Årsberättelse 2018
Under år 2018 har Jaktkritikerna i olika sammanhang fört en intensiv kamp för att
uppnå bättringar för de jagade vilda djuren. JK har arbetat utåtriktat genom att skriva
debattartiklar, informera politiker om jaktens avarter och dela ut flygblad m.m. JK har
försökt nå ut till myndigheter och allmänhet om allt det "onödiga lidande" som den
årliga jakten åsamkar de vilda djuren och som inte är etiskt försvarbart.
Förhoppningen har varit att kunna väcka ett opinionsklimat till liv, som kan få
omvärlden att ta ställning mot den nöjesjakt som sker, men också mot den så kallade
"viltvården" där allt fler grymma och hänsynslösa jaktmetoder införs och lagstadgas.
Uppvaktande manifestation
Jaktkritikerna höll den 19 januari en manifestation vid Norska ambassaden i
Stockholm i solidaritet med Norge och lämnade över en skrivelse till norska
ambassaden angående deras licensjakt på varg. "Norges vargar är Nordens vargar".
Överklaganden
Föreningen har under det gångna året överklagat licensjakt på 76 lodjur. Vi drev
dessa överklaganden till Högsta Förvaltningsdomstolen, men våra ansökningar om
prövningstillstånd avslogs, trots att vi anförde att den illegala jakten enligt besluten
uppgick till 15 procent av lodjursbeståndet, samt faktafel i besluten.
Naturvårdsverket tog i april beslut om skyddsjakt på 1 130 sälar – JK
överklagade dessa beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm, där vi gavs möjlighet
att inhämta ett sakkunnigutlåtande, avseende ”onödigt lidande” 27§, samt eftersök
28§ Jaktlagen. JK fick trots expertutlåtandet angående ”onödigt lidande” avslag på
överklagandet och i domskälen togs inte detta upp. JK har gått vidare och begärt
prövningstillstånd hos Kammarrätten i Stockholm.
Hösten inleddes med licensjakt på 284 björnar. JK överklagade dessa beslut till
Förvaltningsrätten i Luleå, men dessa avslogs. Vi anförde att Sverige gör sig skyldig
till brott mot Art- och habitatdirektivet när man tillåter jakt på våra rödlistade
rovdjur.
Skrivelser
På grund av sommarens extrema torka och omfattande bränder, hade många av de
vilda djuren försvagats. JK skickade tillsammans med Djurens Rätt en appell
med 77 000 underskrifter till myndigheter i ett försök att stoppa licensjakten, samt
att senarelägga höstjakten. Inte heller detta fick gehör hos myndigheterna.
Remissvar
Föreningen skickade i början av året ett remissvar till regeringen angående
”Beredning av jakttidsändringar”. Nu står Jaktkritikerna med på Naturvårdsverket sändlista och har fått en inbjudan att lämna förslag om ändrade jakttider.
Jaktkritikerna har i ett remissvar till Naturvårdsverket motsatt sig pilbågsjakt, som
ingår i ”Förslag till nya föreskrifter om jaktmedel”. Beslutet har uppskjutits.
JK har till regeringen framfört synpunkter på Naturvårdsverkets förslag att
upplåta Sveriges ekonomiska zon för jakt. Huvudsyftet är jakt på säl.

JK har lämnat synpunkter till regeringen angående EU- kommissionens förslag att
revidera rådgivande dokument i Art- och habitatdirektivet. Kommissionen har
anmärkt på att Sverige inte har följt intentionerna i direktiven och att de rödlistade
djurens existens därför är i fara. JK stöder detta förslag.
Jaktkritikerna har också tillsammans med Svenska Rovdjursföreningen skickat
ett brev i detta ärende till två EU- kommissionärer, där vi framför våra synpunkter.
Jaktkritikerna Västra Götaland
När Räv-SM anordnades i Skövde trakten, agerade lokalföreningen mot denna
tävling, artiklar publicerades lokaltidningar. En utställning om djurvälfärd på Borås
kulturhus anordnades. På Djurens dag informerades besökare på Högskolan i Borås
om både de vilda djurens situation, samt om djuren inom livsmedelsindustrin.
Jaktdebatt m.m. delades ut. JK Västra Götaland har skickat en skrivelse till EUkommissionen. I skrivelsen tas jakter av nästan alla vilda arter, samt grymma
jaktmetoder upp.
Jaktkritikerna Gotland
JK Gotland engagerade sig också i Skövdes Räv-SM och skrev en artikel om detta ”Tävlingar i djurplågeri”. Lokalavdelningarna har samarbetat och agerat även mot
Stövar-SM för harhundar. Under Almedalsveckan i Visby informerade man om JK:s
verksamhet, genom att dela ut Jaktdebatt.
Jaktkritikerna Sverige
”Jaktkritikerna Sverige”, är JK:s Facebooksida (2 500 medlemmar) denna sida har
vår ordförande byggt upp och utvecklat med flera nya forum, nu även
internationella, som är bra och gränsöverskridande. Här fångas nya medlemmar upp.
Medlemsblad via e-post
JK:s nya kanal. Här kan JK:s medlemmar ta del av aktuella händelser.
Utöver årsmötet har föreningen haft sju protokollförda styrelsemöten, samt tre
arbetsutskottsmöten. Jaktdebatt har getts ut i fyra nummer. Arne Olsson har varit
redaktör och Tatjana Kontio teknisk redaktör. JK hade 527 medlemmar 2018.
Större delen av JK:s insatser har inte lett till önskat resultat, men vi kämpar vidare
och tiden är på vår sida!
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