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U

nder 2011 har föreningen försökt att aktivera sig genom att
ta initiativ till en debattartikel om
den förkastliga ”viltvården”, som det
kallas. Viltvård handlar ju enbart för
jägarna om att döda så många konkurrenter till dem själva som möjligt,
det vill säga predatorer på de arter
som jägarna vill skjuta på sina jakter.
Varje år skjuts ca 350 000 individer
av kråkfåglar och måsfåglar och mindre rovdjur som räv och grävling.
Vi är inte ensamma med att för-

döma den här jakten utan Svenska
Naturskyddsföreningen och Sveriges
Ornitologiska Förening har samma
inställning: Svenska Naturskyddsföreningen skriver t ex i sitt policydokument: ”En grundläggande förutsättning för människans utnyttjande
av faunan genom jakt och fiske ska
vara att bytet tas tillvara” och Sveriges Ornitologiska Förening skriver
att ”Jakt ska ha som enda syfte att ta
tillvarata bytet för konsumtion”.
Tyvärr avböjde Naturskyddsföreningen medverkan i debattartikeln
och Ornitologföreningen har ännu
inte svarat.
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Vår annonsering i några tidskrifter (Djurens Rätt, Sveriges Natur, Vår
Fågelvärld och Djurskyddet Sverige)
gav ca 85 nya medlemmar. Tyvärr slutade också ett 20-tal medlemmar att
betala in medlemsavgift 2011 trots
att de gjort det 2010. Jag har alltid
tyckt att antalet som inte förlänger
sitt medlemskap oftast är stort men
så kanske det är i alla föreningar.
Med nya annonser och aktiviteter kommer föreningen att bli mer
känd och uppmärksammad och då
förhoppningsvis också få större inflytande på jakten i Sverige.
Med Facebook-gruppen Jaktkritikerna hade jag hoppats nå andra
personer som inte direkt var med i
någon djurskyddsorganisation. Gruppen gick i början stadigt upp till
drygt 230 medlemmar men sedan ett
halvår tillbaka har den stabiliserat
sig på ca 220; några medlemmar upp
och ner nästan dagligen. Varför detta
sker förstår jag inte men debatten är
dock livlig, framför allt om våra stora
rovdjur.
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Vi har också tillsammans med Djurens Rätt försökt få tillstånd en förändring av sammansättningen av de
rovdjursgrupper som verkar på våra
olika länsstyrelser. Någon förändring
har dock inte skett. Dessa rovdjursgrupper som har stort inflytande på
jakten av våra stora rovdjur har alltså
fortfarande en majoritet av jägare.
Djurskyddsaspekterna är som alltid
eftersatta.
Årsmötet hölls i Stockholm 16

april. Efter detta hade styrelsen möte
och telefonmöte hölls i september, i
övrigt har e-mail använts.

Jaktdebatt har utkommit med
4 nummer. Redaktör har varit Arne
Ohlsson, teknisk redaktör Tatjana
Kontio.
Styrelsen har utgjorts av:

Hans Ryttman, ordförande
Arne Ohlsson, sekreterare
Ewa Thebo, kassör
Tatjana Kontio, ledamot
Lise-Lotte Norin, ledamot
Anne-Marie Litzen, ledamot
Annika Christell, ledamot

ÅRSMÖTE 2012
Liksom förra året håller vi årsmötet 2012 centralt i
Stockholm, på Folkungagatan 154, lördagen 24 mars
kl. 14.00.
Vi bjuder på fika.
Ta tillfället i akt att besöka oss, att träffa styrelsen
och diskutera de viktiga frågorna som föreningen
arbetar med.
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Bokslut
för
Jaktkritikerna
arbetsåret 2011

RESULTATRÄKNING
Intäkter

Kostnader

Medlemsavgifter
Gåvor

46 575
9 700

Tryckkostnader
Porto
Annonser
Resor
Avgifter plusgiro
Telemöte

47 413
4 105
14 150
1 452
495
240

Summa

56 275

Summa

67 855

Resultat: - 11 580

BALANSRÄKNING
Tillgångar

Skulder

Utgående saldo
Postgirokonto 111231

45 522,59

Summa

45 522,59

Ingående saldo
postgirokonto 110101
Årets resultat
Summa

57 102,59
-11 580,00
45 522,59

