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… har ännu en jaktsäsong passerat 
med några hundratusen tusen jägare 
ute i markerna, i alla delar av Sve-
rige, för att ”nedlägga” och ”fälla” 
och fånga vilda däggdjur och fåglar: 
Kanske en miljon individer, eller nå-
got i den storleksordningen, Jaktsta-
tistiken är som bekant opålitlig men 
vi redovisar den i detta nummer av 
Jaktdebatt, som vi gjort under många 
år. Nedlägga och fälla är, som be-
kant för oss engagerade djurvänner, 
förskönande men också fega ord för 
att döda, att släcka liv, att eliminera 
inte minst naturliga predatorer som 

jägarna inte vill ska få leva i skogen 
och på fälten och i sjökanten. Och 
alltid innehåller media inställsamma 
och naiva reportage om jakt varje 
höst och vinter. Många journalister 
skulle behöva veta sanningen om jak-
tens verklighet. Fler av dem borde 
läsa Jaktdebatt.

Året 2016 innebär också att fören-
ingen jobbar vidare med frågan om 
ny ordförande. Jaktproblematiken är 
lika stor nu som under föreningens 
verksamhet under gångna årtionden. 
Och Jaktkritikerna behövs verkligen. 

Sen sist
arne oHlsson

SeN SISt

FoTo: HAns ring
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Jag läste en intervju i tidningen Vi 
med Per Grankvist som studerat 

svenskarnas engagemang i ideella 
sammanhang. Han kunde konstatera 
att engagemanget inte hade avtagit 
sedan 1960-talet men att det har för-
ändrats. Det är i dag färre som går 
med i föreningar och att så gott som 
alla föreningar förlorar medlemmar. 
Vi engagerar oss mer individuellt, 
som t ex att vi köper Fairtrade-pro-
dukter för att gynna fattiga i andra 
länder. Jag har själv hört att många 
arbetar som volontärer och att vi 
skänker mer pengar till välgörenhet.

När jAg vAr OrDFörANDe i Upp-
lands Ornitologiska Förening i början 
av 1980-talet försökte vi i föreningen 
att överklaga beslut om jakt på flera 
fågelarter i Uppland. På den tiden 
utfärdades jakttillstånden för t ex 
skyddsjakt av Naturvårdsverket. Det 
var alltså beslut som gavs utanför 
gällande jakttider och artförteckning 
i jaktförordningen. Vi fick alltid veta 
att vi inte hade överklagningsrätt 
utan det var endast markägare som 
kunde överklaga. Men då det är, så 
gott som alltid, markägare som också 

är jakträttsinnehavare så blir det na-
turligtvis inget överklagande. Det var 
frustrerande. 

När jag nämnde för en kompis att 
jag ville starta en förening som skulle 
verka för att få inflytande över jakt-
frågor så trodde han att föreningen 
skulle få tusentals medlemmar. Efter 
mer än 25 år så har vi i Jakkritikerna 
knappt 500 medlemmar. Jag vet inte 
vad vi gör för fel. Om man får lita på 
opinionsundersökningar så svarar 10 
- 20 % att de är mot jakt eller är tvek-
samma till jakt. Frågar man på ett 
annat sätt: ”Är du mot jakt om den 
endast sker för nöjes eller spännings 
skull?” svarar mer än 60 % att de inte 
tycker om sådan jakt. Nu jagar ingen 
av plikt eller som försörjning utan all 
jakt är en hobby och ett nöje för de 
som jagar.

 Då Sverige har mer än 7,3 miljo-
ner vuxna (= röstberättigade med-
borgare) skulle alltså drygt 4 miljo-
ner vara negativa till den jakt som 
bedrivs. Självklart skulle inte alla 
vara med i vår förening, inte ens 10 
%, kanske inte ens 1 % men kanske 1 
promille (= 4 000). 
 

SeN SISt

Apropå föreningens framtid vill JAKTDEBATT här lämna ordet till
HANS RYTTMAN, föreningens initiativtagare och tidigare ordförande:



JAKTDEBATT 1/2016  5

Om jAg hAr FörStått det rätt har 
även vi som är en liten förening rätt 
att överklaga beslut av Naturvårds-
verket till domstol liksom de stora 
föreningarna WWF, Naturskyddsför-
eningen och andra som de t ex gör 
då det gäller vargjakt. Men jag vill 

ha större möjligheter att påverka den 
svenska jakten, inte bara i frågan om 
vargar. Med andra ord, att kunna få 
ändringar i jaktförordningen så att 
färre arter får jagas. Detta är enligt 
min mening det enda sättet att mins-
ka antalet skadskjutningar och på 

SeN SISt

FoTo: HAns ring
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så sätt minska lidandet för de vilda 
djuren. För att få denna möjlighet 
måste föreningen vara betydande så 
att riksdagsledamöterna ser och hör 
att vi är många som anser att detta 
är en viktig djurskyddsfråga. Därför 
är föreningens storlek betydelsefull. 
Idag nonchaleras vi. Vi är en grupp 
som man inte behöver ta hänsyn till. 

Det SOm kAN Få till stånd en ändring 
är en stark förening med klart mål om 
vad vi vill åstadkomma. Men med den 
individuella trend som nu tycks finns 
med att tycka att föreningar inte har 
någon funktion så tror jag att de som 
kan köpa lobbyister kommer att få 
sina behov tillgodosedda. 

Stora föreningar har naturligtvis 
också möjlighet att arvodera medlem-
mar och kanske avlöna tjänstemän 
som kan föra föreningens talan. Men 
för detta ska inträffa måste vi troli-
gen bli minst 20 gånger fler och det 
går inte i brådrasket, om någonsin.

Vi gör nu ett försök att göra 
föreningen mer känd genom att 

utlysa en omröstning för att utse 
Sveriges nationaldäggdjur. Detta 
är i analogi med Sveriges Orni-
tologiska Förenings omröstning 
2015 om vår nationalfågel. Det 
blev koltrasten.

När detta nummer av Jaktdebatt 
kommer ut hoppas vi att många ska 
ha uppmärksammat att vi genomför 
denna omröstning. Vi kommer att ar-
beta med våra Facebook-grupper och 
informera våra vänner att delta. 

Har inte du nåtts av vår omröst-
ningskampanj så sprid detta till dina 
vänner och be dem att delta. På vår 
hemsida finns möjligheten att rösta 
på ett tjugotal svenska däggdjurs-
arter (vi har uteslutit några införda 
arter som fälthare och dovhjort och 
buntat samman alla fladdermusarter 
och sorkarter). Ju fler som känner till 
vår förening desto bättre. Får vi ock-
så fler medlemmar har vi också vun-
nit något med omröstningen förutom 
det intressanta att veta vad många 
har som favorit däggdjur

SeN SISt
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Vi vet visserligen alla, att 
det ofta är nödvändigt att 
döda. Men måhända ligger 
det likväl något i det gamla 

ordet [som i rubriken]. 
Trots det lager av damm, 
som tillvarons ständiga 

krigstillstånd under årens 
lopp hunnit breda över 
mitt samvete, händer 

det stundom ännu att jag 
känner en rysning, då jag 

tänker på några av de mord 
jag begått…

Räven dödade jag, emedan 
jag hade en bössa i handen, 

då jag mötte honom. Det 
föreföll mig självklart, att 

jag borde döda en räv, 
om jag mötte honom i 

skogen och hade en bössa i 
handen.

Det var på vintern. Det 
snöade varje dag och varje 
dag gick jag i skogen med 

en gammal dålig bössa 
och en svart pudel vid 

namn Gustav. Jag jagade 
icke. Stundom sköt jag till 
måls på grankottarna för 
att förströ mig och för att 
roa Gustav, som vid varje 
skott hoppade och skällde 
högt av förtjusning över 
smällen. Den skrämde 

honom icke, ty han hade 
icke lärt sig, att en bössa är 

ett mordredskap.
En dag, då det redan 

började skymma, mötte 
jag en liten räv. Han hade 

varit nere i bygden i affärer 
och var nu på hemväg med 
en spräcklig höna i gapet. 
Jag stod gömd bakom en 
enbuske, och han sprang 
tätt förbi mig utan att se 
mig. Jag lade an och sköt. 

Varför? Det brukas så.

CItAtet

Citatet
Om en dödad räv och att det är skrivet 

DU SKALL ICKE DRÄPA
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Räven sprang ännu 
några steg framåt, som 
ingenting hänt. Därefter 

tvärstannade han plötsligt 
liksom förvånad och 

släppte hönan. Och med 
ett svagt, ängsligt läte 

sträckte han ut sig i snön 
och dog.  Gustav, den 

svarta pudeln, som ännu 
nästan var en valp, rusade 

fram i vild förtjusning 
med sitt muntraste skall 

och nafsade honom 
lekfullt i ena örat. Men i 
nästa ögonblick förstod 
han att det främmande 
djuret var dött. Det kom 

en obeskrivligt skygg och 
rådvill blick i hans svarta 
glänsande ögon. Slutligen 
smög han sig med slokad 
svans tätt intill mig och 

gnällde sakta.
Jag lät räven ligga och gick 

hem, ty jag frös. 

Nästa dag gick jag samma 
gångstig fram, ty den var 

min älskningsväg. Jag gick 
småvisslande stigen framåt 
och tänkte icke längre på 
det som hade hänt dagen 

förut. Med ens ryckte 
jag till och tvärstannade: 
på marken framför mina 

fötter låg en död räv.  
Kråkorna hade hackat i det 
uppåtvända blodsprängda 

ögat. 
Jag stod ett ögonblick och 
betraktade räven, medan 

jag lyssnade till ljudet 
av två trädgrenar, som 
av vinden gnedos mot 

varandra.
”En levande räv är 

vackrare än en död”, sade 
jag till mig själv.

Och jag uppsökte sedan 
andra vägar.

hjAlmAr SöDerBerg (1869 – 1941)
Ur Historietter, 1897

CItAtet
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eN levANDe räv

En levande räv
I citatet skriver vår store författare Hjalmar Söderberg om hur han, 
utan att behöva göra det, dödade en räv. Men dessbättre ledde detta 
till en angörande insikt och han kom fram till en förnuftigare inställ-
ning till en medvarelse i röd päls. Så mycket finare det vore att möta 
en levande räv om den lämnats ifred av jägarna. Men de onda ansla-
gen är aldrig långt borta. CHRISTINA ÅKERBLAD minns ett möte 
på Gotland.

Möten med räv kan vara väldigt 
olika. Förra våren såg vi en smal räv 
som kom svårt haltande på andra 
sidan vallen. Jag blev så ledsen och 
tänkte direkt att någon jägare hade 
skadat den. Suck! Hur länge skulle 
den klara sig? Förra veckan besökte 
jag Gotlands Djurfristad och hälsade 
på en massa får, höns och deras skö-
tare. 

Uppfylld av allt det positiva åkte 
jag hem och gick iväg på en prome-
nad ner mot havet.
en stor, fluffg och vacker rödräv.  

Jag blev så glad att jag började 
ropa hej och vinkade. Räven vände 
snabbt och försvann in bland träden 
- så klart. 

I förrgår fick vi av en slump se 
samma fina räv komma travande 
utanför vårt köksfönster. Fram med 
kikarna. Vi stod och beundrade den 
och fick se - att den haltade! Men 
bara lite grand. Jag tror att det var 
samma räv som jag grät över förra 
våren. Tänk att den överlevde.

Ut ur änget kom

FoTo: HAns ring



10  JAKTDEBATT 1/2016

Spår Av levNADSglADA vArgAr

FoTo: LisE-LoTTE norin
Både vargen och räven har lämnat 
spår i snön. skillnaden i storlek 
mellan deras tassavtryck syns här 
tydligt. På nedre bilden syns  
vargtassens storlek i jämförelse 
med en enkrona.
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Spår Av levNADSglADA vArgAr

Spår av 
levnadsglada 

vargar
Ännu en minnsesvärd naturupplevelse 
berättar här LISE-LOTTE NORIN om.

Föga anade de att de skulle ha va-
rit döda om Länsstyrelsens i Väst-

manland dödsdom verkställts. 
En solig och ganska mild vinter-

fredag lockade oss till en utflykt i 
vargarnas Färnarevir. Vi tänkte mest 
på att se eller höra några vinterfåg-
lar, men skogen stod som det heter i 
visan ”moltyst och grön”. 

Däremot var det fin tunn spårsnö 
och inga människor hade beträtt den 
före oss. Under kvällen och natten till 
onsdagen föll ungefär 10 mm regn 
som under morgontimmarna över-
gick i snö. Kvar blev ett cm-tjockt 
snötäcke. Innan snön kom var det fle-
ra plusgrader som töade det översta 
gruslagret på grusvägarna. 

Vid vår promenad längs en skogs-
väg i Färnareviret såg vi spåren av 
två vargar som gått längs vägen. De 
måste ha gått där just efter snöfallet 
men innan marken hade hunnit frysa 
till igen. Sedan hade den tilltagande 
kylan gjort iskristaller i spåren. De 

hade ibland gått i varandras spår, 
ibland i bredd på vägen och ibland 
hade de stannat och revirmarkerat. 
Stundtals hade de lekt och sprungit 
och tvärbromsat så det tinade gru-
set stänkt kring bromsspåren och 
på något ställe hade de tumlat runt 
med varandra i dikeskanten i det litet 
äldre tjockare snötäcket. 

DeN här trevlIgA naturupplevel-
sen hade vi gått miste om ifall inte 
länsstyrelsens beslut om vargjakt 
hade inhiberats av Förvaltningsrät-
ten i Uppsala efter överklagande 
av organisationer för naturvård och 
ekoturism. Sedermera fattade ock-
så förvaltningsrätten beslut om att 
upphäva länsstyrelsens beslut. Nu 
får man bara hålla tummarna för att 
kammarrätten i Stockholm går på 
förvaltningsrättens linje för det är en 
överhängande risk att beslutet över-
klagas.
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Att lämna eller 
inte lämna VFD

I Västmanlands län har naturvårdsintressets delegater hoppat av  
länets viltförvaltningsdelegation. Detta har skett efter beslut på  
länsnivå av Naturskyddsföreningen, Sveriges Ornitologiska Förening 
– BirdLife Sverige och Svenska Rovdjursföreningen.  
LISE-LOTTE NORIN förklarar hur situationen är.

FoTo: HAns ring

Att lämNA eller INte lämNA vFD



JAKTDEBATT 1/2016  13

År 2009 valde den borgerliga 
regeringen att decentralisera 

frågorna kring jakt och rovdjur till 
länsnivå. Därefter inrättades viltför-
valtningsdelegationer (VFD) i alla län 
och dessa fick bland annat mandat 
att ta beslut om övergripande rikt-
linjer för licensjakt och skyddsjakt i 
länet. Delegationen ska också pröva 
frågor om godkännande av minimi-
nivåer för förekomsten av björn, lo, 
varg och järv i länet samt om länets 
rovdjursförvaltningsplan. 

Viltförvaltningsdelegationerna 
har satts samman enligt en korporati-
vistisk modell där olika intressegrup-
pers representanter får samsas med 
några politiska representanter. Det 
har kommit att innebära att jaktin-
tresset är kraftigt överrepresenterat 
bland delegaterna. De delegater som 
ska representera allmänintresset är 
oftast jägare eller har andra kopp-
lingar till jaktintresset. I delegatio-
nen i Västmanland är proportionerna 
mellan jaktintresset och bevarande-
intresset 11:2, då också miljöpartiets 
representant stödjer naturvårdsin-
tresset. 

I SAmBAND meD att naturvårdsin-
tressets delegater i Västmanland läm-
nade viltförvaltnings-delegationen 
publicerade riksorganisationerna en 
debattartikel som fick titeln: Måttet 
är rågat. Man konstaterar där att den 
samlade erfarenheten från natur-
vårdsintressets delegater av arbetet 

i VFD tyvärr är klart negativ. 
”Jaktintresset är kraftigt överre-

presenterat bland delegaterna. De 
medlemmar i delegationerna som ska 
representera allmänintresset är poli-
tiker, men utgörs i praktiken ofta av 
personer som är jägare eller på annat 
sätt har kopplingar till jaktintresset. 
Jaktintressets dominans blir än mer 
märklig då det är mindre än 3 % av 
befolkningen som jagar. Den förvalt-
ning som VFD beslutar om upplevs 
inte som legitim till följd av den sne-
da intressefördelningen.”

De tydligaste motsättningarna 
mellan bevarandeintresse och jaktin-
tresse har framkommit vid besluten 
om de så kallade förvaltningsmålen, 
som utgår från Naturvårdsverkets 
beslut om miniminivåer för antalet 
föryngringar av rovdjur. 

Eftersom miniminivåerna är så 
låga som möjligt har Naturvårdsver-
ket ansett det lämpligt med en buf-
fert ovan miniminivån när det gäller 
förvaltningsmålen. 

Det har de flesta länen löst genom 
att ange ett intervall där den lägsta 
nivån är lika med eller väldigt nära 
miniminivån.  

Länens mimininivåer för rov-
djur, se tabell nästa sida.

Att lämNA eller INte lämNA vFD
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Miniminivåer och förvaltningsmål (fy=föryngringar) från mellersta 
förvaltningsområdet.

*eventuellt ska förvaltningsmålet revideras sedan naturvårdsverket ändrat miniminivån.
** naturvårdsverkets beslutade miniminivå ( ) som skiljer sig från länets beslutade nivå.

Fakta

”för att tillgodose de politiska målen för rovdjursförvaltningen bedömer natur-
vårdsverket att det är bäst att besluta om en miniminivå som är så låg som möjligt 
utan att gynnsam bevarandestatus för rovdjuren äventyras.” 

http://www.naturvardsverket.se/stod-i-miljoarbetet/vagledningar/vilt/miniminivaer-
rovdjursart-pa-regional-niva/.

i naturvårdsverkets stöd och vägledning till länen inför fastställandet av förvalt-
ningsmål påpekar verket att miniminivåerna måste motsvaras av faktiska föryng-
ringar. 
”det bör påpekas att för att bibehålla en gynnsam bevarandestatus får inte refe-
rensvärdet understigas. De flesta arter fluktuerar i antal och de kan ha tillfälliga 
nedgångar av olika skäl. för att undvika en situation där en art inte längre har en 
gynnsam bevarandestatus är det lämpligt med en buffert ovan referensvärdet till 
förvaltningsmålen. detta för att undvika ett ryckigt och oförutsägbart system. ”

http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/vilt/minimi-
nivaer/begaran-miniminivaer-rovdjur-140321.pdf

Att lämNA eller INte lämNA vFD
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ann-marie liTZen

Noterat på jaktfronten

FörSämrAD hälSA OCh 
vApeN I hAND
Gamla och sjuka jägare utgör 
en säkerhetsrisk. Så menar flera 
läkare som vill göra det enklare 
att dra in vapenlicensen. Om 
detta har media inte skrivit 
så ofta men det togs upp i 
Aftonbladet 19 oktober 2015. 
■ ”Koppla licensen till körkortet 
så har vi löst problemet”, säger 
vane jägaren Jan Guillou. Kan 
man köra bil kan man jaga, annars 
inte, verkar han tycka. Och detta 
förfarande borde vara tekniskt och 
administrativt genomförbart.
   Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap (MSB) beräknar 
att det finns över 250 000 jägare i 
landet som tillsammans avlossar en 
miljon skott per år under jakt. Runt 
ett tiotal skott träffar dock inte de 
vilda djur som är meningen - utan 
människor. 
”Jag tror mycket beror på slarv, 
ovarsam hantering av vapnen, 

men det går inte att komma ifrån 
att olyckor kan bero på att vapnet 
sitter i händerna på någon som 
inte borde bära vapen”, säger 
distriktsläkare Ronald Lodnert i 
Umeå. En annan läkare håller med. 
”Det finns fortfarande de som är 
90 år och sitter på pass. Då är det 
svårt att tro att allt fungerar som 
det ska”. Det är tid att efterlysa 
särskilda krav på syn, hörsel och 
verklighetsuppfattning för att få 
behålla sitt dödliga vapen. Det 
borde inte vara orimligt att införa en 
rekommendation att alla över 80-85 
år gör en hälsoundersökning.
   Läkarna förstår samtidigt att det 
är en känslig fråga då jaktlaget ofta 
utgör en viktig social gemenskap. 
Bara i Västerbotten finns uppåt 32 
000 vapeninnehavare. Förra året 
anmälde länets läkare att 98 av dem 
var olämpliga att äga skjutvapen. 
Läkarna är övertygade att det finns 
fler, men att vården missar dem.

NOterAt på jAktFrONteN
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NOterAt på jAktFrONteN

jakt på stort eller smått vilt kräver skärpta sinnen.
FoTo KArL-EvErT LunDgrEn
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I landet dödas varje år 3 miljoner vil-
da djur på pälsfarmer och av päls-

jägare (trappers). Djuren dödas för 
sin päls, som för det mesta används 
till något så trivialt som utsmyckning 
av kragar och huvor på våra kappor 
och jackor. Antalet djur som dödas i 
det vilda är 700 000 och antalet rävar 
och minkar som dödas på pälsfarmer 
uppgår till 2,5 miljoner. 

Förutom rävar och minkar plågas 
och dödas lodjur, vargar, uttrar, och 
andra pälsbärande djur, långt bort 
från allmänhetens insyn. De fångas 
i bensaxar, saxar som klämmer ihop 
deras kroppar samt bensnaror. Dju-
ren kämpar förstås för att försöka 
komma ut ur de redskap som skär in 
i deras kött in till benen. De kämpar i 
timmar och dagar. Det finns några få 
lagar som reglerar dessa fångstmeto-
der och uppfödning i bur. Men dessa 
är till stor del svåra att tillämpa. 

Men det finns en förening som 
ligger i frontlinjen för att motarbeta 
detta dödande: The Association for 

the Protection of Fur-Bearing Ani-
mals (The Fur-Bearer Defenders), 
som också arbetar mot import av 
katt- och hundskinn från Asien. 

De personer som arbetar inom 
föreningen ser de vilda djuren som 
lidande och rädda när de kämpar i 
fångstredskapen, och de ser rader av 
burar fyllda med minkar och rävar, de 
hör deras skrik och ändlösa krafsan-
de. De aktiva inom föreningen arbe-
tar på flera fronter för att förhindra 
detta onödiga lidande. Föreningen 
presenterar t ex på sin hemsida flera 
förslag till utkomst för personer som 
nu lever av jakt och fångst. Exempel-
vis äventyrsturism, naturfotografe-
ring, växthusodling, som växer konti-
nuerligt.

Förhoppningsvis kommer de vack-
ra djuren i Kanadas vildmarker att 
bli föremål för beundran istället för 
att bidra till onödiga detaljer på våra 
kläder. 

guNNel SöDerBACk

vIlDA pälSDjur I kANADA I krIS

Det vilda 
beståndet av 

pälsdjur är i kris i 
Kanada!
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vIlDA pälSDjur I kANADA I krIS
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rekreAtION OCh NAturupplevelSer

Jag älskar att gå i skogen, särskilt 
nere vid sjön, och uppleva natu-

ren.
  En gång hörde jag ett plaskande 

ljud från en halvt igenvuxen, dyig 
vassvik. Vad var det för stolle som ba-
dade i det grumliga vattnet?

  Det var ingen stolle, det var en 
älgko med en liten kalv, som hon höll 
på att bjuda på goda näckrosrötter. 
Kon var gråbrun och kalven alldeles 
ljust beige. Jag fick upp mitt vapen 
och sköt dem båda två, kon först och 
sedan den förvirrade kalven.

  I samma trakt stötte jag en gång 
på en grävling, som lunkade fram i 
skogen. Den stötte samtidigt på mig 
och blev så arg, att den gav mig en 
rejäl utskällning. Att den vågade! 
Den fick ett skott omgående. Sådana 
ska inte gå lösa i markerna. De kan 
bita folk i benen.

  Förr fanns det en massa ekorrar i 
skogen. De for runt bland träden och 
levde rövare. Det var roligt att se om 

man kunde pricka dem. Nu har trä-
den blivit fällda, särskilt hassel som 
bara stod och skräpade ner. Nu ser 
man sällan några ekorrar. Synd, de 
var fina måltavlor.

  En gång var det väldigt spännan-
de. Jag gick över ett hygge med ljus-
rött gräs och såg en stor gråfläckig 
sten ligga vid sidan av stigen. Men 
där har aldrig legat någon sten! Jag 
stannade och såg efter. Det var ingen 
sten, kunde det vara en soppåse som 
någon kastat? Då såg jag plötsligt in 
i ett par stora gula ögon, och upp for 
varelsen och försvann bort över hyg-
get. Det kan ha vart en vanlig katt, 
men de är sällan så stora, så skygga 
och så vilda, och de har inte den fär-
gen. Tänk om det var en lo? Tyvärr 
var den för snabb för att jag skulle 
hinna få upp bössan.

  Och det allra bästa. Där ån rin-
ner genom vassviken ut ur sjön, finns 
en bro. Där stod jag och såg ner i 
vattnet, då jag fick se ett ansikte där 

Rekreation och 
naturupplevelser
Om en jägare läser detta, försök åtminstone att tänka till om den 
totala skillnaden mellan att döda för nöjes skull, och att låta leva.

ELISABET PETERZÉN
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nere. Nej, ingen spegelbild, vattnet 
var brunt och grumligt. Men det var 
ett ansikte, med ögon, näsa och mun. 
Bäver, utter? Våra ögon möttes innan 
den försvann ner i vattnet. Om jag 
hunnit skjuta, skulle jag fått reda på 
vad det var. Men ibland ärman inte 
snabb nog. Inte ens en kamera skulle 
ha kunnat nagla fast bytet.

  

Allt DettA är naturligtvis bara ett 
tankeexperiment. Mötena är auten-
tiska, men inte skjutglädjen. Jag för-
söker bara känna efter hur det skul-
le kännas. Hade upplevelsen varit 
större om den slutat med ett nedlagt 
byte?

rekreAtION OCh NAturupplevelSer

FoTo: HAns ring



22  JAKTDEBATT 1/2016

Som gammal fågelskådare blir man 
förundrad hur vissa händelser 

tystas ned. Omkring år 2003 rykta-
des det om att en känd konstnär och 
jägare hade skjutit tranor vid Horn-
borgasjön. För att få detta bekräftat 
kontaktades Rättsenheten i Västra 
Götalands Länsstyrelse Vänersborg 
den 21 januari 2005. Svaret jag fick 
var att Länsstyrelsen inte gett något 
tillstånd men Naturvårdsverket har 
gett Naturhistoriska Riksmuseet till-
stånd att t.o.m. 31 december 2008 att 
för vetenskapliga ändamål insamla 
vissa fåglar och däggdjur. NRM gav 
2002 uppdraget till två personer att 
insamla 5 tranor i Västra Götaland.

Nu är ju tranan Västergötlands 
landskapsfågel och jag undrade vad 
insamling innebar, det är ju inte så 
lätt att fånga tranor. 

Ordföraren i SFK (Skövde fågel-
klubb) kontaktade mig och var intres-
serad att nysta vidare i ärendet det 
tyckte jag var bra så han fick mina 
uppgifter jag fått fram. Han hade se-
dan kontaktat NRM(Naturhistoriska 
riksmuseet) och fått bekräftat att 
det hade insamlats minst två tranor 
från Västergötland. Efter en tid kon-
taktade jag ordföraren och undrade 
hur man gick vidare med uppgifterna 
som kommit fram, men det var inte 
tänkt så. 

Den 1 februari 2006 skickade jag 
en förfrågan till jourhavande biolog 

på Naturhistoriska riksmuseet: Var-
för skjuta på vår Landskapsfågel? 
Vad sker med de skjutna tranorna? 
Vilka personer har fått uppdraget att 
samla in dessa tranor? 

DeN 2 mArS 2006 fick jag svar från 
Staffan Thorman, chef på  Publika 
avdelningen (Drn 60- 169/2006). Han 
svarade: N R M har för närvarande 
inte planerat att insamla tranor. Så 
vitt vi förstår måste här föreligga ett 
missförstånd från Din sida. I andra 
stycket fanns en förklaring varför de 
har tillstånd att samla in m.m. (Min 
anm.) I tredje stycket: Museets sam-
lingar innehåller ett stort och värde-
fullt material som samlats in under 
årens lopp, däribland också tranor 
under år 2002. Insamlat material 
finns nu i museets samlingsmagasin 
tillgängligt för forskning eller som 
monterade djur i museets utställ-
ningar. Efter 2002 har ingen insam-
ling skett och vi vill återigen betona 
att någon planerad insamling av tra-
nor icke heller föreligger. 

Då jag tyckte svaret var lite krys-
tat och alla frågor inte hade besva-
rats, så skickade jag ytterligare ett 
brev den 22 mars 2006 och frågade 
vilka dessa två personer var hade fått 
uppdraget att insamla (skjuta) tranor 
i Hornborgasjöns närhet.

DeN 31 mAj 2006 fick jag svaret av  

hur mAN mörkAr trANjAkt

Hur man”mörkar” tranjakt
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S. Thorman (Dr 60-169/2006). Men 
endast ett namn.

   Efter vissa turer skickades in ny 
förfrågan den 24 april 2008 och bad 
om förtydligande i följande frågor:

1. Hur många tranor insamlades i 
Västergötland under 2002?

2. Var i Västergötland skedde in-
samlingen?

3. Är de tranor som insamlade i 
Västergötland monterade i museets 
utställning?

4. NRM gav 2002 uppdraget till 2 
personer att insamla 5 tranor i Väs-
tergötland jag har fått namn på en, 
men inte på den andra personen. 
Vem är han?

Den 6 maj 2008 kom svaren på 
mina frågor:

1. Det har insamlats 2 tranor för 
utställning Natur i Sverige.

2. Platsen där dessa insamlade var 
på Kungsgården, Gudhem (4 km sö-
der om Hornborgasjön)    

3. Tranorna var avsedda att ingå 
i ett stort diorama med 6-7 individer 
men antalet minskades då de insam-
lade tranorna var i så dåligt skick 
varför dessa destruerades.

4. Två personer hade tillstånd att 
insamla tranor men endast en deltog 
i insamlandet vid Kungsgården.
 
När jAg hADe alla uppgifter skickade 
jag artikeln till SOF (Sveriges Ornito-
logiska Förening) och deras tidskrift 
Vår Fågelvärd, men efter många turer 
och brevväxlingar så rann det hela 
ut i sanden. Jag tog också kontakt 

med Vgof (Västergötlands Ornitolo-
giska förening) som har en tidskrift 
som heter Grus (Trana) och undrade 
om de var intresserade att ta in en 
artikel om insamlandet av tranor i 
Västergötland, men dåvarande ord-
föraren meddelade att de följer frå-
gan, med andra ord så hände inget. 
Jag tolkar detta som man inte vill ha 
detta publicerat.

   Nu kanske många tycker att två 
tranor mer eller mindre inte har så 
stor betydelse; det rastar ju 15 - 20 
000 tranor vid Hornborgasjön men 
det handlar om sättet det har gått till 
väga. När det är så många tranor vid 
sjön på våren är det ju alltid någon 
eller några som dör en naturlig död, 
NRM hade kunna få in de exemplar 
som hade behövts till museets nya 
diorama på ett bättre sätt.

   Man kan inte vara helt säker på 
att de två tranor som skjutits vid Gud-
hem har blivit destruerade de kan ju 
dyka upp på andra ställen.

    Många av de som jag har haft 
kontakt med i detta ärende har slutat 
eller finns inte kvar på sina tidigare 
befattningar det har ju gått några år 
sedan det inträffade. Det gamla sät-
tet att skåda fåglar har i stor del er-
sätts av hårdkryssningen på fågelar-
ter och att få ta sin egen bild på en 
fågel (helst vacker och sällsynt).

leIF ArvIDSSON
Ständig medlem i SOF

Hedersmedlem i SFK
f. d. medlem i Vgof

hur mAN mörkAr trANjAkt
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Viltet som dödas  
Jaktstatistik 2014 – 2015

HANS RYTTMAN

Nu har jag fått Jägareförbundets av-
skjutningsstatistik. Arter och antal 
redovisas på följande sidor.
Siffrorna kom försedda med deci-
maler, några djurarter som aldrig 
funnits i Sverige (utom möjligen i 
djurparker) finns med och en fridlyst 
art (sedan 2005), hermelin, har en 
uppgiven avskjutningssiffra, låg men 
dock. Detta är inte bara slarvigt utan 
nonchalant. [Eftersom siffror över 
dödade djurindivider ser märkliga ut 
med decimaler har redaktionen valt 
att redigera bort dessa.]
   För ett antal år sedan kom Jonas 
Kindberg till Jägareförbundet och 
gjorde några år gedigna redogörel-
ser för avskjutningsstatistiken men 
fick snart veta av förbundet att det 
fanns viktigare sakar att göra. Jonas 
har sedan i höstas varit tjänstledig 
och den nuvarande handläggaren har 
återgått till hur det varit tidigare.
   Avskjutningsstatistiken är något 
som Jägareförbundet är ålagda att 
göra i den överenskommelse som 
Jägareförbundet och staten kom 
överens om 1938 i det s k ”allmänna 
uppdraget”. Jägareförbundet har ald-
rig ansett att detta varit ett viktigt 
uppdrag. Man kan ju också undra i 
vilket syfte det sker. Jag kan tänka 

mig att man ville ha en viss kontroll 
på avskjutning så att den inte blev 
alltför hög på vissa arter som t ex 
älg. Under slutet av 1700- och bör-
jan av 1800-talet blev jakten fri och 
inte som tidigare ett kungligt privile-
gium. Både älg, kornvilt och alla våra 
rovdjur blev sällsynta. Detta anses 
vara upphovet till Jägareförbundet 
(grundat 1835) för att även i fort-
sättningen ha något vilt att jaga. Jag 
tror inte att avskjutningsstatistiken 
har haft någon faktisk funktion under 
åren och det är kanske därför som Jä-
gareförbundet skött framtagandet så 
ointresserat. 
   Jägareförbundet har aldrig sett till 
att göra en riktig statistisk under-
sökning som skulle ha gett ett antal 
med statistiska avvikelser som borde 
vara det rimliga. Nu kan man för-
hoppningsvis endast följa tendenser 
på längre sikt. Beräkningarna sker 
genom att mellan 5000-6000 jägare 
tillfrågas om sin jakt. Därefter (antar 
jag) tar men det procentuella antalet 
i länet, ladskapet eller regionen och 
multplicerar. (Därav de decimaler 
som angivits, som vi nämner ovan). 
Normalt hyfsas dessa tal till jämna 
hundratal innan de ges ut. 

JaKTSTaTiSTiK 2014-2015
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JaKTSTaTiSTiK 2014-2015

ART  ANTAL                ART               ANTAL

RädjuR  106 024    VildsVin  89 641
skogshaRe 19 463    Bisam   133
FälthaRe 24 513    BjöRn   106
Vildkanin 18 518    lo   0 
BäVeR  8 448    måRdhund  113
RäV  86 543    Vessla   0
gRäVling 29 022    FRett   0
mink  367    tVättBjöRn   0
måRd  10 564    ekoRRe   0
illeR  2 835    heRmelin  2
gRågås  24 379    sumpBäVeR  0
kanadagås 20 156      WapitihjoRt  0
sädgås  1 674     VitsVanshjoRt   0
gRäsand 98 906    sikahjoRt  0
kRicka  8 486    muFFlon  256
stoRskRake 1 126    skedand   0
knipa  6 072    stjäRtand  0
ejdeR  1 291    BRunand  0
Vigg  1 530    Bläsgås    671
alFågel  55    småskRake  105
Fiskmås  8 372    sVäRta   0
gRåtRut  4 473    sjöoRRe   30
haVstRut 1 136    sothöna  0
RingduVa 64 657    Råka   4 600
moRkulla (höst)  1 476    BjöRktRast  1756 
enkelBeckasin 0    skRattmås  0
silltRut  0    koRp   502
stoRskaRV 2 082    stadsduVa  1 916
dalRipa  8 072    FjällRipa    433
tjädeR  17 641    oRRe   20565
jäRpe  6 273    Fasan   18390
Rapphöna 3 518    kRåka   72827
skata  47 231    kaja   65908
nötskRika 24 382    kRonVilt  7751
doVVilt 

Skjutna 2014-2015

30382
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Som ett första diagram visar jag av-
skjutningen av rödräv, vår symbol.
Den svarta linjen längst upp i dia-
grammet visar en svag tendens att 
jakten på räv ökar. Mer påtagligt 
tycker jag att diagrammet visar att 
när jakten har varit intensiv så mins-
kar rävarna mer påtagligt. Det är na-
turligtvis syftet med jakten Men ser 
man någon påtaglig ökning av rådju-
ren då rävarna är färre?
    Gör jag en enkel statistisk under-
sökning så finner jag en svagt stigan-
de tendens så att ju fler skjutna rävar 
desto fler rådjur. Jag utgick från an-
talet skjutna rävar året före rådjurs-
jakten då jakten på räv på hösten 
kan påverka antalet rådjurskid som 
överlever våren. Sambandet är inte 

statistiskt säkerställt. Förklarings-
graden är låg (18 %) vilket betyder 
att det finns många andra orsaker till 
sambandet. Förmodligen beror jägar-
nas avskjutning av rådjuren mycket 
på väder och vind under vinter (snö 
och kyla) och vår då kiden föds (regn 
och kyla) som påverkar dödligheten. 
Avskjutningsantalen är säkert inte 
något bra mått på antalet individer 
som finns i Sverige varken för rådjur 
eller rävar.
   En större och vetenskaplig under-
sökning skulle kunna ge klarhet i om 
den s k viltvården över huvud taget 
tjänar jägarnas önskan att skjuta fler 
rådjur, om den verkligen spelar nå-
gon som helst roll. Jag tror det inte.

 

FoTo: HAns ring

JaKTSTaTiSTiK 2014-2015
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FoTo: HAns ring

JaKTSTaTiSTiK 2014-2015
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En art som det går dåligt för är 
skogsharen. Bara för 25 år sedan 
sköts mer än tio gånger så många 
skogsharar. Man skulle ju hoppas 
att antalet skjuta harar skulle spegla 
jägarnas ointresse för harjakt men 
tyvärr så är det nog inte fallet. Det 
verkar som om skogsharen minskar i 
antal av någon okänd anledning. Jag 
vet inte om det pågår någon forsk-
ning för att ta reda på orsaken men 
det vore angeläget.

En annan art som det däremot går 
mycket bättre för är vildsvinen. Ty-
värr kan vildsvinen orsaka allvarliga 
skador på grödor och mindre allvar-
liga i trädgårdar som jag själv känner 
till från norra Uppland. Vildsvinen 
anses svårjagade men eftersom man 
på 1700-talet lyckades utrota svinen 
med de primitiva vapnen man hade 
då borde jägarna idag kunna hålla 
vildsvinen på en acceptabel nivå som 
de flesta kan stå ut med. Men det ver-

kar inte vara fallet. Det finns vad jag 
förstår en motsättning mellan lant-
brukare och jägare. Jägarna vill ofta 
ha gott om vilt att jaga, som älg och 
vildsvin, i motsats till markägare med 
skog och åker. 

Jag har sett fyra levande mårdar 
i hela mitt liv och ändå har jag till-
bringat många timmar i skogen. Jag 
har också sett en överkörd mård och 
också lite märkligt en mård i ett havs-
örnsbo. Den mården trodde Björn He-
lander, som märkte havsörnarna, att 
örnen hittat vid en dikesren. Havsör-
nar äter gärna as. Jag tror att de allra 
flesta mårdarna tas i fällor. Möjligen 
skulle kanske en hund kunna jaga 
upp mården i en trädtopp så att jä-
garen kan skjuta den. Sättet skulle 
alltså vara det som de flesta lodjur 
jagas på. Vi vet att lodjur som fångas 
i fällor förstör både klor och tänder 
när de försöker ta sig ur fällan och 
jag kan tänka mig att mårdarna får 

JaKTSTaTiSTiK 2014-2015
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samma skador när de sitter i fällan. 
Men det är inte undersökt. Fällor är 
ett stort lidande för djuren, inte bara 
för de skador de får i sina desperata 
försök att ta sig ur fällorna utan ock-
så för den enorma stress det innebär 
för djuren att sitta instängda. Alla 
fällor borde förbjudas omedelbart. 

De tillhör inte ju inte orsakerna till 
varför man jagar enligt enkäter som 
gjorts av jägare. De framhåller gär-
na att dessa är naturupplevelser, att 
komma hem till hembygden, vara till-
sammans med kompisar, vara tillsam-
mans med hunden mm. Om man nu 
får tro att de är ärliga när de svarar.

JaKTSTaTiSTiK 2014-2015
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För ett antal år sedan kom Bird 
Life (europeisk union av ornitolog-
föreningar där SOF representerar 
Sverige) och FACE (jägarnas euro-
peiska union) överens om att sluta 
jaga fåglar som minskade i antal.  
Jägareförbundet undertecknade ock-
så denna överenskommelse. Men de 
håller inte överenskommelsen. De 
fortsätter att jaga ejder som mins-

kat med 80-90 %. Jägarna fortsätter 
också att jaga småskrake som också 
minskar enligt de inventeringar som 
årligen sker sedan 1975. Jakten på 
småskrake är visserligen liten, några 
hundra, men ändå.

Järpen tror jag att jag aldrig har 
presenterat i ett diagram förut. Den 
jagas inte lika hårt som orre och tjä-
der kanske beroende på att den är 

JaKTSTaTiSTiK 2014-2015



JAKTDEBATT 1/2016  33

mindre och alltså innehåller 
mindre mat. Vid de årliga 
inventeringarna som sker i 
Sverige av ornitologer så har 
den en svag men inte statis-
tiskt säkerställd minskning i 
inventeringen som började 
1975 men ingen minskning 
i de s k standarrutorna som 
startade för 20 år sedan.

Två fågelarter som jag 
inte förstår varför de jagas 
är fiskmåsen och björk-
trasten.

JaKTSTaTiSTiK 2014-2015

FoTo: HAns ring
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Fiskmåsen ingår i ”viltvården” 
av någon anledning. Jag hörde för 
många år sedan att den sköts framför 
att i fjällen då det ansågs att den bar 
med sig parasiter som kunde infek-
tera öringar, rödingar och harr som 
ju är eftertraktade fiskar. Vad dessa 
parasiter skulle göra för skada på 
fiskarna fick jag inte veta. Det skulle 
vara intressant att veta om det finns 
något fog för dessa misstankar, att 
parasiterna skulle finns hos fiskmå-
sar och om de i så fall skulle påverka 
laxfiskarnas kvalitet. Hör gärna av er 
om någon vet.

Varför jagas björktrast? Det kan 
ju knappast vara för att åta. Utbytet 
av kött måste vara minimalt. Björk-
trasten får ju jagas i fruktodlingar 
men det får ju även koltrastar och 
starar och de har aldrig redovisats då 
de faller i gruppen ”skyddsjakt”. Det 
märkliga är att antalet skjutna björk-
trastar verkar öka. Även här behöver 
jag hjälp att förstå denna jakt!

Sveriges mest hatade fågel är 
utan tvekan storskarven. Storskar-
ven (eller rasen mellanskarv) har 
haft en kraftig uppgång i sin nume-
rär sedan skarv - och hägerkolonin 
på Svartö i Kalmarsund vandalise-
rades i början av 1980-talet. Jakten 
har inte bara skett med gevär utan 
många tusentals ägg har punkterats 
eller ”oljinerats” (man har helt enkelt 
hällt olja på äggen) så att fostret dör. 
Denna metod har framför allt använts 
i Stockholms skärgård. Här om året 
fick dock Stockholms Ornitologiska 
Förening stopp på denna förföljelse 
och länstyrelsen fick dra tillbaka sitt 
tillstånd. 
    Storskarven anses nu allmänt ha 
nått sin topp och en stabilisering el-
ler t o m en minskning av antalet syns 
i delar av landet. (Den uppgiva siff-
ran 600 för år 20013/2014 kan vara 
en felaktig uppgift men det är den 
som Jägareförbundet uppgivit). 

JaKTSTaTiSTiK 2014-2015
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Jag har regelbundet redovisat och 
kommenterat Jägareförbundets 

jaktstatistik, liksom i detta num-
mer av Jaktdebatt. Oftast har dock 
inte fjälljakten redovisats men för 
2013/2014 års statistik har Jonas 
Kindvall (SJF) tagit reda på hur stor 
den jakten är. Jag har själv vid något 
tillfälle gjort detta men det kräver 

mycket arbete. Ett par länsstyrelser 
redovisar på sina hemsidor noga, an-
dra visar diagram där man får gissa 
sig till antalet som skjutits och en 
länsstyrelse har inte lämnat några 
uppgifter trots att jag har haft flera 
samtal med den ansvarige. 
   Jag vet att Jonas också fick jobba en 
del för att få fram uppgifterna men 

JaKTSTaTiSTiK 2014-2015
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har nu lyckats. Detta beror troligen 
beroende på att Jägareförbundet an-
ses viktigare att lämna uppgifter till 
än att förse en person från en, kan-
ske i deras tycke obskyr, och liten för-
ening med uppgiftsmaterialet.
   Avskjutningen i fjällen redovisas 
tillsammans med den övriga jakten 
och finns redovisad på Jägareförbun-
dets hemsida under förbundets års-
redovisning. Då den allmänna jakten 
inräknas har jag helt enkelt dragit 
bort den allmänna jaktens antal från 
det som nu redovisas för att enbart få 
fram fjälljakten.

Sex arter redovisas, fem hönsfåg-
lar samt ett däggdjur:

Dalripa         29 100

Fjällripa  3 400

Järpe                100

Orre      700

Tjäder   1 400

Mård    3 100

Hur siffrorna samlats in framgår inte 
av dokumentet. 

I jAktDeBAtt Nr 1 2003 redovisade 
jag de siffror jag fått fram från den 
fria fjälljakten. Jaktåret. 2000/2001 

dödades 44 680 dalripor och 11 150 
fjällripor, alltså betydligt fler än det 
nu redovisade antalet. Utanför fjällen 
dödades 5 900 dalripor och 900 fjäll-
ripor som framgår av jaktstatistiken 
för jaktåret 2013/2014 och som redo-
visas i Jaktdebatt nr 1 2015. 

Fjälljakten är alltså fem gångar 
så stor som den utanför fjällen. Den 
stora skillnad som finns mellan bör-
jan av 2000-talet och de senaste åren 
kan bero på att ripor varierar mellan 
åren, och detta beroende på det loka-
la klimatet både vinter, vår och fram-
för allt sommar. Men även tillgången 
på fjällämlar påverkar antalet ripor 
då rovdjur tar fler ripor då det är ont 
om lämlar.

Det vOre INtreSSANt att veta nå-
got om skadskjutningen av ripor. Jag 
fruktar att många ripor har hagel i 
kroppen och att dessa hagel äts upp 
av jaktfalkar och pilgrimsfalkar som 
då blir blyförgiftade och försvagade 
och dör. Detta händer ofta vad gäl-
ler havsörn men har visats också hos 
kungsörn. Men fjällområdna är oer-
hört stora och chansen att finna en 
död fågel som inte har ätits upp av 
korpar eller andra asätare är försum-
bar. Jag vet att länsstyrelser inte till-
låter jakt av ripor inom jaktfalksrevir. 
Men hur många revir känner man till 
och hur långt kan en ripa förflytta 
sig?

JaKTSTaTiSTiK 2014-2015
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Vad inbegriper denna aktivitet 
egentligen? Vad associerar vi till 

när vi hör ordet jakt? Att jaga? 
Hur ofta vinklas aktiviteten jakt 

sett utifrån det specifika djurper-
spektivet? Detta ses nog av de flesta 
som en liten oväsentlig, sekundär de-
talj i sammanhanget: hur det faktiskt 
känns att bli skjuten, snarad, stym-
pad, skadeskjuten, slutkörd med blo-
det sipprande ur svidande sår. Hur 
ofta tänker vi på själva målgruppen: 
”huvudmotståndaren” - the ”target” - 
för detta mänskliga nöje, utbrett likt 
en farsot, mestadels liknande ett jip-
po, betraktat av flertalet som en ren 
hobby - en friluftsaktivitet. En stunds 
skön avkoppling i harmoni med natu-
ren. För den stressade storstadsbon 
ett sätt att få känna sig lite ”back-to-
nature”, ”back-to-the-roots” och för 

landsbygdsbon och markägaren ett 
sätt att fördjupa själva känslan, ”the 
feeling”, kopplad till medfödda rättig-
heter av hävd, börd och tradition där 
givetvis jakten inkluderas i kulturen 
som ett sätt att leva. Ett historiskt 
arv. En anrik tradition där inte minst 
utstyrsel tycks toppa själva nöjet.

Denna aktivitet kopplas mestadels 
till en uppsjö av profilprodukter, så 
kallat jaktartiklar, kläder av allehan-
da slag och utformning, kamouflage-
betonade, som mer skapar en känsla 
av krigföring. Ett regelrätt krig med 
vapen, ammunition, sikten - och det-
ta i naturens egen kyrka, de magiska 
vilda djurens fristad, i naturen, den 
lilla som finns kvar. Där skall det dö-
das…, såras, skjutas, fångas, avlivas, 
tas ur, skadas, lemlästas, plågas - om 
än oavsiktligt eller i vissa fall även 

Jakt. Att jaga.
Inte ett sätt att leva 
– ett sätt att döda.

sara andersson
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avsiktligt. Vi är ju alla, jägare såväl 
som icke-jägare ytterst medvetna om 
förekomsten av allehanda avarter av 
jakt som tyvärr bedrivs - mestadels i 
det tysta och ingen större opinion di-
rekt som ställer sig på barrikaderna 
för att påtala och uppmärksamma 
detta utstuderade djurplågeri. Åläg-
ges det icke medborgare och myndig-
heter, press, media och beslutsfatta-
re i ett demokratiskt fritt land med en 
så kallat uttalad policy för att inne-
ha ett av världens mest omfattande 
djurskydd att påtala detta lidande i 
alla dess former, vare sig det gäller 
domesticerade eller vilda varelser, 
stora som små?

Att dessa avarter av jakt på vilda 
djur innefattar fruktansvärt utdragna 
jakter från motorfordon, eller i de fall 
där fångstfällor nyttjas, djuren torte-
ras, dör i plågor. Bara två exempel. 
Men hur står det till med så kallade 
legala jaktmetoder? Dör djuren di-
rekt? Utan smärtor? Vari ligger skill-
naden?

Vad betyder begreppet jakt för oss 
människor och inte minst: vad bety-
der jakten - att människan jagar - för 
djuren själva? De vilda djuren vars 
enda hemvist är skog och mark, sjö-
ar, fjäll, ängar och hav? Djur - vars 
boning och vars hem invaderas, sön-
dersprängs och utraderas. Det vill 
säga lyor, bon, nästen, legor, iden - 
alla skapade av intelligenta, ytterst 
högtstående levande, kännande var-
elser som vi kommit att kalla: ”djur”. 
De har hjärta och blodomlopp, kän-

selceller, nervtrådar och inte minst 
sensibla sinnen för att känna och 
uppleva fruktan och glädje, trygg-
het och fasa, utsatthet och ro. Allt i 
sin dagliga kamp för att leva, för att 
överleva, men även i sin njutning av 
att ge och skapa liv, att känna liv, att 
känna vårsolen, dofter….allt naturen 
bjuder på….precis som oss, vi män-
niskor. I vår kamp. För att kunna föda 
oss själva, ge våra ungar en trygg 
uppväxt, att kunna ge plats åt lek och 
kärleksbetygelser. I vått och torrt. 
Med dramatik, liv, död och glädje 
runt hörnet.  Precis som livet självt. 
För människor såväl som för djur. Vil-
da och tama. Vari ligger skillnaden? 
Skillnaden är att våra vilda vänner 
inte registeras hos Jordbruksverket, 
de har inga stämplar i öron eller ino-
pererade chip, de räddas inte på ope-
rationsbordet under en veterinärs 
säkra hand, hållande en desinficerad 
skalpell, försäkringsärende som avlö-
ser varandra, vid sår och skada, med 
otåligt väntande ägare med gråten i 
halsen tänkades; liv eller död?

Det föreligger dock en omfattande 
ofattbar ofantlig osannolik skillnad. 

I Sverige är vilda djur måltavlor. 
I detta land kallas avskjutning av 

friska levande vilda djur för ”vilt-
vård” och förknippas väl av de flesta 
som jägares rättmätiga friluftsaktivi-
tet; att skydda gemene man från tra-
fikolyckor, de måste väl få hålla sig 
ajour med den senaste tekniken och 
upprätthålla formen – sikta/skjuta. 
Dock, om det undgått någon så fin-
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nes därtill ett intresse av fyllda frysar 
med älgkalvar, kor och tjurar, eller 
rådjurskid. Till och med bäversvans-
läckerheter och nötskrike-recept 
sprids på jaktsiter. Att utradera dessa 
unika fåglar, nötskrikor, i tusental 
och åter tusental kan väl icke annat 
än avslöja att någon önskar släcka 
livet på skogens väktare? Så att ka-
mouflageklädda krigare osedda och 
ohörda kan smyga in i naturens hjär-
ta och döda. Blod och lidande. Mitt i 
heligheten.

”Jakttid enskilt djur” – kallas den-
na nätta men digra lista, dödens lista, 
där djurart efter djurart radas upp. 
Djurarter – samtliga unika varelser, 
sprungna och utformade efter tusen-
tals års evolution. Samtliga avskjut-
ningsbara med datum för jakttid och 
givetvis även inkluderande skydds-
jaktparagrafer. Allt i enlighet med ett 
uppdrag som härrör från tidigt 1900-
tal enligt tysk modell (rätta mig om 
jag har fel) Vi människor är inte mål-
tavlor. Om vi nu håller oss till Sverige, 
för närvarande. Inget krig här. Vilda 
djur är måltavlor för jägare. Vi män-
niskor är inte måltavlor för jägare. 
Vi människor riskerar inte i nuläget 
under normala svenska förhållanden 
att bli jagade, fångade, dödade eller 
skadade av en kula. Inte heller att få 
en skur av hagel som svidande brän-
ner sig in i ryggen, sliter sönder mus-
kulatur, skär av nerver, senor, krossar 
ben, sliter upp halsen, slitsar sönder 
ett öra eller att bli fångade i en fälla, 
som skär in i handen, eller igenom lå-

ret ända in till benet. Vi riskerar inte 
att tillfogas smärtor som driver oss 
till vansinne där ögonen tenderar att 
tränga ut ur sina hålor. Vi människor 
får inte ett koppel hundar bakom oss, 
som jagar oss, skäller och stör oss i 
vår middagsvila i lyan, bara för att, 
när vi tar reservutgången - sönder-
skjutas av exploderande gevärseld. 
En nöjd, leende jägare som räddat 
skogen och mänskligheten med sitt 
förvärv - en liten rödrävshona. 

Eller för all del – något som till-
låtet är i detta ”Svea Djurskydds 
Rike” - varför inte nyttja åtel! Denna 
osannolikt innovativa jaktmetod vars 
oetiska, osmakliga och ytterst tvivel-
aktiga moraliska aspekt innefattar 
utläggande av föda till ett vilt djur. 
Därefter, lägga sig på lur, varför inte 
inomhus med bössan i skjutläge ut 
genom fönstret? Så plötsligt dyker 
hon upp, den vackra rävhonan, en li-
ten tik, så försiktigt, ditlockad av dof-
terna, vandrat kilometer i sökande 
efter föda. För att överleva. Hon ser 
sig om försiktigt, närmar sig, tar en 
munsbit, backar undan, ser sig om, 
och så ytterligare en bit. Hon sveper 
sin svans om sin kropp i den stränga 
kylan, röd, tjock och vacker som ett 
konstverk - och så - PANG. Rävtiken 
faller omkull, blodet rinner, kulan tar, 
men dödar inte. Den lilla rävkroppen 
darrar till, vrider sig i konvulsioner, 
smärtan är olidlig, hon haltar iväg 
i kylan. Marodören, rävmördaren i 
fönstret, har gjort sitt – men kanske 
det inte görs eftersök samma dag 
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inte. Nej det är ju lite sent, och kallt. 
Först en natts sömn. 

Nästa morgon, eftersök - som det 
så fint heter. Hur mår den lilla rävti-
ken idag då? Hur hade du känt dig 
dessa timmar i kylan? Skadskjuten, 
med hagel i ryggen, örat bortskjutet, 
blod och outhärdliga smärtor, utan 
hjälp, utan att kunna ropa på hjälp, 
att veta hur din sista stund är kom-
men. Vad skulle du själv tänka och 
uppleva innan den barmhärtiga med-
vetslösheten slutligen infunnit sig? 
Hur upplever den arma lilla rävtiken 

sina sista timmar i livet, liggandes 
på sidan i snön, i ett tappert försök 
att nå fram till skogsdungen för lite 
skydd, men är nu fullt synlig mitt i 
gläntan. Hon orkade inte ända fram. 
Tarmarna väller ut, blodet färgar 
rävpälsen, de vita håren blir alltmer 
röda och de en gång strålande vack-
ra varma rävögonen blickar en sista 
gång upp mot den himmel som varit 
livets tak, känner en sista gång den 
mark som varit dess livlina och golv. 
Döden infinner sig. Tack, Moder jord. 
Avlivning av människohand är inget 

FoTo: HAns ring
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att trakta efter. (Detta är beskrivning 
av film sedd på Youtube)

Kära läsare, allt detta lidande – 
och till vilken nytta? Om det varit 
din älskade hundvalp? Din katt? Din 
häst? Är måhända lidandet mindre 
för att djuret är vilt? Fött i skogen 
utan människohand? Jag skulle nog 
våga påstå det omvända. 

Vilda djur är vilda – självgående, 
intuitiva, mogna, ansvarstagande 
med en ofattbar intelligens inklu-
derande nedärvda känslospröt som 
innefattar, en ur mänsklig synvinkel 
sett, osannolik magisk omvärldsför-
ståelse för helheten, naturens un-
derverk - långt mer än våra domes-
ticerade djurvänner någonsin kan 
drömma om, hur underbara de än är. 
74 500 svenska rödrävar rapportera-
des in såsom avskjutna år 2015 enligt 
Naturvårdsverket, hänvisande till 
Svenska Jägareförbundets statistik. 
En liten nätt summa. Skam och fasa. 

Att avliva friska vackra rödrävar i 
denna groteska, sjukligt stora, maka-
bra omfattning - vari ligger viltvårds-
aspekten?  Var ligger nyttoaspekten? 
Speciellt som det enligt Naturvårds-
verket inte ens finns någon som helst 
relevant forskning gällande föryng-
ringsstatistik och populationer kring 
svensk rödräv utan man hänvisar 
blott och enbart till Jägareförbun-
dets avskjutningsstatistik: ”-Oj, oj, 
det finns så mycket räv!” Tyvärr så 
glöms en oerhört viktig aspekt bort 
och det är att dessa siffror, 74 500 
avskjutna svenska rödrävar, endast 

är siffror på djur som rapporterats 
in – såsom skjutna. Observera att 
jakt på rödräv icke förpliktigar åter-
rapportering per avskjutet djur. Tänk 
på aspekten därtill att svensk rödräv 
i princip är helt livegen, fredlös och 
avskjutningsbar, normalt sett från 1 
augusti till 31 mars, men i realiteten 
ända till 31 juli – det vill säga 365 
dagar/år - under den frikostiga s.k. 
”skyddsjakten”. Hur står det till för 
landets rödrävar egentligen? Vem 
vet? Vem tar detta ansvar?

helA mItt INre SkAkAS och upprörs 
av denna oetiska, omoraliska och 
osedvanligt utstuderade klappjakt på 
detta fantastiska djur, där man även 
använder ”lockjakt”. Inte minst un-
der parningstid. För att inte tala om 
fällfångst. Hur kan det vara tillåtet 
och hur är man utformad känslomäs-
sigt om man på eget bevåg njuter av 
att skjuta sönder friska, vackra röd-
rävar? Hur kan man njuta av att bus-
sa sina hundar på räven, ned i lyan 
och stå väntandes med bössan i hand 
och trycka av - se den lilla rävkrop-
pen skjutas i bitar - nyss hel, frisk, 
levande och varm - och vara nöjd?

Det är inte många som vet eller 
som tycks reflektera över vilka oer-
hörda, ofattbara lidanden som utspe-
las i svenska skogar. Inte många som 
tycks bry sig och inte många som har 
sin känslighet kvar för livet självt,, en 
medkänsla för vilda djurs upplevelser 
av smärta, fasa och vånda. I vart och 
ett av fallen. 74500 vackra små rä-
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var, födda fria, intelligenta, kännan-
de, kärleksfulla, lekfulla, varma och 
nyfikna. Vem tror sig vara en Robin 
Hood i dagens samhälle som kan taga 
ett rävliv av daga med ett enda skott?

Att avliva ett högtstående dägg-
djur är ingen enkel åtgärd. Vill du 
veta mer, läs på Jägareförbundets 
hemsida och/eller Naturvårdsverkets 
hemsida om olika alternativa lagliga 
metoder. Skulle varit intressant att 
låta svenska slakterier i samarbete 
med svenska veterinärförbundet 
göra en granskning utfirån djurens 
aspekt och lidande. Vem skickar sin 
älskade hund, katt eller häst på avliv-
ning med dessa metoder - som kallas 
för jakt? 

Samtliga ovan nämnda aktiviteter, 
kalla det vad du vill; hobby, friluftsliv, 
viltvårdande eller rätt och slätt – jakt 
– är helt i enlighet med svensk nutida 
jaktlagstiftning. Eller rättare sagt, 
helt i enlighet med viltvårdsuppdra-
get att rädda Sverige och svenskarna 
från detta odjur, denna ohyra, denna 
farsot som kallas rödräv. Utrota dem 
helst, gå med i Jaktjournalens Rov-
djurskampanj och vinn fina priser 
- skjut så många smårovdjur du kan 
under ett år och ta hem första priset! 
Grävling, räv, iller, nötskrika, kråka... 
kör på! Kolla bara ”Jakttid enskilt 
djur” och sedan - shoot!

Rödrävstikens öde beskrevs här 
ovan. Endast en av många unika 
svenska djurarter som listas på det 
jag ovan kallar en ”Dödens lista - 
Jakttid enskilt djur”, Svenska Jäga-

reförbundets hemsida. Vem tänker 
härnäst på de arma grävlingarna, 
nötskrikor, ripor, änder, otaliga få-
gelarter, avskjutna i tusental och åter 
tusental. Dag efter dag. År efter år. 
Decennium efter decennium. Hur 
många fåglar med hagel i vingen ser 
och känner sitt liv ändas, liggandes 
i en vattenpöl, tilltygad av sylvassa 
hundtänder? Till vilken nytta skall 
dessa liv, små som stora, avslutas? 
Vem bär ansvaret för att denna akti-
vitet jakt i stort är helt förenlig med 
gällande svensk lagstiftning? Detta 
lidande för några minuters mänsklig 
jaktlystnad - några minuters adrena-
linkick? 

Jag ber Er, ni som orkar: se på 
Youtube hur svensk viltvård ser ut 
idag, A.D 2016. Sprid till vänner och 
bekanta, de som kallar sig natur- och 
djurvänner. Sök till exempel på gräv-
lingjakt där vuxna människor i sko-
gen leker krig med pannlampa, GPS, 
reflexvästar och hundar, åter hundar, 
som ställer grävlingen, jägaren med 
sina vapen, en decimeter ifrån gräv-
lingens huvud – PANG. Sök på ripjakt, 
bäverjakt och inte minst - rävjakt……
jag vet, hjärtat brister, tårar faller – 
men gör det för djurens skull. Någon 
måste föra allas våra vilda djurs ta-
lan. Djuren tiger. De kan inte avslöja 
att de lider.  

Jakt. Att jaga. Inte ett sätt att leva 
- ett sätt att döda.

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

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

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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Till sist

En omväxlande vinter har passerat. 
Milda perioder med regn och ett 

landskap i gråhetens skala, kvarstan-
nande flyttfåglar stryker under moln 
som omfamnar den korta dagen. Så 
kom kylan, gnistrande vita vidder, 
vackert men med spårsnö till olycka 
för rävar och andra predatorer som 
helt felaktigt hatas av många jägare, 
och även av andra som är okunniga 
om naturens regelverk. I detta num-
mer av Jaktdebatt belyser vi i flera 
texter vår hemska relation till fören-
ingens symboldjur, de svenska mar-
kernas vackra och viktiga rödräv.

En dag med några centimeter snö 
ser jag rävspåren ut genom ädellöv-
skogens bryn, hur den rödpälsade 
cirklat runt och undersökt grästuvor-
na och skrymslena mellan hagmar-
kens stenar. En annan dag ser jag en 
död fälthare och en död räv på motor-
vägen från Öresundsbron, nedstänk-
ta av varje passerande fordon. Den 
enes död blev också den andre död, 
alltför lätt så i människornas land-
skap. Men en olycka är en olycka.

I februari kunde vi i ett avsnitt av 
SVT-programmet Veckans brott se ett 
klipp på en jägare som hetsade sina 
jakthundar på en döende havsörn 
och hur han försökte slå ihjäl örnen, 
som ännu visade livstecken. Vidrigt, 
avskyvärt av en man med jakt som 
hobby, sprängfylld av hat mot en rätt-
mätig invånare i svensk natur. Så gör 
många jägare mot andra djur som 
grävlingar och rävar vid inte minst 
grytjakt – och detta är fullt legalt. 
Hatet frodas. 

Alla jägare är naturligtvis inte li-
kadana, men varje individ med den 
läggningen är en för mycket. Kanske 
borde begreppet hatbrott, ofta omta-
lat i alla medier, inkludera fyrfota och 
bevingade varelser. Nu är havsörnen 
fridlyst och förbrytaren i filmsekven-
sen dömdes till fängelse i 1 år. Örnen 
hittades av polisen i hans frys. Hur 
mycket avskyvärt djävulskap av detta 
slag pågår i skymundan, som hyllas 
som goda gärningar inom de rätta 
kretsarna av våldsdyrkare, mot de 
djur som inte kan försvara sig?

arne oHlsson

tIl SISt
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Redan i februari hälsade koltras-
ten på gryningen med sina sköna 
toner. Koltrasten, bekräftad som na-
tionalfågel efter omröstningen vars 
resultat tillkännagavs i direktsänd 
radio från Falsterbo Bird Show i sep-
tember 2015. Nu i år, 2016, vilket 
däggdjur blir Sveriges nationaldägg-
djur? Gå in på Jaktkritikernas hem-
sida för att rösta, om du inte redan 
gjort det.

Fotnot
Vill man roa sig med att ta reda på 
vilka fåglar som är nationalfåglar 
runtom i världen rekommenderas bo-
ken National Birds of the World av 
Ron Toft (Bloomsbury, 2014).

Våra nordiska vänner har valt 
knölsvanen (Danmark), strömstaren 
(Norge), sångsvanen (Finland) och 
jaktfalken (Island).

Nästa Jaktdebatt kommer i september. Som alltid är ni hjärtligt  
välkomna att skriva och fotografera till vår tidskrift.  
Senast 12 augusti skickar ni detta till arne.e.ohlsson@telia.com

koltrast – sveriges nationalfågel. 
vilket blir vårt nationaldäggdjur?

FoTo: KArL-EvErT LunDgrEn
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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 2016
fullbetalande medlem 180 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 

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. 



maskrosen, ännu mer hatad än rovdjuren men så vacker 
en dag på våren och värdefull för bina. 

FoTo: KArL-EvErT LunDgrEn


