvar i sängen slöt jag ögonen ibland 
och fantiserade om att jag bodde vid 
havet och nästan kunde höra avläg-
set vågskvalp.

Men redan under årets långa och 
kalla vinter 2012 - 2013 hade jag tagit 
för vana att så ofta jag hann gå upp 
på min takterrass för att med kikaren 
i hand titta efter pilgrimsfalken som 
höll till kring domkyrkan. Södra tor-
net var favoritplatsen. Oftast kunde 
man se den sitta allra högst upp på 
kulan och liksom luta sig mot torn-
spiran. Majestätisk och med upprätt 
hållning blickade den ut över den 
bullrande staden. Det var en mäktig 
upplevelse varje gång jag hade turen 

att få se den. 
Fågeln blev liksom mitt dagliga 

sällskap där uppe på terrassen. En 
trogen granne som man kunde säga 
hej till.

Ibland gjorde den utfall mot du-
vorna. Vilken kraft i jakten! Falken 
hade verkligen gott om föda med 
mängder av svartfågel och duvor som 
ju ständigt rör sig kring domen och 
parken Lundagård.

En lördagförmiddag såg jag falken 
sitta i en fönsternisch i ett av valven 
i södra tornet. Den hade precis slagit 
en duva och i tuben kunde jag se hur 
den systematiskt plockade sitt byte. 
Först knipsade den av vingarna med 
sin kraftiga näbb, sedan plockades 
fjädrarna, en efter en, noggrant bort. 
Som snöflingor for dunen runt i vin-
den medan vingarna singlade ner på 
torget.

Det märkliga var att ingen lör-

Takliv
Om vilda varelser nära oss, som utmanar ödet mot människors makt. 
Har människogrannarna den tolerans och empati som förutsätter 
fredlig samexistens? HELENA HEYMAN berättar om ett fiskmåspar i 
hjärtat av den skånska universitetsstaden.
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dagsshoppare tycktes lägga märke 
till dramatiken ovanför sina huvu-
den. Jag såg inte en enda person lyfta 
blicken. Ingen reagerade på ”snö-
flingorna” som kom dalande eller 
de blodiga vingarna som landade på 
domkyrkoplatsens nya stenläggning.

Även nere från gatan kunde man 
utan kikare tydligt se falken sittande 
på något av tornen ibland. Den sto-
iska hållningen skilde den lätt från 
kråkor och duvor även på långt håll. 

Full av entusiasm gick jag in på 
Sydsvenskans kontor och berättade 
om den mäktiga vintergästen på do-
men. Och det dröjde inte många da-
gar förrän lundaborna kunde glädja 
sig åt ett reportage med helsidesbild 
på falken!

När vintern övergick till vår såg 
jag alltmer sällan avbitna vingar och 
fjädrar blåsa omkring på den annars 
så ödsliga Domkyrkoplatsen. Torget 
hade ju faktiskt fått ”liv” ett tag av 
flygande bytesrester och träck. 

 Jag saknade falken. Jag hade hop-
pats på att en dag få se två falkar och 
kanske rentav en häckning. Men pil-
grimsfalken gav sig iväg efter några 
månader.

SNARt kuNDe JAG i stället flytta mitt 
intresse till fiskmåsarna. Det var inte 
tillfälligt förbiflygande måsar som jag 
hört skria. Jag upptäckte att det var 
ett stationärt par som höll till uppe 
på taken över mitt kvarter mitt emot 
Åhléns. 

En solig morgon i slutet av maj 
bar jag upp min frukost på takter-
rassen och upptäckte ett måshuvud, 
som stack upp ur grannhusets bort-
glömda blomsterlåda. Bland över-
blommade maskrosor och visset gräs 
i lådan hade måsarna uppenbarligen 
byggt sig ett bo. Måsen i lådan såg på 
mig, men låg kvar och verkade inte 
bli störd. Snart såg jag också stjärten 
sticka ut över lådkanten.

Sex våningar upp har alltså grann-
huset en allmän terrass, som jag bara 
har sett folk på under nyårsafton. (Då 
skålar man nämligen mellan terras-
serna här uppe på taken!) Under åren 
har jag kunnat ana vissa försök till 
odlingar i den stora blomsterlådan av 
trä, men någon kontinuitet vad gäl-
ler skötsel och intresse har uppen-
barligen saknats. Utan vattning och 
i stark sol har eventuell växtlighet 
snabbt vissnat ner till gulnat gräs.

Men nu hade alltså ett måspar i 
stället gjort fint åt sig i lådan. Jag såg 
hur måsstjärten vispade till och fäll-
de de sista vissna maskrosstjälkarna. 
Fågeln buffade runt och bäddade och 
slog sig åter till ro en stund. 

Maken/makan rörde sig i snäva 
cirklar över taken och boet. Två fa-
voritplatser var gaveltaknocken mot 
gården, och skorstenen på H&M-
huset.

En kråka kretsade över blomlådan 
och genast kastade sig maken ner 
från sin utkiksplats och jagade bort 
kråkan. Lugnt ett tag igen.

tAklIV
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 Så flög måsen ner och satte sig på 
terrassmuren. Makarna såg på var-
andra och fågeln i boet lät höra ett 
vackert kort kvitter som från en små-
fågel. Först trodde jag lätet kom från 
en annan fågel, men jag såg att må-
sens gröngula näbb rörde sig och för-
stod att det måste vara någon slags 
hälsningssång måsarna emellan. Och 
så bytte fåglarna plats i blomster-
lådsredet.

Måtte inte hyresgästerna i grann-
huset få för sig att gå upp på takter-
rassen förrän nästa nyårsafton, tänk-
te jag och höll tummarna.

MeN TyVärr Fick jag redan en vecka 
senare erfara att blomsterlådan ing-
alunda var bortglömd. Alla vissna 
strån och ett litet måshuvud och en 
fågelstjärt som brukade sticka upp 
var nu borta och i stället för fågelbo 
och ruvande mås låg en grov vatten-
slang i blomsterlådan, hoprullad som 
en orm med svansen hängande över 
lådkanten.

Och över hustaken kretsade skri-
ande måsar.

Lund i juni 2013

tAklIV

FoTo: HAns rIng

tAklIV
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AllA DeSSA SkJutNA DJuR

FoTo: KArl-EvErT lunDgrEn
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Jag har under många år skrivit om 
och gett kommentarer till Svenska 

JägareförbundetS avskjutningsstatis-
tik. Vid en genomgång av äldre Jakt-
debatt fann jag att jag gjort det sedan 
1989. De första rapporterna som jag 
fick av Jägareförbundet var stencile-
rade papper som också innehöll ett 
flertal arter som jagades men som 
numera är fridlysta: hermelin, ekor-
re, stjärtand, skedand, brunand, ber-
gand, svärta, sothöna, enkelbeckasin 
och skrattmås. 

På den tiden Jakttidsberedningen 
verkade fick vi yttra oss om förslagen 
som remissinstans för Naturvårds-
verket och vi hade naturligtvis flera 

avvikande förslag, bl a fridlysning av 
ovannämnda arter. Vilket inflytande 
vi hade är självfallet svårt att be-
döma. Jag tror nog att flera av leda-
möterna i Jakttidsberedningen också 
ansåg att jakten på dessa arter var 
otidsenlig.

Alltnog, idag finns det fortfarande 
flera jagade arter som borde fridlysas 
beroende på minskande populationer 
som ejder och sjöorre, men naturligt-
vis från vår synpunkt sett också alla 
de som ingår i ”viltvården”. Det sam-
ma borde gälla små arter som kricka 
och björktrast som ju knappast ger 
något kött till jägaren. 

Många ifrågasätter också jakten 

AllA DeSSA SkJutNA DJuR

Som vi årligen brukar i nr 4 av Jaktdebatt presenterar vi här den 
statistik från Svenska Jägareförbundet som omfattar dödade däggdjur 
och fåglar. Trots materialets inbyggda brister pekar den på vad hund-
ratusentals vilda djur drabbas av år efter år och hur fördelningen är 
på olika arter.
   Den här gången omfattar det avskjutningsstatistiken för jaktåret 
2011/2012. Ett jaktår räknas som 1 juli – 30 juni. 

Alla dessa skjutna 
djur
hANS RyttmAN
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på våra skogshöns då de har krym-
pande populationer eftersom de är 
dåligt anpassade till produktions-
skogarna. Jägarna hävdar att av-
skjutningen som inte minskar visar 
på goda populationer men det kan ju 
vara så att med krympande tillgång 
så stiger priset på tjäder och orre vid 
avsalu och det blir mer lönande att 
jaga.

AVSkJutNINGSStAtIStIkeN INGåR 
i Jägareförbundets ”allmänna upp-
drag” gentemot staten som Jäga-
reförbundet fick 1939. Statistiken 
ansågs vara till hjälp för att reglera 
avskjutningen men har aldrig an-
vänts i detta syfte. 

När Jonas Kindberg anställdes på 
Jägareförbundet blev det ett lyft för 
utformningen av statistiken. Det blev 
fylliga beskrivningar av insamlings-
rutiner och andra delar av rappor-
ten. Sedan ett antal år är statistiken 
tillbaka till den ursprungliga nivån 
och Jonas arbetar nu med för Jäga-
reförbundet ”viktigare” saker, enligt 
honom själv. Jag förstår att Jägareför-
bundet inte anser statistiken viktig. 
Ingen (mer än kanske jag) efterfrå-
gar den. Nyttan av den kan ju också 
ifrågasättas. Inget enskilt år säger 
något då insamlingen inte är upplagd 
på ett statistiskt vis utan tillfällighe-
ter påverkar antalet som uppges. 

I den rapport jag fått står det att 
den rapporterade arealen är 9 398 

714 ha och medeltäckningen av län 
är 35 %. På vilket sätt och hur många 
och vilka de deltagande jägarna är 
som lämnat uppgifter framgår inte. 
Men kanske de trender, som jag bru-
kar förse denna genomgång med, ger 
en aning om jakttrycket på arterna 
jag tar upp. 

Så häR I tABelleN intill följer den 
statistikförda jakten där vi finner 19 
däggdjursarter och 35 fågelarter.

Det ät alltså 54 arter som har ja-
gats och sammanlagt har 1 320 000 
djur dödats. Här ingår alltså grän-
sänder, fasaner och rapphönor som 
odlats upp och sedan satts ut för den 
oftast kommersiella godsjakten. Går 
jag tillbaka till i början av 2000-talet 
så ligger antalet skjutna gräsänder 
på ca 100 000, rapphöna ca 4 000 och 
fasan 30 000 individer per år. Med 
de utsättningar som görs ökar alltså 
jakten med ca 300 000 individer vil-
ket också stämmer överens med de 
1 miljon djur som tidigare har redo-
visats i jaktstatistiken. Nu saknas ju 
antalet från fjälljakten men till den 
kanske jag får återkomma då Jonas 
har lovat att ta reda på dessa antal. 
När jag tidigare försökt att få reda på 
avskjutningen i fjällen så har jag haft 
svårighet (se min redogörelse i JD nr 
4 2012) men avskjutningen varierar 
mellan år De senaste åren har jakten 
legat på ca 20 000 tillsammans för 
dal- och fjällripa.

AllA DeSSA SkJutNA DJuR
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Älg    99 492  Vigg       2 700
Rådjur   94 700  Ejder       2 900
Skogshare   29 600  Sjöorre       <500
Fälthare   29 200  Alfågel       <500
Vildkanin     7 400  Knipa     10 000
Bäver     8 300  Storskrake      4 000
Räv    77 500  Småskrake       <500
Grävling   27 500  Dalripa   10 200**
Mink     9 200  Fjällripa    1 400**
Mård   27 300  Tjäder    27 200
Iller      9 200  Orre    30 600
Dovhjort    24 300  Järpe    11 400
Kronhjort      5 900  Rapphöna   10 500*
Vildsvin   54 900  Fasan    86 400*
Bisam        500  Morkulla     1 600
Mårdhund     < 500  Fiskmås   11 200
Mufflon     < 500  Gråtrut      4 300
Björn         297  Havstrut     1 100
Lodjur          89  Ringduva   79 100
Storskarv     5 100  Stadsduva     9 700
Grågås   23 800  Björktrast     1 500
Kanadagås   25 100  Skata    48 500
Sädgås     3 100  Nötskrika   27 300
Bläsgås      <500  Kaja    50 800
Gräsand   278 600* Råka      8 100
Bläsand       1 500  Kråka    75 100
Kricka       8 500  Korp         900

   antal skjutna under  
art  jaktår 2011-2012

   antal skjutna under  
      art  jaktår 2011-2012

* Arterna är inte korrigerade för områden med utsättning av fågel vilket kraf-
tigt påverkar antalet i beräkningen. Ny beräkning kommer att göras för dessa 
arter.
** I antalet ingår inte fjälljakten.
(Dessa kommentarer finns i den rapport jag fått)

AllA DeSSA SkJutNA DJuR
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I tIDIGARe ReDOGöRelSeR för av-
skjutningstatistiken har jag studerat 
några för mig intressanta arter.

Skogshare
Skogsharen har under många år haft 
en vikande trend. Från att ha jagats 
flitigt med ca 200 000 dödade indivi-
der för 30 år sedan pendlar antalet 
nu omkring 25 000 – 30 000 indivi-
der. Att skogsharen minskat i antal är 
nog de flesta ense om och nedgången 
beror alltså inte på att intresset för 
att jaga hare har minskat. Orsaken 
till skogsharens minskade population 
har jag inte (och inte någon annan 
vad jag vet) någon förklaring till.

Som jag tidigare skrivit tycker jag 
att harjakten tillhör de mest osympa-
tiska jakterna. Jakten sker på vintern 
med snö i markerna och haren drivs 
ofta timvis av långbenta hundar. Även 

om inte haren dödas har den stres-
sats hårt och förlorat värdefull tid för 
vila och näringsintag som är nödvän-
digt för att klara livet i den svåra si-
tuation som vintern alltid innebär för 
djuren.

Fälthare
Fältharen minskar också successivt. 
Från att ha jagats i ca 100 000 indivi-
der per år för bara 20 år sedan är det 
nu en botten för populationen. Jag 
tror att många jägare anser att den 
rika tillgången i början på 1980-talet 
berodde på rävskabben men tidigare 
år sköts mer än 50 000 fältharar per 
år och på 1950-talet var jakten lika 
stor som på 1980-talet. Minskad jakt 
och minskade populationer kan ju 
hänga samman. För att ta reda på 
den verkliga orsaken krävs naturligt-
vis vetenskapliga undersökningar.

FoTo: HAns rIng

AllA DeSSA SkJutNA DJuR
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räv
Vår föreningssymbol jagas mer och 
mer. Den senaste förändringen som 
landsbyggsminister Eskil Erlandsson 
genomförde var att ungräv får jagas 
hela året för att ”det behövs för att 
tillgodose viltvården”. (se JD nr 3 
2013). För att tillfredställa jägarna är 
väl mer riktigt att skriva. Jag tror nog 
också att rävjakten sparar ett och 
annat rådjurskid men varför ska jä-
garna bestämma att vi ska ha fler rå-
djur och färre rävar? Dessutom tror 
jag att ett förbud mot rävjakt skulle 
ha obefintliga konsekvenser. Rådju-
ren dör av andra orsaker som fram-
för allt svält på vintern men också av 
jakt. Ca 100 000 rådjur skjuts vare 

år. Rävarna lever huvudsakligen av 
smågnagare och då dessa är mycket 
oregelbunda i sin förekomst så regle-
ras rävarnas antal av förekomsten av 
sork och möss.  

Rävjakt har också visat att skad-
skjutningen är omfattande och även 
detta bör vara en orsak till förbud 
mot rävjakt.

Fiskmås
Fiskmåsen lär jagas för att den anses 
ha parasiter som kan smitta laxfiskar 
som är attraktiva för fritidsfiskare (= 
jägare?). Jag undrar verkligen vilka 
bevis det finns för dylika antaganden.  
Några vetenskapliga bevis för detta 
har jag aldrig läst om. 
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FoTo: KEnnETH BEngTsson

skrattmåsar i vinterdräkt. arten är fredad men lång och allmän jakttid föreligger på 
fiskmås, gråtrut och havstrut. Dessa är ofta objekt för kommunernas s k skyddsjakt.
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Tjäder, orre och järpe
Våra skogshöns är omtyckta jaktob-
jekt. Fåglarna är stora och ger ac-
ceptabelt med kött till skillnad från 
de flesta andra fågelarter. Problemet 
med denna fågeljakt är att arterna 
missgynnas av det moderna skogs-
bruket. I en bok ”Fåglarna i Sverige” 
anses t ex tjädern öka. Ett argument 
är att jakten ökar vilket naturligtvis 
inte kan vara ett kriterium. Om jag 
läser på Lunds universitets hemsida 
om de fågeltaxeringar som görs i 
Sverige vinter och sommar finner jag 
att orren minskar svagt och tjädern 
och järpen inte har någon trend på 
de vinterinventeringar som skett. På 
sommarinventeringarna finns stan-
dardrutter (1999-2012) som visar po-
sitiva trender medan de fria rutterna 

visar negativ trend för orre men oför-
ändrade trender för tjäder och järpe 
men med mycket stor fluktuationer 
mellan åren (1985-2012). Vad som 
inte framgår är hur många rutter 
som inventerats i de olika fallen och 
om det finns vissa områden som visar 
positiva trender och andra negativa. 
Förmodligen finns det svar på dessa 
frågor men jag finner inte svaren på 
hemsidan. 

Alltnog, det kan finnas intresse att 
visa hur jakten sett ut de föregående 
åren. Som synes är det en ökande av-
skjutning på alla de tre arterna. Visar 
detta på en verklig ökning eller ett 
ökat intresse för jakt på skogshöns? 
Den allmänna meningen hos ornitolo-
ger är att dessa arter minskar.

Jaktår
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Jaktår
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NötSkRIkA
I den s k viltvärden ingår 16 arter. 
Bland dessa arter ingår det ett antal 
arter som jag absolut inte tycker ska 
jagas. Bland dem är nötskrika och 
fiskmås de mest uppenbara arterna 

som borde undantas. Jag vet natur-
ligtvis att nötskrikan äter andra få-
gelarters ägg men hur många blir det 
av skogshönsens eller andra jaktbara 
fåglars ägg? Ytterst sällan skulle jag 
tro.

FoTo: KArl-EvErT lunDgrEn
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Det är med blandade känslor jag 
kommenterar artikeln om björk-

trasten Pip i förra Jaktdebatt. Jag för-
står så väl den goda tanken bakom 
agerandet och jag värnar om folk 
som värnar om fåglar. Men det finns 
en baksida.

Alla som är delaktiga i vård av 
skadade vilda fåglar har som mål att 
återbörda friska och livskraftiga indi-
vider till ett fungerande vilt liv. Om 
detta inte är möjligt ska fågeln avli-
vas. Det kan låta krasst, men det är 
det enda rimliga ställningstagandet. 
Alternativen vore i de allra flesta fal-
len inte acceptabla ur djurskyddssyn-
punkt.

Jag har själv sett åtskilliga mycket 
trista fall där människor, förmodli-
gen i all välmening, fött upp, eller 
tagit om hand skadade fåglar för att 

sedan behålla dem i långvarig fång-
enskap under trista omständigheter. 
Så var förvisso inte fallet med Pip – 
det förstår jag – men det behövs ett 
regelverk och det regelverket vi har 
är klokt och det måste vi alla förhålla 
oss till. Om det vore fritt fram att hål-
la vilda fåglar (och andra djur) i fång-
enskap skulle ett otal individer tving-
as framleva sina dagar under mycket 
trista former. Jag förstår att beskedet 
från Länsstyrelsen uppfattades som 
byråkratiskt och dömande, men myn-
digheten lutade sig mot ett regelverk 
som behövs och som i grunden är po-
sitivt ur djurskyddssynpunkt.

FåGeluNGar är eTT kapitel för sig 
för oss som verkar med rehabilite-
ring. Det blir många samtal om såda-
na under varje häckningssäsong. I de 

Skadat vilt och lagen

I Jaktdebatt 3/2013 hade vi en berättelse om en skadad och flygoför-
mögen björktrast som togs om hand. Som framgick av texten kommer 
detta dock i konflikt med lagstiftningen eftersom det inte är tillåtet för 
privatpersoner att hålla vilda fåglar i fångenskap mer än 48 timmar. 
KENNETH BENGTSSON på Fågelskydd Spillepeng i Skåne menar att 
det föreligger skäl för lagens utformning. 

SkaDaT VilT Och laGeN
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Svenska Jägareförbundet fick i april 
Naturvårdsverkets dispens från för-
budet mot användning av fotsaxar. 
Dispensen omfattade fångst av 300 
mårdhundar. Efter en fråga från un-
dertecknad fann Naturvårdsverket 
att deras dispens för fångst av mård-

hund med bensax stod i strid med 
gällande lagstiftning, varför de med-
delade Svenska Jägarförbundet att 
saxfällor inte får användas fram till 
årsskiftet då dispensen upphör. Hur 
många mårdhundar som fångades är 
inte känt. 

allra flesta fallen är rådet – och skall 
så vara – att låta ungen eller ungar-
na sitta där de sitter, alternativt att 
flytta dem en kort bit till en tryggare 
plats. Den absoluta majoriteten av 
”övergivna” fågelungar är nämligen 
inte övergivna. Jag är säker på att vi 
räddar fler fågelungar till ett fortsatt 
liv genom att inte göra något än vad 
vi gör genom att ta hand om dem.

I de fall där ett omhändertagande 
är det enda alternativet är mitt råd – 
och egentligen den enda lagliga möj-
ligheten – att snarast möjligt (inom 

48 timmar) ta kontakt med närmaste 
rehabiliteringsavdelning. Se KFVs 
hemsida http://www.kfv-riks.se/med-
lemmar 

Burfågelföreningar har inget – och 
skall inget ha – med vilda fåglar att 
göra. De är således inte rätt organ att 
kontakta i liknande fall.

Jag förstår så väl att mina rader 
inte ger någon direkt tröst till Pips 
beskyddare. Men jag har sett för 
mycket för att ha en annan inställ-
ning än att regelverket behövs.

aktuellt om fällfångst
En betydande del av jakt i svenska marker sker med fällor av många 
olika typer. Jaktkritikerna har jobbat mycket med detta och i Jaktde-
batt har vi haft flera artiklar i ämnet. Här ger LISE-LOTTE NORIN 
en översikt om vad som är på gång.

SkaDaT VilT Och laGeN

Olaglig saxfångst av mårdhundar
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Frågan prövades också av Umeå 
djurförsöksetiska nämnd som tyckte 
det var rätt att fånga mårdhundar i 
bensax trots att det varit förbjudet 
i hela EU sedan 1995. Nämnden fö-
reskrev att bensaxarna skulle vittjas 
inom en timme men lade till att det i 
undantagsfall kunde räcka med fyra 
timmar, vilket gör beslutet otydligt 
och okontrollerbart. 

Var tredje räv fångad i sax fick 
benbrott i tassar och ben enligt en 
svensk undersökning (1979). Allvarli-
gast var ändå tandskadorna som upp-
stod då djuren försökte befria sig. I 
undersökningen av 645 rävar hade 
mer än hälften av rävar äldre än ett 
år gnagt ned tänderna så att käkbe-
net skadats. Skador på tänder och 

käkben ger upphov till ansiktssmärta 
som hos människor rankas som en 
av de mest intensiva smärtupplevel-
serna. Skadorna kan också ge upp-
hov till långvariga tandinfektioner 
på felfångade djur som ska släppas. 
Tandskadorna minskade till hälften 
om saxskänklarna täcktes med plast, 
men det påverkade inte benskadorna.  

Bensaxar är inte bara plågsamma 
för de djur som man avser att fånga 
utan de gör heller ingen åtskillnad 
mellan vilka djurarter, såväl vilda 
som tama, som kan fångas i dem.

Typgodkännande av fällor
Naturvårdsverket arbetar med en 
föreskrift om typgodkännande av 
fångstredskap. Den var på remiss i 

FoTo: AMBJörn CArlsson

akTuellT OM FällFåNGST
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april i år men redan den 30 april änd-
rade regeringen i jaktförordningen 
så att fångstredskap av en typ som 
har prövats i ett annat EU-land, Tur-
kiet, Island, Liechtenstein, Norge el-
ler Schweiz får användas i Sverige 
”om fällan uppnår en djurskydds- och 
säkerhetsnivå likvärdig den svens-
ka”. Det behöver inte testas i Sverige 
utan det räcker med att det anmäls 
till Naturvårdsverket. 

Remissutgåvan av föreskriften 
innehöll en del bra saker som t.ex. 
tidsbegränsade godkännanden och 
krav på omprövning med vissa inter-
vall, liksom att fällorna skulle utrus-
tas med larm. Tyvärr togs detta bort 
efter remissomgången. I dagsläget 
är inte föreskriften godkänd men den 
har använts som underlag för Statens 
Veterinärmedicinska Anstalts ansö-
kan till Uppsala djurförsöksetiska 
nämnd om test av fällor. 

Tanken med typgodkännande av 
fällor är att dessa ska vara säkra för 
människor och egendom och vara 
selektiva och inte utsätta djuren för 
onödigt lidande. Fällorna testas en-
ligt ett särskilt protokoll och de god-
kända klassas som A, B eller C där C 
är de sämsta. 

Vad avses då med onödigt 
lidande? 
Dödande fångstredskap: 
Vid testen ska 12 djur fångas och 
minst 9 av dem ska bli medvetslösa 
inom en viss tid. För mindre djur som 
ekorrar, vesslor, hermeliner, råttor 

och möss duger redskapet om 9 av 
de 12 djuren blir medvetslösa inom 
45 sekunder. För litet större djur som 
bisam, iller, mård, mink, ripa och 
vildkanin räcker det med att 9 av 12 
djur blir medvetslösa inom två minu-
ter och slutligen för bäver inom tre 
minuter. Hur länge de tre övriga test-
djuren får sitta i de dödande fällorna 
utan att bli medvetslösa framgår inte. 

Icke dödande fångstredskap:
Icke-dödande fångstredskap ska 
testas i fält med vilda djur. Här ska 
minst 20 djur av det djurslag som 
fångstredskapet är avsett för fångas. 
Testet ska filmas och om redskapet 
är tättslutande ska filmning ske inuti 
redskapet. Filmning ska ske under de 
närmaste 2 timmarna efter fångst. 

I de sämsta redskapen, som får 
klass C, får tre av de 20 fångade dju-
ren ha skador som ger upp till 19 po-
äng eller två djur ha skador som ger 
upp till 59 poäng eller ett djur får ha 
skador som ger 60 poäng eller mer 
vilket innebär obegränsat svåra ska-
dor. 

Vad är det som ger poäng? 
Lindriga skador är till exempel skada 
på klo (2 p), mindre hudskada (5 p) 
medan stickskada som går genom 
huden, måttlig hudskada eller mått-
lig ledskada vardera ger 10 p. 

Måttliga skador kan till exem-
pel vara förlust av klokapsel (20 p), 
avslitning av sena eller en tå (25 p) 
medan tandskada där pulpan expone-

akTuellT OM FällFåNGST
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rats, större skada på trampdyna eller 
tunga, urledvridning av led, revbens-
brott eller ögonskada som inte leder 
till blindhet vardera ger 30 p.

Kraftiga skador utgörs av exem-
pelvis benbrott nedanför has eller 
knä, benbrott där skelettdelarna 
trycks in i varandra, flera brott på ett 
revben eller förlust av två tår. De ger 
vardera 50 p. De värsta uppräknade 
skadorna ger 100 poäng och kan vara 
kallbrand, skada på ryggmärgen, 
blindhet, hjärtmuskelnedbrytning, 
komplicerade benbrott i revben eller 
ben, blödningar i inre organ och död. 

I ett riktigt dåligt fångstredskap 
som ändå godkänns kan alltså vart 
20:e djur dö av sina allvarliga och 
plågsamma skador. Alternativt kan 
exempelvis ett djur ha fått en tå av-
sliten och en led urledvriden och ett 
annat ha benbrott där skelettdelarna 
tryckts in i varandra. Eller i det tredje 
alternativet kan tre djur ha fått mått-
lig ledskada plus mindre hudskada 
plus en skadad klo. 

Selektivitet:
Ett fångstredskap uppfyller kravet på 
selektivitet om högst ett djur av tjugo 
fångade är av en annan art än vad 
redskapet är avsett för. I en rävfälla 
tolereras alltså att 5 % av de fångade 
djuren är lodjur. 

Nyligen godkända fällor för 
fångst av årsungar av vildsvin
Naturvårdsverket har nyligen god-
känt åtta fällor för fångst av årsungar 

av vildsvin. En testad fälla godkändes 
inte då inga vildsvin fångades under 
SVAs tester. Naturvårdsverket åter-
kallade tillståndet för att fånga vild-
svin i fällan Sinkabirum kombi, tidi-
gare godkänd för fångst av räv och 
grävling, men sedan den modifierats 
blev den godkänd. Fällorna är olika 
stora, från knappt 1,5 m2 till 30 m2. 

Vid testerna drabbades många av 
djuren av fysiska skador i form av 
blödningar i höftledsligament (fläk-
ningsskador), skärsår i tryne/läpp, 
blödningar under hud och i inre or-
gan, blödningar i muskulatur och i 
leder, tandfrakturer och/eller lindrig 
muskeldegeneration. Man gjorde 
också PSE-bedömning av köttprov 
från 23 fångade vildsvin. PSE (pale, 
soft, exudative) används för bedöm-
ning av stress hos tamsvin och be-
dömning sker enligt en 4-gradig skala 
där 4 är kraftig och 1 är lindrig.  45 % 
av de fångade grisarna hade PSE=4. 
Detta till trots gjorde Jordbruksver-
ket bedömningen att den stress vild-
svin utsätt för i fångstredskap inte är 
oacceptabel.

Naturvårdsverkets villkor för 
användning av fångstredskapen
För att minska risken för fångst av 
suggor med kultingar och för att 
minska risken för fångst av andra 
arter, en fälla fångade sex rådjur, 
har Naturvårdsverket begränsat in-
gångshöjden i gillrad fälla till 55 cm. 
För att ytterligare minska risken för 
att djur utsätts för lidande så har 

akTuellT OM FällFåNGST
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Naturvårdsverket reglerat använd-
ningen av fångstredskapen i tid. 
Dels genom att begränsa den tid som 
vildsvin befinner sig i fångenskap till 
högst två timmar. Dels genom att be-
gränsa användningen till viss del av 
dygnet samt viss del av året. Fällorna 
ska vara försedda med larm så att de 
kan vittjas snarast och senast inom 
två timmar. För att minska risken 
för fångst av dagaktiva djur ska fäl-
lorna endast vara gillrade från 2 tim-
mar före solnedgång till 1 timme före 
solens uppgång. Det är förbjudet att 
använda redskapen från den 1 maj 
till den 31 augusti. Detta för att freda 
de vuxna djuren under vår- och som-
marmånaderna eftersom ungarna då 
är som mest beroende av föräldradju-
ren, skriver Naturvårdsverket i sina 
beslut. 

Vid åteljakt gäller endast kravet 
på att fångstredskapet endast får be-
tas med oförädlat vegetabiliskt foder, 
under förutsättning att fångstredska-
pet står under ständig tillsyn och vitt-
jas omedelbart efter fångst. 

Fällor som är under testning
Statens veterinärmedicinska anstalt 
har i höst fått Naturvårdsverkets 
uppdrag att testa en rad fällor såväl 
nya som gamla. Det är nämligen till-
låtet att sälja och köpa fällor som inte 
typgodkänts men de får inte använ-
das! De fällor som nu ska testas är 
en dödande fälla för mink och sex 
för råttor eller möss. Sju redskap för 
levandefångst av vildsvin, sexton för 

fångst av olika kombinationer av ar-
terna grävling, räv, mård mink, mård-
hund, mård och kanin. Man ska till 
och med testa en ny fotsnara för räv. 

Det mest originella är ”sälkätten” 
som konstruerades på 1920-talet. 
Den består av en påse av sälnät som 
hålls utspänd av fyra stockar och har 
längsgående falluckor. Den gjordes 
för att fånga vikaresälar som gärna 
gick upp och vilade på timmerstock-
ar som kommit på drift. Till skillnad 
från den nu godkända sälfällan som 
är särskilt inriktad på skadegörande 
individer är sälkätten mer avsedd för 
allmän jakt. Någon tycks ha hittat ar-
tikeln om denna fälla och passat på 
att ansöka om test för typgodkännan-
de när det endast kostar 1000 kronor. 
I fortsättningen är det meningen att 
sökande ska få betala för testningen 
och då blir det dyrt, vilket väl kan 
dämpa efterfrågan på tester av nya 
fällor kan man hoppas. 

så fungerar sälkätten. en rektangulär 
timmerlåda med längsående falluckor på 
översidan.

akTuellT OM FällFåNGST
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JAktkRItIkeRNA: StOppA 
FörSlaGeT Till Ny rOV-
DJuRSpOlItIk!
Jaktkritikerna uppmanar i en 
skrivelse ledamöterna i Miljö- 
och jordbruksutskottet att sätta 
stopp för regeringens förslag till 
ny rovdjurspolitik.
■Bara några veckor innan propo-
sitionen presenterades var det sagt 
att experter och inte politiker skulle 
avgöra rovdjursstammarnas storlek. 
Jaktkritikerna anser att det därför 
var chockerande att ta del av reger-
ingens förslag till nya miniminivåer 
för de stora rovdjuren.

Föreslagna miniminivåer med nu-
varande antal inom parantes: varg 
170-270 (400), björn 1 100-1 400 (3 
300), järv 500-600 (750), lo 700-1 
000 (1 650) samt kungsörn 150 häck-
ande par (209).

Jaktkritikerna anser att de nya 
siffrorna saknar vetenskaplig grund. 
När det gäller varg ligger den före-
slagna siffran långt under vad seri-
ösa forskare angett som miniminivå 
för att säkra stammen på sikt.

BirGiTTa WiBerG

Noterat på jaktfronten
NOTeraT på jakTFrONTeN

varg i mörker. FoTo: HAns rIng (Hägn)
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VARG GyNNAR ASätARe
En Räv, korp, duvhök och 
kungsörn är vanliga besökare 
vid vargdödade älgar, men även 
den mer sällsynta järven kan 
gynnas av vargens återkomst, 
enligt forskare vid SLU.  
■ Det skriver Skogsaktuellt i 
sitt senaste nummer. Antalet 
vargar i Sverige och Norge har 
fyrdubblats under de senaste tio 
åren vilket kan resultera i att viktiga 
processer i ekosystemet återupptas. 
Fältkameror avslöjade att räv, 
korp, nötskrika, mård, duvhök och 
kungsörn var de vanligaste asätarna 
vid vargdödade älgar. Dessa arter 
är därmed de som kan komma att 
gynnas vid vargetablering. Även 
mindre vanliga arter vid vargdödade 
älgar, till exempel järv, kan komma 
att dra fördelar det kött som finns 
kvar när vargarna ätit sig mätta.

OkRItISk RAppORteRING 
Om älGJAkt
Medierapporteringen om 
älgjakten är generellt okritisk. 
Djurens perspektiv, deras 
lidande och död osynliggörs. 
■ Det säger Helena Pedersen, 
forskare i djurkritiska studier vid 
Stockholms universitet, till Fria 
Tidningar. 

Cirka 80 000 älgar skjuts under 
årets älgjakt. Jakten beskrivs ofta 
som något av en folkrörelse med 
sina 300 000 utövare. Gemenskapen 

i jaktlagen, naturupplevelsen och 
doften av kaffe beskrivs i spaltmeter 
i lokaltidningarna, men också i TV4 
som sände live från älgjakten under 
tre dagar.

Jakten blir identitetsskapande och 
ses som en del var vår kultur, vilket 
gör det svårt att bedriva kritik mot 
den. Denna förankring i kulturen gör 
att ingen lyfter på ögonbrynen för nå-
got som egentligen är ganska maka-
bert, säger Helena Pedersen.

Problemet är att djurens perspek-
tiv, deras lidande och död, osynlig-
görs. Jakt bedrivs ofta under rubri-
ken ”viltvård”, trots att mycket fokus 
ligger på att skjuta de stora och fris-
ka älgarna.

Om man nu ska kalla jakten för 
naturvård eller viltvård måste man 
fundera på hur selektion går till i na-
turen, säger hon.

TiDNiNG FörBjöD 
jakTTrOFéBilDer
Tidningen Arbetarbladet har satt 
stopp för bilder av jägare som 
poserar med sitt byte.
■”Jag anser att dessa bilder i många 
fall är makabra. Mitt intryck är att de 
fällda djuren mer eller mindre för-
nedras på dessa bilder”, skriver an-
svarig utgivare Daniel Nordström på 
sin blogg.

Arbetarbladet fortsätter däremot 
att skriva om jakt och publicerar bil-
der på djur som dödats i samband 
med jakt.

NOTeraT på jakTFrONTeNNOTeraT på jakTFrONTeN
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NOTeraT på jakTFrONTeN

FoTo: HAns rIng

kraFTiG ökNiNG aV 
SkyDDSJAkt på VARG
Sedan halvårsskiftet har nio 
vargar skjutits i främst Värmland 
och Dalarna med stöd av 
jaktförordningen. Det är en 
kraftig ökning mot tidigare.
■ På ett halvår har nio vargar skju-
tits med stöd av förordningen. Under 
hela 2011 och 2012 sköts totalt sju 
vargar enligt samma förordning. För-
klaringen är en ändring i paragraf 28 
i förordningen, tror miljöåklagaren 
Christer B Jarlås, som är den som tog 
initiativet till lagändringen men som 
nu är självkritisk. Jaktförordningen 

ger djurägare laglig rätt att skydda 
sina tamdjur. Tidigare skulle sådana 
fall polisanmälas och utredas, efter 
ändringen räcker det med att rappor-
tera skjutningen till länsstyrelsen.

Ann Dahlerus, Svenska Rovdjurs-
föreningen, säger till TT att det är 
djupt olyckligt och oansvarigt av re-
geringen att ändra paragrafen och 
att det uppenbarligen lett till att den 
missbrukas.

Fem av vargskjutningarna ägde 
rum i Dalarna och tre av dem miss-
tänks enligt länsstyrelsen vara jakt-
brott. Förundersökningar är inledda 
efter beslut av åklagare.
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TuSeNTalS Fler Får TrOTS 
ROVDJuR 
Fårbesättningarna blir fler, 
trots att antalet rovdjur ökar. 
Vargmotståndarna vill gärna 
hävda motsatsen.
■ När Dalarnas Tidningar rapporte-
rade att antalet rovdjursangrepp på 
tamdjur i Dalarnas län har minskat, 
trots att rovdjursstammarna ökat, 
hörde en rad läsare av sig och me-
nade att minskningarna berodde på 
att fårägarna gett upp och slaktat 
sina får på grund av vargens ”härj-
ningar”. Dalarnas Tidningar gick då 
igenom Jordbruksstatistisk årsbok 
för flera år tillbaka. Statistiken visar 
att Dalarna på tio år fått både fler 
fårföretagare och fler får. 2003 hade 
Dalarna 275 fårföretagare med totalt 
11 190 får och lamm. I år har siff-
rorna ökat till 324 förföretagare med 
totalt 17 800 får och lamm. En kraftig 
ökning således, som rovdjuren alltså 
inte satt stopp för.

peRSBRANDt: ”yNklIGt 
DöDA ROVDJuR”
Skådespelaren Mikael 
Persbrandt har jägarexamen 
men ser ingen mening med att 
döda djur. ”Jag tycker det är 
ynkligt att döda rovdjur och ha 
som trofé”, säger han till DN.
■ I en stor intervju i Dagens Nyheter 
ger Mikael Persbrandt bland annat 
sin syn på jakt. Han har själv jägar-
examen men ser ingen mening med 

att döda djur.
Visst fan är det något som är vaj-

sing när man skjuter björnar och an-
dra djur, som Jan Guillou och de här. 
Jag skulle aldrig döda ett rovdjur för 
att ha som trofé. Jag tycker det är 
ynkligt, säger han.

Persbrandt tycker också att det är 
”oerhört ointelligent och omodernt” 
att äta kött och tror att han i framti-
den kommer att bli vegetarian.

huNDeN tRIxA SkötS AV Jä-
GARe
Knappt tvååriga golden 
retrievern Trixa sköts av jägare 
som var ute på rävjakt. Hennes 
matte och husse chockades 
svårt.
■ Västmanlands Nyheter har berät-
tat om den tragiska händelsen då 
Trixa dödades. Husse Mikael var 
ute med familjens hundar och Trixa 
sprang som vanligt glatt ute på åk-
rarna i närheten av familjens hus. 
Plötsligt small ett skott varefter Trixa 
ylade och skrek. Hon vinglade emot 
husse och föll död till marken. Från 
baksidan av en lada kom en jägare 
fram och beklagade att han misstagit 
Trixa för en räv.

Sexåriga dottern fick komma och 
ta farväl av sin bästa kompis innan 
Trixa fördes till Strömsholms djur-
sjukhus. På kvällen grät dottern sig 
till sömns. Matte Jennie chockades 
så svårt att hon sjukskrevs på grund 
av händelsen. Hon förstår inte hur 

NOTeraT på jakTFrONTeN
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jägaren kunde ta fel på en räv och 
en golden retriever. Händelsen är po-
lisanmäld och jägaren misstänkt för 

jaktbrott och skadegörelse. Det sist-
nämnda för att en hund räknas som 
egendom.

FoTo: HAns rIng (Hägn)

NOTeraT på jakTFrONTeN
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MäNNiSkOr Och VilDa 
DJuR I SAmexISteNS
Människor och rik fauna 
kan samexistera, det är 
Transsylvanien i Rumänien ett 
levande bevis på. 
■ Ett stort reportage därifrån fanns 
i DN Resor tidigare i höstas. Rumäni-
en hyser halva Europas björnpopula-
tion, cirka 7 000 björnar, och landets 
5 000 vargar utgör en tredjedel av 
kontinentens bestånd. I Karpaternas 
bergsmassiv gömmer sig dessutom 
några tusen lodjur.

Kort sagt, skriver DN, Transsyl-
vanien är en dröm för de rovdjurs-
intresserade från hela världen som 
kommer dit för att ta del av ekoturis-
men som landet satsar allt mera på. 
Hur fungerar det då med att ha så 
många björnar, som dödar cirka tio 
rumäner om året, runt husknuten, 
och att leva tätt inpå vargar som har 
kor och får som favoritmat? Jo bra. 
I Rumänien har man accepterat att 
leva sida vid sida med de stora rov-
djuren. En situation som alla inblan-
dade tjänar på. Att människor och 
en rik fauna kan samexistera, det är 
Transsylvanien ett levande bevis på.

NOTeraT på jakTFrONTeN

Hastigt björnmöte i jämtland.
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NOTeraT på jakTFrONTeN

FoTo: HAns rIng
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För åtta år sedan inleddes i Stor-
britannien ett bokprojekt som 

verkligen skulle sträcka sig över län-
ders gränser och till alla kontinenter. 
Fåglar och människor, interaktioner 
dem emellan skulle boken ta upp på 
djupet men helt populärvetenskap-
ligt. På otaliga sätt korsas Homo sa-
piens och de tusentals Aves-medlem-
marnas vägar.  

Det speciella, och jag vill säga 
annorlunda med Birds & People (på 
förlaget Jonathan Cape i London) 
var att fågelintresserade människor 
inbjöds att delta och att skriva efter 
egna uppslag. En sympatisk idé vars 
gränslöshet påminner om fåglarnas 
ofta stora utbredningsområden och, 
inte minst, deras vidsträckta färder. 
Nog är väl fåglar utmärkta härvidlag 
eftersom de kan förena personer inte 
bara i olika länder utan tvärs över 
kulturella, etniska, religionsbaserade 

och andra gränser. Vi är ju alla med-
lemmar av en och samma art men ib-
land kan man fundera över att runt 
om i världen så många och högst 
olika attityder och föreställningar, 
relationer och vanföreställningar kan 
rymmas inom oss. 

Fåglar finns i princip över allt, i 
alla habitat på alla kontinenter, också 
där människan ändrat om i naturen 
och ofta skövlat och fördärvat som 
mest. Underlaget till bokidén var så-
ledes från början kolossalt.

Nu BeStåR BOkeN av en löpande text 
där bidragsgivarnas texter vävts in. 
Inalles har 650 personer i 81 länder 
skickat sina texter, tankar, förslag, 
anekdoter och upplevelser till Mark 
Cocker som alltså är bokens förfat-
tare och redaktör. Det var ett väldigt 
uppdrag att göra en bok av detta, av 
inkomna tusentals mail.

MOTSäGelSeFulla relaTiONer

Motsägelsefulla 
relationer

ARNE OHLSSON presenterar en stor bok om hur vi förhåller oss till 
fåglarna runtom på vår planet.
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MOTSäGelSeFulla relaTiONer
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Nu föreligger resultatet. Cocker 
har valt att ta upp fåglarna familjevis. 
Det gör att man inte behöver sträck-
läsa boken, man kan mycket väl ta 
en familj eller art här eller där. Men 
när man läst hela boken blir man 

rikligt belönad, för att uttrycka det 
milt. Alla läsare har mycket nytt att 
inhämta. Boken bör också platsa på 
många läroinstitutioner.

Boken är stor. Det måste den ju 
helt enkelt ju vara! Den är på 600 si-

fjädrar från paradisfåglar som ceremoniella 
huvudprydnader. nya Guinea.

MOTSäGelSeFulla relaTiONer

FoTo: DAvID TIplIng
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dor i det rejäla formatet 285 x 223 
mm och den väger 2,7 kg. Man kan 
inte ha den som kvällsläsning i säng-
en. Ett bord behövs! 

Det äR SOm sagt, en bok om fåglarna 
och oss. Det innebär att den egent-
ligen handlar lika mycket om män-
niskor som om fåglar. Vi avslöjas på 
många vis eftersom många relationer 
är ganska okända utanför en viss kul-
turkrets eller ett land. 

Naturligtvis är mycket av detta 
allt annat än smickrande. Vi som är 
engagerade i jaktfrågor vet hur hem-
ska människor kan vara mot försvars-
lösa varelser. Och vi vet hur de mil-
jarder kycklingar har det som är en 
gigantisk proteinkälla för världens på 
tok för stora befolkning. Dessa kyck-
lingar är efterkomlingar till en enda 
fågelart som hör hemma i täta asia-
tiska skogar.

Det är ingen debattbok, men det 
var ju inte heller avsikten. Jakt kom-
mer man in på, särskilt nöjesjakten 
på fasaner och ripor, och småfå-
geljakten i medelhavsländerna kall-
lar Cocker ”a scandal that blights the 
reputations of several Mediterranean 
countries”. 

Det måste ses som en bedrift att 
sammanställa det digra materialet, 
det kräver sin organisatör och jag 
tycker att Mark Cocker sammanställt 
och skrivit en enastående bok som 
kommer att ha värde långt framöver. 
Den tar oss med på en resa långa vä-
gar i tid och rum, i nutid, medeltid, 

antiken. Fåglarna har ständigt figu-
rerat.

kAN mAN täNkA sig en svensk över-
sättning? Sannolikt inte, eftersom 
boken är så pass stor. Vårt språkom-
råde är ”marginellt”.

Jag tillåter mig nämna att jag själv 
lämnat några bidrag till boken. Det 
har varit stimulerande att följa pro-
jektets gång, att svara på frågor och 
samarbeta med Mark Cocker som 
tidigare redigerat Birds Britannica 
och bland annat skrivit Skådare – ett 
släkte för sig (jo, i svensk översätt-
ning av Lennart Nilsson som också 
varit betydelsefull contributor till 
Birds & People) och inte minst Crow 
Country om de alltför ofta föraktade 
råkorna, kajorna och kråkorna i vår 
närhet.

VI SkA INte glömma bilderna i bo-
ken. David Tipling har rest jorden 
runt och tagit superba foton av arter 
och situationer. Det uppdraget skulle 
man väl kunna avundas honom! Ett 
par av hans bilder illustrerar denna 
artikel.

Man må också nämna att boken är 
förvånansvärt billig när man köper 
den i Sverige. Exempelvis tar nätbok-
handeln Adlibris 363 kronor, Bokus 
ungefär samma pris.

MOTSäGelSeFulla relaTiONer
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MOTSäGelSeFulla relaTiONer

Skäggdoppingar, en art som fick jagas i Sverige ända in 
på 1800-talet. 

FoTo: DAvID TIplIng
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Hösten, då året mognar, då innan 
den bistra årstiden kommer, då 

är det den stora skördetiden. Bären, 
nötterna, ollonen, svamparna… Lö-
ven som grävlingen i sitt gryt och 
ekorren i sitt bo i grenklykan bäddar 
med. Att skörda, i gammal svenska 
att hösta. Så fungerar årsvarvet. 

Men sen är jägarna fräcka och ar-
roganta nog att använda den termen 
när de i skogen, på fältet, i fjällen el-
ler i sjökanten för nöjes skull skickar 
iväg hagelsvärmar och kulor mot le-
vande varelser. De säger att de ”skör-
dar”. Det synsättet är främmande om 
man är en verklig djurvän, om man 
ser djuren som individer som kän-
ner både fysiskt och psykiskt, varel-
ser som måste tillskrivas relevanta 
rättigheter. Det finns en helt funda-
mental skillnad mellan å ena sidan 
djurindividerna som alltid kräver en 
särskild nivå av hänsyn, och å andra 
sidan det vi också ska vara rädda om 
men som inte upplever världen, som 
växterna och mineralfyndigheterna 
och jorden och luften.

Sen har vi dessa störningsmoment 
som jakten är. Icke-jagande naturbe-
sökare, boende intill områden med 
jakter av olika slag, många drabbas 
av obehagliga upplevelser och ris-
ker och ”tillrättavisningar”, och lös-
springande jakthundar, fyrhjulsdriv-
na fordon i terrängen, skottsalvor 
som punkterar naturens frid… 

karl-eVerT luNDGreN, SOM ofta 
bidrar med text och bilder till Jaktde-
batt (så även i detta nummer), berät-
tar om hur han en stilla höstkväll satt 
sig ner i en glänta i skånska kron-
hjortsmarker för att få bilder på Skå-
nes landskapsdjur. Då dyker några 
herrar i machostil upp i en van och 
uttrycker sin misstänksamhet. Snart 
skulle de börja jaktsäsongen och då 
har de makten över varje kvadrat-
meter och varelserna där. Dock var 
de så enastående generösa att de sa 
att ”du kan få sitta här i kväll”. Men 
sen… Det har sina militaristiska lik-
heter, rentav.

Till sist
arne oHlsson

tIll SISt

FoTo: DAvID TIplIng
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äNNu VäRRe äR det i mer tättbefol-
kade länder runtom i Europa. Där är 
konflikterna mellan jägare och icke 
jägare otaliga. Vi behöver bara gå till 
vårt sydvästra grannland Danmark 
för att se hur många fredliga boende 
och djurvänner plågas av de jägare 
som är maktpeppade och hänsyns-
lösa alldeles utanför bebyggda områ-
den. Nu ska dock inte alla jägare dras 
över en kam, givetvis. 

Glädjande nog har Jaktkritikerna 
också danska medlemmar. Och kon-
takter och samarbete över gränserna 
är definitivt inte fel. Det är också så 
att jakttrycket är mycket högre i Dan-
mark. Även om antalet jägare är lite 
mindre än i Sverige så är landet bara 
en tiondel av Sveriges yta och fler få-
gelarter jagas fortfarande. 

Exempelvis har Dansk Ornitolo-
gisk Forening (DOF) nyligen upp-
märksammat klappjakter på många 
hundra sothöns (blishöne) som knap-
past är ätliga. Den jakten är bara en 
vidrigt meningslös skjutorgie efter 
att fåglarna drivits mot vassen och 
sen fått panik inför fienden som san-
nerligen är dödlig, men också ynklig. 
Hos oss är sothönan fredad, men då 
och då hör man fördomsfullt negativa 
omdömen om den.

NäR JAG GåR längs skogsbrynet kom-
mer en nötskrika med näbben upp-
spärrad av ett ekollon. Det glimtar 
till från den av vingblått och över-
gumpsvitt mot förvinterns mörka 
gråtoner. Löven har fallit. Livet anar 

vinter. Domherrar visslar mjukt. Tre 
rådjur blickar ut över den glömda 
åkertegen. Ska de våga sig dit ut? I 
andra skogskanten står, givetvis, ett 
jakttorn. Denna sena eftermiddag är 
det tomt. Bortifrån sjön i norr hörs 
bläsändernas visslingar från deras 
inflog. Kanske blir det en sista natt 
innan isen greppar gråmörkt vatten 
och hejdar den vaggande rörelsen 
hos skäggmesarnas bruna strån av 
vass och säv. Och decembernatten är 
lång.

Det äR svårt att inte vädja om fort-
satt medlemskap när också 2013 går 
mot sin fullbordan. En förening är 
dess medlemmar! Och 

senast 8 februari 2014
ser vi fram emot nya bidrag till Jakt-
debatt, gärna även illustrationer, till 
arne.e.ohlsson@telia.com 

tIll SISt

FoTo: HAns rIng
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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
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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. 



en helt igenom positiv handling utan baktankar är det att vintermata fåglarna som ju också 
bjuder på levande underhållning i den korta vinterdagen. Här har två steglitser funnit nä-
ringsrika frön. 
 Vi bör komma ihåg att det fortfarande finns personer som har intresse av att fånga steg-
litser och andra finkar och hålla dem som burfåglar. Detta är olagligt och tveka inte att 
polisanmäla om du upptäcker fångst. 
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