Verksamhetsberättelse 2020
Jaktkritikernas (JK) årsmöten, har under tidigare år för det mesta hållits under mars månad, men under
år 2020 flyttades årsmötet till den 6 februari 2021, på grund av den världsomfattande
Coronapandemin.
Överklaganden
Föreningen har under det gångna året skrivit ett stort antal överklaganden till Förvaltningsrätten i
Malmö, Förvaltningsrätten i Stockholm, Förvaltningsrätten i Luleå, Kammarrätten i Sundsvall,
Kammarrätten i Stockholm och Högsta förvaltningsdomstolen. Vi har överklagat licensjaktbeslut på
lodjur, björn, samt skyddsjaktbeslut på varg, gråsäl, knubbsäl, vikaresäl, knölsvan, skogshare och
skarv. Jaktkritikerna Gotland överklagade länsstyrelsens beslut om skyddsjakt på 50 skarvar, samt
rivning av skarvbon.
JK begärde prövningstillstånd hos Kammarrätten i Sthlm den 5 augusti avseende Utökad skyddsjakt på
100 vikaresälar.
Domslut för tidigare överklaganden om knölsvan och skogshare, kom under hösten 2020. Detta var två
glädjande domar, där Förvaltningsrätten i Malmö upphävde det överklagade beslutet och menade att
det var fel att skyddsjaga denna knölsvan och Förvaltningsrätten i Stockholm upphävde skyddsjakt på
skogshare i Gotlands län. Den skyddsjakt på varg i Östergötlands län, som Jaktkritikerna hade
överklagat drev vi vidare till Kammarrätten i Sundsvall, där domen blev prejudicerande och kan få
betydelse för framtida beslut av skyddsjakt på samtliga rovdjur.
Remissvar
JK skickade synpunkter till Jordbruksverket avseende remiss Samråd kring eventuellt behov av att
ytterligare reglera djurskyddet - djur som sätts ut för jakt- och fiskeändamål. Jaktkritikerna yttrade sig
den 16 februari över Naturvårdsverkets preliminära förslag till jakttidsändringar paket 1.
JK skickade den 19 februari synpunkter till Naturvårdsverket på Grytanlagsprov med levande
grävling.
Jaktkritikerna lämnade till Näringsdepartementet den 5 oktober ett genomarbetat och omfattande
remissvar avseende Naturvårdsverkets jakttidsförslag (N2020/01735/FJR). Även JK Västra Götaland
skickade in ett eget remissvar av jaktidsöversynen, där de också starkt ifrågasatte jakttider och
jaktformer.
Jaktkritikerna informerade andra miljöorganisationer om att även deras medlemmar kunde lämna in
egna remissvar. Detta hörsammades av Naturskyddsföreningen och Djurens rätt. Tanken var att om
fler remissvar kom in, som förde djurens talan. Då skulle större möjligheter finnas för att få jakttider
minimerade och slopade i jakttidsförslaget.
JK svarade den 18 december på Regeringens uppdrag till jordbruksverket att utvärdera djurvälfärden
vid träning inför prov och vid anlagstest i vilthägn. JK framförde bl.a. att Samtliga av er redovisade
djurslagsspecifika välfärdsaspekter för björn, älg, vildsvin och hare är skrämmande läsning som
borde räcka för ett totalförbud mot träning av hund på hägnade djur och i flera fall förbud mot att
hålla dem i hägn. Varför nämns inte grävling, räv, kanin eller andra djurslag? Vi oroas av att det för
dem råder än mer okontrollerbar verklighet.
Skrivelser
Den 13 april skickade Jaktkritikerna en skrivelse/uppmaning till vår vice statsminister och
miljöminister Isabella Lövin, för att uppmärksamma henne på vad som kommer att ske med vår
svenska fauna om NV:s nya planer för rovdjursförvaltning och jakttidsöversyn för däggdjur och fåglar

genomförs och där bevarande av biologisk mångfald, etik och djurvälfärd åsidosätts. (Skrivelsen finns
att läsa på Jaktkritikerna.se).
Jaktkritikerna fick den 25 maj svar på detta brev. JK var inte nöja med svaret, det var ett standardsvar,
som röjde okunskap över de förhållanden som råder när det gäller beredningsarbetet med jakttider och
Strategi för Svensk Viltförvaltning. Därför skickade vi åter ett brev, där vi betonade att systemet inte
släpper fram bevarandesidan och att konsekvenserna av Naturvårdsverket jaktdominerade strategi
under sex år, har präglat den utveckling vi har idag och som nu ligger till grund för ny översyn 2020.
Öppet brev kring licensjakt på varg
Naturvårdsverket har överlåtit möjligheten att fatta beslut om licensjakt på varg till samtliga län i
mellersta rovdjursförvaltningsområdet. Detta betyder att länsstyrelserna inte måste eller bör besluta
om licensjaktjakt
JK skickade ett öppet brev den 22 september till samtliga länsstyrelser i dessa områden, samt till deras
landshövdingar, med begäran om att överväga, att inte besluta om licensjakt på varg, eftersom vargens
gynnsamma status inte är säkrad, samt att den är gravt inavlad. JK fick svar från bl.a Länsstyrelsen i
Uppsala län, som svarade att de inte hade för avsikt att utnyttja möjligheten att fatta beslut om
licensjakt under den aktuella perioden, samt att de hade två vargrevir och menade att reviren bidrog till
att stärka den genetiska variationen hos den skandinaviska vargstammen.
Möten
Vid ett möte i Riksdagshuset den 12 februari, med Rebecka Le Moine (Mp), framförde Jaktkritikerna
sina synpunkter på rovdjursförvaltningen och specifikt på hur utsatt vargen är både genetiskt och i
antal. (ca:300)
Samrådsmöte
Naturvårdsverket: Jakt-kritikerna var den 14 februari, tillsammans med jägarorganisationer,
djurskyddsförening-ar med flera, inbjudna till detta möte för att utreda Behovet av grytanlagsprov med
levande grävling. Naturvårdsverket och Jordbruks-verket hade fått i uppdrag av regeringen att bland
annat beskriva för- och nackdelar med denna metod samt att utreda om det finns alternativ till
densamma.
Sommarmöte
Styrelsen träffades hos Magnus Orrebrant den 26-27 juni, några styrelsemedlemmar deltog via zoom.
Här diskuterades föreningens fortsatta arbete med att på flera plan kunna agera mer kraftfullt för att nå
förändringar för de vilda jagade djuren. Flera av de förslag, som togs upp och som skulle kunna få
människor att engagera sig och gå med i föreningen, var bland annat att föreningen visar att det går att
stoppa olika typer av jakter, framförallt nöjesjakter. Andra förslag var att få bort jakt som
tävlingsform, exempelvis att SM i rävjakt och harjakt förbjuds. Även att troféjakt, löshundsjakt, jakt
på fåglar, jakt på djur i hägn, jakt på utplanterade gräsänder, fasaner, rapphöns förbjuds. Av stor vikt
är att informera om vilket djurplågeri säljakt innebär och att sälen inte är orsak till att haven är
utfiskade m.m.
JO-anmälan
Jaktkritikerna JO-anmälde Naturvårdsverkets (NV) handläggare för Jakttidsöversynen, för jäv den 21
oktober 2019, eftersom hon själv är jägare och under projektarbetets gång hade ett jaktföretag. Detta
föranledde JO att begära in ett yttrande från Naturvårdsverket. Vi fick svar från JO den 2 april och
möjlighet att yttra oss över NV:s svar till JO. Eftersom även Svenska Rovdjursföreningen hade gjort
en JO-anmälan beslöt vi att samarbeta och skrev en gemensam inlaga till JO daterad den 23 april.
Inlagan finns att läsa på Jaktkritikerna.se.
Jaktkritikerna fick svar från JO den 13 november, där de meddelade att JO inte såg någon anledning
till att rikta kritik mot Naturvårdsverkets handläggning av jävsfrågan, eftersom NV själva hade prövat
frågan om jäv och kommit fram till att handläggarens roll, som projektledare till Jakttidsberedningen
inte kolliderade med hennes egna jägarengagemang.

Polisanmälan
I samband med licensjakten på björn, inträffade en skadeskjutning. Björnen blev skadeskjuten i käken.
Eftersök av björnen gav inget resultat. Jaktkritikerna lämnade den 25 augusti in en polisanmälan om
djurplågeri och brott mot jaktlagen till Polismyndigheten i Karlstad.
JaktDebatt
Vi tackar vår avgående redaktör för JaktDebatt, Christina Åkerblad, samt Anette Lundberg, som har
stått för en fantastisk layout! Nu välkomnar vi vår nye, redaktör, Christian Jutvik.
Webbsidan
JK har fått en ny webbplats jaktkritikerna.se. Ett stort tack till Carita Johansson, som har gett sidan
en modern profil, samt utformat den tekniskt för att få bättre effekter i form av bättre tillgänglighet och
bättre sökresultat. Vår webbredaktör, ser till att webbplatsen håller hög kvalitet, genom att
kontinuerligt uppdatera med aktuell information och fina bilder. Ett lästips på denna sida är Hans
Ryttmans ”Blogg Jaktkritik” (Jaktkritikerna.se)
Nyhetsbrev
Nyhetsbrev har under året skickats till våra medlemmar via e-post, angående pågående viktiga
händelser,
Boken Jaktkritik
En omarbetad version av Hans Ryttmans bok Jaktkritik har kommit ut. Christian Jutvik står för
revideringen av boken och för den vackra layouten. Boken finns att köpa i handeln, men även på
Jaktkritikerna.se. All vinst från bokförsäljningen går till föreningen.
Media
Jaktkritikerna Västra Götaland, har kontaktat ledningen för SR och SVT och påtalat ensidigheten i
deras bevakning vad det gäller jakt, samt skickat denna information även till politiker och
dagstidningar. Lokalföreningen skickade i början av december en uppmaning till olika media Ge
djuren en djurklapp, i form av att även ge de vilda djuren en fridfull julvecka utan att bli jagade (24-31
december).
En artikel infördes i Hallands Nyheter den 25 september, efter en intervju med en av JK:s
styrelseledamöter, där vi framförde att JK:s övergripande målsättningar är att kunna förändra den
politik och lagstiftning, som i dag styr den så kallade Viltvården. Detta sker bl.a. genom att vi vill få
upp frågorna på ett högre plan och kan driva våra överklaganden vidare till EU-domstolen.
Ett stort antal artiklar, skrivna av JK:s styrelseledamöter har under året publicerats, i bl.a. GP, DN,
Dalademokraten, Syre, Borås Tidning, Hallands Nyheter m.m.
Föreningen har under året haft sex protokollförda styrelsemöten samt ett stort antal
arbetsutskottsmöten. Jaktdebatt har getts ut i fyra nummer.
Medlemsavgiften var 250 kronor för 2020. Avgiften för familje- och stödmedlem var fortsatt 30
kronor. JK har 596 betalande medlemmar.
Styrelsen har bestått av: Rickard Dehnisch (ordförande), Margareta Sturemyr (vice ordförande),
Arne Rens (kassör), Mats Carnmarker, Christian Jutvik, Eva Stjernswärd, Kristina Tyrenius, Christina
Åkerblad.
Adjungerade: Annika Anastassiou, Marie Stegard Lind, Tiziana Corneliuson och Magnus Orrebrant.
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