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Nya jakttider
Från den 1 juli 2021 gäller nya  
jakttider. Dessa är avsedda att  
gälla under sex år. Det är en  

lång tid, alltför lång, 

Troféjakt:  Sverige leder 
den skamliga ligan

Troféjakt ökar globalt och 2021 
dödas 608 svenska brunbjörnar!

Den oetiska jakten 
på gråsäl 

Det finns ca 15 000 sälar i Sverige.  
Av de som jagas skadeskjuts  

upp till 50 procent.
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Vi skyddar de vilda djuren - vi är de riktiga viltvårdarna!
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RICHARD DEHNISCH
Vad driver människor idag till 
NÖJESDÖDANDE?

Nöjen, avkoppling, spänning och rekreation 
är något som flertalet av Sveriges nöjesdö-
dande jägare kopplar ihop med jakt.
Sammanhållning, kamratskap, gemenskap anser flertalet i 
Jägarkalifatet är viktigt för den egoistiska självkänslan.  Utveck-
lingen för oss människor har pågått i mer än hundratusentals 
år, där våld och död var en realitet.

Med tidens gång har kulturen förändrats mot mindre våld och 
mer empati. Rösträtt, demokrati, medkänsla, humanism är 
en självklarhet för människan i Världen, Europa, Norden och 
Sverige.

Hur kan det då fortfarande vara så att en kvarts miljon män 
i vårt land fortfarande älska att döda björnungar, morkullor, 
rådjursbarn? Vad tänker nöjesdödarnas barn och barnbarn 
om sin pappa, morfar eller farfar? Vad driver dessa typer av 
människor till ett nöjesdödande i det utvecklade land vi lever 
i? Varför räcker det inte att fotografera eller avbilda djuren i 
naturen? Att bara uppskatta den biologiska mångfalden eller 
njuta av syn, ljud, dofter och känslor naturen ger oss. Varför 
prompt nöjesdöda de levande fåglarna och däggdjuren.

Det finns fotbollspublik att ansluta sig till för att uppleva 
gemenskap. Det finns tv-spel med djurdödande, paintballba-
nor, och så mycket annan ”lek eller nöjen” för de som önskar. 
Varför döda för att det är kul? 

Kvinnor och män i politiken, i föreningslivet, skolan, idrotts-
rörelsen, näringslivet, och i hela samhället, vad gör de för att 
belysa denna hemska egoism bland nöjesdödare? Tycker du att 
det som skrivs i denna text bör belysas så  
hjälp till.

Av alla miljoner kulor som i skog och natur årligen avlossas, 
hamnar ett femtontal i människokroppar där två dör och 
resten belastar sjukvården och skattsedeln. Cyklister, joggare, 
svampplockare bärplockare och jägare träffas av dessa kulor. 
Säkerheten vid jakt är alldeles för ofta helt saknad. Även tam-
djur som ponnyhästar och andra hästar, taxar och jämthund, 
tamren, kor är några aktuella exempel i närtid på djur som fått 
dessa förlupna eller medvetna kulor i sina kroppar. e
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    Aktuellt: 
Ingen varg skjuten gällande
skyddsjakten  i Sjundareviret. 
Skyddsjakten ej förlängd.

Jaktkritikerna bildades 1987. Det är en ideell, po-
litiskt obunden organisation som vill föra de vilda 
djurens talan.
Org nr 802441-4370

Vi verkar för att:

• föra de vilda däggdjuren och fåglarnas talan

• förändra den svenska jakten i en riktning som 
svarar för en modern och upplyst syn på levan-
de och kännande varelser

• djur- och naturorganisationer ska ha ett star-
kare inflytande vid avgöranden rörande den 
svenska faunan, inte som idag styras av jägarin-
tressen, skogsbolag och lantbrukare

• viltförvaltning, viltvård, viltövervakning och 
rovdjursinformation skall inte skötas av jägar-
intressen subventionerade av staten

• införa en djurskyddslagstiftning som även om-
fattar de vilda djuren 

• väcka intresse och förståelse hos allmänheten 
om de vilda djurens betydelse för vår natur

• värna olika arters naturliga miljöer

Om oss

Vi ber om ursäkt  
att Jaktdebatt nr 3 är försenad.  
Nr 4 kommer dock ut som planerat i december.

” En spansk satirtecknare vid namn Paco Catalan. 
I nästa nummer kommer en artikel om honom.”

Sorry...
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… av Margareta Sturemyr

...har den återkommande höstjakten 
inletts med allt vad det innebär av våld 
och skräck för de vilda djuren. I år har 
sju  länsstyrelser fattat katastrofala be-
slut när det gäller licensjakt på björn, 
vilket innebär att 501 björnar får dödas 
under licensjakten, som startade den 
21 augusti och pågår till  
den 15 oktober.  
Skyddsjakterna har under våren skördat  
107 björnars liv, när licensjakten är över kommer minst 608 
björnar att ha dödats. Licensjaktbesluten speglar en kallsin-
nighet, som är rysansvärd och  
Jaktkritikerna frågar sig – finns det ingen som låter sig be-
röras av det våld man sanktionerar när man år efter år tar 
beslut, som orsakar så mycket lidande för björnarna och 
deras familjer?

Skyddsjakter på björn i Jämtlands län  
Jämtlands länsstyrelse hade under april-ju-
ni beslutat om skyddsjakt på 31 björnar. 
Jaktkritikerna har överklagat fem av dessa 
skyddsjaktbeslut till Förvaltningsrätten 
i Luleå. Samtliga ansökningar kom från 
olika samebyar, där Tåssåsens sameby 
hade ansökt om flest skyddsjakter på 
björn, men också på lodjur, varg och järv.

Dessa jakter har skett i preventivt syfte, 
björnarna har i de fall där Jaktkritikerna 
överklagat besluten endast befunnit sig i 
närheten av olika renbetesområden och 
ännu inte orsakat någon skada och det 
har således inte funnits skadebilder. De 
björnungar som följde sin mor, var dess-
utom alltför små för att utgöra en fara för 
renarna. Föreningen framhöll i sina över-
klaganden att förhindrande av allvarlig 
skada saknar stöd i EU-domstolens praxis, 
eftersom skyddsjakt förutsätter att allvarlig 
skada redan måste ha inträffat för att ansö-
kan skall kunna beviljas.  

Jaktkritikerna hänvisade till att länsstyrelsen i sina beslut skrev 
att det fanns annan lämplig lösning, nämligen att – avvakta att 
björnarna självmant lämnade området. Jaktkritikerna ansåg att 
detta var ett fullt realistiskt förslag, som var möjligt att pröva, 
men för detta måste anslås tid. Tyvärr är det penningen som styr 
även här och länsstyrelsen menade att skyddsjakterna förhin-
drar att rennäringen drabbas ekonomiskt av rovdjursförekomst. 
Tänkvärt är då att rennäringens affärsrisker, kompenseras via 
skattemedel med, över 108 miljoner kr om året. Förekomst av 
björn ersätts med 1,5 miljoner kr. Kostnader för att vidta såda-
na åtgärder som ligger nära till hands för att förhindra allvarlig 
skada kan därför inte anses orimliga, eller, som i detta fall, låta 
björnmamman och hennes nyligen födda ungar vandra vidare.

Alla dessa björnar som precis hade kommit ut ur sina iden, för att 
möta livet, mötte en ondskefull värld! De blev dödade på ett fruk-
tansvärt sätt. Dessa jakter bedrevs under hela dygnet med hjälp av 
två hundar och förföljandet och avlivningen fick/får ske även från 
snöskoter och helikopter. Dessa björnungar mötte tillsammans med 
sin mor döden under skräck och fasa. Var finns hänsyn till etik och 
djurvälfärd i ett sådant beslut? Det är beklämmande att se att bristen 
på hänsyn till de jagade djuren fortsätter och att man inte uppda-
terat sig med omvärldens ökade intresse för att bevara och skydda 
de sista stora vilda djuren på jorden, varav björnen är ett av dem. 
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”Jaktkritikerna anser att det 
inte är orimligt att kräva av

 människan att hon anpassar 
sig till rovdjursförekomst”

28.5 Jaktkritikerna överklagade samtliga nedanstående 
skyddsjakter. 
Mål nr 987-21. Överklagan beslut efter, hona med en 
björnunge inom Tåssåsens sameby. Överklagan avslogs 
eftersom björnarna redan hunnit avlivas. Mål nr 993-
21. Överklagan av beslut på hona med två björnungar 
inom Tåssåsens sameby. Beslutet togs på en fredag. 
Förvaltningsrätten meddelade att målet avskrevs från 
fortsatt handläggning, eftersom björnarna redan var 
avlivade. Mål nr 992-21. Överklagan av beslut efter, 
hona med två björnungar inom Jinjevaeri sameby, samt 
mål nr 994-21 överklagan av beslut efter en björn i 
Jovnevaeri sameby. Dessa fyra björnar överlevde enligt 
Förvaltningsrätten, eftersom skyddsjaktbeslutet gick 
ut den 31 maj. Utöver de fem björnar, som här avliva-
des tillkommer ytterligare 26 dödade björnar under 
april - juni i Jämtland och alla gick samma grymma 
öde till mötes, när de utsattes för en skoningslös jakt.

Skyddsjakt efter två björnar (fjolårsungar) i  
Gävleborgs län  
5.7 Mål nr. 1253-21 Jaktkritikerna överklagade skydds-
jaktbeslut efter två björnar (fjolårsungar) i Ovanåker. 
Detta föranleddes av ett antal synobservationer från 
omkringboende i detta område. Björnarna hade endast 
observerats i området, de hade alltså inte orsakat någon 
skada. Förvaltningsrätten inhiberade jakten den 6 juli. 
Länsstyrelsen fick yttra sig över Jaktkritikernas överkla-
gande, med påföljden att domstolen upphävde inhibi-
tionen den 7 juli, vilket ledde till att en av björnarna 
sköts. Förvaltningsrätten skriver i sin dom att - om 
björnarna lämnar området kan ingen mer björn skjutas 
som en följd av denna skyddsjakt. Förhoppningsvis kla-
rade sig den andra ungbjörnen. Domstolens slutsat var 
att ¬ avvägning mellan de motstående intressena av att 
förhindra allvarlig skada och att skydda björnstammen 
anser förvaltningsrätten att samtliga förutsättningar 
för skyddsjakt är uppfyllda. Överklagandet ska därför 
avslås.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det är i själva verket en grundförutsättning 
för att upprätthålla det strikta skyddet.

Skyddsjakt bäver i Västra Götalands län 
26.7 Mål nr 9058-21. Jaktkritikernas lokalavdelning i 

Västra Götalands län, överklagade skyddsjakt på en 
bäver i samma län. Förvaltningsrätten i Göteborg, 
gav Jaktkritikerna rätt och upphävde länsstyrelsens 
beslut, den 30 juli 2021. Den rättsliga processen är 
nu avslutad, men den hade kunnat sluta på ett lyck-
ligare sätt för bävern och bäverfamiljen om länssty-
relsen i Västra Götalands län följt regelboken, alltså 
lagt ut skyddsjaktbeslutet direkt på sin hemsida. 

Jaktkritikerna, men även andra hade kunnat överklaga 
detta beslut och då hade säkerligen domen utfallit på 
samma sätt som nu och följaktligen hade bävern fortfa-
rande varit vid liv. Faktum är att domstolen inhiberade 
jakten direkt efter det att Jaktkritikernas överklagan 
nått förvaltningsrätten, därefter fick länsstyrelsen yttra 
sig och då framkom det att bävern varit avlivad, mer 
än en vecka tidigare och beslutet var taget 14 dagar 
tidigare. Märk väl, att Jaktkritikerna fick ringa till 
länsstyrelsen och be dem skicka beslutet, för att kunna 
överklaga. Så här får inte ett skyddsjaktsärende gå till. 
Förvaltningsrätten i 
Göteborg bedömde 
därför att länsstyrel-
sens utredning inte 
ger stöd för att det 
funnits skäl att be-
sluta om tillstånd till 
skyddsjakt i detta fall.

Licensjakt björn  
De länsstyrelser som beslutade om licensjakt 
på björn 2021 var - Gävleborgs län (70 björ-
nar), Dalarnas län (48), Västernorrlands län (75), 
Värmlands län (3), Jämtlands län (200), Väster-
bottens län (85) och Norrbottens län (20).  

11.7 - 2.8 Jaktkritikerna överklagade under denna tid 
samtliga licensjaktbeslut till förvaltningsrätten i Luleå. 
Samtliga överklaganden avslogs den 19 augusti, dagen 
före licensjakten skulle börja. Motiveringarna var i alla 
domarna likalydande och förvaltningsrätten bedömde 
att samtliga länsstyrelsen hade visat att kraven för att 
fatta beslut om licensjakt efter 501 björnar var lämplig 
med hänsyn till stammens storlek och sammansätt-
ning samt att den uppfyller kraven på selektivitet och 
strängt kontrollerade förhållanden står den i rimlig 
proportion till de syften som motiverar jakten.

20.8 - 15.9 Jaktkritikerna överklagade förvaltnings-
rättens dom i fem län och begärde prövningstillstånd 
hos Kammarrätten i Sundsvall. Jaktkritikerna anförde 
bland annat att licensjakten inte har något godtag-
bart syfte. Syftet med den beslutade licensjakten på 
björn, är således att gå de grupper till mötes, som vill 
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Extra årsmöte - revidering av stadgar    
7.8 Jaktkritikerna hade ett extra årsmöte via zoom, som 
Kristina Tyrenius höll i på ett föredömligt sätt. Marie 
Stegard Lind valdes till mötesordförande. Marie hade 
också utarbetat det stadgeförslag som låg för handen. 
Ordförande gick igenom punkterna i stadgeförslaget 
och lämnade ordet fritt för frågor och synpunkter. Mötet 
beslutade att anta Jaktkritikernas nya stadgar. På årsmö-
tet 2022 beslutas om dessa stadgeändringar kan antas.

Media  
19.7 Artikel/Dalademokraten Troféjakt: Sverige le-
der den skamliga ligan mot björnjakten 2021 av Eva 
Stjernswärd. 
19.8 Intervjuades Margareta Sturemyr i - SVT;s  
lokalnyheter Västerbotten, där Jaktkritikerna fick ge sin 
syn på årets licensjakt på björn.  
26.8 intervjuades Margareta Sturemyr om den på-
gående licensjakten på björn, i Tidningen Djur-
skyddet. Artikeln publicerades i nätupplagan och 
skulle även komma ut i deras papperstidning.

13.9 Publicerades en artikel i Expressen, GT och 
Kvällsposten där Christian Jutvik intervjuades. Han 
framförde bland annat att ¬Föreningen Jaktkritikerna 
vill se ett totalförbud mot björnjakten allemansrät-
ten skall gälla för alla – både människor och djur!

Skrivelser av Eva Stjernswärd under augusti 
TROPHY HUNTING in Sweden: starting August 21st, 
more than 500 Brown Bears will be killed before their 
annual hibernation. 
NGO Hunting Critics/ Jaktkritikerna. 
a) delad av Professor emeritus i ekologi och utvecklings-
biologi och författare av mer än 25 böcker, M Bekoff/
USA i internationellt forum: Animal cognition Animal 
emotions and Compassionate Conservation 
b) publicerad av https://WildbeimWild.com på tyska 
”Brutale Tropäenjagd in Schweden/unkultur” 
c) delad i mail med kommentar och hänvisning länk till 
Jaktkritikerna; 
*PETA UK,  
*news the local (svenska nyheter på engelska) 
*Humane Society internationals ordförande i Europa 
*EuroGroup for Animals 
*Animal Protection.  
*TTs nyhetschef (som bilaga till konkret kritik mot arti-
keln ”Rasande björn bet..) 
*Campaign Ban Trophy Hunting med flera 
*Bernard Le Roux med flera

Annonsering under augusti och september  
Publicerade Jaktkritikerna flera annonser mot jakt, den-
na gång riktade vi kritik mot licensjakt och skyddsjakt 

jaga björn och eliminera antalet björnar, dessa skäl 
saknar stöd i artikel 16.1.e i rådets direktiv (92/43/
EEG) om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur 
och växter (art- och habitatdirektivet). En dom borde 
komma under hösten. Om Kammarrätten i Sunds-
vall inte bifaller våra överklaganden om licensjakt 
på björn, avser Jaktkritikerna att överklaga till Hög-
sta förvaltnings-domstolen, eftersom det inte finns 
några avgöranden från HFD, som avser licensjakt 
på björn. Rättslig vägledning är här ytterst viktig.

Pressmeddelande - licensjakt på björn

3.8 Jaktkritikerna skickade pressmeddelande till me-
dia - SVT, SR, samt tidningar, angående den föreståen-
de licensjakten/troféjakten på 501 svenska björnar och 
framhåller att det handlar inte längre om en reglerad 
populationsjakt, utan om kommersiell troféjakt i stor 
skala på en fridlyst art som är upptagen i Artdataban-
kens rödlista 2015 i kategorin Nära hotad (NT). Det 
finns färre än 2 900 björnar i Sverige.

Synpunkter/remissvar 
Revidering av rovdjursföreskrift gälande jakttid lo 
(NV-06012-18) 
17.6 Jaktkritikerna lämnade synpunkter på Natur-
vårdsverkets övervägande om att föreskriva om jakttid 
för lo i södra och mellersta rovdjursförvaltningsom-
rådet hela perioden från den 1 februari - 28 februari 
istället för det ursprungliga förslaget som är 1 - 31 
mars. Jaktkritikerna avstyrker i sitt yttrande, föreslagen 
ändring av jakttid på lodjur och vädjar om halverad 
jakttid på lodjur i gällande föreskrift - och att lodjur 
helt ska fredas mot licensjakt i en nära framtid. 
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på björn. Annonserna var införda i SvD, Expressen, GT 
och Kvällsposten, flera personer har ansökt om med-
lemskap efter annonseringen.  
Christian Jutvik tog initiativet till denna annonse-
ring och har själv sponsrat flera av annonserna. 

Marknadsföringsgruppen 
Arbetet med marknadsföringsgruppen går framåt och 
arbetar med ett tema varje månad. I september har 
det varit tema ”Hagelgevär”. Vår Facebooksida når 
nu ut till cirka 50 000 personer per månad och hem-
sidan har ökat till cirka 4000 besökare per månad.

Webbplatsen Jaktkritikerna.se 
På föreningens webbplats kan man ta del av aktu-
ella händelser som rör så gott som alla våra vilda 
djur. Här kan man ta del av intressanta artiklar, 
som handlar om hur andra länder förhåller sig till 
de vilda djuren, samt läsa om hur Sverige bedri-
ver viltvård, med mera. Bildvalet till de olika ar-
tiklarna är otroligt fint - underbara bilder! Man 
kan även läsa några av alla våra överklaganden. 

JaktDebatt 
Föreningen riktar ett stort tack till Christian Jutvik, 
som avgår som redaktör för JaktDebatt och som 
har skapat en mycket läsvärd och bra tidskrift. 

Vi tackar Kent Klar, för allt arbete med, att hämta tid-
skriften på tryckeriet, samt distribuera den till Jaktkri-
tikernas medlemmar. 
 
Studiecirkel 
Jaktkritikernas digitala studiecirkel hålls på sön-
dagar 15-16:45 via ZOOM och är gratis. Kurs-
litteratur: Kursen utgår från Hans Ryttmans bok 
Jaktkritik, samt Jaktdebatt nr 4/2017 och nr 1/2018. 
Studieledare är Richard Dehnisch, som bidrar med 
stora kunskaper runt jakt och viltvård. (Kontak-
ta Richard om du är intresserad av att delta).

Kassör 
Christian Jutvik har haft två tunga poster i Jakt-
kritikernas styrelse, den ena har varit, som tidiga-
re nämnts redaktör för föreningens tidskrift och 

den andra posten har varit som kassör. Vi tackar 
Christian Jutvik, som nu avgår även som kassör, 
för hans värdefulla arbetsinsats för föreningen. 

Gunilla Svenson kommer att ta över kassörskapet 
under oktober. Föreningen hälsar Gunilla välkommen!

Slutligen 
De nyheter vi dagligen kan läsa om i nyhetsmedia, när 
det gäller jakt, blir bara sämre och sämre. Bilden av 
viltförvaltningen i Sverige känns alltmer surrealistisk!  
En berättigad fråga är, vad kostar det att underhålla 
denna dysfunktionella ”viltvård” och hur skall den 
kunna förändras? Detta är en politisk och moralisk 
fråga. Det är viktigt att nå ut till en bred allmänhet om 
vad jakten innebär i form av lidande och död för de vil-
da djuren, för att få lagändringar till stånd.  
Peter Singer har sagt att - Om tio procent av befolk-
ningen skulle tillägna sig en medveten etisk syn på 
livet och handla i enlighet med den synen, skulle 
följdverkningarna bli större än vid något regimskifte. 

Vi ser gärna fler kontakter inom förening-
en, fler förslag från medlemmarna till sty-
relsen och fler inlägg i JaktDebatt.
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Egentligen skulle de förändrade jaktti-
derna ha varit klara och införda från 1 
juli 2020 men jägarna fann alltför många 
inskränkningar och deras lobbyverksam-
het satte effektivt stopp för detta. Sådan 
är jaktsituationen i Sverige med en gro-
tesk övervikt av makt och inflytande från 
jägarhåll. Ny remissrunda, mycket age-
rande och den 6 maj 2021 tog regeringen 
beslut om vad som ska gälla. Stark kritik 
framfördes då mot att ejdern, vars popu-
lation minskat drastiskt, fortsatt skulle 
ha jakttid. Och jägarna å deras sida blev 
uppretade över att jakttiden på dalripa 
och fjällripa förkortades med en månad.

Den 17 juni 2021 togs så ett ”extra” beslut 
som innebar att jägarna i norr i stort sett 
återfick sin månad för att skjuta ripor. Så 
böjde sig (dåvarande) landsbygdsministern 
Jennie Nilsson för de högljudda, resursstar-
ka och alltid oproportionerligt inflytelse-
rika jägarorganisationerna. Samtidigt togs 
ett sent beslut om att freda ejdern, vilket 
givetvis är glädjande.  
Man kan föreställa sig utan större fantasi 
hur tankegångarna gick hos de som har 
makten i frågorna att ”vi kastar till djurvän-
nerna ett köttben” genom att offra jakten på 
ejdern. Samtidigt fick jägarna behålla rätten 
att döda kricka, bläsand och gråtrut där 
fredningsförslag förelåg. Säkerligen tycker 
många på jägarhåll att de är verkligt (över-
måttan?) generösa mot jaktens fiender att 
några arter fredats och att särskilt tre för-
slag om återinförd jakt inte genomfördes. 

Den 30 juni 2021 avgick landsbygdsmi-
nistern på grund av regeringskrisen. Hon 
har inte återkommit trots att den nuvaran-
de regeringen återinsattes. Jaktfrågorna 
sorterar nu under Ibrahim Baylan som 

minister på Näringsdepartementet. Handläggningen och 
vem som suttit och sitter på maktens stolar, jägarorga-
nisationernas inflytande och Jennie Nilssons agerande 
(och brist på agerande) finns det mycket att säga om. 

Samtidigt må vi konstatera att något är positivt, att 
vissa förslag i brutal riktning inte genomfördes: 
• Tre arter fredades på riktigt: alfågel, småskra-

ke och, som sagt och i elfte timmen, ejder. 
• Tre arter fredades med möjlighet till skydds-

jakt: sädgås, havstrut och björktrast. 
• En art slipper nyinförd jakttid: snatterand. 

- Tre arter slipper återinförd jakttid: enkelbeckasin,  ekor-
re och hermelin – de fyra sistnämnda trots ursprungliga 
förslag till deras nackdel från Naturvårdsverket (huvud-
ansvarig myndighet i frågan). Positivt är givetvis också 
att flera arter fått kortare jakttid och att den varje år 
missbrukade skånska jakten (”skyddsjakten”) på årsunge 
av råka 10 maj – 10 juni slopats. Ytterligare några förslag 
om skyddsjakt på enskilds initiativ avvisades också.

Ejdern är verkligen havsbandets och skärgårdarnas ka-
raktärsfågel. En skön uppenbarelse under sträck och 

av Arne Ohlsson

Jakttiderna från 2021

Från den 1 juli 2021 gäller nya jakttider, vilket Jaktkritikerna givetvis ägnat stor uppmärksamhet. 
Dessa är avsedda att gälla under sex år. Det är en lång tid, alltför lång, åtminstone med tanke på 
de negativa delarna i vad som beslutats.

Foto: Mervi HellesRådjur
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häckning och ljudmässigt. Den känner sig helt 
bortkommen över land och de individer som till 
äventyrs landat där under flytten behöver i re-
gel hjälp med transport till havet. Den torde ha 
funnits i våra vatten sedan istiden. I gamla tider 
jagades den på våren när fåglarna anlände för en 
ny häckningssäsong. Detta är förbjudet sedan 
årtionden men från oansvarigt jägarhåll har det 
då och då framförts förslag om återinförd vårjakt.

Att ejdern nu äntligen fredats gör inte att vi djur-
vänner kan slå oss till ro. Ett osmakligt och otids-
enligt uttalande av förre landsbygdsministern ger 
anledning till oro.  
Jakt på ejder innebär att man ligger på kobbar 
och skär eller sitter i en guppande båt och avfy-
rar hagelsvärm efter hagelsvärm mot dem. Några 
dör och kan plockas upp, andra träffas och för-
söker rädda sig genom att dyka. Plågorna kan bli 
utdragna. Dör de senare kanske de spolas i land 
som dystra vittnesbörd om att människor fin-
ner dödandet av dem vara ett nöje. Detta anser 
ministern ”har ett kulturellt värde”. Är hon bara 
oförstående, okunnig, naiv? Ett beklämmande 
synsätt som under alla omständigheter borde 
vara förpassat till det förgångna sedan länge. Hon 
förutser (eller förutsåg kanske man ska skriva 
eftersom hon inte är på ministerposten längre) 
”en adaptiv jaktförvaltning” som ska leda till 
”att återigen tillåta jakt på ejder när det finns en 
beslutad åtgärdsplan…” Här behövs mobilise-
rad opinion, inte minst från Jaktkritikerna, för 
att med emfas motarbeta detta för framtiden.

Ironiskt må man säga att det egentligen är bra om 
en art med jakttid minskar, om detta leder till att 
arten fredas från jakt. Hellre färre möten med en 
art som slipper utsättas för jakt än många mö-
ten med den eller den arten som man vet skjuts 
bara för nöjets skull i många tusental varje år.

Jägarnas och jägarorganisationernas makt 
och inflytande måste brytas. Det finns på alla 
nivåer, och det är högst odemokratiskt efter-
som jakt är ett särintresse hos mindre än tre 
procent av landets befolkning. Ett särintresse 
som utgör ingrepp på liv och död, och därmed 
fundamentalt annorlunda än fredliga hobbies 
som fågelskådning eller vandring, golf eller 
windsurfing, veteranbilsträffar eller körsång.

Jägarlobbyns intrigerande spel för att förhindra 
för djuren och djurvännerna bättre beslut om 
jakttiderna från 1 juli 2021 belyser situationen. 

I Jaktdebatt 2/2021 citerades Svenska Jägareför-
bundets riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné 
som uttalat sig med motbjudande självgodhet. 
Det smått sanslösa i hans synsätt och verklig-
hetsuppfattning framgår i mening efter mening, 
inte minst att det är jägarna ”som berörs och 
självklart ska vi få tycka till och det ska bli som vi 
tycker…” Är det alltså bara jägarna som berörs? 
Inte de drabbade djuren, inte djurskyddet och 
naturvården, inte de människor som störs och 
utsätts för fara när dödandet utövas? Men samti-
digt har han upptäckt och tvingas notera att inte 
bara jägarna har synpunkter… Vilken upptäckt!

”Landsbygdsdepartementet fanns un-
der åren 2011-2015 efter att tidigare ha 
kallats Jordbruksdepartementet.  Jakt-
frågorna sorterar under Näringsdepar-

tementet men titeln landsbygdsminister 
finns inte för närvarande”

Foto: Roine Karlsson
Ejder - guding (hane), åda (hona), i Roslagens skärgård



Lodjurets död – jägarens klimax
I en intervjustudie gjord av bland andra Docent Joakim Norberg vid Örebro universitet fick 
tolv jägare svara på frågor om vad de upplever vid jakt. Enligt dessa tolv jägare var själva 
dödandet det viktigaste i jakten.

Naturupplevelser var också viktigt men som bak-
grund till själva dödandet. Jakten upplevdes som 
en tävling med djuret där själva dödandet kändes 
som en klimax och därefter var jägaren i eufori. ”Ju 
mer man jagar desto mer vill man jaga”. Jakten ska-
par ett beroendetillstånd enligt dessa tolv jägare och 
beskrivs som den ultimata mänskliga upplevelsen. 
Stanna upp och tänk efter! Hur upplevde lodjuret, 
haren, räven eller rådjuret jakten? För djuren är jak-
ten på allvar och de får betala med sitt liv för något 
som av vissa jägare beskrivs som ”en upplevelse av 
fullständighet”. Det är inte svårt att föreställa sig vad 
djuret kände – rädsla, skräck, ångest, stress, smärta 
… Har vi människor inte kommit längre än så här i 
fråga om moral och etik?

Den första mars släpps skarpa jakthundar lösa i na-
turen att jaga Sveriges populäraste djur – lodjuret. 
Licensjakten på lodjur inleds. Lodjuret är fridlyst, 
det borde inte jagas alls. Vid tidpunkten för jakten 
åtföljs lodjursmamman av sin årsunge som är cir-
ka nio till tio månader gammal. Lodjuren jagas av 
lösa hundar tills de inte orkar mer och klättrar upp 
i ett träd för att freda sig. Hundarna vaktar under 
trädet så att lokatterna inte kan fly. Jägaren kan gå 

fram till trädet och skjuta ner de försvarslösa djuren. 
Vilket öde väntar lodjursungen i mars? Att tillsam-
mans med sin mamma jagas av lösa hundar? Att jagas 
upp i ett träd och skjutas ner? Kanske förlorar ungen 
sin mamma? Fällor tillåts även i vissa län. Det är en 
mardröm för ett vilt djur att bli instängd i en fälla. Lo-
djuret river av sig klorna i desperata försök att ta sig 
ut. I magen på lodjur som suttit i fälla har man hittat 
träflis.

Varför jagas lodjur? Ofta menar man att lodjuren tar 
renar eller får. Men borde inte ansvaret ligga på djurä-
gare att se efter och vakta sina djur bättre? Renar läm-
nas utan tillsyn på en yta av halva Sverige. Hur kan 
man begära att lokatterna ska förstå att dessa renar till-
hör människan? Jakten på lodjur är en troféjakt. Med 
hjälp av ett Citesintyg får jägaren behålla skinnet.

Intressant och positivt i undersökningen är ändå att 
de tolv jägarna redovisade att de även hade käns-
lor av skam, äckel, skuld. Obehag upplevdes när 
man närmade sig något som var dött. Skuld inför 
att ha dödat ett djur. ”Är det verkligen rätt att döda 
en annan varelse”. Den fråga ansvariga myndighe-
ter bör ställa sig är: ”Är det verkligen rätt att jaga och 
döda lodjur?” Jaktkritikernas svar på frågan är NEJ!  
Vad är ditt svar?
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Av Annika Anastassiou



Julklappstips!

Glöm inte att besöka 
vår hemsida; 

 
www.jaktkritikerna.se

Boken Jaktkritik! 
200 sidor, vackert inbunden  
och rikt illustrerad. Ordinarie 

priset är 215 kr

Specialpris för  
Jaktkritikernas medlemmar inför jul:  

150 kr inkl porto 
  

Beställ idag på mejl:   
christianjutvik@hotmail.com

Betala  
medlemsavgiften 

för en vän!
Avgiften för fullbetalande medlem är 

250:- för år 2022

Familje- samt stödmedlem kostar 
endast 30:- 

PG-nummer: 22 69 89-2

Swish: 123 533 0832 

Skriv namn, adress,  
mejl-adress samt telefon

   
  Psst...  Glöm inte att  
  betala din medlemsavgif för 2022
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DU  
som medlem är viktig!
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av Mervi Helles

I början på 1800-talet var fattigdomen utspridd i 
Sverige. Trots det ökade medellivslängden från 37 
år till 60 år. Vart fjärde spädbarn dog och sjukdo-
mar var utspridda. Fler dog i städer än på landet. 
Vargen var spridd över hela landet. Allmänheten 
hade fått rätt att jaga klövvilt på sina egna marker 
vilket resulterat i att det knappt fanns några rå-
djur eller älgar. Vargarna fick allt svårare att klara 
sig. Det fanns dock gott om boskap som vargen 
tvingades ta vilket drabbade många familjer. 
Vargen jagades allt mer särskilt efter 1820/21 när 
Gysingevargen (se nedan) dödade 9 barn. Vargen 
drevs längre upp i landet och i slutet på 1960 var 
den nästan utrotad varför vargen fridlystes. 
 
Nå hur var det nu med vargens existens?  
Djur och växter samexisterar i naturen. Rovdjur 
håller efter växtätare. Vargen påverkar deras 
beteende och vad de äter av. I Sverige tar vargen 
främst älg vilket minskar skador på unga träd 
som kan växa till sig. Vargen påverkar positivt 
på hela ekosystemet. Andra djur, allt från insek-
ter, fåglar och däggdjur till rovdjur, överlever på 
vargens matrester.  
Till skillnad från människan tar vargen oftast sva-
gare djur och de starkare kan leva vidare i gene-
rationer. Utan vargen påverkas hela ekosystemet 
och med vargen får vi en rik biologisk mångfald. 
Sedan är de kloka, anpassningsbara och så vackra.

Det har de senaste 200 åren varit två händelser 
där människor har dött av varg i Sverige. I båda 
fallen har vargarna varit uppfödda av människan.  

Gysingevargen 
Det sägs att år 1817 hittade trädgårdsmästaren 
Anders Malmberg tre vargungar i skogen som han 
tog med sig till Gysinge bruk. Familjen Bedoir på 
herrgården blev överförtjusta i dem och behöll 
dem i trädgården. Av vargungarna, två hanar 
och en tik, fick Thore Petre tiken. Thore bodde 
på Hofors Herrgård och var 24 år gammal. Han 
gjorde en liten inhägnad där han hade vargen i tre, 
fyra år. Traktens barn brukade roa sig med att reta 
vargen med att slå med käppar mot buren. När 
Thore flyttade till Sandviken under hösten 1820 
rymde eller släpptes vargen ut. Vargtiken, som 
bara hade haft kontakt med människor och hade 
inte lärt sig att skaffa mat, var troligen utsvulten 
när hon fick syn på en treårig pojke som hon tog 
med sig in i skogen. Under en kort period angreps 
runt 20 personer varav 9 dog. Byborna undrade 
om det verkligen var en varg eller om det rent av 
var djävulen själv. Småbarn hölls inomhus och 
äldre beväpnade sig. Så för 200 år sedan, den 20 
april 1821 sköts tiken och attackerna upphörde.

Farkasflocken på Kolmården
Det har snart gått tio år sedan den regniga dagen 
i juni 2012 när 30-åriga Carolina dödades av en 
vargflock på Kolmården. Carolina var med och 
nappmatade dem från att de var några dagar gamla 
då de togs från sina mammor. Flocken bestod av 
åtta hannar i treårsåldern. De kom från tre olika 
djurparker (Borås, Nordens Ark och Skånes djur-
park).  

En del anser att vi inte ska ha varg och att det finns en anledning till varför vargen utrotades.  
Ja, det kanske det fanns då och tar vi oss 200 år tillbaka i tiden får vi också jämföra med resten 
av samhället. Men, vi tar oss ännu längre tillbaka i tiden och hittar vad man tror är ursprungen 
till dagens vargar - Canis lupus. För 50-60 miljoner år sedan fanns ett djur ”Miacis”, en mårdlik-
nande litet, kortbent djur som man tror är ursprunget till alla våra rovdjur. Dessa vidareutveck-
lades under 20 miljoner år till ”Cynodictis” och senare till ”Tomarctus” som nu mer började likna 
ett hunddjur. Det sägs att det fanns en jättevarg (Canis dirus) som levde på andea jättedjur 
som jättehjort. Så, för några miljoner år sedan hade utvecklingen kommit så långt att på nord-
amerikanska kontinenten växte den art fram som vi idag kallar varg. Vargen vandrade sedan till 
Skandinavien efter istiden och har funnits här lika länge som människan.

Den vilda, vackra viktiga  
    VARGEN
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Ingen vet vad som hände den där fruktans-
värda och tragiska dagen. Carolina började 
saknas och hittades så småningom död i 
varghägnet.  Verksamheten med socialise-
rade vargar började på Kolmården redan på 
80-talet. Från början var besöken endast få 
och vintertid och mycket kontrollerade. Med 
tiden blev vargbesökarna fler och med 2 varg-
flockar, två besök per flock dagligen i prak-
tiken året om en säker och stor inkomstkälla 
för Kolmården. Det hade funnits incidenter 
tidigare som man i praktiken ignorerat.

 
De flesta är rörande överens om att olyck-
an kunde ha undvikits. Främst genom att 
inte ha sådana besök givetvis men också 
med arbetsvillkor där ingen borde fått gå 
in till vargflocken ensam. De hade inga 
larm då vargarna hade en tendens att ta 
dem och bita sönder larmen och inga an-
dra åtgärder var vidtagna. Åtta ihopsatta 
varghannar i sina bästa år är en helt onormal 
flocksammansättning.  
Vilda vargar är normalt rädda för människor 
och håller sig borta. Unga, oerfarna djur kan 
vara lite nyfikna. 
Efter rättegång som arbetsmiljöbrott dömdes 
den zoologiska chefen för arbetsmiljöbrott 
och vållande till annans död, grovt brott med 
villkorlig dom och dagsböter och Kolmården 
fick betala en företagsbot på 3,5 miljoner. 
Verksamheten upphörde direkt efter olyck-
an och med tiden avlivades alla vargar.

Så här  
gör du om du träffar på en varg  
(information från Grimsö forskningsstation):

Vargar undviker människor. Om de blir närgågna 
handlar det sannolikt om att det finns matrester 
eller en hund nära eller så är det en varg på vand-
ring.Ge dig tillkänna och väsnas. Klappa händer, 
prata, sjunga eller vissla. Anpassa ljudet efter om-
givningen.  

Lägg inte ut ätbart avfall. Ring till kommunens mil-
jö- och hälsoskyddskontor om du träffar på exem-
pel slaktrester ute.

Om du har hund kan vargen fokusera på den och 
inte uppfatta dig. Om hunden är lös och går mot 
vargen ska du i första hand försöka locka hunden 
på olika sätt. Om du går eller springer fram är san-
nolikheten stor för att vargen går iväg och hunden 
följer efter.

Gå från platsen även om vargen följer efter. Om 
du upplever att vargen kommer närmare kan du 
vända dig om och ropa eller ryta, ta ett par steg 
mot den, klappa i händerna och göra dig stor.  
Ropa, sparka, slå. Skulle vargen mot förmodan 
försöka nafsa eller bita dig eller hunden ska du 
ropa, sparka och slå så mycket du kan.
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Vildsvinet lever oftast i skogsmark, löv och bland-
skog. Spridningen norrut begränsas av tjäle och 
kyla då de får svårt att söka underjordisk föda. 
Vildsvinet lever i familjegrupper, ledd av en sugga. 
Fyra månader är dräktigheten. Vildsvinet brunstar 
på senhösten eller förvintern, alltså ”tre månader, 
tre veckor och tre dagar” därefter föds en kull. 
Normalt blir detta från början av februari till slutet 
av juni. Tre till sex kultingar är normalt och kul-
tingarna stannar i det iordningställda boet minst 
en vecka, ofta 14 dagar.

Jakt vid denna tid innebär ofta att suggan bli skju-
ten och kultingarna dör i boet. 
De tidigaste vårfödda kultingarna får redan till 
hösten en egen mindre kull. Ettåriga suggor 
och galtar lämnar familjen och utvandrar några 
kilometer eller mil från sitt hemområde, där de 
föddes.
En galt utnyttjar över 1000 ha medan en sugga 
som har ungar håller sig till ett par hundra hektar.
Vegetabilisk föda blandas också med daggmask, 
insekter, larver och smågnagare.

Där vildsvinet bökar i skogen, blir markfloran 
betydligt mera artrik eftersom de vilda ”grisarna” 
sprider frön av många växtarter. 
Man känner till 11-åriga suggor som fortfarande 
får kultingar. I hägn kan vildsvin bli upp till 20 år 
gamla.
 
Vildsvinskött är ofta smittat av trikiner och inte 
alls lämpligt att äta, för människor. Cesium från 

Tjernobyl förekommer även i vildsvin då det bökar 
och kommer åt det radioaktiva jordlagret.

Det finns ungefär 25 geografiska underarter av det 
europeiska vildsvinet. En del har 38 kromosomer 
andra och 36 kromosomer. Utöver den svenska 
och europeiska underarten finns det underarter i 
Italien, på Peruanska halvön, i Nordafrika, och den 
storväxta Sus scrofa finns i östra Europa.
 
År 1988 beslöt regeringen att vildsvinet skulle till-
höra den svenska faunan igen. Vildsvinet var borta 
ett par hundra år.

För skogsbruket och skogen är vildsvin mycket 
positiva med sin inverkan på den biologiska mång-
falden.
En svensk undersökning visade att artrikedomen 
ökade med 30 % efter vildsvinens återkomst i bio-
toperna. 
Vildsvinets fiender är framför allt vargen som i 
vissa delar av Europa tar 97 vildsvinskultingar av 
100 födda. Kvar till våren blir alltså tre överlevande 
kultingar.  
I de stora delarna av Sverige lever vildsvinet och 
vargen åtskilda.  
Om vargen tillåts etablera sig i vildsvinslandska-
pet kommer vildsvinen att minska. Vildsvinen 
kommer inte att våga finnas i det öppna jordbruks-
landskapet utan kommer att hålla sig till skogarna. 
I mindre grad tar även andra rovdjur kultingar. 
Dessa kan vara lokatt, örn, räv. 

Vildsvinet   (sus scrola)

Av Richard Dehnisch

”Man vet inte men tror 
att det finns  

ca 300 000 vildsvin  
och under det senaste  

året sköts över   
150 000 bara i Sverige”

Grundskola: 
Lektion 3
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När jägarna kom...
- sorgen bland landsbygdens invånare när vännerna i skogen skjuts bort
Respektfullt möte  med en räv i skogen var fullt av tillit. Räven bodde med sin familj nära. Men 
en dag fanns inte räven och dess familj kvar längre. Någon hade bestämt sig för att skjuta bort 
rävfamiljen.

Jag satt på en stubbe i utkanten av vår tomt, när en 
vacker räv kom släntrande. Den la sig ner några 
meter ifrån mig, gäspade stort och somnade.

Ljudet från min kameraslutare väckte den nog; den 
blinkade några gånger och somnade om. Räven 
verkade helt frisk, pälsen var grann och svansen 
yvig. Efter en stund sträckte den på sig, tittade på 
mig en sista gång och strosade iväg. Jag satt kvar 
länge på min stubbe och kände mig glad; tänkte 
att vårt möte kändes som en inbjudan att samsas i 
samma skog, fast det var jag som inkräktat på rä-
vens revir. Rävfamiljen hade sitt gryt vid den lilla 
avtagsvägen upp mot vårt hus. Jag såg ibland val-
parna leka i gläntan där grytet låg.

En dag var rävfamiljen borta. Skogen blev tom. 
Någon sa att alla var skjutna. Skjutna därför att de 
var lite för nyfikna, sa man mig. Dom störde. Dom 
kunde blivit för många. Räven är ett skadedjur. 
Vem avgör sådant? Min räv var bland det vackraste 
jag mött i skogen. Någonsin. Och nu skjuten med 
hela sin familj bara för att dom var ”lite nyfikna”.

Jag tänker ibland på den där räven och på att vår 
allemansrätt ger oss alla avundsvärda möjligheter 
till möten i vår vackra natur. En rättighet att värna 
om. Då kan man fråga sig varför lagar och regler 
tillåter en liten minoritet av jägare att bestämma 
över liv och död i denna vår gemensamma natur. 
Varför tillåts jakt på nästan allt levande nästan hela 
året och ofta i de mest grymma former människan 
lyckats komma på: Fällor, snaror, hagelskurar, lösa 
hundar, grythundar, jakt på uppfödda djur, nöjes- 
och hobbyjakt, troféjakt. Allt detta i en tid när vi 
redan har utrotat merparten av allt vilt och massor 
av arter. Skäms, ni som sätter regelverket!

Text och foto: Lars Nordberg



14. Jaktdebatt 3:2021



15. Jaktdebatt 3:2021



18. Jaktdebatt 3:2021

Bakgrund 
Gråsäl (Halichoerus grypus) är den vanligaste 
av Sveriges tre sälarter och en viktig predator 
i Östersjön. Den livnär sig på fisk, mest stim-
fisk och bottenlevande arter som strömming, 
tånglake och flundror. Gråsälar kan nämligen 
dyka ned till flera hundra meters djup. 

Gråsälen görs ibland till syndabock för det 
kustnära fiskets kollaps. Men för hundra 
år sen fanns ett överflöd av fisk. Samtidigt 
fanns det i början av 1900-talet mellan 80 000 
och 100 000 gråsälar i Östersjön. Den jagades 
dessvärre intensivt fram till att den allmänna 
jakten i Östersjön togs bort 1975. Därefter var 
skyddsjakt tillåten för yrkesfiskare fram till 1988, 
då gråsälen blev totalfredad.Enligt uppgift från 
Naturhistoriska riksmuseet räknade man vid 
inventeringen 2020 till ca 40 000 sälar i hela 
Östersjön. Antalet i Sverige var ca 15 000. Beräk-
nat från det ska totalpopulationen vara 50 000-67 
000 sälar varav Sveriges andel 19 000 - 25 000 
sälar. Enligt Havs- och vattenmyndigheten har 
man de senaste åren räknat till ca 30 000 gråsälar 
i Östersjön och drygt hälften, alltså ca 15 000, 
återfanns i svenska farvatten.  Däremot finns 
inte något förbud mot beståndsreglerande jakt, 
som i fallet med varg, lodjur och björn, som står 
i bilaga 4. All förvaltning ska ske i enlighet med 

Helsingforskonventionen om skydd av Östersjö-
områdets marina miljö, HELCOM. Det styrande 
organet, Helsingforskommissionen, har föreslagit 
ett undre referensvärde på 10 000 sälar. Detta 
värde har inrapporterats av Sverige till EU enligt 
art- och habitatdirektivet. Havs- och vattenmyn-
digheten har ansvaret för sälförvaltningen. 

av Marie Stegard Lind

Licensjakt på gråsäl införs        
Riksdagen röstade den 4 april 2019 för att infö-
ra licensjakt på gråsäl, efter ett betänkande från 
Miljö- och jordbruksutskottet (2018/19:MJU9). 
Licensjakt ansågs kunna minska konflikten mellan 
sälarna och fiskerinäringen. Här kan nämnas att 
Jaktkritikerna skrev till Näringsdepartementet och 
uppmanade regeringen att inte införa licensjakt på 
säl och hänvisade till aktuell forskning i Sverige 
och Finland, som visar att de stora problemen är 
klimatkrisen, övergödning och överfiske (trålning). 

Arbetet fortskred dock. Den 27 juli 2019 fick 
Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsver-
ket i uppdrag att revidera den nationella förvalt-
ningsplanen för gråsäl, bl.a. i syfte att inkludera 
en ”beståndsreglerande jakt som ett verktyg för 
att förvalta arten”. Av regeringsuppdraget fram-
går att regeringen anser att förvaltningen av säl-
stammen ska ”syfta till att minska skador på fisk, 
särskilt torsk”. Samtidigt beslutade regeringen att 
ändra i jaktförordningen så att Naturvårdsver-
ket, efter hörande av Havs- och vattenmyndig-
heten, kan besluta om licensjakt på gråsäl. Den 
29 november 2019 lämnades den reviderade för-
valtningsplanen in till Näringsdepartementet. 

Licensjakt på gråsäl infördes sedan den 6 april 2020. 

Licensjakten pågår större delen av året 
Naturvårdsverket beslutade den 26 mars 2001 att 
2 000 gråsälar ska få fällas i en gemensam kvot 
för de län där licensjakten får bedrivas, dvs. alla 
Östersjölän. Licensjakten pågår mellan den 20 april 
och den 31 december 2021. I skrivande stund har 
650 sälar rapporterats fällda till Naturvårdsverket. 
I Naturvårdsverkets beslut anges att licensjakt kan 

Den oetiska jakten på gråsäl i Sverige 

 
”Gråsäl finns upptagen i  

bilagorna 2 och 5 till EU:s art-  
och habitatdirektiv. Det innebär att 

Sverige måste  
säkerställa att jakt efter grå-
säl är förenlig med upprätt-

hållandet av en gynnsam 
bevarandestatus för arten”
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”bidra till att minska konflikter mellan gråsäl och 
människa i de regioner där gråsälens förekomst 
är tät och på så sätt bidra till att acceptansen för 
gråsäl i den svenska faunan upprätthålls. (…) Av 
tidigare erfarenhet samt utifrån det samråd som 
skett med berörda myndigheter och intresseor-
ganisationer bedömer Naturvårdsverket att fisket 
i Sverige är utsatt för allvarliga skador orsakade 
av gråsäl. Detta gäller både fiskredskapen i sig 
och fångsten i redskapen men även dolda skador 
såsom att fisk skräms iväg från fiskeplatser och 
påverkan på fiskebestånd. (…) Antalet fiskare 
som rapporterade sälskador under 2019 är bety-
dande och samtliga län med kust mot Östersjön 
har inrapporterade skador. (…) Inte minst det 
kustnära yrkes- och husbehovsfisket med passiva 
redskap anges vara hårt drabbat av sälskador.” 

Onödigt lidande 
Vid jakt är allt annat än ett direkt dödande skott 
ett misstag som ger upphov till allvarligt lidande. 
Tyvärr visar studier att skadeskjutning är vanligt. 
Jägaren måste då göra eftersök för att avliva djuret.

Vid jakt från en guppande båt på en säl i vattnet är 
förhållandena för ett direkt dödande skott dåliga. 
Skottet måste träffa hjärnan, som har en persi-
kas storlek. Sälen försvinner ned i djupet och att 
hitta den för avlivning är mycket svårt. Risken för 
skadeskjutning är alltså uppenbar. Undersökningar 
har också visat att upp till 50 procent av sälarna 
skadeskjuts vid jakt. Skadeskjutna sälar går därför 
en långsam, plågsam död till mötes. Skadeskjut-
na sälar kan överleva i månader innan de dör. 

Jakt ska bedrivas så att viltet inte utsätts för 
onödigt lidande (27 § jaktlagen). I 28 § jaktla-
gen anges att om vilt har skadats vid jakt, ska 
jägaren snarast vidta de åtgärder som behövs 

för att viltet ska kunna uppspåras och avlivas. 
Bestämmelserna är straffsanktionerade. Den 
som bryter mot 27 eller 28 §§ jaktlagen kan dö-
mas till böter (45 § punkt 3 och 4 jaktlagen). 

Ändå har Naturvårdsverket valt att tillåta jakt från 
båt, vilket annars är förbjudet enligt 31 § jaktlagen. 
För att underlätta bärgning av fällda sälar får 
jakten ske från stillaliggande båt med motorn 
på eller av. Enligt Naturvårdsverkets föreskrif-
ter och allmänna råd (NFS 2002:18) om jakt och 
statens vilt får som regel bara kulammunition av 
klass 1 användas för jakt efter säl. I beslutet till-
låts dock kulammunition av klass 2, detta för 
att möjliggöra användning av ammunition som 
minskar risken för rikoschetter. I beslutet står 
också att ”Fällda gråsälar ska så långt som möj-
ligt bärgas.” Men vad händer om det inte lyckas? 

Rapportering av fällda sälar – men påskjutna då? 
I mars 2021 begärde Naturvårdsverket hos reger-
ingen att 6 § jaktförordningen skulle upphävas och 
så skedde också i somras. I den numera upphäv-

da bestämmelsen fanns ett krav 
på att jägare måste anmäla fälld 
eller påskjuten gråsäl till läns-
styrelsen. Av Naturvårdsverkets 
skrivelse till regeringen framgår 
att bara knappt hälften av de 
sälar som rapporterats fällda till 
Naturvårdsverket också hade 
rapporterats till länsstyrelsen. 
Vidare framgår att ett antal jägare 
hade blivit polisanmälda för att 
de underlåtit att rapportera fälld 
eller påskjuten säl till länsstyrel-
sen. Genom att ta bort rapporte-
ringskravet minskar risken för att 
jägare omedvetet begår jaktbrott, 

framhöll Naturvårdsverket. 

Jägare ska dock rapportera fälld säl, dvs. en dö-
dad säl, till Naturvårdsverket. I licensjaktsbeslutet 
anges att den som fällt säl ska meddela detta till 
Naturvårdsverket så snart som möjligt men senast 
närmsta vardag. Det går bra att använda sig av 
formuläret på Naturvårdsverkets hemsida, men 
man kan också kontakta kundtjänst (och alltså 
inte lämna något ifyllt formulär alls). Skytten ska 
lämna kontaktuppgifter, uppgift om tidpunkt då 
sälen fällts, position, samt om sälen bärgats. Det 
är ett starkt förenklat inrapporteringsformulär 
om man jämför med de formulär för påskjutna 
stora rovdjur som lämnas till länsstyrelsen, som 
rör påskjutningen, eftersök och skador. För 
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påskjutna landlevande djur är eftersök självklart 
och den som bryter mot det riskerar straffansvar.

Vem får nu information om att en säl blivit påskju-
ten och skadad och undersöker om det kan vara ett 
jaktbrott? Informationen efterfrågas inte, vilket är 
allvarligt med tanke på den stora skadeskjutnings-
risken. En sådan jakt som Naturvårdsverket tillå-
tit måste anses strida mot 27 och 28 §§ jaktlagen. 
Enda anledningen till att Naturvårdsverket ansett 
att den skjutna sälen helst ska bärgas verkar vara att 
man behöver ta prover för Naturhistoriska riksmu-
seets räkning. Det etiska perspektivet saknas helt i 
beslutet. Att ett okänt antal sälar i det tysta går en 
plågsam död till mötes har inte beaktats alls. I kom-
mande beslut måste Naturvårdsverket föreskriva att 
jakt på säl i vattnet inte får förekomma. 

I art- och habitatdirektivet, men också i 23 c § jakt-
förordningen som enligt 23 g § gäller vid licensjakt 
på gråsäl, framgår bl.a. att jakten måste ske selektivt 
och under strängt kontrollerade förhållanden. Natur-
vårdsverket anser att jakten uppfyller kravet eftersom 
man beslutat ”stränga krav på skyndsam rapportering 
av fällda djur” och då jägaren måste göra en kontroll 
av tilldelningen innan han jagar. 

Strängt kontrollerade förhållanden? Knappast! I prak-
tiken kan ett obegränsat antal sälar påskjutas när som 
helst under större delen av året och ingen kommer 
någonsin att ställas till svars för vare sig jaktbrott eller 
överskjutning, detta eftersom upptäcktsrisken är lika 
med noll. Strängt taget sker det ingen kontroll över 
huvud taget. Jakten kan inte heller anses som selektiv 
när alla gråsälar i Östersjön får jagas överallt under 
större delen av året. (utom i naturskyddsområde). 
Bara när honorna får sina ungar är arten fredad. Li-
censjakten på gråsäl är alltså ännu ett exempel på jakt 
som på flera punkter är i strid med art- och habitat-
direktivet.
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av Jan-Åke Hillarp

SÄLJAKTEN  
– ett problem för Måkläppen
Sverige anses av jägarorganisationerna som världens bästa jaktland. Naturvårdsverkets grundprincip är 
att djurarter, som inte är hotade ska jagas. Från detta har man gjort några avsteg som att björktrast och 
ekorre inte längre finns bland jagade arter och att varg får jagas. För den senare gäller då vissa bestäm-
melser. Från och med i år så jagas gråsäl på licens, skyddsjakt har pågått i mer än 10 år, och knubbsäl 
och vikare får skyddsjagas. 

Saxad ur Måkläppsföreningens årsskrift 2021

Sverige anses av jägarorganisationerna som värl-
dens bästa jaktland. Naturvårdsverkets grundprin-
cip är att djurarter, som inte är hotade ska jagas. 
Från detta har man gjort några avsteg som att 
björktrast och ekorre inte längre finns bland jagade 
arter och att varg får jagas. För den senare gäller 
då vissa bestämmelser. Från och med i år så jagas 
gråsäl på licens, skyddsjakt har pågått i mer än 10 
år, och knubbsäl och vikare får skyddsjagas. 
 
Vad är skyddsjakt? 
I Jaktförordningens 23§ sägs att skyddsjakt bedrivs 
om det inte finns någon annan lämplig lösning 
på ett problem, som en viss djurart eller individ 
skapar. Bestämmelserna för den nu pågående 
skyddsjakten på knubbsäl stipulerar att jakten ska 
ske inom 200 m från fångstplats för fisk, där säl ta-
git fisk ur nät eller skadat fångstredskap. Det finns 
ingen kontroll av att kraven följs. Det finns här 
också en begränsning av antalet djur som får fällas 
och de ska rapporteras. För gråsäl har man gått in 
i fas två på vägen att skapa allmän jakt, nämligen 
licensjakt. Den innebär att högst 2000 gråsälar får 
skjutas och att skjutna sälar ska rapporteras. Inga 
speciella krav finns mer än rapporteringsplikt.
Beträffande denna så rapporteras endast bärgade 
sälar. 
Det är vanligt att döda sälar sjunker snabbt efter 
döden. Den s k försöksjakten på slutet av 90-talet 
visade detta med all önskvärd tydlighet. Trots att 
man där hade tillgång till dykare, lyckades man 
endast bärga 9 av 17 skjuta gråsälar varav endast 
en togs upp färsk.  Ändå skedde jakten från land av 
dokumenterat duktiga skyttar. Under årets licens-
jakt fodras bara att skytten genomgått en enda-
gars utbildning med skjutträning på skjutbana, 
men jakten får bedrivas från båt. Eftersom endast 
bärgade rapporteras, finns inga uppgifter om hur 
många som skjuts eller skadeskjuts under jakten. 
Det kan alltså bli många fler än som är avsikten 

eller är det det som är avsikten? Att jakten på säl 
dessutom strider mot Jaktlagens 27 och 28§§ som 
anger att vilt i samband med jakt inte får utsättas 
för onödigt lidande och att vilt som skadskjuts 
skyndsamt ska eftersökas och avlivas. Det går inte 
att göra i havet. Skadskjutningsrisken är
uppenbar – liten yta, rörligt mål och rörlig skjut-
plattform. Den pågående säljakten sätter normal 
jaktetik ur spel. Håller vi på att schabbla bort djur-
skyddshänsynen i jaktsammanhang? 

Vad händer med de kroppar som bärgas? 
Om sälen tas ur och organen skickas till Naturhis-
toriska Riksmuseet i Stockholm får jägaren ersätt-
ning. Vad händer med resten av kroppen? Någon 
ytterst enstaka gång går den till mat, men sällan 
mer än mindre bitar. Sälkött är inget som de flesta 
äter så länge det finns ox-, lamm- och fläskkött 
eller kyckling. Dessutom är sälarna fortfarande 
påverkade av miljögifter, så rekommendationen 
borde vara att äta säl mera sällan än vildfångad lax 
från Östersjön. 
Laxar kan bli upp till 15 år. En säl kan bli 45 år. 
Under hela livet lagrar de miljögifter i kroppen. 
Det innebär att stora dvs gamla laxar från Öster-
sjön idag har miljögiftbelastning över gränsvärde-
na och därför inte säljs som människoföda utan går 
till minkuppfödning. En säl äter dessutom mycket 
mer än en lax. Därför dumpas sälkropparna oftast i 
havet. Att bara jaga utan att tillvarata viltet är även 
det ett etikbrott. Skall jakt vara ett sätt att tillfreds-
ställa behovet att döda? Säljakten kan liknas vid 
tävlingsskytte på levande tamduvor, som sedan 
mer än 100 år är struken som Olympisk gren, men 
fortfarande förekommer i Sydeuropa, Latinamerika 
och USA. Det är inte så lätt att bli av med sälkrop-
parna. Många flyter iland. Urtagna skjuta sälar 
har vid flera tillfällen hamnat på stränderna i vår 
kommun liksom i Trelleborgs kommun. Ej urtagna 
sälar med sönderskjutna skallar vid ytterligare ett 
antal tillfällen. Säljägare, som jagar för sitt nöjes 
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skull låter alltså skattebetalarna i kommunerna 
bekosta borttransporteringen och destruktionen av 
sina byten. I fallet med de urtagna gråsälarna beta-
lar inte jägaren ens skatt i vår kommun. Att låta nå-
gon annan bära kostnaderna för egen verksamhet 
tangerar nog bedrägeri.  Motivet till säljakten är att 
fiskare tillsammans med jägare hävdar att sälarna 
gör skada på fisket. De som fiskar kan man förstå 
eftersom dessa är direkt berörda av sälarna i sitt 
arbete. Vad är jägarnas motiv? Här är det fråga om 
att få så många skottillfällen som möjligt. Speciellt 
gäller det gruppen marklösa, stadslevande jägare. 
Jaktarrendena är idag mycket höga och på allmänt 
vatten skulle det inte kosta något att jaga säl och 
sjöfågel. Därför arbetar man för allmän jakt på säl. 
De vikande sjöfågelstammarna talar man inte om.
 
Vad gör sälen för skada?  
Den största skadan görs på laxfällor, där gråsäl biter sig 
in och fångsten simmar ut. Detta gör enstaka specialise-
rade individer. Fångst tas även ur nät och från långrevar 
och kan för en lokal kustfiskare ge ett inkomstbortfall, 
men också ge skador på redskapen, med merarbete som 
följd. I vissa fall trasslar sälar in sig och blir bifångst. 
Detta gäller även tumlare. Det är emellertid inte detta 
man oftast hänvisar till. Man nämner istället nedgång-
en av torsk- och sillbestånden samt förekomsten av 
torskmask i Östersjön, skäl som pressen och allmänhet-
en lätt köper. Man hänvisar främst till fiskforskaren på 
SLU Lars Gunnar Lunneryd, som fått Jägareförbundets 
uppgift att popularisera säljakten och sälja in den. Lun-
neryd är dessutom ordförande i Kosterhavets jaktvårds-
förening och energisk säljägare, som åker land och rike 
kring och lär ut säljakt. Forskning vid Stockholms Uni-
versitet och Helsingfors Universitet visar oberoende av 
varandra att främsta orsakerna till matfiskpopulationer-
nas nedgång är storskaligt industrifiske och den pågå-
ende globala uppvärmningen. Studiernas resonemang 

stöds också av den forskning som bedrivits i Kanada 
på det kraschade torskbeståndet på den amerikanska 
Atlantkusten. Visst har sälen som mellanvärd till torsk-
masken en viss betydelse, men torskmask var inte ovan-
lig i Öresund på 1950-talet heller, men det talades inte 
om den då. Och den kallades inte sälmask, som den av 
jägare och fiskare nu omdöpts till. Den är f ö ofarlig för 
människa. För oss är den mera ett estetiskt problem.

När jag 1988 började studera sälarna på Måkläppen var 
flyktavstånden 400 m för knubbsäl och 250 m för grå-
säl. Det fanns många sälar, som kom ihåg jakten som 
slutade med fridlysning 1972. Sälar blir gamla och de är 
läraktiga. Utan jakt har nu efter snart 50 år nästan hela 
sälpopulationerna omsatts. Sälarna har lärt sig att det 
inte är farligt att ligga kvar även när människor är 50 m 
från dem på de platser folk inte normalt utsätter dem 
för störning som vi har det på Måkläppen.  
Innan jag kände till att jakt bedrivits på Segelskären i 
Ljunghusen, såg jag att något inte stämde på Måkläp-
pen. Gråsälarna som låg längst i söder gick i vattnet, 
när jag fortfarande var 200 m bort trots att jag kom 
lugnt, var klädd som vanligt och kom samma väg som 
jag brukar. Jag kunde inte heller finna någon annan 
störningsorsak. Beteendet återgick dock till det nor-
mala. I Sverige är det mycket få platser där man kan 
komma nära stora vilda djur. Orsaken är jakten. T o m 
i nästan alla våra nationalparker jagas det. Så är det inte 
på de flesta andra håll i världen. Där kan man mycket 
lättare komma nära och uppleva vilt. Skygghet är inte 
naturlig för vilda djur annat än gentemot fiender. 
I en av sina artiklar i Jaktjournalen för något år se-
dan säger Lunneryd att i Södra Östersjön är måste 
myndigheterna överväga populationsbegränsande 
jakt även inom sälskyddsområdena. Läs Måkläp-
pen! Det tycker nog också riksdagens jaktklubb, 
men naturen tillhör inte bara 300.000 jägare. Är 
Ni villiga och försvara vår rätt till att uppleva vil-
da djur, som inte sitter i bur, på nära håll? 



23. Jaktdebatt 3:2021

Troféjakt:
Sverige leder den skamliga ligan

av Eva Stjernswärd

Troféjakt ökar globalt och 2021 dödas 608 svenska brunbjörnar! I en  
nyligen utgiven rapport från Humane Society International (HSI) i Europa ligger 
Sverige högst i den skamliga ligan EU-länder som ökat importen av jakttroféer till 
EU med 40 procent efter Tyskland, Spanien, Danmark, Österrike.

På fem år har Sverige tillåtit import av nära 1 000 trofé-
er från bland annat;  
1 noshörning, 3 isbjörnar, 26 leoparder, 18 lejon, 24 
elefanter, 65 babianer, 298 svart- och brunbjörnar, 
26 flodhästar, 271 sebror, 14 vargar och 8 geparder.

Sverige toppar också med en om-
fattande svensk troféjakt.

HSI konstaterar att Rumänien och Sverige är största 
exportörer av björntroféer från EU. I Sverige lever 
mindre än 2 900 björnar och något över 1 000 lodjur. 
Över 6 000 stora rovdjur har dödats legalt under 
2000-talet. Brunbjörnen tillhör en sårbar art, uppta-
gen i ArtDatabankens rödlista 2015 i kategorin Nära 
hotad (NT), fridlyst och strikt skyddad enligt EU:s 
art- och habitatdirektiv och skyddad enligt Konventio-
nen mot handel med utrotningshotade arter (CITES).

År 2000 fick 56 björnar jagas, i hela landet. År 2020 
utfärdades licensjakt på 291 björnar och med en ök-
ning på 72 procent - ska ytterligare 501 björnar dödas 
2021. Trots att 107 björnar redan dödats i skyddsjakter 
utförda som brutala helikopterjakter i norra Sverige, 
då inte ens nyvakna honor med små ungar från idet 
skonas. Jakt tillåts med lösa hundar och björnar luras 
till matningsplatser med kamerabevakning redan en 
månad före jaktens början, vilket innebär att björnarna 
terroriseras från mitten av juli ända fram till mitten av 
oktober. En grym jakt som medför skadeskjutningar 
och långvarig stress för alla björnar under den vik-
tiga fettlagringsperioden för att klara vinterdvalan.

Formuleringar och iskalla motiv i länsstyrelsernas 
jaktbeslut pekar Sverige rakt ner i djurplågeriets 
mörkaste dike. Trots att den illegala jakten på björn 
beräknas vara 4-5 gånger större i de norra länen än 
i de mellersta/södra länen, är det här länsstyrelserna 
tagit beslut om de högsta antalet björnar. Det är också 
i de norra länen som de mest sadistiska djurplågeri-
brotten mot rovdjur uppdagats i så kallade jakthärvor.

Omfattande internationella kampanjer mot troféjakt 
pågår och några EU-länder har redan infört importför-
bud för troféer från hotade arter och andra behandlar 
frågan aktivt. Sverige gynnar i stället troféjakt på svens-
ka rovdjur och underlättar den smutsiga vandeln med 
utrotningshotade djur. En motion 2017 mot import av 
troféer från hägnade lejon ignorerades av riksdagen.

Expressens avslöjande i april om svenska kändisars 
frossande i troféjakter utomlands är toppen på is-
berget. Istället för importförbud kom ett imbecillt 
förslag att Jordbruksverkets importregister skulle 
hemlighållas för att skydda trofésamlare från inbrott. 
Man har inte förstått de narcissistiska drivkrafterna 
bakom själva dödandet. Det ingår i troféjaktsindu-
strins premiering, så kallade Record books som förs 
av Safari Club International, att bli listad med själva 
bedriften att döda störst och flest djur av varje art.

Både brunbjörn, varg och lodjur meriterar till Safari 
Club Internationals Record books. Trots denna alar-
merande vetskap tillåter Sverige rovdjursjakt i stor 
skala varje år och Naturvårdsverket ordnar att man får 
omsätta troféerna från både skydds- och licensjakter. 
Vilka ”gäster” som bjuds på helikopterjakter framgår 
inte men att licensjakt i Sverige är gångbart visar Natur-
vårdsverkets register på antalet anmälda rovdjursjägare.

• För jakt på 28 vargar 2021 anmälde sig 
2 456 jägare, varav 148 utländska.

• För jakt på 83 lodjur 2021 anmälde sig 
2 257 jägare, varav 148 utländska.

• Björnjägare registreras inte men i Jämtland 
ska nu 200 björnar dödas, i Västerbotten 85, 
i Västernorrland 75, i Norrbotten 20, i Gäv-
leborg 70, i Dalarna 48 och i Värmland 3. 

Massakern startar 21 augusti. 
Det är hög tid att EU uppmärksammar Sve-
riges bigotteri och skamlösa troféjakter.
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Karl Hedin ägare av ett stort träindustriföretag, stor 
profil i Sveriges jaktkretsar samt huvudperson i det som 
kommit att kallas ”jaktbrottshärvan”. Han utreds för 
illegal jakt på varg, tingsrätten friade honom i våras men 
rättsprocessen fortsätter i hovrätten. 
Hedin reser nu likt en eriksgata i landet, föreläser och 
bekräftas i jaktkretsar. I samband med Sunnemodagen i 
Värmland nu arrangeras föredraget ”Från problem med 
vargen till problem med rättsväsendet” med Hedin i regi 
av Hagfors Jaktkrets och Arbetarnas Bildningsförbund. 
Innehållet lär komma från boken Maktmissbruket som 
han skrivit med jaktkompisen Björn Törnvall och Sven 
Severin brottmålsadvokat, specialist på jaktbrottsmål. 

Severin företräder Hedin i den pågående rättsprocessen, 
han är som han själv säger en hängiven och aktiv jägare 
sen 50 år tillbaka. Severin har företrätt flera av de jägare 
som blivit åtalade för någon form av jaktbrott, så var han 
har sina sympatier i frågan är inte svårt att förstå. 
Grova jaktbrott som illegal jakt på varg är en sällan före-
kommande brottstyp i rättegångar och utgör en mycket 
liten del av miljöåklagarnas arbete. Dessa brott sker i 
skog och mark där det av naturliga skäl inte finns några 
vittnen. Det råder dessutom en utbredd tystnadskultur 
hos jägarna. Erica von Essen docent i miljökommuni-
kation skrev sin avhandling om illegal vargjakt. Hon 
säger att det blivit tabu att prata om illegal jakt i Sverige. 

Huvudskäl till att jägarna ursäktar illegal jakt är att de 
ser en massa maktresurser i samhället som de som jägare 
inte kan använda. En jägare uppgav att han inte skulle 
anmäla om han skjutit en varg ens om det gjordes för att 
skydda boskap, eftersom det ”bjuder in till en lång utred-
ning där man ifrågasätts på alla punkter.” Hellre gömmer 
man vargen i busken helt enkelt. Det är ganska talande, 
menar Erica. 

Av Kim Aronsson

Tar man sina  
problem med  
vargen i 
egna händer 
ska man få problem 
med rättsväsendet

I det ämnet reser Hedin runt och förelä-
ser. Han har sagt att han anser att Sverige 
inte behöver en enda varg och en av åtals-
punkterna mot honom handlar om att han 
försett andra med gift för varg som lagts ut, 
något han nekar till, men säger att han kan 
förstå att man gör. 
Vi går nu tillbaka till föredraget i Sunnemo 
om problem med varg och rättsväsendet, 
då slås man av frågan om det är en slump 
att föredraget hålls i området där en nyfödd 
vargvalp hittades i somras under märkliga 
omständigheter och som sen slogs ihjäl, 
utan att det blev någon vidare undersök-
ning? Hur kan ABF som är Sveriges ledan-
de studieförbund vara med och arrangera 
och därmed stödja ett föredrag som mer 
eller mindre är en fortbildning i jaktbrott? 

Är Hedins eriksgata egentligen en vär-
varresa som ska sammansvetsa de i sitt 
gemensamma intresse, att bli av med två 
problemområden, varg och rättsväsendet 
runt den…? 
Organiserad brottslighet och kriminella 
nätverk är begrepp som nämns ofta i nyhe-
terna just nu. Många tänker då på mc-gäng, 
förortsgrupperingar, maffiaorganisationer 
eller knarkhandel. 
Enligt brottsförebyggande rådet finns det 
ofta en ”kravprofil” för att bli en del av ett 
kriminellt nätverk; det är förtroende och 
lojalitet, kompetens, kontakter och förmåga 
samt en villighet att ta risker. Kriterier som 
alla skulle kunna passa in på grupperingar 
inom jägarkåren som systematiskt arbetar 
och stöttar varandra i frågor kring illegal 
jakt på varg.  
Att begå grovt jaktbrott är en krimi-
nell handling. Samhället får aldrig 
hjälpa till de med kryphålen. Tar jäg-
are ”problemet”, vargen på det sättet i 
egna händer ska/måste det ge känn-
bara problem med rättsväsendet.

”Karl Hedin friades i tingsrätten  
i våras 

men rättsprocessen 
fortsätter i hovrätten”
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Sarpotes scabiei, skabb är ett litet leddjur 
i klassen Arachida. Underklassen Acari. 
Familjen sarcoptidae.Skabb honan som är 
0,2 till 0,4 mm stor bygger gångar i överhu-
den och utvecklas på 4 till 8 veckor. Olika 
underarter av skabb går på olika däggdjur.

Människan har sin skabb, räven har sin 
skabb. De olika underarterna av skabb kan 
inte leva på andra arter, möjligtvis orsa-
ka en kortare tids rodnad eller klåda.

Skabben gör att räven tappar hår, päls, oftast 
kring svansroten, en bit ut på svansen och på 
ländryggen, ibland på fler områden. Räven 
har en svår klåda och kliar och gnider sig 
ständigt där skabbgångarna finns i huden. 
Detta innebär att räven avmagrar och där-
med fryser. Mickel 
behöver mycket mat 
och skydd för att behålla 
värmen i kroppen. Om 
räven dör så beror det 
på matbrist och kyla.

Mata därför räven och 
se gärna till att räven 
har skydd mot kylan till 
exempel i en koja under 
ett hus eller i en låda 
där den kan krypa in. 
Vatten eller ren snö skall 
också finnas i närheten.

Vid minusgrader dör skabben på de ställen 
där räven har gnidit och kliat av sig skabb-
djuren. Sommartid när det finns värme 
överlever räven som har rävskabb, även om 
det är plågsamt. Bara den finner föda.

Flertalet rävungar föds sju veckor ef-
ter parningen i februari, alltså i april.

Här startar Jaktdebatts serie om skador eller sjukdomar på djur och hur man kan hjälpa dem.

Första hjälpen för vilda djur:

Läkemedel mot skabb finns att tillgå dock oftast receptbe-
lagt vilket innebär att en veterinär måste skriva ut det. Det 
går också att beställa från andra länder receptfritt via nätet. 
Oftast räcker en tablett i maten. Medicinen dödar skabbens 
honor, deras kvalster, ägg och andra levande former inom 
något dygn. Det kan vara bra att ge ännu en tablett efter en 
vecka.Priset för medicinen varierar. När en veterinär skri-
ver ut läkemedlet så kosttar en tablett flera hundra kronor, 
kanske upp till 500 kr.Tabletten ges i samband med mat. Ma-
ten kan bestå av matavfall, till exempel dina matrester.

Bravetco är namnet på det effektiva läkemedel som ve-
terinär kan skriva ut recept på, eller som kan be-
ställas via nätet i Europa, utan recept. 

Använd tabletten som är anpassad till ett djur på mel-
lan 5 och 10 kg, det väger i allmänhet en räv. Maxvikten 

för en frisk räv är drygt 15 kilo.

Andra läkemedel mot skabb är:
• Permetrin - en syntetisk form av py-
retriner som är ett extrakt från krysant-
emum blom man och det dödar kvalster 
och ägg. Två eller flera behandlingar med 
en veckas mellanrum i en kräm som dock 
är svår att applicera på en vild räv.
• Ivermectin finns i läkemedlet Stro-
mectol som ges i två doser med cirka 
en veckas mellanrum, 200 mikrogram 
per kilo djur i varje dos. Detta är ett lä-
kemedel som används på människa.

• Svavel, 5% eller 10 % inblandning i en salva är ock-
så effektivt och saluförs av ett flertal varumärken.

När rävskabben kom till Sverige på 1970-talet och kulmi-
nerade 10 år senare innebar det en död för väldigt många 
rävar. De rävar som överlevde utvecklade en resistens mot 
rävskabb. Nu har räven nästan helt återhämtat sig. Den 
största hotbilden mot räven är idag jakten och trafiken.

Jaktkritikernas medlemmar har botat rävar på ovan beskrivna sätt.

Rävskabb
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Berättelsen inleds med meningarna: ”Det var kallt. 
Knappt dagsljus än. Bara en sorts aning. Studsarn 
låg kvar i soffan på andra sidan bordet. Oladdad. 
Varför vet jag inte. Det bara blir så. Inte för alla, 
det hade jag klart för mig. De flesta vill skjuta så 
länge pekfingret kan pressa av tryckarn. Så länge 
kuken reser sig lever man och dödar”.  
Boken handlar om Ulf Norrstig, och är helt skri-
ven ur hans synvinkel. Han har jagat i så gott 
som hela sitt liv, som 12 åring sköt han sin första 
björn. Alla de djur han skjutit genom åren har han 
bokfört i sina jaktjournaler. Som yrkesverksam 
före pensioneringen arbetade han med jakt inom 
skogsindustrin.  
Men i början av den här berättelsen möter Ulf 
en stor vacker varg, en hane med gulgråa täck-
hår och ljusa ögon. Det mötet gör starkt intryck 
på Ulf och får honom att börja fundera. Kring 
människans förhållande till det vilda, ånger och 
om livets obevekliga slut. I sina tankar namn-
ger han vargen till Högben, en undermedveten 
bekräftelse på Ulfs personifiering av vargen. 

Ulf börjar så att ompröva sig själv, sin syn på 
människor, djur och natur. Han slutar säga att jaga 
utan börjar benämna det döda. Han konstaterar 
för sin fru Inga i en diskussion om sina gamla jak-
tjournaler att ”det är stor skillnad på att säga alla 
man har dödat och allt man har dödat.  Allt man 
har skjutit skulle det förresten heta… Sa soldaterna 
under kriget allt man skjutit? Eller hade de fort-
farande så mycket mänsklighet kvar att de sa alla 
man dödat? 
Ulfs fru Inga noterar Ulfs förändring, trots att han 
själv inte ens förmår sig att tala med henne om 
mötet med vargen och vilka tankar det givit ho-
nom. Boken innehåller en fin skildring av Ulf och 
Ingas äktenskap sen 50 år tillbaka. 
Hela boken är en spännande, tät historia 
om konflikter i byn, varghatet där Ulf bör-
jar uppfattas som en förrädare. Den innehåll-
er brott, våld och blod, mycket blod…

Kerstin Ekman bygger upp en trovärdig beskriv-
ning av livet på landsbygden med allt vad det kan 
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Bokrecension av Maria Ljung:

Löpa varg  
av Kerstin Ekman

innebära. Hon inger en stor kunskap kring de 
ämnen hon belyser. Kerstins språkliga val och upp-
byggnaden av historien ger läsaren en fördjupande 
trovärdighet och förtroende i hennes kunskap med 
natur och jakt. Det ger en alltigenom jordnära 
och naturlig skildring av det hon vill berätta. Man 
slungas in i livet kring Ulf Norrstig, man vill läsa 
mer om hur det ska gå. För både Ulf och vargen.

Därför blir det i det ofrånkomliga slutet, efter ett 
grovt jaktbrott naturligt att frågor om vem man 
egentligen ska vara lojal med väcks. Människor, 
djur eller lagen?  
Själv slungas jag obönhörligt och bokstavligt talat, 
som den vargvän jag är, tillbaka till den verkliga 
världen utanför bokomslag där de varghatande jä-
garna lever efter talesättet SGT (Skjut Gräv Tig)…

Korta Fakta om Kerstin Ekman

Född 1933 i Risinge, Östergötland. Bor 
nu på Ingarö i Stockholms skärgård.

Debuterade 1959 som deckarförfatta-
re, Löpa varg är hennes 23:e bok.

Valdes in i Svenska Akademin 1978 
men lämnade självmant 1978 (blev 
dock inte dokumenterat förrän 2018)

Hennes rika berättarkonst, ofta med av-
stamp i det vardagliga har gjort henne till en 
av Sveriges mest lästa 1900-talsförfattare. 

Jakten har länge varit en del av Kerstin 
Ekmans liv och litteratur, hennes make har 
jagat. Mycket har skrivits om dödandet och 
grabbkulturen – det finns jägartyper som 
Kerstin Ekman kallar ”utrotare”. Även om hon 
tycker att ansvarsfull jakt är bra, så länge man 
använder duktiga eftersökshundar och är 
noga med att inte skjuta när jakten är avblåst.



STATISTIK över Sveriges skjutna djur

Statistiken över skjutna svenska djur är bara en indika-
tion om antalet skjutna, fällfångade, snarade svenska 
däggdjur och fåglar som jagas i så kallad allmän jakt allt-
så av regeringen (socialdemokrater och miljöpartister) 
beslutade i Jaktförordningen och licensjakter och vissa 
skyddsjakter. Statistiken grundar sig på frivilligt in-
skickade uppgifter av ca 6000 aktiva jägare, nöjesdödare.  
 
I Sverige jagar nästan 285 000 människor varav ca 7000 
kvinnor och ca 25 000 utlänningar från Norge, EU, Eu-
ropa och hela världen. Jägareförbundet har sedan 1939 
tagit fram statistik över dödade däggdjur och fåglar av 
jägare. Jaktkritikerna har publicerat dessa uppgifter i 
tidskriften Jaktdebatt i många år. 

Hans Ryttman, docent i statistik och Arne Olsson, 
journalist har fram tills 2018 publicerat dessa upp-
gifter. Därefter har Christian Åkerblad tagit över 
Jaktkritikernas uppdrag att fullfölja traditionen. 
Mycket saknas som inte Jägareförbundet efterfors-
kar. Det är jakter på gråsäl, vikare och knubbsäl.  
 
Även skyddsjakter på exempelvis hermelin, ekorre, svan, 
utter och fler. I allmänhet så har myndigheter inga upp-
gifter om skadeskjutna djur. De få uppgifter som finns är 
sedan förra seklets sista decennier. Av dessa kunde utlä-
sas att 14 % av älgarna skadesköts. 4 % återfanns aldrig.  
Jägarförbundet eller Naturvårdsverket har inte vågat 
upprepa studien då de förstår att alltid skadeskjutning-
ar finns.Jaktkritikerna har nolltolerans för skadeskjut-
ningar. Ingen ska skjuta så dåligt att det innebär en 
skadeskjutning. Alla skadeskjutningar bör utredas av 
åklagare.

I en studie från 1985 av Jönsson, Karlsson och Svens-
son om sädgäss framkom att över 60 % av äldre sädgäss 
hade skador av jaktvapen mestadels hagelvapen. Fler-
talet skadeskjutna fåglar gick en plågsam död till mötes 
då hagel genomborrat ögon, huvud och näbbar, tarmar, 
strupar, leder och skelett. Det är sannolikt att långt över 
dessa 60 % blir skadeskjutna.

Det gäller då även alla gäss som grågäss, kana-
dagäss, bläsgäss och änder som bläsänder, gräs-
änder, knipor, krickor, ejdrar, alfåglar, små och 
storskrakar, skarvar, sjöorrar morkullor, kajor, ska-
tor, kråkor, nötskrikor, björktrastar, ringduvor, 
stadsduvor, järpar, orrar, tjädrar fjällripor, dalripor, 
rapphöns, fasaner, fiskmåsar, havstrutar och gråtrutar.  
Jakten på all fågel måste stoppas omedelbart. Alla fåglar 
har sina naturliga rovdjur som reglerar förekomsten se-
dan årmiljoner tillbaka i tiden.
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Här följer en sammanfattning av antalet djur skjutna under jakt i Sverige. Tabellerna kommer 
från Viltdata som ägs och administreras av Svenska Jägarförbundet. Det är en del av förbun-
dets jakt- och- viltvårdsuppdrag som Riksdagen har anlitat sen 1938. Räknar man ihop det 
totala antalet uppskattade dödade djur mellan 1 juli 2009 och 30 juni 2019 så blir det hela 10 
099 885 stycken.

All jakt med hagelgevär måste omedelbart upphöra.  
I en studie av J Englund, dåvarande docent på Riksmu-
seet, från 1979 på 6391 rävar i 2 Norrlands län, 2 Svea-
lands län, och 2 Götalands län bevisar att de rävar som 
är över 3 år hade 15% skelettskador efter skadeskjut-
ningar. Ytterligare 15% med allvarliga skelettskador utan 
blysplitter som överlevt och läkt skadan redovisas. Allt-
så 30 %.   Smärre skelettskador redovisas inte i studien. 
 
Endast 20% av rävkroppen ingick i studien, dessa delar 
var kranium, över och underben. Resten av kroppen un-
dersöktes inte för att jägarna på den tiden ville behålla 
resterande delar av räven. I bål och buk, alltså de reste-
rande 80% av kroppen sitter flertalet hagel och kulfrag-
ment. Alla rävar som plågsamt dött av dessa onödiga 
skadeskjutningar finns inte med i statistiken efter som 
de aldrig återfunnits.

Detta indikerar att nästan alla Sveriges rävar blir ska-
deskjutna. Dessutom så dödar trafiken ca 100 000 rävar 
årligen.

 
Rovdjuren är de som får alla djurstammar att överleva, 
utvecklas och bli starkare i sin utveckling. All rovdjurs-
jakt är ett utpräglat nöje i att döda.

Skogsharar, fältharar, kaniner, bävrar, rådjur utsätts för 
liknade skadeskjutningar, speciellt med bly och stålha-
gel, men våra myndigheter gör aldrig några studier. Vil-
jan saknas.

Statens Veterinärmedicinsk Anstalt (SVA) i Uppsala 
och Riksmuséet har en del obduktionsrapporter på en 
mängd olika djur däribland varg, våra tre sälarter, björn 
och lokatt.

Jaktkritikerna är underrättade om att Jägareförbundet 
allierat med Naturvårdsverket stoppar alla rapporter, 
undersökningar och initiativ till studier.

”Jaktkritikerna kräver av riksdagens 
politiker ett omedelbart förbud att 
jaga räv, grävling, mård iller, mink 

och de andra rovdjuren”
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antal antal antal antal antal antal antal antal antal antal
ART 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

1 Alfågel 38 55 44 10 56 8 80   8   6   10   
2 Bisam 172 184 158 38 111 40 26   12   47   25   
3 Björktrast 611 1529 1851 1484 1757 1541 1 163   916   724   497   
4 Björn 281 297 302 305 268 226 218   219   288   293   
5 Bläsand 763 1530 1109 1299 672 807 341   700   570   298   
6 Bläsgås 717 282 549 320 302 287 242   150   515   71   
7 Bäver 8190 8309 7342 8210 8448 12928 7 693   6 487   7 263   5 992   
8 Dalripa 0 0 0 0 54518 46714 32 015   21 919   30 017   30 692   
9 Dovhjort 21359 24276 31045 36797 30382 38860 36 564   41 656   50 449   55 773   
10 Ejder 2704 2916 1800 1447 1292 1000 2 017   812   569   787   
11 Fasan 0 0 0 0 18391 10746 15 277   16 601   14 965   31 111   
12 Fiskmås 8561 11187 6877 9125 8372 9235 8 850   9 268   5 323   4 369   
13 Fjällripa 0 0 0 0 11606 13717 15 293   7 402   7 306   9 403   
14 Fälthare 30148 29198 30063 25391 24514 25233 24 714   23 896   22 279   21 976   
15 Grågås 22394 23782 23139 24085 24379 31537 22 192   22 069   23 314   23 296   
16 Gråtrut 9448 4315 3878 5311 4474 3215 11 490   5 071   2 133   2 085   
17 Gräsand 0 0 0 0 98906 63807 66 922   69 588   87 575   85 736   
18 Grävling 28121 27344 27539 33943 29023 54171 26 717   23 593   22 727   22 620   

  Tabeller över antal skjutna djur åren 2010-2020

                  Fälthare           Fasan    Grävling

Gräsand
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antal antal antal antal antal antal antal antal antal antal
ART 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

19 Havstrut 1409 1074 633 1071 1136 609 1 025   622   794   523   
20 Iller 3732 2921 2418 2932 3835 2198 2 489   1 986   2 138   1 694   
21 Järpe 14683 11369 7314 6355 6273 5627 4 061   6 311   7 697   8 422   
22 Kaja 54205 50723 57587 60129 65905 82491 69 480   58 878   67 074   69 570   
23 Kanadagås 46047 25057 31493 23814 20157 29770 21 313   16 475   19 345   18 856   
24 Knipa 6756 9955 7036 9128 6702 7558 6 516   4 750   3 324   3 922   
25 Kricka 6693 8451 5936 6220 8486 5112 4 307   5 948   4 808   6 082   
26 Kronhjort 5821 5953 6002 7160 7751 8222 8 420   10 549   11 267   10 552   
27 Kråka 83849 75068 71091 68297 72827 70280 69 900   51 320   44 357   47 896   
28 Lo 162 110 89 101 20 44 81   69   68   93   
29 Mink 9642 9161 7550 7868 7368 7439 5 997   4 988   5 132   4 115   
30 Morkulla 5257 1647 1229 1244 1477 1520 1 089   1 180   900   1 454   
31 Mufflon 0 0 0 0 0 185 0   0   0   0   
32 Mård 9039 10220 12087 11052 10564 11778 12 616   10 996   10 962   10 001   
33 Mårdhund 0 0 0 0 32 24 22   9   3   27   
34 Nötskrika 48863 27261 29658 36559 24283 33112 15 989   15 981   14 992   18 129   
35 Orre 35388 30562 19320 19013 20566 18642 16 766   20 454   32 085   27 719   
36 Rapphöna 0 0 0 0 3518 3218 2 339   2 797   3 083   5 761   

  Tabeller över antal skjutna djur åren 2010-2020

Jakten på Mårdhund har ökat 
- anses som en ”invasiv” art
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antal antal antal antal antal antal antal antal antal antal
ART 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

37 Ringduva 69631 79081 47814 78229 64657 66250 59 549   65 626   43 641   54 846   
38 Rådjur 80398 94728 96383 106402 106024 104420 108 191   103 334   99 165   105 883   
39 Råka 8214 8138 6652 7181 4600 6394 13 109   6 085   4 215   5 818   
40 Rödräv 77882 77515 72427 64023 68544 72052 62 248   58 963   58 504   58 738   
41 Sjöorre 43 234 143 22 30 47 274   1   19   8   
42 Skata 48892 48475 43766 48937 47231 64812 35 925   28 469   34 673   28 194   
43 Skogshare 22744 29560 18616 19050 19463 17866 14 586   12 299   14 215   13 064   
44 Småskrake 118 268 250 201 106 267 277   207   165   190   
45 Stadsduva 9843 9736 10271 6682 11916 8562 5 630   4 959   4 530   4 425   

46 Storskrake 1257 4059 1043 1142 1126 1705 624   577   647   523   
47 Sädgås 4152 3093 1619 2735 1675 1582 2 212   1 977   3 547   2 312   
48 Tjäder 26191 27233 15301 15191 17642 15352 15 158   20 671   31 582   25 581   
49 Varg 19 0 0 0 44 14 25   15   0   0   
50 Vessla 40 9 0 33 19 7 23   9   8   13   
51 Vigg 2553 2683 1766 2491 1530 3295 2 951   1 451   852   1 525   
52 Vildkanin 11727 7431 8296 5243 18518 33411 20 898   13 995   9 113   14 583   
53 Vildsvin 58527 54930 97293 83878 89642 97626 102 923   114 831   112 352   146 068   
54 Älg 92447 99326 95411 95076 87093 82996 82 120   84 785   83 059   80 353   
Samtliga/år 979 731   951 235   912 190   945 224   1 118 231   1 178 559   1 040 947   981 934   1 004 386   1 071 974

Medelvärdet för antal dödade djur de senaste 10 åren är 1 018 441 st.
Totalt antal dödade djur de senaste 10 åren är 10 184 411 st. Trenden är ökande.

Mufflonfår finns inte med i statistiken på grund av att så få skjuts, enligt ansvarig person för Vilt-
data på Svenska Jägareförbundet. Ett undantag är jaktåret 2015/2016 då 185 stycken sköts.
Mufflonfåren har ursprungligen rymt från hägn och får jagas dygnet runt och året runt. 
För varg betyder 0 att ingen licensjakt tilläts.

   Tabeller över antal skjutna djur åren 2010-2020

Ringduva

Skata

Älg
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Nyligen läste jag den intresseväckande boken 
”Djurens språk – det hemliga samtalet i naturens 
värld” av Eva Meijer (Weyler förlag, 2019). Där får 
man veta att präriehundar kan beskriva inkräktare 
i detalj med hjälp av sina läten; varifrån inkräkta-
ren kommer och hur snabbt, liksom inkräktarens 
storlek, färg och form. Och den berömda papegojan 
Alex, en grå jako, kunde svara på frågor om egen-
skaper hos olika föremål och till och med skämta 
med människorna. En gång frågade han vad han 
själv hade för färg – onekligen tankeväckande! Här 
står också om den berömda hästen Kloke Hans, som 
kunde ”räkna.” I ärlighetens namn kunde han väl 
inte räkna men han var oerhört skicklig på att läsa av 
sin ägares omärkliga kroppsspråk! Hästar har ändå 
ingen nytta av att kunna dra kvadratroten ut 256.

Bokens tes är att vi måste börja samtala med djur. 
Själv vill jag inget hellre. Till min dotters förtvivlan 
pratar jag med hästarna på hennes ridskola. Jag 
förklarar för en hund i min närhet att rullskidåka-
re inte är hans fiender (fast jag förstår att man kan 
ha invändningar mot att någon kommer farande 
snabbt bakifrån och viftar med vassa stavar). Jag 
samtalar med vår katt. Jag förklarar att jag måste 
jobba nu och att han därför inte får ligga på datorns 
tangentbord. Jag visar också mera handgripligt 
vad jag menar genom att lyfta bort honom. Han 
tittar högdraget på mig och kliver demonstra-
tivt tillbaka över tangenterna så att texten änd-
rar storlek, hoppar runt eller helt försvinner. 

Att tonläget i rösten har betydelse när man talar 
med djur känns självklart. Men visste du att djur 
uppskattar skånska? Nåja, det är kanske inte helt 
vetenskapligt, men min mamma hävdar detta med 
bestämdhet och övergår därför alltid till skånska 
när hon talar med djur. Det här upptäckte pap-
pa först när de två befann sig på fjällvandring i 
Härjedalen. När de kom tillbaka till bilen efter en 
vecka och öppnade dörrarna för att vädra, dök 
upp det upp några jämtgetter. I ett obevakat ögon-

blick tog sig en försigkommen get in i baksätet och 
började förnöjsamt äta upp klädseln. Mamma ingrep 
då genast och skulle tala geten till rätta, på skånska. 
Geten lyssnade först inte på det örat utan man fick ta 
den vid hornen, bokstavligen – getter är ju bestämda 
varelser. Så småningom måste getterna ändå ha tagit 
intryck, för de lommade motvilligt iväg för att äta upp 
något annat (getter äter som bekant nästan vad som 
helst, det är inte så noga om det är ätbart eller inte). 

Frågan är förstås om man kan dra slutsatsen att get-
terna gillade att bli tillrättavisade på skånska eller 
om de snarare blev förvånade över den för Härjeda-
len ovanliga dialekten, de var ju ändå jämtgetter. 

av Marie Stegard Lind

Prata med djur 
– men hur?

antal antal antal antal antal antal antal antal antal antal
ART 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

37 Ringduva 69631 79081 47814 78229 64657 66250 59 549   65 626   43 641   54 846   
38 Rådjur 80398 94728 96383 106402 106024 104420 108 191   103 334   99 165   105 883   
39 Råka 8214 8138 6652 7181 4600 6394 13 109   6 085   4 215   5 818   
40 Rödräv 77882 77515 72427 64023 68544 72052 62 248   58 963   58 504   58 738   
41 Sjöorre 43 234 143 22 30 47 274   1   19   8   
42 Skata 48892 48475 43766 48937 47231 64812 35 925   28 469   34 673   28 194   
43 Skogshare 22744 29560 18616 19050 19463 17866 14 586   12 299   14 215   13 064   
44 Småskrake 118 268 250 201 106 267 277   207   165   190   
45 Stadsduva 9843 9736 10271 6682 11916 8562 5 630   4 959   4 530   4 425   

46 Storskrake 1257 4059 1043 1142 1126 1705 624   577   647   523   
47 Sädgås 4152 3093 1619 2735 1675 1582 2 212   1 977   3 547   2 312   
48 Tjäder 26191 27233 15301 15191 17642 15352 15 158   20 671   31 582   25 581   
49 Varg 19 0 0 0 44 14 25   15   0   0   
50 Vessla 40 9 0 33 19 7 23   9   8   13   
51 Vigg 2553 2683 1766 2491 1530 3295 2 951   1 451   852   1 525   
52 Vildkanin 11727 7431 8296 5243 18518 33411 20 898   13 995   9 113   14 583   
53 Vildsvin 58527 54930 97293 83878 89642 97626 102 923   114 831   112 352   146 068   
54 Älg 92447 99326 95411 95076 87093 82996 82 120   84 785   83 059   80 353   
Samtliga/år 979 731   951 235   912 190   945 224   1 118 231   1 178 559   1 040 947   981 934   1 004 386   1 071 974

Kåseri:

”Pälskling och datornörd”
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