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Hög tid att låta vilda djur omfattas av djurskyddslagstiftningen!
Den svenska djurskyddslagstiftningen omfattar inte vilda djur, utan enbart djur som hålls av
människor, d.v.s husdjur, försöksdjur och andra djur som hålls i fångenskap.
Viltlevande djurs välfärd påverkas dock i stor utsträckning av direkta mänskliga aktiviteter, t. ex vid
jakt, skadedjursbekämpning, viltolyckor och forskning. Ett flertal jaktmetoder, såsom fälljakt,
inklusive användning av levande fågel som lockbete, grytjakt, jakt med löslöpande hund och
skadeskjutningar vid bl. a jakt mot sträckande fågel, älg, säl och stora rovdjur innebär stressfyllda
och smärtsamma upplevelser för det jagade djuret. Skyddsjakt under stora delar av eller hela året
leder till att årsungar blir övergivna och dukar under av svält, uttorkning och svåra
väderförhållanden.
Hänsynen till det individuella djurets välfärd är bristfällig, och saknas ofta helt, vid lagstiftning om
och tillsyn av vilda djur i Sverige. För närvarande omfattas de endast av jaktlagstiftningen, vilket
närmast är en förvaltningslag med fokus på bevarande av arter och lämplig utveckling av
viltpopulationer, inte på det individuella djuret. Vi anser att viltlevande djurs välfärd måste ges
högre prioritet genom att låta dessa omfattas av djurskyddslagstiftningen samt att experter på
djurvälfärd är med i beslutsprocesser som rör vilda djur, t. ex. i jakt- och viltvårdsfrågor.
Norges nya djurskyddslag omfattar även vilda däggdjur och fiskar. Underteckande organisationer
uppmanar Sverige att följa Norges exempel och inkludera vilda djur i djurskyddslagen!
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