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...har Sverige fått en ny regering på plats,
drygt fyra månader efter valet och ny
landsbygdsminister är Jennie Nilsson (S),
som också har ansvar för jaktfrågorna.
Endast tre dagar efter hennes tillträde
ställde Jaktjournalen frågor om hur hon
förhöll sig till jakt. Jennie Nilsson svar
ade via sin pressekreterare:

”Jakten som folkrörelse kan inte un
derskattas och jägarnas ideella frivilliga
insatser och del i bevarande av lands
bygdstraditioner i viltförvaltningen är
något vi i Sverige kan vara stolta över.”

Jaktkritikerna bör tillsammans med
andra miljöorganisationer också ta kon
takt med vår nya landsbygdsminister för

Sen sist
Margareta Sturemyr

Lodjur i kvällsljus.
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att berätta om vårt arbete och om våra
synpunkter på jakt. Genom att uppmärk
samma politiker på det djurplågeri, som
pågår mot våra vilda djur och som följer
av licens/ skydds– och nöjesjakter,
kanske kan få dem att börja arbeta för en
politisk förändring. Viktigt är också att
opinionen bland allmänheten ökar då det
gäller insikten om de vilda djurens ut
satthet. Då handlar det om att i olika for
mer nå ut med information om detta.

Licensjakt på lokatt
Återigen har myndigheterna beslutat om
licensjakt på våra vackra vilda lokatter,
som är ett av svenska folkets mest upp
skattade rovdjur. I vår svenska fauna
finns det plats för betydligt större lo
djursstammar, men jägarna vill inte dela
med sig av bytesdjuren. Allt är en rigid
upprepning av tidigare licensjakter –
besluten är så gott som identiska från
tidigare år, inga av de argument som har
framförts i tidigare överklaganden från
Jaktkritikerna och övriga miljöorganisa
tioner beaktas i de nya besluten.

Licensjakten startar, som vanligt den
1 mars och pågår till den 15 april – under
lodjurens parningstid och trots att lo
djurshonan följs av sina 10månaders
gamla ungar, som fortfarande är
beroende av sin mor. Jaktkritikerna har
överklagat sju länsstyrelsers beslut och
framhållit att lodjuren är en fredad art
och att licensjakt på lodjur inte är tillåten
enligt EU:s Art och habitatdirektiv eller
enligt Jaktförordningen. Tyvärr är det en
pockande jägarlobby, som förväntar sig
en nöjes och troféjakt. Det fasansfulla

djurplågeri som följer i licensjaktens spår
är sanktionerat av våra ”viltvårdande
myndigheter”.

Naturvårdsverkets rapport om vilt
förvaltning
I denna rapport ingår nedanstående ären
den.

Ändrade Jakttider. Jaktkritikerna
skickade 20180212 ett remissvar till
Näringsdepartementet angående ”Bered
ning av jakttidsändringar” (NV:08970
16) och detta har resulterat i att vi står
med på Naturvårdsverkets sändlista och
nu fått en inbjudan att lämna förslag om
ändrade jakttider före den 31 mars. (NV:
0812218) Naturvårdsverket ser över
dessa jakttider bara vart sjätte år, därför
är det viktigt att Jaktkritikerna yttrar sig.

Pilbågsjakt. Naturvårdsverket arbe
tade med att ta fram ”Förslag till nya
föreskrifter om jaktmedel” och där ingick
pilbågsjakt. Naturvårdsverket har lyft ut
frågan om pilbågsjakt, de anser att det
behövs mer underlag för att avgöra denna
fråga. Det är troligt att detta förslag tem
porärt har stoppats på grund av alla de
kritiska remissvar, som Naturvårdsverket
fick från flera miljöorganisationer, däri
bland Jaktkritikerna.

Art och habitatdirektivet. Guidance
document on the strict protection of
species of Community interest under the
Habitats Directive ”

Detta dokument handlar om EU
kommissionens förslag att revidera/upp
datera rådgivande dokument i Art och
habitatdirektivet. EUkommissionen
anser att svenska myndigheter inte har
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följt intentionerna i Art och habitatdi
rektivet och därmed medverkat till att
Sveriges rovdjurspopulationer har under
minerats.

Man anser också att Sverige har satt
sig över EU:s så kallade gemenskapsin
tresse enligt livsmiljödirektivet, som in
nebär att man i kommissionen värnar om
en hållbar bevarandestatus för de skyd
dade/rödlistade rovdjuren i Europa. Jakt
kritikerna har i en skrivelse yttrat sig
över rapporten till Miljödepartementet
och framhåller att vi stöder det förslag
som EUkommissionen har lagt fram och
att vi ser förslaget som ett försök att rätta
till allvarliga missförhållanden i den
svenska rovdjursförvaltningen.

Jaktkritikerna har tillsammans med
Svenska Rovdjursföreningen också
skickat ett brev till EU:kommissionens
miljökommissionär Karmenu Vella för
att förtydliga vikten av att skyddet av de
rödlistade rovdjuren i Sverige skärps.
Jaktkritikerna kommer att få en inbjudan
från Naturvårdsverket till en remisshear
ing avseende detta ärende, innan den
slutligen fastställs.

Under denna remisshearing kommer
också Regeringsförslaget om en lagän
dring: – Jakt i Sveriges ekonomiska zon
tas upp. (NV:0896916). Jaktkritikerna
har i en skrivelse under 2018 yttrat sig
till regeringen och framfört att vi anser
att detta förslag är mycket allvarligt för
skandinaviska vilda djur och fåglar. Un
der den kommande hearingen har vi åter
möjlighet att framföra våra synpunkter,
både muntligt och skriftligt.

Jaktkritikerna Västra Götaland
Ingemar Rosberg har skickat en skrivelse
till EUkommissionen med en översiktlig
information om några jaktformer som är
starkt ifrågasatta och tvivelaktiga i
Sverige. Kanske kan kommissionen ta
ställning när det gäller t.ex. tävlingar i att
döda djur samt att trycka på att Sverige
skall utreda omfattningen av skadeskjut
ningar.

Ingemar Rosberg har också bemött en
artikel i Borås tidning om att modera
terna skryter med att i sin budget ha
anslagit särskilda medel för att påskynda
handläggningen med vapenlicenser. In
gemar har skrivit att det hade varit bättre
att pengarna satsats på bättre välfärd för
djuren. Kent Klar har varit ute på bib
liotek, butiker, företag m.m. och delat ut
informationsmaterial om Jaktkritikerna.

Ingemar Rosberg, har som nybliven
redaktör för Jaktdebatt fått lägga mycket
tid på detta, tillsammans med övriga
nytillkomna redaktionsmedlemmar –
Birgitta Wiberg och Christina Lindberg.
Arne Ohlsson avgår efter 30 år som
redaktör för Jaktdebatt, men kommer un
der en övergångsperiod, att vara den nya
redaktionen behjälplig.

Jaktkritikerna Gotland
Christina Åkerblad berättar: "Sedan de
cember har vi på Gotland haft ett möte
som var väldigt bra och givande. Jag
rapporterade om StövarSM för harhun
dar som hölls i november 2018, projekt
Viltförvaltningsdelegationen, insändare i
lokalpressen, den kommande SVTserien
Jaktliv, om möjligheten att skriva artiklar



6 JAKTDEBATT 1/2019

till Jaktdebatt, läget för jaktföretag med
anknytning till Gotland och den kom
mande tävlingen StövarSM för rävhun
dar i Värmland 2224 februari.

Jag har kontaktat GOF, Gotlands orni
tologiska förening och haft ett lovande
samtal med dess ordförande. Efter det
skickade jag ett antal exemplar av Jakt
debatt till dem och skrev en artikel till
deras medlemstidning. Har också kon
taktat Vegan Gotland och Tillsammans
för miljön på Gotland. Hittills en ny
medlem. Det går sakta men säkert!"

Medlemsblad
Under slutet av 2018 kom ytterligare ett
medlemsblad ut, som var informativt och
mycket vackert utformat. Det är en digi
tal information, som skickas till medlem
marnas epost adresser och som är

sammanställt av Susanne Edlund.
På grund av att vi människor under

årtusenden har jagat olika djurarter har de
utvecklat skygghet mot oss och det är en
anledning till att vi så sällan får uppleva
ett möte med ett vilt djur. Någon har sagt:

"Man kan ägna ett helt liv, för att få se
en lokatt och i bästa fall ser man bara
tassavtryck.”

Tänk om vi i Sverige kunde sadla om
från jaktturism till ekoturism, då skulle
de kunna skapas acceptans för de vilda
djuren och de skulle få leva sina liv utan
skräck och våld. Detta kan vara ett sätt
att skydda och rädda dem från utrotning.
Alla vi naturälskare, som så gärna vill
uppleva ett möte med ett lodjur i det fria,
får då kanske möjlighet att se detta
skygga djur.

Kallelse till årsmöte 2019
Alla medlemmar hälsas välkomna till Jaktkritikernas årsmöte 2019!
Tid: Lördagen den 30 mars, kl 13 – 16. Samling från kl 12.
Föreningen bjuder på fika.
Plats: Folkungagatan 154 i Stockholm

Alla medlemmar är hjärtligt välkomna och efter årsmötesförhandlingarna finns
möjlighet för gemensamt samtal om föreningens arbete för de vilda djuren.
Ingen föranmälan behövs – men lämna gärna föranmälan om du har möjlighet,
till: info@jaktkritikerna.se Obs glöm inte, för din rösträtt på årsmötet, att du
ska ha betalt medlemsavgiften för 2019.
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KRITIK MOT ATT
TIERPVARGEN SKÖTS
Beslutet att skjuta en varg som åt på ett
rådjur i en villaträdgård i Tierp kritiseras
från flera håll. Enligt vittnen hade den
inte visat minsta tecken på aggressivitet.

Det var de boende som ringde polisen
som anlände tillsammans med
länsstyrelsen och jägare. Vargen sågs då
ströva omkring på bakgårdar i området
och SVT Uppsala var noga med att
påpeka att den även ”rörde sig vid en
lekplats”.

Snart meddelade polisen att de tagit
över ärendet från länsstyrelsen och att
vargen skjutits ”för att den inte verkade
vara rädd för människor”.
– Man kan inte säga att den var farlig

för allmänheten. De borde ha avvaktat
och sett till att folk höll sig därifrån istäl
let. Om de hade låtit vargen vara och fått
äta rådjuret så hade den gått därifrån,
sade Jan Bergstam, Rovdjursföreningens
ordförande, till SVT.

Så här sade vittnet Annika Rastén:
– Vargen hade inte visat minsta tecken

på aggressivitet. Det vettigaste hade varit
att släpa ut rådjuret till skogsdungen och
låta vargen få vara ifred med sitt byte där.

Jag skulle säga att den uppvisade ett yt
terst normalt beteende. Den ville komma
åt sin mat, men höll sig undan män
niskorna.

Biologen Curt Johnsson blev vittne
till när vargen sköts. Han är kritisk till att
den inte fick leva.

– Det är illa skött. Den betedde sig
inte konstigt, sade han till UNT.

Även WWF riktade viss kritik mot
beslutet att döda vargen:
– Jag tycker kanske att de borde ha

gett vargen en chans, sade Tom Arnbom.

Källa: Natursidan.se, UNT och SVT.

LANDSHÖVDING STOPPADE
MASSLAKT PÅ LODJUR
En oenig viltförvaltningsdelegation rös
tade igenom att lodjuren i Uppsala län
skulle mer än halveras i antal från 11,5
till fem familjegrupper. Men förslaget
stoppades av länsstyrelsen och land
shövdingen som istället föreslog en min
skning till tio familjegrupper.

Förslaget har nu skickats till
Naturvårdsverket.
– Det är anmärkningsvärt att gå från

Noterat på jaktfronten
Sammanställt av Birgitta Wiberg
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11,5 familjegrupper till en nivå på fem
familjegrupper. Det stred mot både den
nationella rovdjurspolitiken och EU:s in
tentioner. Det är en bedömning jag gjort i
linje med mitt uppdrag som statlig myn
dighetschef, sade landshövding Göran
Enander till UNT.

Anledningen till att mer än vartannat
lodjur i Uppsala län skulle skjutas var
enligt jägarnas representant i viltförvalt
ningsdelegationen att lodjuren ”utgör ett
kraftigt hot mot rådjursstammen”. Det
tyckte även en majoritet av de när
varande i delegationen.

Per Axell, Rovdjursföreningen Upp
sala län, håller inte med om att lodjuren
skulle utgöra ett hot mot rådjuren. Han
säger att jägarna helt enkelt inte vill dela
med sig av rådjuren till lodjuren.

Jägareförbundets egen statistik visar
att antalet skjutna rådjur i Uppsala län
har legat relativt konstant på ungefär

4 000 om året de senaste sju åren. Antalet
påkörda rådjur i länet har under samma
period i snitt ökat från 1 700 per år till
2 100 rådjur.

Källa: Natursidan.se och UNT.

FLER MISSTÄNKTA I JAKT
BROTTSHÄRVAN
Det finns fler misstänkta än de fem som
tidigare suttit häktade i den stora jakt
brottshärva som just nu utreds i Väst
manland. Det bekräftar åklagare som i
nuläget inväntar analyser.

VLT rapporterar att uppgifter i den
stora utredningen lett till att ytterligare en
misstänkt person kallats in till förhör i
den misstänkta jaktbrottshärvan. Sedan
tidigare är det känt att fem personer,
bland annat en känd industriledare, mis
stänks för inblandning och olika grova
jaktbrott. Enligt åklagare har de bland
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annat dödat varg, lodjur och kungsörn il
legalt. Alla misstänkta nekar till brott.

Åtal ska väckas senast den 21 mars.

Källa: VLT och SVT.

JÄGARE SKÖT VARG  ÅTALAS
Den jägare i 35årsåldern som sköt
”Snapphanevargen” i somras har åtalats
för grovt jaktbrott. Vargen har i flera år
rört sig i Skåne och Kronoberg. Jägaren
har i förhör sagt att han sköt för att han
”trodde att det var en räv”. Åklagaren
anser att det misstänkta brottet ska bedö
mas som grovt då vargen är ett hotat,
sällsynt eller annars särskilt skyddsvärt
vilt.

Källa: Sveriges radio.

FÄRRE VARGANGREPP
PÅ HUND I VÄRMLAND
Det skiljer stort mellan åren när det gäller
vargangrepp på hundar. Förra året inträf

fade tre vargangrepp på hund i Värmland,
varav två hundar dödades. Det är färre än
tidigare år.

Flest vargangrepp på hund i länet var
det 2014 då 19 angrepp rapporterades in.
Enligt Maria Falkevik, rovdjursansvarig
på Länsstyrelsen i Värmland, har man
inte kunnat se att angreppen ökat i den
takt som vargstammen gör det utan det
skiljer sig åt från år till år och mellan re
vir.

Källa: SVT.

JÄGARE JAGADE VILDSVIN –
SKÖT HUND
En jägare i 75årsåldern misstog en hund
för ett vildsvin under en jakt i Nybro i
januari. Mannen avlossade sitt vapen och
träffade hunden, en jakthund, som dog.
Hundens ägare, som inte var med utan
hade lånat ut hunden, polisanmälde man
nen som nu misstänks för skadegörelse.

Källa: Barometern.
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Glöm inte att förnya
medlemskapet för 2019!
Föreningen är helt beroende av
medlemmarnas stöd. De vilda djuren
skulle framföra sitt tack om de bara
kunde!

Betala in 195 kronor (eller 30 kronor
för familjemedlem) till pgnummer 22
69 892. Glöm inte att meddela namn
och adress så att vi vet vem som är
medlem och kan skicka tidningen.

Du kan också gå in på vår hemsida
www.jaktkritikerna.se/blimedlem och
fylla i formuläret och därefter swisha
medlemsavgiften till nr 1235330832.

Stort tack på förhand – och tack för
gåvor till föreningen!
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Rennäringen har för
stor makt över

rovdjurspolitiken
RENNÄRINGEN HAR FÅTT FÖR STORT INFLYTANDE ÖVER SVERIGES

ROVDJURSPOLITIK. MYNDIGHETERNA MÅSTE ÄVEN HA EN TOLERANSNIVÅ

GENTEMOT ROVDJUR
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I SVTprogrammet Uppdrag granskning
om ”Rovdjuren och rendöden” får ren
näringen komma till tals och framföra
klagomål över de förluster de lider på
grund av rovdjurspredation.

Björnen är ett av de rovdjuren som
enligt renskötarna dödar flest renar. En
ligt Sametingets statistik uppskattas björ
nens predation på ren till mellan 3 500
och 7 500 dödade renar per år. Det är
dessa siffror som länsstyrelser i de olika
länen förhåller sig till då de beslutar om
licensjakt på björn.

Ovanstående siffror låg till grund för
länsstyrelsens i Jämtlands län beslut om
licensjakt på 100 björnar 2018 – detta för
att uppnå förvaltningens syfte att minska
skador orsakade av björn för rennäringen
i Jämtlands län och nå riksdagens målsät
tning om maximalt tio procents förluster
inom rennäringen på grund av rovdjurs
predation.

Renskötarna i programmet hävdar att
förlusterna är större. I Naturvårdsverkets
databas Rovbase framgår det att antal re
nar som dödades av björn i fjol var totalt
sex stycken och i Jämtland hade ingen
ren dödats av björn.

Uppgifterna om rovdjursdödade renar
(SOU 2012:22) är osäkra. Underlaget är
ovetenskapligt och siffrorna för rovdjurs
predation är extrapolerade utifrån ren
näringens krav att ytterligare decimera
rovdjursstammarna.

Rennäringen kompenseras via skat
temedel med stora summor, 107,9
miljoner kronor under 2016. I program
met nämns endast bidrag upp till 50
miljoner kronor. Det ersättningssystem

som finns i dag följer direkt av rovdjurs
förekomst och medför att ersättning utgår
oavsett skada på ren.

Ersättningssystemet ska vara före
byggande. Det är dock fullt möjligt att
ersättning betalas ut för ett rovdjur som
sedan ändå skjuts, detta omintetgör sys
temets förebyggande effekt.

Myndigheterna måste kunna se båda
sidorna av detta problem, alltså även en
toleransnivå gentemot våra björnar, lo
djur, vargar, järvar och andra rovdjur.
Rennäringen har redan fått alltför stort
inflytande över Sveriges rovdjurspolitik.

Samebyarna ersätts för varje doku
menterad järv och loföryngring med
200 000 kronor. Föryngring av varg inom
en samebys betesområde ersätts med
500 000 kronor.

För björn och kungsörn gäller en are
albaserad ersättning som utgår ifrån stor
leken på samebyns barmarksbete.
Förekomst av björn ersätts med totalt 1,5
miljoner och örn med 1 miljon kronor.

Sametinget administrerar utbetal
ningarna av rovdjursersättning. Ersät
tningen är baserad på en beräknad
kostnad för varje art. Samebyarna deltar
aktivt i inventeringsarbetet och utser så
kallade rovdjursansvariga. Sametinget
fördelar de medel regeringen anvisar till
respektive sameby för samebyarnas
medverkan.

Det vetenskapliga upplägget när det
gällde att redovisa siffror för rovdjurs
predation var i programmet mycket god
tyckliga. Med tanke på att rennäringen
själva styr över uppskattningarna av
rovdjurspopulationerna, ligger det nära



JAKTDEBATT 1/2019 13

till hands att länsstyrelserna ”gör bocken
till trädgårdsmästare”.

En ny lagstiftning när det gäller ”tol
eransnivån för rovdjursdödade renar”
skulle medföra att de så kallade mini

minivåerna för rovdjursstammarna, som
är lagstadgade enligt ett riksdagsbeslut
2013, inte längre kommer att gälla fullt
ut.

Text: Margareta Sturemyr
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December som skulle varit glädjens
tid, har för lodjuren blivit en

ödesmånad. När mörkret sänkte sig över
Sverige, snön föll och överlevnadsvillko
ren för alla vilda djur försämras – då satt
rovdjurshandläggare inne i värmen och
räknade ut hur många dödsdomar man
kunde tänka sig dela ut 2019. Det var
alltså inte Tomten man förhandlade med
utan Mefistofeles. I Goethes berömda
drama är det etiska dilemmat den lärde
läkaren Dr. Faust, som säljer sin själ till
den onde demonen Mefistofeles för att
vinna kunskap och erfarenhet.

Jaktkritikerna överklagar åter
samtliga licensjaktbeslut på lodjur 2019.

Varför Naturvårdsverket sålt sin själ
till länsstyrelser och rovdjursjägare har
de senaste åren klarnat. Det handlar inte
om ”viltvård” som skydd av rödlistade
djur, utan om trofébyten för våldsamma
jakter. I faustisk anda beräknas hur
många lodjur som behövs för att arten
skall överleva, ”överskottet” slumpas ut
till de som spekulerar i licensjakt. Kom
mersiella jaktföretag kan sälja sina

”dödspaketdeluxe” till jägare från hela
världen samtidigt som kända rovdjursjä
gare, som likt legosoldater lever för att
döda, inbjuds.

När besluten delegerats till
länsstyrelserna 2010/2011 registrerade
sig 17 195 lodjursjägare i Naturvårds
verkets register. Länsstyrelser motiverar
beslut om jakt på lodjur som ”en särskilt
eftertraktad resurs”.

Att handeln med fläckiga kattdjurs
pälsar är förbjuden internationellt sedan
länge, berör inte lokala tjänstemäns
samveten. Istället upplyser myndigheter
om hur jägare kan legalisera innehavet av
troféerna; huvud, skinn med tassar och
klor. Naturvårdsverket skapar en skamlig
dubbelmoral utan att någonsin höja
blicken till det gemensamma ansvaret för
att troféjakt på fredade djur och begäret
efter deras pälsar måste förbli tabu!

Naturskyddsföreningens ordförande
uttalade redan 2011: ”Lodjursstammen
har minskat stadigt de senaste åren.
Besluten är ytterligare ett bevis på att
regeringens rovdjurspolitik sätter sven

Mars är mörkrets tid
för lodjuren

Eva Stjernswärd
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skarnas naturintresse i andra hand.
Regeringens fortsatta eftergift för rov
djursjaktens intressenter speglar en förål
drad syn på naturen och samhället.”

Idag 2019 konstateras att situationen
hela tiden förvärras; brandkatastrofen
framkallade inte ens tvekan om att tillåta
årets björnjakt. På Jaktkritikernas och
Djurens Rätts vädjan till samtliga
ansvariga för björnarnas liv – svarade in
gen. När man ser resultatet med över
skjutning, dödande av både björnungar
och digivande honor bland de 300
björnarna behöver man inte ”måla fan på
väggen” för att förstå att ”pälsen" sålts ut
långt innan ”björnen var skjuten”. Insta
gram och media bekräftade detta i narcis
sistiska bilder av jägare med blodiga
kadaver och på youtube förhärligas
våldet mot rovdjuren live.

Det råder ingen tvekan om var
Mefistofeles verkar i vår tid.

Nu stundar åter mörkrets tid för vårt
mest älskade vilda kattdjur  lodjuret. Jä
gare ylar hämningslöst efter fler djur att
döda; får man inte som man vill hotar
man öppet med att blunda för tjuvjakt.
Beslut tas utan hänsyn till EU:s an
märkningar om Sveriges många svek mot
Art och habitatlagen som skall skydda
rovdjuren. Länsstyrelser i Sverige, syn
barligen tätt lierade med lokala jägarin
tressen, har fått frikort av Natur
vårdsverket och de politiker som genom
drivit en ”rovdjursförvaltningsplan” för
att just ”förvalta” genom att döda.

Rovdjursjägare och renägare är inte
kända beskyddare av livets helighet, men
tycks ha en aldrig sinande förmåga att via

vilthandläggare måla upp rovdjurens
ansvar för ”socioekonomiska och
psykosociala problem”, för att konkur
rera om jägarnas egna jaktbyten sam
tidigt som de konsumerar tamdjur en
masse. En projicering som liknar kine
sisk vad gäller tigrar som potensmedel.

Man talar aldrig om människans
ökade tamdjurshjordar, minskade habitat
för rovdjuren eller helt enkelt att ta ett
globalt ansvar för att inte stora kattdjur
skall dödas. Det är ovärdigt ett rikt och
utvecklat land som Sverige att tillåta de
monisering av rovdjur på det sättet. Inte
ens i ett överbefolkat och fattigt Indien
behandlar man sina kattdjur så vårdslöst
och föraktfullt.

Att lösa konflikter mellan djur och
människa med dödligt våld ter sig ointel
ligent, primitivt och omodernt, särskilt i
ljuset av forskarnas varningar om att av
jordens däggdjur består 96 % av män
niska och tamdjur – och 4 % vilda dägg
djur. Sedan 1970talet kan 70 % av
jordens vilda däggdjur ha utrotats.

Sverige gynnar en avart inom jä
garkåren med spektakulär troféjakt på
lodjur med lösa hundar, högteknologiska
vapen och arkaiskt grymma fällor. Hur rå
och brutal jakten är framgår av ekoter
roristernas egen dokumentation.

Lodjur kartläggs och spåras långt före
1 mars så att de omvittnat skygga och
svårupptäckta lodjuren kan skjutas så
snabbt som gjorts varje år. De förföljs,
skadskjuts och avrättas som fiender i
blixtkrig. Som om dessa grymheter inte
räckte sätter sig Naturvårdsverket inte
bara över naturen utan bryter också mot
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lagen som förbjuder jakt och störning un
der djurs parningstid! Som för lodjur är
den tid lodjursungar fortfarande följer sin
mamma. Hög snö och svåra närings
förhållanden för lodjuren vintertid
påverkar inga jaktbeslut.

På direkt fråga om det plågsamma i
troféjakten 2018, under parningstid och
på årsungar, och att få skjuta dem när de
tror sig räddade upp i träd jagade av de
nya aggressiva plotthundarna samt hur
"onödigt lidande" tolkas, svarade NVV:s
lodjurshandläggare sammanfattningsvis;
– Vi lägger inga moraliska eller etiska

aspekter på troféjakt eller att jakträttsin
nehavare säljer jakttillfällen.
– Någon exakt definition av hur hän

syn eller respekt ska utövas finns inte.

Jaktkritikerna som överklagat licensjak
tbeslut på varg, lodjur, säl och björn 2018
har funnit en gemensam Dfaktor för da
gens rovdjursförvaltning – alla saknar
djurvälfärdsaspekter på jakt och ingen
veterinärkontroll vid jakterna. ”Onödigt
lidande” är upp till troféjägarna och ja
gade djur är avhumaniserade och objekti
fierade.
”The DarkFactor” är benämningen

på den mörka sidan av den mänskliga na
turen i modern psykologiforskning. I
skyddsjakter som beviljas på löpande
band tillåts jaktsätt som annars är krim
inella; skoter, helikopter och jakt dygnet
runt.

De som är kapabla att på detta sätt
förfölja och plåga rovdjur, nu i dagarna
en kämpande lodjurshona med tre ungar,
skulle i andra sammanhang betecknas

som förhärdade brottslingar. Intressant
vore att studera statistik över våld mot
kvinnor och barn i de län som öppet
tillåter djurplågeri som annars inte är
lagligt. Se sambanden, är redan ett be
grepp även i Sverige, men kanske inte i
rovdjurslänen.

I ljuset av de sadistiska hatbrotten mot
rovdjuren i Norrbottenhärvan, skulle man
önskat ett eget initiativ av djurvän
lighetsskäl från Naturvårdsverkets led
ning så att dessa händelser kunde
användas för att skapa ett momentum för
ett jaktfritt år för rovdjuren 2018. Det
hade kanske fått stöd av jägare som vill
ta avstånd ifrån rovdjursjakt och som är
mer medvetna om behovet av förståelse
för ”traditionell” jakt från en allmänhet
och en omvärld, som allt mer uppmärk
sammat jaktens mörka sida.

Hur kan Sverige ha regredierat och i
vår tid acceptera brutal jakt på fredade
rovdjur och deras ungar – och troféjakt
som dessutom har urartat i ett svårför
klarligt djurplågeri?

Förstår inte politikerna att djurens rätt
till sina liv är en moralisk framtidsfråga
och en markör för ett civiliserat samhälle,
inte ett kameralt räknesätt för lokala
bodknoddar.

Eller har Mefistofeles segrat?
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I vårt jaktliberala land kan hobbyjägare
som nöjesjagar redan idag välja

mellan ett otal extrema jaktformer. Nu
vill man införa ytterligare ett jaktvapen
som borde höra hemma i det förflutna.
Efter massiv lobbyism från Svenska
Jägareförbundet och Bågjägareförbundet
har Naturvårdsverket lagt ett förslag om
att tillåta pilbågsjakt vilket kan komma
att beslutas under 2019. Detta efter
påtryckningar från dessa två särintressen
som inte omfattar mer än två och en halv
procent av svenska folket.

Jägare pratar sällan klartext när de
dödar djur utan omskriver det som
”viltvård”. Med myndigheternas
välsignelse utövas en jakt i våra skogar
som mer liknar ett krig. De vilda djuren
jagas hänsynslöst med skotrar, hetsjagas
med hundar, fångas i snaror eller i fällor
där de slutligen kläms ihjäl eller avrättas
med ett skott. Men för att ytterligare
förhöja naturupplevelsen, som jägarna
påstår sig ha i samband med jakt, så vill
nu de båda förbunden införa pilbågsjakt.
Alltifrån rådjur, räv bäver, grävling och
hare är arter som Jägareförbundet tycker
är lämpliga måltavlor.

Pilbågsjakt är en jaktform som kräver

extrem skicklighet av jägaren. Utövaren
behöver känna till det exakta avståndet
eftersom även de snabbaste pilarna
sjunker uppemot 20 centimeter på 40
meters avstånd. Om nu jägaren skulle
träffa det lilla området på djurets kropp
som krävs så dör viltet inte då pilen går
in i kroppen, utan det dör av långsam
förblödning. En dödskamp som kan pågå
i upp till 30 minuter. Detta går att
jämföra med halalslakt som är en
förbjuden avlivningsmetod i vår
djurskyddslag.

På grund av svårigheten att hantera en
pilbåge i en jaktsituation så erkänner
Daniel Ligné på Jägareförbundet att
bågen är begränsad och att det krävs
tillgång till krutvapen i händelse av
eftersök. Ett faktum som bara det borde
förpassa pilbågen som jaktvapen till det
förflutna där den hör hemma. Han
medger också att han personligen skulle
tycka att det vore skithäftigt att smyga
sig in på ett ståndskall med pilbåge.

Men ska vi införa ännu ett jaktvapen
bara för att jägare tycker att det är ett
”skithäftigt” sätt att döda djur på. Är våra
vilda djur menade som måltavlor för
jägare som söker nya kickar i livet?

Skall pilbågsjakt bli tillåtet i
Sverige?
Den omfattande kritiken mot förslaget hos remissinstanser har
medfört att ytterligare utredning krävs innan beslut kan fattas.
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Det är knappast med tanke på att inte
utsätta djuren för onödigt lidande som de
båda förbunden förordar pilbågsjakt. Att
de flesta länder i Europa har tagit
ställning mot denna kontroversiella jakt
borde mana till eftertanke.

Företrädare för Jägareförbundet
menar att de arbetar med en
viltförvaltning som har stöd av
allmänheten. Ett påstående som det inte
finns något som helst belägg för. Jägare
agerar som om de vilda djuren är deras
egendom. Men vår fauna är naturligtvis

ingens egendom utan allas vår
gemensamma tillgång. Det är dags för
svenska folket att sätta ner foten och ta
ställning till om vi vill att jägarna
förvaltar våra vilda djur med otidsenliga
våldsmetoder.

Christina Lindberg

skådespelare och journalist

Ann Fransson

Jaktkritikerna
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Citatet
”Mari Larsson var 38 år gammal när hon dödades av flera yxhugg mot huvudet

kvällen den 17 oktober 2004. Maris före detta pojkvän hade brutit sig in i hennes hus i
Piteå och väntade på att hon skulle komma hem. Det tragiska och brutala mordet på
en trebarnsmor rapporterades knappt i rikspressen och fick en blygsam bevakning

i lokalpressen.

Samma dag dödades en 40årig trebarnsfar, som också bodde i norra Sverige, av en
björn när han var ute och jagade. Han hette Johan Vesterlund och var den förste som

dödades av en björn i Sverige sedan 1902. Denna brutala, tragiska och – vilket är
avgörande – sällsynta händelse fick stort medialt genomslag i hela Sverige.

I Sverige är en dödlig björnattack något som händer en gång per hundra år. Däremot
dödas en kvinna av sin partner var trettionde dag. Det är 1 300 gånger vanligare. Så

ytterligare ett mord i en nära relation noterades knappt medan jaktolyckan var
förstasidesstoff. Trots vad medierna kan få oss att tro bör människor som vill rädda liv

vara mycket mer engagerade mot våld i nära relationer än mot björnar. När man
jämför siffrorna verkar det självklart”.

Hans Rosling i Factfulness. Tio knep som hjälper dig att förstå världen.
Natur & Kultur 2018.

Det finns anledningar till att uppmärksamheten blev så stor i det ena fallet.
Ovanligheten i björnhändelsen triggade journalisterna att slå upp detta stort. Men, det
finns också starka jaktliga intressen bakom detta, att underblåsa rädslan för och hatet
mot björnar och andra stora rovdjur. Detta hoppas jägarna kan leda till utökad
björnjakt.

Jaktdebatt tog kortfattat upp händelsen med björnen och björnjägaren. Vi nämnde
då att både björnen och björnjägaren dog i den tragiska händelsen. Detta ledde till en
anmälan till Justitiekanslern (JK) om förtal av jägaren, trots att inga som helst
omdömen om denne framfördes i texten. Justitiekanslern, som då var Göran Lambertz,
gjorde en helt rimlig bedömning och avskrev ärendet.

ARNE OHLSSON

”A wise person is one who never sets himself apart from other living things, whether
they have speech or not”.

Ursula Le Guin (1929 – 2018)
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Kommer utskottets ledamöter att pri
oritera djurvälfärd eller utökad jakt

och då bl.a. att föreslå att jakt med pil
båge ska bli tillåtet i Sverige?

I Miljö och jordbruksutskottet be
handlas frågor kring bl.a. de vilda djuren
och jakten. Så det är viktigt vad
ledamöterna i detta utskott står för. Jag
har försökt att göra en bedömning. Ut
skottet har 17 ledamöter.

I Svensk Jakt publicerades 3 oktober
2018 en artikel med rubriken ”Flera jakt
politiker i riksdagsutskott.” Artikeln in
leds med följande rader: Flera av de
politiker som återfinns i den nyvalda
riksdagens miljö och jordbruksutskott
har tidigare profilerat sig i jaktfrågor –
Isak From (S), Åsa Coenraads (M),
Runar Filper (SD), Magnus Oscarsson
(KD) samt utskottets ordförande Kristina
Yngwe (C). Jag vill göra ett tillägg: 14
januari fanns en insändare i Borås tidning
med rubriken ”Nu underlättar vi för
Sveriges jägare och sportskyttar.” En av
två undertecknare var Maria Malmer
Stenergaard (M). Alltså ytterligare en i
Miljö och jordbruksutskottet som profil
erar sig som jaktbefrämjare.

Inför senaste valet hade Djurens Rätt

en stor granskning av de 5 första kandi
daterna på partiernas riksdagslistor i
samtliga valkretsar. De som svarat har
tagit ställning till 10 förslag till förbättrad
djuromsorg och angett vilka de är
beredda att stödja. Bäst är givetvis om
man sagt JA till samtliga 10 förslag.

Flertalet med 10 JA tillhörde Miljö
partiet eller Vänsterpartiet. Min bedömn
ing är att en hög siffra t.ex. 10, 9, 8 tyder
på att man har en djurvänlig inställning
medan t.ex. enbart 4, 3 eller 2 JA inte ger
någon säker indikation på att man
värderar djurvälfärd speciellt högt. Föl
jande ledamöter i utskottet har ingått i
Djurens Rätts granskning och haft föl
jande resultat (antal JAsvar):

Elin Segerlind (V) 10
Maria Gardfjell (MP) 8
Isak From (S) 7
Marlene Burwik (S) 6
Betty Malmberg (M) 4
Maria Malmer Stenergard (M) 3

Hur är då styrkeförhållandet mellan
jaktförespråkare och mer djurvälfärdsin
riktade ledamöter? Isak From har
fungerat som socialdemokraternas jakt

Politikernas åsikter kartlagda
Hur kommer ledamöterna i Miljö och jordbruksutskottet
att ställa sig till djurvälfärd och jakt?
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politiska talesperson och Runar Filper
(SD) är en välkänd jaktförespråkare. Min
bedömning är att Elin Segerlind och
Maria Gardfjell med högt antal JA i
Djurens Rätts granskning inte räcker till

för att matcha jaktförespråkarna. Jag
hoppas jag har fel!

Ingemar Rosberg

Medvarelser på vår jord – vem bryr sig?
I dag predikas av många:

tänk på din medmänniska,
behandla henne väl!

Våra medvarelser – djuren.
Vem tänker på dem

att de skall behandlas humant?
Vi har en djurskyddslag.

Det påstås att den är bra men
Minkarna sitter i sina små burar.

Hönorna i sina.
Elefanter och andra vilda djur

lever fjättrade på cirkusar.
Kycklingar och grisar lever torftiga, korta liv
innan de slaktas och hamnar på vår tallrik.

Onödigt många djur mejas ner, skadas
och dödas utefter våra vägar.

Och de vilda djuren vad skyddar dem?
En lag man verkar blunda för,

hur bra är den?!

Varför bryr vi oss inte?
Är vi så egoistiska så otillräckliga?

Klarar vi bara vara medmänskliga mot egen ras
men inte mot våra medvarelser – djuren?

IRO
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RÄDDA RÄVARNA I HEMSE
Hörde på radio Gotland i slutet av de
cember 2018 om problemen med de
orädda rävarna i Hemse. De måste vara
av en särskild art eftersom så många
verkar vara oroliga för vad de kan ta sig
till.

Debatten på facebook har varit ganska
livlig. Å ena sidan beskrivs rävarna som
marodörer, som dödar katter, anfaller
små hundar och till och med små barn.
Nej, bort med dem – kom hit och skjut –
hjälp oss!

Sen, å andra sidan verkar de flesta
glädjande nog vilja förstå och försvara
rävarna. Däribland jag själv. Det är så
sorgligt att när de vilda djuren ställer till
med ”problem”, ja då ska de dödas.

Vilket är då det egentliga problemet?
Jo, det är så klart människan. Sluta lägg
ut mat så löser det sig nog. Rävarna
förstår vinken och håller sig undan.
Dessa fantastiska djur som får utstå så
mycket elände.

Häromdagen försökte jag ta reda på

hur det har gått med rävarna.
Gert på Jägareförbundets kontor i

Roma sa att han inte hade hört något, så
då hade det nog gått ”bra”, som han ut
tryckte sig! Sen ringde jag Johan, den jä
gare som fått uppdraget att skjuta
rävarna, men han ville absolut inte låta
mig få veta något, istället fick jag en ut
skällning. Det var nog så att jag hade
träffat honom i skogen i februari 2017 i
samband med RävSM.

Brev från Christina Åkerblad, Hemse Gotland

Lokattens lov
Gåtfulla blickar
bärnstensögon

tiden tickar
Du förbliver;

tofsen svansen elegansen 
Du vår vilda, vackra katt!

Kristian Bernstone
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Rovdjursresa till Nepal
Resan arrangeras hösten 2019 av Christian Jutvik för medlemmar i Rovdjursföreningen och

Jaktkritikerna. Den arrangeras helt ideellt.

I Indien och Nepal är all jakt förbjuden. Här kan du fortfarande uppleva det rika djurlivet i orörda

skogar – Djungelbokens värld! I Indien får du inte röra dig till fots i nationalparkerna. I Nepal får

du emellertid vandra fritt i skogarna med guider under dagtid. Natur kan bara upplevas till fots!

Hela tiden ser du hjortar och fågel. Chitwan lär ha 550 arter. Garanterat ser du noshörning,

vildsvin och krokodil. Chansen att även se björn, pytonorm, elefant och tiger är god.

Christian har besökt Nepal ett 20tal gånger i samband med att han drev resebyrån Läs och Res

under 37 år. Du får uppleva den storartade naturen och lära dig den sydasiatiska inställningen till

naturskydd. Reseledare blir den mycket erfarne Shekar Dangol.

Tid: Två veckor i novdec 2019.

Flyg: Bokar och betalar du själv. Du kan stanna längre och välja utreseort. En biljett Stockholm

Kathmandu ToR kostar ca 5200 kr. Pris: Du betalar endast kostnaderna för transporter,

inkvartering, guider, reseledare och aktiviteter + en marginal för det oförutsedda. Ev överskott går

till inblandade föreningar. Uppskattad kostnad 8000 kr.

Dag 12. Flyg till Kathmandu. Inkvartering i Bhaktapur klassat som ett världsarv.

Dag 34. Sightseeing, studiebesök.

Dag 5. Chitwan National Park. Cykla i omgivningarna eller rida elefant inne i nationalparken.

Dag 6. Kanot en timme nedför floden till en machan, ett hus på pålar där man observerar djurlivet.

Rum med toalett i machan.

Dag 7. Vi vandrar i sju tim genom skog och över grässlätter med högt elefantgräs till en by där vi

bor på en Lodge.

Dag 8. Vandring i sex tim genom vacker, orörd monsunskog.

Dag 9. Buss och jeep till Bardia National Park. På vägen stannar vi och ser krokodiler och

gavialer som solar sig på flodstranden. Lodge.

Dag 1012. Vandringar inne i parken dit få turister kommer. Antalet tigrar i landet har ökat kraftigt

och Bardia är bästa platsen att se dem. Dag 13. Jeep och flyg till Kathmandu och Bhaktapur.

Dag 14. Besök hos NGO för att diskutera naturskyddet i Nepal.

Dag 15. Hemresa

Anmäl intresse till Christian, som själv tänker följa med på resan. christianjutvik@hotmail.com
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Räven är en del av hunddjursfamiljen
och hanarna väger mellan 6–10 kilo

och honorna 5–7. Räven är mest aktiv på
natten. Dom parar sig från januari–mars
och får en till sex valpar en gång om året.
Valparna föds blinda och öppnar inte

ögonen förrän efter 12 dygn. En rävlya
har alltid fler än en utgång för att räven
ska kunna fly om ett rovdjur tar sig in.
Räven kan bli upp till 10 år.

Text: Christina Lindberg

Det lilla rovdjuret räven
Lite fakta om räven av Christina Lindberg och Christina Åkerblad
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Räven jagas hänsynslöst mer eller mindre
året runt. Jakten kallas viltvård men i
själva verkat handlar det om att jägarna
ser räven som en konkurrent om viltet.

Räven är det djur som jagas mest
bland de mindre rovdjuren. På Gotland
dödades minst 886 stycken jaktåret 1 juli
201730 juni 2018. Att jämföra med
58 963 stycken i hela Sverige. Det dödas
alltså i genomsnitt minst 161 vackra och
oskyldiga rävar per dygn i Sverige! Totalt
under de senaste tio åren har 7 443 på
Gotland och 689 322 i hela landet, dö
dats. Säkerligen är siffrorna mycket hö
gre då jakt på rödräv inte förpliktigar till
rapportering.

Vi ska komma ihåg att dessa siffror
från Svenska Jägareförbundets officiella
statistik är beräkningar som är långt ifrån
exakta, även om de kan se så ut. Deras
uppdrag att ta fram avskjutningssiffror
har låg prioritet. Ordinarie jakttid löper
mellan 1 augusti och 15 mars på Gotland.
Däremellan får rävungar dödas genom
s.k. skyddsjakt från det att de kommer
upp ur lyan tills att ordinarie jakttid star
tar. Varför? Jo, om det ”behövs för att
tillgodose viltvården” och vad det in
nebär avgörs av jägaren själv. Något
särskilt tillstånd behövs inte. Rävarna är i

princip fredlösa året om!
Inte nog med det – de skadas i stor

omfattning i samband med jakten. Den
senaste undersökningen av detta gjordes
under 1960talet av rävforskaren Jan
Englund som undersökte delar av drygt
6 000 döda rävar med avseende på äldre
jaktskador. Han kom fram till att inom
rävstammarna som helhet var 1,5 till
8,5% allvarligt skottskadade medan yt
terligare 4,5 till 12,5% hade allvarliga
skelettskador av okänt ursprung. Han
påpekar också följande:
– mindre skelettskador har inte tagits

med
– vad som anges är endast procenten

allvarligt skadade rävar som överlevt och
läkt ut skadan
– de undersökta delarna av rävarna

utgör grovt sett endast ca 20% av träff
ytan.

Skadesiffrorna är med andra ord
troligtvis mycket högre än vad under
sökningen visade. Detta är så up
prörande! Jag tror nämligen inte att det
har blivit bättre sedan dessa siffror re
dovisades. Det är säkert tvärtom.

Text Christina Åkerblad
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För långt till nästa nummer
av Jaktdebatt?

jaktkritik.blogspot.se
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Jaktkritikerna bildades 1987 och hette

Riksföreningen Hänsynsfull Jakt till 2009. Det är

ideell och politiskt obunden organisation som för

de vilda djurens talan.

Vi verkar bland annat för:

■ att den djur och naturintresserade allmänheten

får en likvärdig ställning med jägarorganisationer

vid avgöranden rörande den svenska faunan

att stimulera till undersökningar om jaktens

påverkan på fauna och miljö

■ att uppmärksamma djur och

faunaskyddsproblem vid jakt

■ att föra ut information och driva debatt om jakt

och jaktfrågor

■ att arbeta för en anpassad jakt som tar största

möjliga hänsyn till viltets aktuella numerärer

att beakta etiska och humanitära aspekter på jakt
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Ledamöter
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Kristina Tyrenius

1:a sekreterare
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Arne Rens

kassör

arne.r@jaktkritikerna.se

Eva Stjernsvärd

eva.s@jaktkritikerna.se

Mats Carnmarker

mats.c@jaktkritikerna.se

Susanne Edlund

suzanne.e@jaktkritikerna.se

Hemsida och epost

www.jaktkritikerna.se

info@jaktkritikerna.se

English: Critics of Hunting

Jaktdebatt is the house journal of Critics of Hunting. It is a nonprofit 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.






