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… har föreningen haft sitt ordinarie 
årsmöte (i april i Stockholm) som be-
söktes av ett tiotal medlemmar.

Före årsmötet hade Annika Chris-
tell avböjt omval till sitt styrelseupp-
drag beroende på andra tidsödande 
personliga engagemang. Vi tackar 
Annika på det allra hjärtligaste för 
hennes insatser i styrelsen. Till ny 
medlem i styrelsen valdes Henrik 
Olstrup (Stockholm) och vi hälsar ho-
nom välkommen till vårt arbete.

Årsmötet beslöt att höja medlems-
avgiften till 160 kr för 2015 då för-
eningen behöver större resurser för 
vår utåtriktade verksamhet. Vi har 
på Henriks initiativ börjat deltaga 
på djurmässor för att få en mer di-
rekt kontakt med djurintresserade 
människor. Vi behöver också vara 
mer synliga i tidskrifter som vänder 
sig till personer som värnar för djur-
skydd och djuretik. Annonser kos-
tar tämligen mycket pengar och ger 
inte så många nya medlemmar så att 
kostnaden för annonsen täcks under 
det första året. 

I samband med denna diskus-
sion diskuterades också föreningens 

framtid. Vi växer mycket långsamt 
och våra frågor skulle kanske kunna 
få större genomslagskraft om vi var 
en del av en annan större djurskydds-
förening. Min tro är att det dock be-
ror på de personer som driver dessa 
frågor. Jag har ju under alltför många 
år drivit föreningen men de senaste 
åren också försökt hitta en efterträ-
dare men alltid fått ge upp. 

Det tyCkS SOm om att jaktfrågorna 
inte anses kontroversiella och det 
blir aldrig någon diskussion om dess 
avarter. Få personer känner till den 
skada som jakten gör på våra vilda 
djur. Trots detta visar flera opinions-
undersökningar att mellan 10 - 20 % 
av Sveriges befolkning inte accepte-
rar jakt. Frågar man om de accep-
terar jakt för nöje och/eller enbart 
spänning stiger siffran till över 60 %! 

Nu är ju all jakt för spänning och 
nöje. Ingen jagar av tvång, plikt eller 
nödvändighet. De flesta jägare anser 
att jakten ger dom en naturupplevelse 
men jag tycker att en kamera vore 
bättre för att fånga och bibehålla lju-
set, färgerna och det vackra djuret i 

Sen sist
Hans rYTTman

SeN SISt
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SeN SISt

minnet. Visserligen ger jakten en del 
kött (dock inte alltid) men det anses 
av jägarna själva vara av mindre bety-
delse av de jaktliga upplevelserna.

Min absoluta övertygelse är att vi 
skulle kunna samla 1000-tals i fören-
ingen, bara vi fann ett sätt att pre-
sentera våra åsikter och fi ck dessa 
diskuterade i mer spridda medier. De 
debattartiklar, insändare och med-
verkande i radioprogram som fören-
ingen skriver och medverkar i orsa-
kar ingen debatt och dagen efter är 
det hela glömt. 

Men med större resurser och en 
mer utåtriktad verksamhet tror jag 
att föreningen kommer att få större 
infl ytande på jaktfrågorna som ju be-
höver förändras till stora delar.

I VåR hAR också föreningen skickat 
över klagomål till EU angående jak-
ten på lodjur och vårjakten på råka (se 

skrivelserna som återges i detta num-
mer). Vi har tidigare fått EU att skicka 
s k Motiverade yttranden till Sverige 
där EU förbjudit Sverige att fortsätt 
denna jakt. Men Sverige har i båda 
fallen lyckats slingra sig undan dessa 
förbud och överträdelser mot EU-
rätten (habitatdirektivet och fågeldi-
rektivet). Enligt min mening beroen-
de på att kommissionären har bytts 
ut mellan de olika förhandlingarna. 

Vi är övertygade om att Sveriges 
jakt på lodjur och vårjakten på råka 
strider mot EU-rätten och har därför 
än en gång skickat skrivelser. Skulle 
EU-kommissionären tycka som vi är 
ju detta en möjlighet till uppmärk-
samhet men också visar föreningens 
betydelse och aktivitet för skyddet av 
våra vilda djur. 
Jaktkritikernas brev till EU 
om jakten på råkor och lodjur 
kan ni läsa på sidorna 22 – 27.
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BOkeN JAktkRItIk

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.

Pocket. 178 sidor. Vinsten från denna bok går till Jaktkritikerna.

JAKTKRITIK
ESSÄER OCH BLOGGAR
OM JAKTENS AVARTER

HANS RYTTMAN

EN UNIK KRITIK AV JAKT!

FINNS ÄVEN

SOM E-BOK!
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Jakten som fritidsnöje innebär att 
människor ”går in för” att fånga 

och eller döda djur för nöjes skull. 
Undantaget är jakten som bedrivs 
för att i möjligaste mån hålla en sorts 
ordning mellan främst människans 
och i andra hand djurens rätt att fin-
nas till.

Vari ligger ”nöjet” att fånga och 
döda över huvud taget? 

En orsak kan ligga i människors 
historia. Arkeologiska fynd tyder på 
att människan sedan långt tillbaka i 
tiden har försökt att ”lösa problem” 
med olika former av våld. Att sedan 
våldet har gett visst resultat kan ing-
en förneka; svårare är att visa att re-
sultatet faktiskt blev det avsedda och 

höll en längre tid.
Förståeligt är att jakt utvecklades 

som en näring. Föda och pälsar var 
viktiga ingredienser och ofta kunde 
det innebära gränsen mellan liv och 
död.

NU, IN på 2000-tAlet, är förhållan-
dena faktiskt bättre. Det vill säga, de 
flesta människor kan få tag på mat 
utan att för den skull behöva gå ut 
och jaga. Detta innebär att djur hålls 
som betesdjur i olika former och 
slaktas förhoppningsvis på ett ”skon-
samt” sätt.

Men jakten som nöje då?
Det finns många ”nöjen” för oss 

människor och en del av dessa kan 

Är det verkligen rimligt och acceptabelt i vår tid att dödande av djur 
enbart som nöje får vara en hobby för några procent av befolkningen? 
ERIC WOUTERS ställer denna ständigt aktuella fråga på sin spets nu 
när hösten kommer och skytte och fångst än en gång innebär hund-
ratusentals våldshandlingar mot djuren. Och dessa djur har knappast 
några onda avsikter mot oss…

Ska jakt vara ett 
nöje??

SkA JAkt VARA ett NöJe?
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ifrågasättas men att ha ”dödandet” 
som nöje måste numera starkt ifråga-
sättas!

Trots att i alla kulturer ”dödande” 
betraktas att vara värre än ont så är 
denna våldsform utbredd över hela 
klotet och innebär en långt större 

(natur)-katastrof än alla klimatvid-
riga handlingar som vi människor nu-
mera begår. 

Vi måste sätta stopp för alla for-
mer av ”nöjesjakt”. Detta fenomen 
har ingen plats i nutid eller i framtid.

SkA JAkt VARA ett NöJe?

FoTo: HAns Ring
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måRDfällA gODkäND

Efter 8 år av överklaganden från 
fällans konstruktör har ett nytt 

fångstredskap för mård (skogsmård, 
Martes martes) godkänts av Natur-
vårdsverket. Fällan är en dödande 
slagfälla och går under beteckningen 
Belisle Super X 120. Naturvårdsver-
ket baserar beslutet på att redskapet 
är godkänt för mård i Kanada enligt 
de krav som fastställts inom ramen 
för samarbetet ”Agreement on In-
ternational Human Trapping Stan-
dards” (AIHTS) där EU, Kanada och 
Ryssland ingår. 

AIHTS har en bestämmelse om 
ömsesidigt erkännande vilket inne-
bär att om ett land godkänner fångst-
redskap enligt avtalets krav så kan 
det erkännas av övriga parter. Na-
turvårdsverkets typgodkännande 
av fångstredskap bygger på samma 

grundnormer och använder det som 
minimikrav.

Fångstredskapet är av modell 
”Body grip trap” vilket innebär att 
djuret fångas när det kryper in mel-
lan två skalmar och kroppen kommer 
åt två så kallade ”gillerspröt”. Fällan 
slår då igen med stor kraft och kläm-
mer djurets kropp och hals.

Problemet med Belisle Super X 120 
är att det är ett omtvistat redskap för 
jakt. I ett yttrande till Naturvårdsver-
ket avstyrker både Jordbruksverket 
och Statens veterinärmedicinska an-
stalt (SVA) ansökan med motivering-
en att testresultaten bedömts vara 
otillfredsställande ur djurskyddssyn-
punkt vid fångst av mink. Jordbruks-
verket anför att fångstredskap av 
samma typ har testats vid SVA 1988 
och att dessa tester visade stora va-

Mårdfälla godkänd

YLWA ISENVADH redogör här för proceduren som lett fram till  
godkännande av ännu mer förföljelse med stor grymhet av en i  
nordiska marker naturligt förekommande predator. Detta anser  
Naturvårdsverket vara rimligt.



riationer i slagets träffpunkt vilket 
gör att endast ett fåtal av de testade 
djuren dödades direkt.

 Enligt ”Fur Institute of Canada” 
har redskapet endast genomgått 
datorsimulerade tester och man vet 
alltså inte hur det ser ut praktiken 

gällande skadefrekvens och onödigt 
lidande. Medan Jordbruksverket an-
ser att Belisle Super X 120 är oaccep-
tabel ur djurskyddssynpunkt så väljer 
alltså Naturvårdsverket att godkän-
na fångstredskapet för användning i 
Sverige.
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måRDfällA gODkäND

mård i norra värmland 2007. FoTo: HAns Ring
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måRDfällA gODkäND

Enligt 27§ i jaktlagen (1987:259) 
skall jakten bedrivas så att viltet inte 
utsätts för onödigt lidande och så att 
människor och egendom inte utsätts 
för fara. Enligt §28 i samma lagstift-
ning står också att om vilt har ska-
dats vid jakt skall jägaren snarast 
vidta de åtgärder som behövs för att 
djuret skall kunna uppspåras och av-
livas. 

Enligt Naturvårdsverket har fällan 
inget krav på vittjning eftersom man 
anser att fällan utan undantag dödar 
djuret. Något som Jordbruksverket 
och SVA alltså inte håller med om då 
de enligt SVA:s tester har dålig träff-
säkerhet. 

Hur länge skall ett djur tvingas sit-
ta fast i den här fällan, kanske svårt 
skadat och skräckslaget innan det 
avlivas eller självdör? Hur tillser man 
att §27 och §28 i jaktlagstiftningen 
följs?

Redskapet skall förutom att vara 
märkt med typbeteckning och uppgif-
ter om ägare också vara försett med 
skyddshölje som enligt Naturvårds-
verkets skall göra att djuret ”styrs 
in i rätt position innan redskapet ut-
löses”. Om redskapet placeras lägre 
än 1.5 meter över marken och om av-
ståndet mellan ingångshålet och ut-
lösningsmekanismen är mindre än 30 
cm skall den även förses med en in-
gångstunnel för att förhindra att an-
dra djur eller barn kommer till skada 
när fällan smäller igen med full kraft.

Godkännandet av den här fällan 
väcker ett antal frågor:

Behöver vi verkligen ytterligare 
plågsamma jakt- och fångstmetoder 
i vår natur? 

Varför jagar vi egentligen mård, är 
det god viltvård? 

Vad händer om ett barn eller annat 
djur kommer åt och skadas av fällan? 

Hur tillser jägaren att den inte 
orsakar onödigt lidande när det inte 
ens finns något krav på vittjning? 

I Kanada hålls kurser innan en 
jägare får använda den här typen 
av fångstredskap. I Sverige förlitar 
vi oss vagt på att jägaren håller sig 
till nationella bestämmelser och fö-
reskrifter. Man skulle önska att Na-
turvårdsverket ville lyssna på Jord-
bruksverket och SVA istället för att 
anpassa sig till internationellt lågt 
satta minimikrav.

Källor:
www.fur.ca/certifiedtraps.php
Mailkontakt, Naturvårdsver-

ket, Avdelningen för genomför-
ande, Sektionen för förorenade 
områden och jakt. 2014-04-08

Naturvårdsverket, Beslut an-
gående ansökan om typgodkän-
nande för fångstredskap för 
mård, Belisle Super X 120, ären-
denr: NV-114 65-11

www.riksdagen.se/sv/Doku-
ment-Lagar/Lagar/svenskforfatt-
ningssamling/Artskyddsforord-
ning-2007845_sfs-1987-259/

Sundsvalls Tidning, wwwold.
st.nu
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CItAtet

Citatet
”When we hunt animals… it is a kind of hunting 
very diff erent from what we see in the wild, and it 
is done for recreation, not for need. Animals never 
go hunting for their own sake. To illustrate this 
point: bears don´t hunt wolves, and wolves don´t 
hunt bears. Researchers investigated 108 cases 
of wolf-bear interactions at feeding sites and wolf 
dens: ”in 3 of the 108 cases wolves killed bears, 
and in 2 others, vice versa; most such mortal 
interactions occurred at feeding sites”. In other 
words, in 103 cases there was no killing. The be-
ars and the wolves left each other alone. Neither 
is on the menu of the other, and even when they 
could kill  one another, they do not do so. When 
humans hunt bears or wolves, it is an entirely dif-
ferent situation. We could argue that there was 
a time when we had no choice. That is not true 
today, and it is an example of how we have strayed 
from our better animal nature.”

Jeff rey Moussaieff  Masson
Beasts. What animals Can 
Teach us about Human 
nature. 
Bloomsbury. London, 2014
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Då radioprogrammet Naturmor-
gon i P1 uppmärksammade att 

en undersökning av ornitologen Sö-
ren Svensson visade att lågt räknat 
10 miljoner småfåglar varje år blir 
av med livet genom predation från 
tamkatter, tycks det inte ha vållat 
nämnvärda reaktioner ens bland na-
turvänner. Då rovdjur, inklusive rov-
fåglar och kråkfåglar, i sällsynta fall 
har ihjäl ett sällskapsdjur blir det 
däremot ibland ett ramaskri och krav 
på avskjutning. Detta säger något om 
vilken låg status många grupper av 
vilda djur har, och speciellt de som 
uppfattas som konkurrenter till män-
niskan, jämfört med av människan 
framavlade djur. Att en katt eller ko 
får lida genom undermålig skötsel är 
också för många, inte minst media, 

ett vida större problem än att exem-
pelvis sädgäss ofta skadskjuts och att 
många rovfåglar i fjällen har höga 
halter av bly till följd av att de äter 
djur som har eller har haft blyhagel i 
kroppen en längre tid. 

Men åter till frågan om sällskaps-
djurens (katt och hund i allt väsent-
ligt) jakt. Är den ett problem? Enligt 
Sören Svensson ska 10 miljoner dö-
dade småfåglar ställas mot totala få-
gelbeståndet som han uppskattar till 
500 miljoner, alltså två procent vilket 
kan tyckas vara ett bortfall som po-
pulationen fåglar tål. Men till detta 
kommer den stress som katterna 
orsakar häckande fåglar. En under-
sökning i England visar nämligen 
att fåglar i städer och tätorter med 
högt antal kringstrykande katter har 

JAgANDe SällSkApSDJUR OCh fRämmANDe ARteR

Jagande 
sällskapsdjur och 
främmande arter

Hur påverkas naturen av de djur vi människor ”onaturligt” för med 
oss till naturen, avsiktligt och oavsiktligt, ofta i jaktsammanhang? 
Detta väcker frågor med olika bottnar och tas här upp av JÖRGEN 
SJÖSTRÖM. Tyck gärna till i dessa frågeställningar.
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sämre häckningsframgång och att 
deras bon oftare blir plundrade av 
kråkfåglar, ekorrar etcetera eftersom 
de upptäcks lättare än om fåglarna 
ligger still och bara rör sig då kus-
ten är klar så att säga. Det är lätt att 
underskatta denna effekt men enligt 
den engelska studien är denna stör-
ning lokalt en minst lika viktig orsak 
till nedgångar hos utsatta fågelarter 
som den direkta predationen av kat-
terna. I Sverige (SCB 2012) lär det 
röra sig om minst 1,2 miljoner tam-
katter och många förvildade katter 
som tvingas leva på vad naturen ger. 

Om man tar hänsyn också till denna 
indirekta påverkan är katternas dö-
dande antagligen även i vårt land 
större än den påverkan som trafiken 
och kollisioner med vindkraftverk or-
sakar. Så lokalt påverkas fågelpopu-
lationer märkbart.

Allt DöDANDe VäCkeR också etis-
ka frågor men de diskuteras tyvärr 
knappast alls. Många av fåglarna och 
gnagarna blir skadade och dör en 
långsam död eller blir handikappade 
resten av livet. De kommer heller inte 
till nytta (om man kan tala om det?); 

FoTo: HAns Ring

JAgANDe SällSkApSDJUR OCh fRämmANDe ARteR
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ofta inte ens som kattmat. Om jäga-
ren är en människa med skjutvapen 
som en kramsfågeljägare med nät el-
ler fällor i Sydeuropa (som vi väl alla 
här i Sverige ogillar allra mest) eller 
en katt eller hund med klor och tän-
der är egalt för offret. Även gnagare 
utsätts för predation vilket försvårar 
för t.ex. kattugglan och räven att föda 
upp ungarna framgångsrikt. Där är 
säkert även våra hundar en del i pro-
blemet. Hundar har alltså en ekolo-
gisk påverkan, särskilt då de används 
som jakthundar, men lössläppta kan 
de ställa till mycket lidande, särskilt 
under svåra vintrar. Slutsatsen blir 
att även om bytesdjurens fortlevnad 
knappast försvåras i någon större ut-
sträckning så påverkas hela ekosys-
temet, särskilt i städer och tätorter, 
av främmande arter, inte minst då 
predatorer introduceras.

Att SAmARBetA meD föreningar som 
verkar för husdjurens väl och ve, som 
tydligen inletts av Jaktkritikerna, kan 
låta som en god idé så länge det rör 
sig om boskap och brukshundar et-
cetera. Men då det handlar om djur 
i bur är det för mig helt förkastligt. 
Papegojor, undulater, ormar, sköld-
paddor är några bland många exem-
pel på frihetsberövade djur som bara 
djurparker och forskningsinstitutio-
ner borde få hantera om det gagnar 
arternas fortlevnad. Att sådan handel 
förkommer visar hur populära säll-
skapsdjuren är och att de värderas 
av de flesta människor högre än vår 

ursprungliga fauna och flora. Detta 
får vi nog leva med men är kanske en 
förklaring till att vi inte når ut med 
vårt budskap. 

Det är förstås inte bara problem 
med sällskapsdjur utan det kan vara 
något positivt att följa hur ett djur 
föds upp och utvecklas. Denna erfa-
renhet kan någon gång leda till att 
man även ser de vilda djuren med an-
dra, humanare ögon. Någon motsätt-
ning behöver kanske inte alltid fin-
nas? Dock ska vi vara medvetna om 
att det finns stora miljökonsekvenser 
av det som sällskapsdjuren konsume-
rar och att det finns en stor kommer-
siell marknad inriktad på sällskaps-
djur. Det gäller förstås främst olika 
slags katt- och hundmat av bästa 
kvalitet som får till följd att plane-
ten jorden inte bara ska försörja sju 
miljarder människor utan ett antal 
miljarder sällskapsdjur med energi-
krävande mat. 

Detta är ett jätteproblem men ut-
anför Jaktkritikernas arbetsområde. 
Dessa djur får också en omfattande 
sjukvård som är långt bättre än den 
som de flesta människor i Afrika och 
stora delar av Asien får.  

Frågan kan likaså generaliseras till 
att gälla betydligt fler arter än katter, 
hundar och andra rena sällskapsdjur 
till att även omfatta främmande arter 
i allmänhet. Det är ju ett allmänt pro-
blem oavsett om det gäller kamma-
neter, mårdhund, mink eller sjögull 
i vattendrag. Ändå har Sverige inte 
alls drabbats av lika stora problem 

JAgANDe SällSkApSDJUR OCh fRämmANDe ARteR
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med främmande arter som Austra-
lien, Nya Zeeland och allra värst är 
det problemet på de flesta tropiska 
öar där den inhemska faunan och flo-
ran har trängts tillbaka och många av 
de ursprungliga arterna är utrotade. 
Det är givetvis stora skillnader på 
den här problematiken och männis-
kans oetiska jakt på vilda djur. Men, 
det finns också likheter som vår at-
tityd att styra och ställa allt i naturen 
efter vår primitiva härskarmentalitet 
som säkert hade ett överlevnadsvär-
de i de neolitiska samhällena.

Men för att komma till någon slut-
sats om det som berör bara jakt, fast 
i vidare mening, landar man nog i: 
vad man kan man göra för att minska 
predationen från katter och hundar 
då de allt för ofta släpps fria i natu-
ren? Jag har inget bra svar mer än 
att informera ägarna till sådana djur 
även om det kan förefalla som att 
hälla vatten på en gås. 

äR Det ett problem som föreningen 
Jaktkritikerna borde engagera sig i? 

Jag vill med det här inlägget väcka 
frågan för att eventuellt få några syn-
punkter. När jag fört saken på tal till 
några kattägande och fågelintresse-
rade människor har jag mött två oli-
ka reaktioner. Antingen hamnar man 
i försvarsställning där man tycker 
att det är en struntsak och försöker 
finna naturvidrigt beteende hos mig, 
som att jag är bilägare. Andra erkän-
ner problemet och vill göra något åt 
det som att inte släppa ut katten ”hur 

som helst om lövsångaren har bo på 
tomten”. Dock har ingen velat avstår 
från sin kära katt eller hund – och det 
kanske inte behövs om man inte släp-
per den vind för våg. Få människor är 
mogna att hantera denna fråga rent 
känslomässigt. De tycker säkert att 
kattens fågeldödande är ett mindre 
problem (vilket det är för varje en-
skild katt, problemet uppstår, liksom 
vid bilolyckor, av att de lokalt är så 
många). Föreningen Jaktkritikerna 
skulle kunna vara rätt forum att föra 
upp frågeställningen på agendan 
eftersom många där har funderat 
kring djuretik. Skulle ett samarbete 
med föreningar för ”djur” i vidare be-
märkelse trots allt vara en väg att gå 
vidare på eller tjänar vi på att rent 
taktiskt ligga lågt?

Källor:
Liberg Olof, har skrivit en ve-

tenskaplig artikel om förvildade 
katter och huskatters predation 
på Revingefältet i Skåne där det 
var av blygsam omfattning. Jour-
nal of Mammalogi 1984, 65, s 
424-432.

Svensson Sören, Huskattens 
predation på fåglar i Sverige, Or-
nis Svecica 1996, 6, s 127-130.

Ulfstrand Staffan, Tamkatter 
och fåglar, en populärvetenskap-
lig översikt där finns referenser 
till bland annat den engelska 
undersökningen. Vår Fågelvärld 
2014, nr 1.

JAgANDe SällSkApSDJUR OCh fRämmANDe ARteR
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Lunne och val  
– upplevelser av motsägelser

arne   oHlsson

Junidagen bjöd på strålande sol från 
blå himmel och bara svaga vindar. 

Men ljuset var arktiskt. Känslan av 

nordliga breddgrader fanns hela ti-
den, en behaglig känsla i ljusets tid. 
Vi sitter på en bänk i hamnen i värl-

På island är naturen mäktig och människan känns underordnad.  
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Lunne och val  
– upplevelser av motsägelser

arne   oHlsson

FoTo: DiAnE oHlsson 

dens sannolikt renaste huvudstad, 
Reykjavik. En ung dam dyker upp och 
vill ha våra underskrifter till en kam-

panj med mottot ”Meet us! Don´t eat 
us”. Hon representerar International 
Fund for Animal Welfare (IFAW) och 
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syftet är, som ni nog redan gissat, att 
få slut på valjakten. Island är ett av få 
länder som framhärdar i att jaga va-
lar, trots att det är brutalt och vidrigt 
grymt, det är etiskt förkastligt, det är 
ekonomiskt onödigt, det är negativt 
för landets rykte. 

Ändå fortsätter man, uppenbar-
ligen av envishet gentemot omvärl-
dens påtryckningar. Opinionen i 
större länder som Sverige, Tyskland, 
Storbritannien, USA ska inte få be-
stämma över Island med sina 326 
000 invånare om valjakten, eller slak-
ten, ska få fortsätta eller förbjudas. 
Men gräsligt är det. 

Och olustig är den allmänna opini-
onen i detta avseende. Enligt en opi-
nionsundersökning 2009 sägs hela 
77% av islänningarna stödja fortsatt 
valjakt (Iceland. Berlitz pocket gui-
de 2011).

Naturligtvis skrev vi gärna på pro-
testlistan. 

kONtRASteN, åt Det pOSItIVA hål-
let, upplevde vi några dagar senare 
när vi ännu en vacker dag under den 
arktiska solen stävade ut från Husa-
vik på nordkusten och alla ombord 
kunde njuta av och glädjas åt synen 
av havets jättar, i högsta grad levan-
de och beundrade just som levande 
varelser. 

Jo, jättar – högst bokstavligen! 
Guiden ropar minke whale, och så 
blue whale! Två blåvalar (planetens 
största djur någonsin) visar sig, gång 
på gång. Deras utandning är som en, 

jo verkligen, isländsk geysir! Hela ti-
den glidflyger eleganta stormfåglar 
runt båten. Snön skimrar på bergen i 
bakgrunden. Himlen är molnfri.

I Reykjaviks hamn steg vi ombord 
på båten som tog oss ut till lunne-
fåglarnas ö. De måste vara bland de 
mest karismatiska fåglar som finns, 
undersköna att skåda, när de landar 
bredvid båten, svirrar förbi och står 
tätt tillsammans på öns gräsbevuxna 
övre del. Egentligen hade vi redan 
träffat på mängder av lunnefåglar i 
Reykjavik! Lunnar i porslin, trä, me-
tall, på posters, handdukar, nyckel-
ringar, gammaldags vykort… 

Island har en förnämlig popula-
tion av miljontals lunnefåglar, dyr-
kade som symboler för landet och en 
blomstrande turism. Året 2013 blev 
det första då turismen blev största 
inkomstkällan, större än fisket.

kONtRASteN, åt Det NegAtIVA hål-
let, består i fångst med håv av infly-
gande lunnefåglar som man vrider 
nacken av, restaurangmenyernas ros-
tade lunnefåglar, grisslor i blåbärssås 
och valbiffar.

Islands anseende skulle enbart 
vara betjänt av att sluta med allt det-
ta och låta upplevelseturismen helt 
ersätta den fångst som man kunde 
förstå var motiverad i gångna tider. 
Landet är enastående att besöka för 
naturupplevelsernas skull. 

lUNNe OCh VAl – UppleVelSeR OCh mOtSägelSeR
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Citatet
”En av Lilljansskogens få kvarlevande gräv-
lingar hade råkat förirra sig in på Villagatan. 
Med anledning härav råkade ett på sagda gata 
flanerande fruntimmer i full panik och började 
ropa på polisen. Ett antal väl beväpnade ord-
ningsväktare ryckte så ut i samlad tropp och 
lyckades avliva det skrämda och fredliga dju-
ret. Nu undrar man … Det är ju en självfallen 
sak, att grävlingen på egen hand lätt kunnat 
taga sig tillbaka till Lilljansskogen, så snart 
det mörknat och den nämnda damen upphört 
att föra oväsen. För det andra vill man hoppas 
… att alla flyttfåglar måtte bli lämnade i fred, 
även om deras sång skulle irritera eller för-
skräcka vid jazzmusik och motorbuller vanda 
kvinnoöron”.

knut Hagberg 
fåglarnas år 

stockholm 1958.

CItAtet
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RåkA
Vi refererar till vårt klagomål (ert 
nr) 2001/5020 och ert Motiverade 
yttrande den 14/12 2004.

Enligt kommissionen konstatera-
des det för råka (Corvus frugeligus) att  
”Sverige skall också särskilt se 
till att denna art inte jagas un-
der uppfödningssäsongen eller 
under häckningens olika stadier. 
Beträffande flyttfåglar skall med-
lemsstaterna särskilt se till att de 
arter som berörs av jaktbestäm-
melser inte jagas under häck-
ningstiden eller under deras väg 
tillbaka till häckningsplatserna.”

Vår förening har tidigare framfört formella klagomål till Europeiska 
Unionen angående flera jaktformer som praktiseras i Sverige och som 
vi anser bryter mot de direktiv som gäller för EU-medlemmen Sverige. 
Detta gäller bland annat den jakt på unga råkor som bedrivs i Skåne 
under fågelns häckningstid (10 maj – 10 juni) och till jakt på lodjur 
som jägarna upplever som konkurrenter om ”deras” s k jaktbara vilt.
Jaktdebatt återger här de två senaste skrivelserna.

Jaktkritikerna klagar 
hos EU 

Efter brevväxling med de svenska 
myndigheterna skriver kommissio-
nen:
”Alternativa lösningar
43, Enligt kommissionen finns 
det inget i de svenska svaren 
som visar att det inte finns andra 
tillfredsställande lösningar än att 
godkänna allmän och destruktiv 
råkjakt och förstörelse av råkans 
bon och ägg. Kommissionen häv-
dar att det inte är nödvändigt 
att döda fågelungar, utan att det 
finns andra metoder för att för-
hindra häckning. Som kommis-
sionen nämnde i den komplet-
terande formella underrättelsen 
finns det alternativ och tillfreds-
ställande lösningar; man skulle 

Bilden på föregående sida: Råkkoloni i  
skåne, innan sommargrönskan döljer bona. 

JAktkRItIkeRNA klAgAR hOS eU
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kunna öka avståndet mellan de 
träd i vilka fåglarna häckar, av-
lägsna grenar så att fåglarna 
exponeras eller spänna nät över 
träden så att fälgarna inte kan 
bygga sina bon. Följaktligen är lo-
kala preventiva åtgärder, dvs för-
hindra lokal häckning och inrikta 
jakten på de fåglar som förorsa-
kar svåra skador, det effektivas-
te alternativet. Som de svenska 
myndigheterna själva påpekar, är 
jakt ett ineffektivt vapen för att 
kontrollera råkpopulationen.

Människors hälsa och säkerhet
44. De svenska svaren påverkar 
inte kommissionens slutsatser. 
Sanitära olägenheter eller oväsen 
är inte tillräckliga skäl för jakt, 
det gäller inte minst under häck-
ningsperioden eller för förstörel-
se av råkägg. Som kommissionen 
säger i den kompletterande for-
mella underrättelsen kan oväsen 
från råkor visserligen vara besvä-
rande, men mot bakgrund av den 
tillgängliga informationen kan 
det inte anses utgöra en fara för 
människors hälsa och säkerhet. 
Kommissionen anser också att 
nedsmutsning är ett ovanligt skäl 
för att medge undantag för råkor 
och att Sverige inte tagit fram 
vetenskapliga bevis som visar att 
nedsmutsning från råkor skulle 
vara så omfattande att de utgör 
en fara för människors hälsa och 
säkerhet. Undantaget enligt ar-

tikel 9 har därför inte tillämpats 
korrekt. Kommissionen drar slut-
satsen att Sverige inte kunnat be-
visa att råkjakten eller förstörel-
sen av råkägg sker för att skydda 
människors hälsa och säkerhet.”

efteR Det mOtIVeRADe yttrandet 
inkom Sverige med ytterligare ar-
gument och kommissionen skrev i 
brev till mig (Hans Ryttman, Riks-
föreningen Hänsynsfull Jakt, numera 
Jaktkritikerna) den 24 aug. 2006 med 
”hänsyn till människors hälsa och sä-
kerhet” (artikel 9:1 a) används då det 
finns ”oro för de problem som orsa-
kas av oväsen och hälsorisker för de 
lokala invånarna kräver avlägsnandet 
av skadedjur under häckningstiden”.

För att kommissionen skulle av-
sluta detta ärende lover de svenska 
myndigheterna att ”kräva att andra 
lämpliga lösningar skall övervägas.... 
och att jakten beviljas på restriktiva 
villkor.”

Inget av detta har skett och vi an-
ser därför att Sverige bryter mot ge-
menskapsrätten och ej heller uppfyl-
ler sina utfästelse.   

Inga ”lämpliga lösningar” har an-
givits.

Den mest effektivs och i längden 
billigaste åtgärden är att hugga ner 
träd så att ha längre avstånd mellan 
träden erhålls eller att glesa ut trä-
dens kronor så att de blir mindre att-
raktiva för råkorna.

Att råkorna skulle kunna vara en 
fara för ”människors hälsa och sä-

JAktkRItIkeRNA klAgAR hOS eU
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kerhet” måste Sverige ange forsk-
ning som visar detta.  Det har ald-
rig visats att träck av tättingar, som 
råka, skulle ha orsakat sjukdom. Då 
ringmärkare, som handhar 1000-tals 
fåglar, undersöktes visade ingen ens 
antikroppar av någon smittsam sjuk-
dom. Det måste vara upp till svenska 
staten att finna belägg för sin förmo-
dan och presentera dessa för kom-
missionen.

De skrän som råkorna frambring-
ar vid häckning måste jämföras med 
det buller som trafik, flygplan och 
byggnadsverksamhet orsakar och be-
dömas mot de normer som gäller för 
dessa verksamheter och uttryckas i 
db. 

Men med lämpliga åtgärder kan 
häckningsplatser för råkor förläggas 
på sådant avstånd att skränen blir 
försumbara. Detta gäller råkor som 
bebor tättbebyggda områden som t 
ex Uppsala med Europas nordligaste 
koloni. 2012 uppskattades antalet till 
300 par och för 20 år sedan var an-
talet 1 300 par. Denna nedgång har 
skett efter slentrianmässig förstörel-
se av bo med ägg och ungar under 
många år. Inga lämpliga åtgärder har 
någonsin vidtagits.

I Skåne förkommer det liksom i 
Uppsala förstörelse av bon men ock-
så upprörande jakt på nästan flygfär-
diga ungar i bon utanför tättbebyggt 
område för försäljning till gästgivare 
som serverar dessa ungar som en 
delikatess. Många exempel finns på 
Internet sökord ”ungråka”.

I detta fall finns inget som kan för-
svara jakten. Jakten sker utanför tätt-
bebyggt område, häckningstiden är 
så gott som över och de kriterier som 
kommissionen anser vara nödvändi-
ga för skyddsjakt råder inte; den tid 
som möjligen skulle kunna påverka 
”människor hälsa och säkerhet” har 
redan förlöpt.

Med ovanstående argument anser 
vi att Sverige inte respekterar ge-
menskapsrätten i EU:s fågeldirektiv 
artikel 9:1 a).  

 

lODJUR
BAkgRUND tIll klAgOmålet
Vi åberopar, vårt klagomål av den 
30 november 2000 med ert nummer 
2000/5242, som resulterade i ert Mo-
tiverade yttrande (2001-07-18), och 
ert brev den 9 november 2004, som 
säger ”att om nya upplysningar in-
kommer till kommissionen som skul-
le visa att Sverige har överträtt ge-
menskapsrätten kan kommissionen 
öppna ett nytt ärende och undersöka 
detta”, för att ånyo hävda att Sverige 
överträder gemenskapsrätten när 
det gäller jakt efter lodjur i Sverige.

Sverige återupptog jakten på lo-
djur 2006 utanför renbetesområdet 
efter inhibering av jakten efter det 
motiverade yttrandet och korrespon-
dens med EU-kommissionen. Sedan 
dess har jakten uppgått till 400 dö-
dade lodjur och 560 i renbetesområ-
det eller i medeltal 120 lodjur per år. 
Detta har resulterat i att lodjurens 
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populationsstorlek minskat med 22 
% sedan 2006  

Förutom den legala jakten före-
kommer också illegal jakt i tämli-
gen stor omfattning.  Skattningar 
anger att den olaga jakten är den 
näst största dödsorsaken efter den 
legala licensjakten. (Naturvårdsver-
ket: Nationell förvaltningsplan för 
lodjur 2013-2017). Då ca 30 lodjur 
dör i trafiken varje år (2013 dödades 
40) beräknar vi att minst 50 lodjur 
dödas illegalt. Eftersom licensjakten 
dödar 120 lodjur eller ca 10-15 % av 
lodjuren i Sverige  så blir all dödlig-
het förutom den naturliga ca 200 
individer eller drygt 20 % av popu-
lationen vilket klart överstiger den 
tänkbara överdödlighet med mellan 
3 - 6 % som lodjuren har som trös-
kelvärde för att den ”nuvarande po-
pulationen ska kunna bibehålla en 
positiv tillväxt i ett långsiktigt per-
spektiv”  enligt  en sårbarhetsanalys 
med Vortex-simuleringar gjirda 1999 
( Kontio,T.1999. Är den svenska lo-
djurspopulationen  (Lynx lynx) livs-
kraftig? En sårbarhetsanalys- CBM:s 
skriftserie 1:105-117.). 

I dag anger Naturvårdsverket an-
talet föryngringar till 83 i norra Sve-
rige (i princip renbetesområdet) där 
enligt verkets förvaltningsplanen bör 
finnas 75. I mellersta Sverige finns 
95 familjegrupper i stället för önska-
de 137 och i södra Sverige 19 grup-
per i st f 38.

Viltskadecenter anger att det i dag 
finns ca 1000 lodjur i hela landet men 

antyder att detta är en underskatt-
ning. Hur stor denna underskattning 
anses vara framgår inte. I Slutbe-
tänkandet av Rovdjursutredningen 
(SOU 1999:146) framgår att lodjuren 
behöver 1 000 - 3 500 individer för 
”långsiktig överlevnad” och undvika 
”genetik utarmning”. Vidare fram-
hålls ”Kriteriet gäller en population 
som inte är isolerad utan som har ett 
visst inflöde av matierial från andra 
populationer.”

I en tidigare skrivelse från oss 
har vi hänvisat till den enda (av oss 
kända) genetiska forskningsrapport 
(Hellborg m fl Conservation Genetics 
3: 97 - 111 (2002)) som visar den yt-
terst låga grad av genetisk variation 
som den svenska lodjursstammen 
innehåller, vilket tyder på en mycket 
litet inflöde av gener från öst. Efter-
som inflödet är minimalt bör alltså 
antalet lodjur ligga i det högre inter-
vallet som anges av forskarna alltså 2 
500 - 3 500 individer. 

Av de 152 lodjur som undersökts 
på Statens Veteirnärmedicinska an-
stalt (SVA) under 2012-2013) har 18 
lodjur haft abnorma defekter som t ex 
flera lodjur har felaktig tanduppsätt-
ning, saknar en njure, dubbelt så stor 
njure, hål i mjälte mm. Även om inga 
av dessa skador kan hänföras till ge-
netiska defekter så är uppenbarligen 
inte hälsotillståndet hos de svenska 
lodjuren tillfredsställande.

JURIDISkA ASpekteR
Vi ifrågasätter starkt motivet till den 
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svenska licensjakten
Lodjuret är upptaget i EU:s Habi-

tat- och artdirektiv från 1992 i artikel 
12 som stadgar ”ett strikt skyddssys-
tem” men ger undantag i artikel 16 
men med reservationen att om ”det 
inte finns någon annan lämplig lös-
ning och att undantaget inte försvå-
rar upprätthållandet av en gynnsam 
bevarandestatus” så finns paragra-
ferna a) - e) bl a ”för att undvika all-
varlig skada”.

Denna paragraf liksom de övriga 
t o m d) kan inte tillämpas i Sverige 
utanför renbetesområderna. Detta 
har svenska staten också accepterat 
då de efter de erhållit det Motiverade 
yttrandet hänvisade till paragraf e) 
som stadgar ”att under strängt kon-
trollerade förhållanden selektivt och 
i begränsad omfattning tillåta insam-
ling och förvaring av vissa exemplar 
av de arter som finns förtecknade i 
bil.4....” (där lodjur finns med). 

Att anse att jakt på fler än 100 
djur om året skulle betecknas som 
”strängt kontrollerade förhållanden”, 
”selektivt” och i ”begränsad omfatt-
ning” , tillåta ”insamling och förva-
ring” är att inte förstå ordens rätta 
betydelse. 

I en intervju försvarar Natur-
vårdsverkets (NV) tjänsteman för 
jaktfrågor att ”strängt kontrollerade 
förhållanden” innebär att de har ett 
register över de jägare som jagar lo-
djur men detta kontrolleras aldrig, 
På frågorna ”på vilket sätt är jakten 
selektiv” blir svarat ”att jakten följer 

de villkor som NV satt upp” och ”vad 
är begränsade omfattning” så har ”vi 
(NV) inte satt upp någon gräns”.

Vi har svårt att tro att EU skulle ha 
samma åsikter om paragrafens syfte 
och innehåll. För de flesta svenskar 
innebär ”selektivt” ett urval av indi-
vider av någon eller några specifice-
rade egenskaper, att ”strängt kon-
trollerade förhållanden” innebär just 
kontroll av oberoende personer vid 
insamlandet och att ”begränsad om-
fattning” innebär klart angivna mål 
som definitivt inte innebär 1000-tals 
djur. 

För att någon av artikel 16:s para-
grafer ska kunna användas måste ett 
av de i paragrafernas skaderekvisit 
föreligga. Detta har kommissionen 
avvisat i sitt Motiverade yttrande 
men Svenska staten påstått finns i 
art. 16 e). 

Vi hävdar att lodjurets gynnsam-
ma bevarandestatus försvåras och till 
och med hotas av jakten som bedrivs. 

Svenska statens tolkning av art.16 
e) är en förvrängning av innehållet 
och på det sätt som nu jakten bedrivs 
inte uppfyller de krav som paragra-
fen ställer.

Eftersom jakten absolut inte kan 
motiveras söder om renbetesområ-
det kan jakten i renbetesområdet 
vara skyddsjakt som är selektiv, sker 
under strängt kontrollerade förhål-
landen och är av begränsad omfatt-
ning i stället för den licensjakt som 
tillämpas.

I år (2014) har NV avlyst licensjakt 
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i det södra förvaltningsområdet men 
fortsätter licensjakten i det norra. Ett 
tillfälligt upphörande av licensjakten 
i det södra området löser inte lodju-
rens prekära situation i Sverige. Den 
jakt som bedrivits har ingen funktion 
enligt artikel 16 i fördraget utan or-
sakar ett hot mot lodjurens bevaran-
destatus i Sverige som visas genom 
den jakt som bedrivits sedan 2006 
efter kommissionens Motiverade ytt-
rande. Den jakt som bedrivits i den 

södra delen av Sverige har endast 
till syfte att tillfredsställa jägarnas 
behov av att eliminera en konkurrent 
till jägarnas rådjursjakt. Artikel 16 
§e) kan inte syfta till att motivera en 
dylika jakt.

Vi anhåller därför att EU-
kommissionen kritiserar Sve-
rige för överträdelse av ge-
menskapsrätten vid jakten på 
lodjur.

FoTo: HAns Ring (Hägn)

JAktkRItIkeRNA klAgAR hOS eU



28  JAKTDEBATT 3/2014

BirGiTTa WiBerG & ann-marie liTZen

Noterat på jaktfronten

NyA JAktRegleR på RemISS
Naturvårdsverkets nya 
föreskrifter för licensjakt 
på lodjur ska träda i kraft i 
november. Nu har föreskrifterna 
skickats ut på remiss. Men 
om det blir någon lodjursjakt i 
Dalarna den kommande vintern 
är långt ifrån klart, skriver 
Dalarnas Tidningar.
■ I länsstyrelsens förslag till ny 
förvaltningsplan för stora rovdjur 
konstateras att Dalarnas lodjursstam 
har visat en negativ trend de senaste 
tio åren.
–Det som först och främst måste 
bestämmas är vilka miniminivåer 
vi ska ha när det gäller lodjur, 
säger Jonas Bergman, chef för 
viltfunktionen vid länsstyrelsen i 
Dalarna. 
Länsstyrelserna runt om i landet 
ska senast den 22 september lämna 
förslag på miniminivåer för lodjur 
i respektive län. Naturvårdsverket 
planerar att fastställa miniminivåer 
för lodjur under oktober.  
– Efter det kan en förvaltningsnivå 
bestämmas, det vill säga hur 
många lodjur som krävs för att man 
inte ska riskera att komma under 
miniminivån, säger Bergman. 

Sedan gäller det förstås att få ett 
grepp om hur många lodjur som 
finns i länet.   
– När det gäller lodjur har vi haft 
lite för knapphändiga uppgifter. 
Vi måste, tillsammans med bland 
andra jägare och markägare, få till 
ett samarbete som gör att vi kan 
få till en bättre inventering, säger 
Bergman. 
  I Naturvårdsverkets förslag till nya 
föreskrifter föreslås ändringar bland 
annat gällande användandet av 
fångstredskap vid licensjakt efter lo 
och när det gäller eftersök.     

fäRRe BJöRNAR fåR JAgAS 
höSteN 2014
274 björnar får jagas i höst i 
landets sju nordliga län. Det är 
en minskning med 32 djur från 
förra året, rapporterar Svenska 
Rovdjursföreningen. 
■ Sex av länen har var för sig 
lagt nivån på sin licens. Värmland 
som inte är ett län med fast 
björnpopulation har fått en 
tilldelning av Naturvårdsverket på 
två björnar.
Förra året sköts 305 av de 306 
björnar som fanns på licensen. 

NOteRAt på JAktfRONteN
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Sedan 2010 har det årligen skjutits 
runt 300 björnar under licensjakten. 
I år har Naturvårdsverket 
gett tillstånd för jakt vid åtel, 
Västernorrland kommer dock inte 
att tillåta åteljakt. ”Ett bra beslut 
med tanke på hur lätt det är att vid 
åtel skjuta en björnmamma som har 
lämnat sina ungar på tryggt avstånd 
från eventuella hanar som finns 
runt åteln”, kommenterar Svenska 
Rovdjursföreningen.

ROVDJURSStAmmARNA 
mINSkAR I SVeRIge
Svenska rovdjursföreningens 

sammanställning efter fören-
ingens senaste inventeringar av 
lodjur, björn och järv, visar att 
stammarna minskar.
■ En sannolik orsak bakom att björn- 
och lodjursstammarna minskar är 
jakten under senare år. På fem år har 
björnstammen minskat från 3 300 till 
2 800 björnar. Under de fem åren har 
drygt 1 400 björnar skjutits i licens-
jakt. Det preliminära resultatet från 
föreningens inventering av lodjurs-
stammen visar att det under den 
senaste säsongen finns hälften så 
många honor med ungar jämfört hur 
det såg ut för fem år sedan. Järvstam-
men har minskat med 170 djur.

FoTo: HAns Ring (Hägn)
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mISStäNkt tJUVJAkt på 
VARg 
Fem personer bosatta i 
Härjedalen har åtalats 
misstänkta för grovt jaktbrott i 
gränstrakterna mellan Dalarna 
och Härjedalen vid Rövarberget 
och Sexdalsvallen. 
■ Det rör sig om misstänkt olaglig 
jakt på varg och de fem satt häktade 
under två veckor i maj 2012 efter att 
de gripits när de, enligt åklagaren, 
förberedde jakten. Polisen hade då 

övervakat männen när de rörde sig i 
området. Alla fem nekar till brott. De 
säger sig ha förberett bäverjakt.
Åtalet har väckts vid Mora Tingsrätt 
och kammaråklagare Åsa Schoultz 
skriver i stämningsansökan att jakt-
brottet är grovt då man jagat ett 
skyddat djur. Dessutom har jakten 
föregåtts av en omfattande planering 
och varit organiserad. Spårning och 
förföljandet av vargen har delvis ut-
förts med snöskoter, rapporterar P4 
Dalarna. 

NOteRAt på JAktfRONteN

Junseletiken när hon sövdes med en bedövningspil då hon flyttades söderut från  
renskötselområdet första gången 2011.
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INgA SpåR efteR 
JUNSeleVARgeN tROtS 
BelöNINg
Den genetiskt viktiga vargtiken 
Susi från Junsele och hennes 
hane har försvunnit från sitt 
revir. Ännu har ingen information 
lett till att vargarna hittats. 
■ Länsstyrelsens har försökt att hitta 
vargarna men inga spår har synts till 
sedan i mitten av februari. Svenska 
Rovdjursföreningen utlyste då en 
belöning på 100 000 kronor till den 
som kunde bringa klarhet i vad som 
hänt vargarna. Ännu ingen informa-
tion lett till att vargarna hittats. Tro-
ligen har de fallit offer för illegal jakt. 
Rättsprocesserna om skyddsjaktsbe-
sluten på Junseletiken, eller Susi som 
hon kallas, pågår däremot fortfaran-
de, trots att hon är försvunnen. 

OlAglIgA fOtSAxAR  
hIttADe NäRA SVeNSkA 
gRäNSeN
Flera fotsaxar avsedda för att 
fånga djur har hittats i Verdals 
kommun i Norge, inte långt ifrån 
den svenska gränsen. Norsk 
polis misstänker jaktbrott.
■ Det var vandrare som i juli hittade 
fällorna som var gillrade. Polisen ser 
allvarligt på fällorna eftersom de inte 
är tillåtna, det inte är jakttid och det 
dessutom verkar vara rovdjur som de 
är tänkt att fånga.
Både djur och människor som tram-
par i sådana här fällor riskerar plåg-

samma skador. Polisen har inga miss-
tänkta. Det här skriver tidningen 
Adresseavisen.

eUROpeISkt mANIfeSt Om 
ROVDJUR
Jägare, fårägare, renskötare och 
miljövänner i EU har enats om 
att samarbeta mer om de stora 
rovdjuren i Europa. 
■ I juni skrev representanter 
för sju organisationer som 
representerar dessa intressen på en 
överenskommelse, ett manifest, för 
hur rovdjurskonflikter ska lösas i 
framtiden.

Man har enats om att EU:s så kall-
lade art- och habitatdirektiv ska föl-
jas, och att förvaltningen av rovdju-
ren ska vara vetenskapligt grundad. 
Dessutom ska hänsyn tas till kultu-
rella och socioekonomiska aspekter.

Tom Arnbom, rovdjursansvarig på 
Världsnaturfonden (WWF) i Sverige, 
ser överenskommelsen som ett stort 
steg framåt.

– I svenska öron låter det hela kan-
ske inte så märkvärdigt. Men samar-
bete av det här slaget mellan olika 
intressen är helt nytt i många andra 
länder, säger han.

mODeRlöSA UggleUNgAR I 
fOSteRhem
Fem lappuggleungar som i juni 
hittades i Älvsbyn i samband 
med att deras mor blivit skjuten, 
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har placerats ut i fyra andra kul-
lar.  
■ – De bör ha god chans att klara 
sig, säger lappuggleexperten Ove 
Stefansson till P4 Norrbotten.

– Vi har gjort några ”adoptioner” 
tidigare och det har fungerat ut-
märkt. De har inte förmåga att ur-
skilja den ena ungen från den andra, 
utan den som tigger mat ska man för-
söka få tyst, säger han.

Polisen startade en förundersök-
ning om grovt jaktbrott när den 
skjutna lappugglan hittades vid boet. 
Lappugglan hör till statens vilt, som 
är särskilt hotade arter

hAVSöRNAR SJUkA AV gAm-
mAlt gIft
Höga halter av miljögifter 
vilar på Östersjöns botten och 
sprids vidare. Det kan vara en 
förklaring till att havsörnar de 
senaste åren har visat symptom 
på förgiftning av gifter som varit 
förbjudna sedan 1970-talet.  
■ Miljögifterna DDT och PCB har 
varit förbjudna i årtionden, men vår 
miljö är fortfarande full av dem. I 
Västernorrland, som har haft en stor 
pappersmassa- och träindustri, har 
Länsstyrelsen i samarbete med Sve-
riges geologiska undersökning, SGU, 
undersökt så kallade fiberbankar på 
havsbotten. Fiberbankarna består av 
ansamlingar av pappersmassa som 
nu har visat sig innehålla stora mäng-
der miljögifter. Förutom de förbjudna 

PCB och DDT har man uppmätt de 
högsta halterna kvicksilver och tung-
metall sedan mätningarna startade.   

Risken är att miljögifterna vandrar 
uppåt i näringskedjan, genom att de 
äts av bottenlevande organismer som 
sedan äts av större djur som äts av 
ännu större djur. Ju högre upp i nä-
ringskedjan som miljögifterna passas 
vidare, desto större blir koncentra-
tionen. Miljögifterna i fiberbankarna 
skulle kunna vara förklaringen till 
att havsörnarna i Västernorrland de 
senaste åren har visat symptom som 
inte har setts sedan 1970-talet.  

– Vi har sett skalförtunning av ägg-
gen, uttorkning av ägg och missbild-
ningar av foster. Det var sådant som 
vi såg tidigare, när vi hade betydligt 
högre halter i naturen än i dag. Det 
är anmärkningsvärt, säger Anders 
Bignert, professor i ekotoxikologi 
på Naturhistoriska riksmuseet, till 
Svenska Dagbladet.

BöteR föR OlAglIg VIlDS-
VINSfällA
40 000 kronor i böter blev 
straffet för en kvinna i 
Jönköpingstrakten som fångat 
vildsvin i en olaglig fälla.
■ Sveriges Radio Jönköping rappor-
terar att kvinnan byggt en fällkon-
struktion av höbalar. En gång ledde 
vildsvinen till en större inhägnad där 
det utfodrades med bröd. Med hjälp 
av en viltkamera som skickar mms 
kunde kvinnan se när vildsvinen dök 
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upp. Genom att dra i ett snöre stäng-
de hon då till en grind för att hålla 
djuren inne i inhägnaden. Kvinnan 
säger själv att hon inte tänkte döda 
djuren, bara räkna antalet vildsvin. 
Den förklaringen köptes inte av Jön-
köpings tingsrätt.  

77 åRS fäNgelSe föR  
NOShöRNINgSJAkt
En sydafrikansk man har dömts 
till 77 års fängelse för tjuvjakt 
på noshörning, rapporterar 
nyhetsbyrån AFP.

■ Mannen dömdes efter att ha dö-
dat tre noshörningsungar i den be-
römda Kruger National Park i Sydaf-
rika 2011. Nyligen dömdes också två 
moçambikiska män till 16 års fäng-
else vardera för att dödat en noshör-
ning och skurit av hornet.
Antalet noshörningar som dödas un-
der tjuvjakt i Sydafrika är på väg mot 
ett nytt, svart rekord. Under första 
halvåret i år har totalt 558 djur skju-
tits, trots ökade insatser för att hindra 
utvecklingen. Det är omkring 100 fler 
än vid samma tidpunkt 2013, då totalt 
1 004 noshörningar dödades illegalt.

NOteRAt på JAktfRONteN
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tVå åRS fäNgelSe föR 
BRUtAl tJUVJAkt på VARg
Hovrätten för nedre Norrland 
dömde i början av sommaren 
två män från södra Hälsingland 
till två års fängelse för grovt 
jaktbrott. De döms för att ha 
dödat en varg med hjälp av 
en snöskoter och på ett sätt 
som Hovrätten uttryckte, varit 
särskilt plågsamt för vargen. 
■ De båda männen, en 53-årig från 
Alfta och en 43-årig från Bollnäs, åta-
lades för samma brott vid tingsrätten 
i Hudiksvall i april 2013. Där dömdes 
53-åringen till ett år och nio måna-
ders fängelse, medan åtalet mot 
43-åringen ogillades, eftersom tings-
rätten ansåg att hans skuld inte var 
ställd utom alla rimliga tvivel.
Domarna överklagades av åklaga-
ren Åse Schoultz och den dömde 
53-åringens advokat Thomas Mar-
tinsson.

Det var en söndag i början av fe-
bruari 2011 som två turistföretagare 
var ute på hundspannstur med turis-
ter. På sjön Fansen upptäckte de ett 
skidspår, gropar och märkliga varg- 
och snöskoterspår. De upptäckte 
också blodstänk i snön och under en 
mindre hög av snö, mängder av blod. 
De tog kontakt med länsstyrelsens 
naturbevakare som i sin tur medde-
lade polisen.

Vid polisutredningen konstatera-
des att en skidåkare sammanstrålat 
med ett snöskoterspår vid sjöns väs-
tra strand. Där har en person urine-

rat och som senare, genom rättsge-
netisk undersökning konstaterades 
vara skidåkaren, den nu dömde Alf-
tabon.

Skidåkaren har sedan tolkat ef-
ter skotern söderut över sjön när 
man följt vargspår tills man troligen 
skrämt upp en grupp vargar från 
daglega. Därefter har skoterföraren 
förföljt en av vargarna och med sko-
tern återupprepat kört över en 34 
kilo tung vargtik.

Vargen som då fått omfattande 
och svåra skador, slogs slutligen 
ihjäl med ett trubbigt trästycke som 
skidåkaren brutit från en stam vid 
strandkanten. Ett skoterspår ledde 
utredarna till ett stort stenblock ett 
stycke upp på stranden, där den hop-
vikta döda vargen hittades.

Under polisutredningen tömdes 
mobilmaster på samtalsinformation. 
De båda männen hade täta kontakter 
före och under den aktuella dagen. 
Detta trots att de i polisförhör sagt 
sig knappt känna varandra. 

Skotern hade skador som äga-
ren hade svårigheter att förklara för 
tingsrätten. Inför hovrättsförhand-
lingarna hade åklagare Åse Schoultz 
anlitat en tekniker med god erfaren-
het av det inblandade snöskoterfabri-
katet. Den här analysen stärkte bevis-
ningen mot den åtalade 43-åringen.

Förutom fängelsestraffen ska de 
dömda betala ett skadestånd till Natur-
vårdsverket på 25 000 kronor och 500 
kronor var till brottsofferfonden. Det 
här rapporterar Gästriklands tidning 

NOteRAt på JAktfRONteN



JAKTDEBATT 3/2014  35

pIlBågSJAkteN åteR  
AktUell          
Pilbågsjakten har åter kommit i 
blickpunkten. Det är inte tillåtet 
att jaga med pilbåge i Sverige, 
men redan 1991 var frågan 
uppe till diskussion om detta 
vapen. Men den gången blev det 
avslag. I nuläget finns ansökan 
från Bågjaktsförbundet om att få 
bedriva denna jaktform.  
■ Bågjaktsförbundet är den organi-
sation som främst driver frågan om 
tillstånd. Bågjaktsförbundet har för 
avsikt att påverka och övertyga Jakt-
lagsutredningen och söker även stöd 
hos Jägarförbundet och Jägarnas 
Riksförbund i denna fråga. 

Vid pilbågsjakt utsätts djuren som 
blir träffade för stort lidande vilket 
får betecknas som djurplågeri.Vid 
jakten med pilbåge skär spetsen på 
pilen in i djurets kropp och då den har 
vassa blad som ger en skärande snitt-
yta som försvårar blodets levring. 

En pil som träffar rätt medför kraf-
tiga blödningar och förblödning hos 
det träffade djuret. Bågpilsskjutna 
djur kan leva med blödningar i tim-
mar och dagar.

kommentar: Blir det verklighet av 
jägarnas begäran om pilbågsjakt så 
finns stor risk att tonåringar som är 
intresserade av denna jaktform kan 
använda pilbågsvapnet på fel sätt. 

Pilbågsvapen kan inköpas i han-
deln till ett överkomligt pris och det 
behövs ingen licens för inköpet. Det 

finns t.o.m en speciellt tillverkad ju-
niorbåge. Det kan finnas stor risk att 
ungdomar skadskjuter en kamrat och 
i värsta fall med dödlig utgång som 
följd. Vem bär då ansvaret för en så-
dan tragisk vådaskjutning?

Man kan bara hoppas att de an-
svariga i Jaktlagsutredningen säger 
nej till Bågjaktsförbundets ansökan.

BJöRN föRfölJD OCh  
SkJUteN 
Björnen förföljdes av flera 
skotrar i över en mil innan 
den sköts, skriver Dala-
Demokratenden den 5 maj 
2014.
■ Det misstänkta grova jaktbrottet 
begicks vid Vardofjället, väster om 
Kittelfjäll i Västerbotten under påsk-
helgen. -Man har jagat björnen tills 
den inte orkade längre, säger krimi-
nalinspektör Lennart Häggbom. 

Björnkroppen har forslats bort av 
tjuvskyttarna men polisen har säk-
rat spår på brottsplatsen och skickat 
DNA till analys. Det råder skoterför-
bud i området, och polisen utgår från 
att den illegala jakten pågått under 
nattimmarna. Påföljden för grovt 
jaktbrott är fängelse. 

kommentar: Det får sägas att det 
var insiktsfuillt av poliserna att miss-
tänka jaktbrott och det är förfärande 
att tjuvjägarna kan plåga ett djur 
som inte har en möjlighet att fly från 
förövarna.

NOteRAt på JAktfRONteN
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110 kNUBBSälAR kAN SkJU-
tAS läNgS VäStkUSteN 
...skriver Bohuslänningen den16 
april 2014. Längs västkusten 
får 110 knubbsälar skjutas för 
att undvikande av skador för 
yrkesfisket.
■ Av de 110 sälarna får 70 skjutas 
i Västra Götaland och 40 i Halland. 
Kvoterna är de samma som förra året 
då sammanlagt 93 knubbsälar sköts. 
Anledningen till att sälarna får skju-
tas är att de orsakar stora skador för 
yrkesfiskarna genom att bland annat 
länsa deras fångst och förstöra de-
ras redskap. Ofta är det samma sälar 
om specialiserar sig på det här och 
de känns igen av yrkesfiskarna även 
om alla sälar ser likadana ut för mig, 
säger Göte Hamplin, vilthandläg-
gare på Naturvårdsverket som delar 
ansvaret för sälförvaltningen med 
Havs- och vattenmyndigheten. 

Naturvårdsverket ansvarar för 
delarna som rör jakt. Enligt Hamplin 
ska jakten först och främst inriktas 
mot de sälar som förstör för yrkesfis-
ket. Sammanlagt finns det idag runt 
15 000 knubbsälar längs västkusten. 
Knubbsälen anses inte längre vara 
hotad och sedan 2001 har det bedri-
vits förebyggande skyddsjakt av säl 
då bestånden började öka runt mil-
lennieskiftet. 

När det gäller jakt efter säl krävs 
ingen speciell ansökan för att få jaga 
djuren. Däremot krävs det särskild 
jaktutbildning för att få jaga från båt, 
säger Göte Hamplin. Kvoten när det 

gäller hur många sälar som får skjutas 
avgörs av bestånden. Längs Skånes 
kust och hela östkusten får totalt 290 
gråsälar skjutas. Efter att en säl har 
skjutits, ska prover från djuret skick-
as in till Naturhistoriska riksmuseet. 
Museet betalar även ut ersättning för 
de skjutna sälarna. Jakten pågår mel-
lan den 16 april fram till årsskiftet. 
Till skillnad från tidigare år får jak-
ten av knubbsäl även bedrivas under 
sommarmånaderna då djuren tidiga-
re varit fredade på grund av de kutar 
som föds och att djuren ömsar skinn. 

En jägare som skjuter en säl får 
behålla djuret. Handel med sälpro-
dukter är dock förbjudet i Sverige 
om man inte har särskilda tillstånd. 
En skjuten säl har därför inget kom-
mersiellt värde. Tillsynsansvaret för 
säljakten ligger på Kustbevakningen 
som ska ha koll på hur många sälar 
som har skjutits och hur många som 
finns kvar av kvoten att fälla. Hur 
många sälar som skjuts är upp till 
de som drabbas ekonomiskt av säl-
beståndet. Det finns med andra ord 
inga krav från Naturvårdsverket att 
hela kvoten för skyddsjakten uppfylls 
En vuxen knubbsäl äter cirka 3-5 kilo 
fisk per dag.

kommentar: Att jakt av knubbsäl 
får bedrivas under perioden då kutar-
na föds och då sälarna ömsar skinn är 
mycket anmärkningsvärt och grymt. 
Det är också anmärkningsvärt att det 
inte krävs någon speciell ansökan för 
att få jaga djuren.
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September 2014 – valmånad. Be-
slutsfattare som bestämmer över 

varelser som oftast står väldigt långt 
från deras världar. Eller varelser som 
duger att jaga och fånga för nöjes 
skull. Varje politiskt parti är infiltre-
rat och påverkat i alldeles för hög 
grad av jägare och deras organisatio-
ner. När frågor om vilda djurs tillvaro 

ska bedömas och avgöras politiskt, 
då finns jägare på plats i beslutsorga-
nen med sina enastående, fantastiska 
kunskaper om allt i naturen. Endast 
jägare vet något om det vilda! Nej, 
inte bara något, de vet allt, allt, allt. 
Det är bara att lyssna på dem. 

Måtte ingen icke-jägare tro att 
han eller hon vet något som helst om 

Till sist
arne oHlsson

tIll SISt

FoTo:  
DiAnE oHlsson

fredlig naturupplevelse i svensk natur med havsörn över skärgården.
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natur och jakt…
Om man vet hur det förhåller sig 

i partierna och tillmäter jakt- och 
andra djurfrågor verklig betydelse, 
vem kan man då rösta på? Vem står 
på djurens sida? Någon i politiken?

Hela tiden måste vi som står på 
det vildas sida arbeta mot nya illasin-
nade förslag att utnyttja markernas 
invånare och roa sig med dem under 
mer eller mindre våldsamma former.

SOmmAReN I åR kommer vi att min-
nas som värmens och torkans tid. 
Som alltid är detta bra för en del var-
elser, mindre bra för andra. Några 
medelhavsvarma dagar cyklade vi 
genom landskap av prunkande idyl-
ler, blått hav och gröna ängar under 
himmel med somriga, lysande vita 
cumulusmoln. Havsörn över skär-
gårdsöarna, avslappnade ejdrar på 
lugna vikars vatten, en törnskata 
på utkik… Men snart blir det jaktsä-
song, och här och där kände vi stan-
ken från de vidriga pälsdjursfarmer 
som borde varit avvecklade för länge 
sen, dessa koncentrationsläger för 
minkarna.

I media har vi kunnat läsa om 
tjuvjägare som nattetid kör runt i de 
viltrika markerna i bl a Skåne och 
Östergötland och med mörkersikte 
avlossar sina skott mot vildsvin och 
hjortar och rådjur. Köttet går att sälja 
till oseriösa restaurangägare för här-
ligt svarta pengar. En ironi ligger i att 
folk tror att viltkött enbart är positivt 
och ”ekologiskt” att sätta i sig, därav 

tIll SISt

Skriv i Jaktdebatt! Utveckla 
era ideer, tankegångar, 
förslag… 
Mycket välkomna med  
texter, korta eller långa, 
och gärna också  
illustrationer – senast 5 
november, till nr 4!

en ökande marknad. Svenska Jägare-
förbundets riksjaktvårdskonsulent är 
upprörd. Men vad tycker han är det 
värsta? Snarast att han och de andra 
medlemmarna blir bestulna på ”sina” 
djur. Jakt är alltid ond, bråd död för 
djurindividen – eller lidande efter 
dåligt riktade skott. Sedan må kon-
sulenten säga att detta inte är jakt 
och han må definiera sin egen jakt 
som något avsevärt ädlare [sic]. Det 
handlar i slutändan ändå om döda 
djurkroppar att stycka, om tagna liv. 
För polisen är detta svårlösta brott 
med mycket låg uppklarningspro-
cent. Och brotten är lågprioriterade, 
eller näst intill icke prioriterade. 
Tjuvjakt är hur som helst vida spridd 
i landet, i all sin brutalitet.

mäNNISkAN äR mOtSägelSefUll, 
som vi konstaterar på mer än ett stäl-
le i detta nummer av Jaktdebatt. Men 
Jaktkritikerna står alltid på det vildas 
sida – med er hjälp. Och alla medlem-
mar är ständigt välkomna med nya 
idéer om hur vi kan föra fram vårt 
budskap. Kontakta oss gärna. 
Och:
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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 2014
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

Henrik olstrup
henrik.olstrup@ownit.nu
070-576 32 15 

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. 



Valskådning inbringar betydligt mer pengar än valslakt. En fantastisk upplevelse 
där vildmarken är nära. stormfågel på spaning i bildens nedre vänstra hörn. 

Husavik, island, juni 2014. 
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