Årsberättelse 2017
På Jaktkritikernas årsmöte 2017 utsågs en ny styrelse, som har arbetat på
flera olika plan för nå förbättringar för de jagade vilda djuren. Vi arbetar
också oförtrutet vidare för att bli en stark organisation som kan påverka,
synas och växa!
Utöver årsmötet har föreningen under året haft sju protokollförda
styrelsemöten och sex protokollförda arbetsutskottsmöten.
Föreningen har under det gångna året skrivit överklaganden till
Förvaltningsrätten i Luleå, Kammarrätten i Sundsvall och Högsta
förvaltningsdomstolen i Stockholm. Vi har överklagat elva
licensjaktsbeslut på lodjur, två skyddsjaktsbeslut på gråsäl och vikaresäl,
fem olika skyddsjaktsbeslut på varg (9 vargar), samt 2017 överklagat
licensjaktsbeslut gällande 22 vargar för 2018. Ytterligare ett
skyddsjaktsbeslut på 8 lodjur, överklagade föreningen den 26 november.
Denna dom/beslut finns att läsa om i Jaktdebatt nr 1-2018.
Föreningens facebooksida heter Jaktkritikerna Sverige och här förs en
levande debatt om de vilda djurens situation och informeras om jaktens
avarter till allt fler människor. Jaktkritikerna har lagt ner ett stort arbete
för att utveckla Jaktkritikernas facebooksida, detta har burit frukt och
bidragit till ett ökat medlemstal av engagerade människor.
Jaktkritikerna har ökat sitt medlemstal till cirka 500 betalande
medlemmar. I facebookgruppen är ökningen mer dramatisk; cirka 2 500
har anslutit sig till denna grupp. Tyvärr är motivationen att betala skral i
detta forum, men det goda detta forum för med sig, är att många
djurskyddsproblem, skyddsjakter, skrivelser, på ett tidigt stadium
synliggörs och kan uppmärksammas innan svarstiderna har gått ut.
Jaktkritikerna har under det gångna året fått ett flertal artiklar
publicerade i dagstidningar. I samband med dessa publiceringar har vi

märkt en ökad medlemstillströmning, detta var särskilt tydligt då
skyddsjakt hade utfärdats på vargtiken Grimma, som befann sig i
närheten av Stockholm under hösten. I Jaktkritikernas överklagande till
Kammarrätten i Sundsvall medföljde en petitionslista där 46 900 personer
hade protesterat mot denna skyddsjakt, både nationellt och internationellt. Det fanns alltså ett stort allmänintresse för att låta denna varg
leva och integreras i detta område. Det är viktigt att fler människor sluter
upp och hjälper till att föra de vilda djurens talan och att vi är många som
hörs i samhällsdebatten och vittnar om hur oetiskt jakten på många olika
arter bedrivs. Föreningens "Flyers" har också bidragit till upplysning om
att jakten är ett stort djurskyddsproblem.
Jaktkritikerna har tillsammans med Svenska Rovdjursföreningen och den
Norska föreningen Våra Rovdjur deltagit i en Rovdjursträff på Nordens
Ark. En av föredragshållarna på detta möte var Jaktkritikernas grundare Hans Ryttman, som höll en föreläsning om Jakten på våra rovdjur - en
verklighetsbeskrivning.
Jaktkritikerna uppvaktade den 20 december Naturvårdsverket och
överlämnad en skrivelse med begäran om ett uppehåll/moratorium i
skyddsjakten på Grimma till Marcus Öhman, Naturvårdsverkets nye chef
på Viltförvaltningsenheten.
Jaktkritikerna har skickat en protestskrivelse till Generaldirektör Björn
Risinger och Enhetschef Marcus Öhman Naturvårdsverket, angående en
riksdagsmotion, där Cecilia Widegren(M) vill att bågjakt skall tillåtas.
Jaktkritikerna Västra Götaland har skickat en enkät med frågor till de
politiska partierna om deras syn på Jaktjournalens så kallade
Rovdjurskampanj - En tävling som går ut på att döda så många djur som
möjligt och där den, som får högst poäng vinner. Frågor och svar från
denna undersökning är publicerad i Jaktdebatt nr 3 - 2017.
Jaktkritikerna Gotland protesterade mot RÄV-SM som arrangerades av
Gotlands stövarklubb under februari 2017. Det är en tävling där
stövarhundar jagar räv i utbildningssyfte. Rävarna dödas inte under

jakten, men många menar att rävarna utsätts för en mycket stressig
situation. Jaktkritikerna Gotland var på plats och delade ut flygblad och
informerade när tävlingen gick av stapeln. När det blev känt att
djurförsäkringsbolaget Agria var en av sponsorerna till RÄV-SM på
Gotland, lät inte reaktionerna vänta på sig. Det blev en massiv kritik mot
djurförsäkringsbolaget Agria och det slutade med att de drog sig ur som
sponsorer för RÄV-SM.
Webbsidan - Jaktkritikerna. se, har under året utvecklas med nya menyer
och länkar, exempelvis möjlighet att swisha in medlemsavgift, samt en
meny för gåvor m.m. Samtliga beslut, protokoll och överklagande finns
dokumenterade på webbsidan under sluten dokumentation. Under öppen
dokumentation ligger artiklar och nyheter.
Styrelsen hade under slutet av förra året en omfattande diskussion om
vilka grupper inom djurrättsrörelsen, som vi kan tänkas samarbeta med
och om vi accepterar aktivism, som inte är laglydig eller civil olydnad,
samt hur vi skall förhålla oss till "etisk" jakt och vad vi kan acceptera runt
jakt.
Jaktkritikernas olika ageranden, för att höras och synas i media har också
varit att genom skrivelser till myndigheter, myndighetsuppvaktningar,
manifestationer, samt överklaganden uppmärksamma de vilda djurens
fredlösa situation. Vi har genom vårt arbete bearbetat myndigheter och
politiker, för att få dem uppmärksammade på att det finns ett nytt
grundläggande synsätt på levande kännande djurs rättigheter till sina
egna liv både som familjegrupp, flock och som individer och att detta skall
genomsyra framtida beslut både praktiskt och filosofiskt.
Margareta Sturemyr
sekreterare

Vid årsmötets utgång 2017 bestod styrelsen av ledamöterna:
Richard Dehnisch (ordförande), Arne Rens (kassör), Margareta
Sturemyr (sekreterare), Kristina Tyrenius (sekreterare), Eva
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