Årsberättelse 2019
Jaktkritikernas årsmöte den 30 mars inleddes med att Emil Nilsson fil. dr. i ekologisk botanik,
från Biotopia i Uppsala höll ett intressant föredrag om varg, björn och lo i Uppland.
Fem nya styrelsemedlemmar valdes in i styrelsen och under hösten adjungerades ytterligare
tre medlemmar in. Styrelsen har på detta sätt fått god hjälp med att på olika vis arbeta för att
nå förbättringar för de jagade vilda djuren. Vi arbetar vidare för att bli en stark organisation
som kan påverka, synas och växa!
Föreningen riktar ett stort tack till Staffan Melin, som den 1 maj avgick som webbansvarig.
Staffan skapade en modern hemsida för JK 2009 och har i tio års tid skött denna för
föreningen. Denna sida har varit informativ och föreningens ansikte utåt. Staffan har också
skapat det vackra rävhuvudet som är Jaktkritikernas logo.
Föreningen mottog en gåva på 25 000 kr från Malmö Djurskyddsförening. Ordförande
Catharina Lundberg säger att de vill ge JK detta bidrag, för att hjälpa oss i vårt arbete för
sälarna. Vi välkomnar gåvan och tackar så mycket.
Överklaganden
Föreningen har under det gångna året skrivit överklaganden till Förvaltningsrätten i Malmö,
Förvaltningsrätten i Luleå, Kammarrätten i Sundsvall, Kammarrätten i Stockholm och Högsta
förvaltningsdomstolen i Stockholm. Vi har överklagat licensjaktsbeslut på lodjur, björn och
järv, samt skyddsjaktbeslut på varg, gråsäl, knubbsäl, vikaresäl och knölsvan.
JK:s förfrågan om medverkan i beredningsgrupp/jakttidsöversyn har ej beviljats. Föreningen
har överklagat Naturvårdsverkets avslag.
Remissvar och skrivelser
Art- och habitatdirektivet
EU-kommissionen anser att svenska myndigheter inte har följt intentionerna i art- och
habitatdirektivet och därmed medverkat till att Sveriges rovdjurspopulationer har
underminerats. Man anser också att Sverige har satt sig över EU:s så kallade
gemenskapsintresse enligt livsmiljödirektivet, som innebär att man i kommissionen värnar om
en hållbar bevarandestatus för de skyddade/rödlistade rovdjuren i Europa. Jaktkritikerna har i
ett remissvar yttrat sig över rapporten till Miljödepartementet.
Brev till EU-kommissionen
JK och Svenska Rovdjursföreningen skickade tillsammans den 31 januari en skrivelse till EUkommissionens miljökommissionär Karmenu Vella, för att förtydliga vikten av att skyddet av
de rödlistade rovdjuren skärps. EU:s nya vägledande dom, det så kallade Tapiola-målet, kom
den 10 oktober, en dom som är strikt vägledande vilket innebär att undantags-bestämmelserna
i art- och habitatdirektivet, i direktivets artikel 16 skärps.

Remissvar jakttidsberedningen
JK skickade den 31 mars ett remissvar till Naturvårdsverket angående översyn av jakttider.
De ses endast över vart sjätte år, därför är det viktigt att även miljöorganisationer yttrar sig.
Licensjakt säl
JK skickade den 10 maj en skrivelse till landsbygdsminister Jennie Nilsson, med en
uppmaning till regeringen att inte godta beslutet om att införa licensjakt på gråsäl. Regeringen
beslöt dock att uppdra åt Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket att revidera den
nationella förvaltningsplanen för gråsäl. JK yttrade sig i en ny skrivelse den 18 november till
myndigheterna och anförde att licensjaktbeslut tas på gammal dokumentation. Ny forskning
visar att fiskbeståndet både i Östersjön och i Skagerack har minskat katastrofalt och det av
andra orsaker än sälpredation. Den senaste forskningen visar att det är mänsklig påverkan på
miljön som är problemet, inte sälarna.
Föreskrifter om jaktmedel
JK skickade den 17 juni skriftliga synpunkter avseende ”Förslag till Naturvårdsverkets
föreskrifter om jaktmedel”. Åter en beredning med förfärliga förslag. Allt från kulvapen i
olika klasser, hagelvapen, mörkersiktmedel, ljusförstärkare eller laser, kameraövervakning,
GPS-spårning med hund, fällor, lockmedel, åtel, sändningsapparater som opererats in i vilda
djur med fatala följder då dessa imploderat inuti djuren. Det är dessa dödande jaktmedel som
ingår i vår svenska ”viltvård”!
Vildsvin
JK skickade den 25 oktober remissvar till Naturvårdsverket med synpunkter avseende förslag
till reviderad nationell förvaltningsplan för vildsvin.
Förslag till föreskrifter om rovdjursförvaltning
JK yttrade sig i ett remissvar den 29 november över ”Förslag till föreskrifter om
rovdjursförvaltning och utkast till konsekvensutredning”. Vi påpekade bland annat att
Naturvårdsverket i sitt förslag saknade övergripande referenser till djurvälfärd och att jakt på
statens vilt nu har tillåtits att utveckla sig till troféjakt i en tid av klimatkris och med en ökad
opinion mot densamma i andra länder.
Jaktkritikernas begäran att delta i gruppen för jakttidsberedningen
JK har under året skickat in flera förfrågningar till Naturvårdsverket om att få delta i
beredningsgruppen för jakttider – men utan resultat. Vi anser att det är en bristande
representation av miljöorganisationer i gruppen. Den 21 oktober anmälde vi
jakttidsberedningens handläggare för jäv.
Manifestationer
22 augusti tågade Rovdjursmarschen genom centrala Stockholm för att visa sitt stöd för de
vilda djuren. JK ställde sig bakom demonstrationen, tillsammans med flera riksdagspolitiker.

Arrangör var Revolution Rov. De riksdagspolitiker som ställde upp var Jens Holm (V),
Rebecka Le Moine (Mp) samt Carl Schlyter. Peter Rylander representerade JK och höll ett
fantastiskt brandtal för de vilda djuren och ifrågasatte den besinningslösa hobbyjakten, som
årligen berövar livet på cirka en miljon vilda djur i Sverige.
Jaktdebatt
Vi tackar vår avgående redaktör Ingemar Rosberg och välkomnar vår nya, Christina
Åkerblad. Anette Lundberg i Skellefteå har åtagit sig att ta hand om layouten.
Webbsidan
JK har fått en ny hemsida, www.jaktkritikerna.org. Ett stort tack till Susanna Melchior, som
har gjort denna förnämliga sida. Annika Anastassiou är vår nya webbredaktör och har gjort ett
otroligt fint arbete genom att hela tiden hålla sidan uppdaterad med informativ text och fina
bilder på djur.
Möten
JK hade den 8 februari ett möte på Naturvårdsverket där Richard Dehnisch, Annika
Anastassiou och Susanne Edlund samtalade med NV:s viltförvaltningschef Marcus Öhman.
De frågor som togs upp var den kommande licensjakten på lodjur samt flera andra gällande
djurvälfärd.
Styrelsen var bjuden till vår ordförande Richard Dehnisch på ett kombinerat arbets- och
rekreationsmöte. JK hade ett extra styrelsemöte den 6 november hos Christian Jutvik där
styrelsen drog upp riktlinjer för att utveckla föreningens arbete.
Utöver årsmötet har föreningen under året haft sex protokollförda styrelsemöten samt ett stort
antal arbetsutskottsmöten. Jaktdebatt har getts ut i fem nummer. Årsmötet beslutade att höja
medlemsavgiften till 250 kronor för 2020. Avgiften för familje- och stödmedlem är fortsatt 30
kronor. JK har 519 betalande medlemmar. //Margareta Sturemyr
Styrelsen har bestått av:
Rickard Dehnisch (ordförande), Margareta Sturemyr (vice ordförande), Arne Rens (kassör),
Kristina Tyrenius, Eva Stjernswärd, Christian Jutvik, Mats Carnmarker, Susanna Melchior,
Kerstin Paulsberg samt Christina Åkerblad.

