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Inledning

Det pågår ett krig i Sverige! Det är ett anfallskrig mot obeväp-
nade individer, varav de f lesta bor i skogen. Kriget pågår under 
så gott som alla årets dagar, med avbrott under så kallad yngel-
tid. Men det intensifieras under hösten. Då får bär- och svamp-
plockarna maka på sig när de grönklädda vapenbärarna intar 
skogen för att döda cirka hundra tusen exemplar av skogens 
konung. Många älgar dödas dock inte direkt, utan de skadas 
och flera går en plågsam, lidandefylld och utdragen död till 
mötes. 
 Djurens lidande hamnar aldrig i fokus i de jaktbilagor som 
brukar finnas i lokaltidningarna. Där hamnar istället krigarna, 
troféerna och prylarna från vapen- och övrig jaktindustri. Men 
de senaste åren har man dock kunnat skönja en växande jakte-
tisk debatt. Oftast har den varit förvisad till insändarsidorna. 
Men den kommer alltmer fram i andra sammanhang. Som till 
exempel när Demokratiutredningen slog fast att djur utsätts för 
större lidande under den svenska älgjakten än vid slakt utan 
bedövning (en verksamhet som av djurskyddsskäl är förbjuden 
i Sverige). Eller när den statliga utredningen om viltvårdsupp-
draget angav att den oetiska godsjakten hotar hela jakten.
 Den här rapporten står på de jagades sida. Den beskriver de 
djur som jagas i Sverige. Den avslöjar också vilka det är som 
jagar, och att de svenska jägarorganisationerna till och med be-
driver propaganda på förskolorna för att kunna fylla sina led i 
framtiden. Vapenindustrins roll avslöjas också. Dessutom inne-
håller den tio förslag på angelägna förändringar.
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Sammanfattning

Över en miljon djur skjuts årligen till döds i Sverige. Ett okänt 
antal skadskjuts och går en plågsam död tillmötes. Djurskydds-
lagen omfattar djur i fångenskap och vilda djur som används i 
djurförsök. Alla de djur som människan genom jakten utnytt-
jar för sina intressen skyddas alltså inte av vår djurskyddslag. 
 Inom jakten förekommer det särskilt oetiska jaktformer. 
Dit hör godsjakten (jakt på uppfödda fåglar) och grytjakten.     
Djurens Rätt menar att dessa måste förbjudas.
 Djurens rätt menar även att djurskyddslagen måste utvidgas 
så att den omfattar de vilda djuren. En sådan utvidgning skulle 
innebära ett stärkt skydd för dessa djur, att frågor som rör jakt 
hamnade under Djurskyddsmyndighetens ansvarsområde och 
att vi fick en offentlig tillsyn över jakten.
 Ur ideologisk synvinkel anser Djurens Rätt att människans 
relation med djur inte bör se annorlunda ut beroende på om 
djuret lever i det vilda eller om det hålls i fångenskap. Djurens 
Rätts grundläggande uppfattning är att djur är individer, med 
individuella intressen och behov. Dessa intressen och behov kan 
se olika ut, både beroende på vilken art som individen tillhör 
men även utifrån att det finns preferensskillnader mellan olika 
individer. Det viktiga är dock att de individuella intressena och 
behoven ska respekteras. Utifrån denna grundsyn på djur så 
finns det ingen legitimitet för någon annan jakt än sådan som 
sker för den jagade individens skull. Hit skulle man kunna föra 
»barmhärtighetsjakt«, till exempel på en sjuk djurindivid som 
endast har ett svårt lidande framför sig.
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1. 
Vilka är de jagade?

 1.1  
Allmänt 

I Sverige jagas drygt 50 olika djurarter. Över en miljon djur 
skjuts årligen. Det innebär att cirka 3 000 djur varje dag – eller 
två djur per minut, går jaktdöden till mötes. Här följer några 
exempel på djurarter som dödas i jakten:
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 1.2  
Älgarna 

Skjutna 2002-2003: 102 854 individer.
Jakttid: Norra Sverige: första måndagen i september till längst 
sista februari. Södra Sverige: andra måndagen i oktober till 
längst sista februari.  
Jaktform: Lösa hundar eller drevkedjor jagar fram djuren.
Skadskjutning: Av dem som dödats är det inte alla som faller 
på skottplatsen. Enligt en undersökning som Svenska jägare-
förbundet gjorde 1998 faller 75 procent av de påskjutna älgarna 
i närheten av skottplatsen, 11 procent ramlar inom 100 meter 
från där de blivit skjutna och 14 procent av djuren flyr längre 
och eftersök anordnas. Det handlar om 14 000 skadskjutna 
djur som med avskjutna ben, bukskott, käkskott, eller skador 
var som helst på kroppen, lider under längre eller kortare tid. 
Och 4 500 som eftersöket aldrig hittar.
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 1.3
Rådjuren

Skjutna 2002-2003: 164 000 individer.
Jakttid: Alla djur 1/10-31/1. Jakt på bockar och kid startar tidi-
gare. 
Jaktformer: Drivande hundar, kula eller hagel.
Skadskjutning: Statistik saknas.
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 1.4
Hjortarna

Skjutna 2002-2003: 14 000 individer.
Jaktformer: Drivande hundar.
Skadskjutning: Statistik saknas.
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 1.5
Rävarna

Skjutna 2002-2003: 63 800 individer.
Jakttid: 1/8-31/3. Skyddsjakt pågår året om. 
Jaktformer: Drivande hundar eller drevkedjor, fällor, fotsnara 
(norra Sverige), åtel, grytjakt.
Skadskjutningar: Statistik saknas.
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 1.6
Grävlingarna 

Skjutna 2002-2003: 24 900 individer.
Jakttid: 1/8-15/2.
Jaktform: grytjakt, fällor, åtel. 
Skadskjutningar: Statistik saknas.
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 1.7
Hararna

Skjutna 2002-2003: 102 000 individer.
Jakttid: 1/9-28/2.
Jaktform: Drivande hundar.
Skadskjutningar: Statistik saknas.
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 1.8
Fåglarna 

Kanadagässen

Skjutna 2002-2003: 3 400 
individer.
Jakttid: 25/8-31/12.
Skadskjutningar: Statistik 
saknas.

Ringduvorna 

Skjutna 2002-2003: 54 300 
individer.
Jakttid: 1/8-31/10.
Skadskjutningar: Statistik 
saknas.
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Gräsänderna

Skjutna 2002-2003: 88 300 
individer.
Jakttid: 25/8-30/11.
Skadskjutningar: Statistik 
saknas.
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 1.9
Bävrarna

Skjutna 2002-2003: 600 individer.
Jakttid: 1/10-15/5.
Skadskjutningar: Statistik saknas.
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 1.10
Björnarna 

Skjutna 2002-2003: 62 individer.
Skadskjutningar: Statistik saknas.
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Håll er undan! Under jakten tar jägarna över skog och mark.
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2. 
Vilka är jägarna?

 2.1
Allmänt

I boken »Jägaren«, som ingår i nya jägareskolan, för Svenska jä-
gareförbundet fram följande definition på vad som känneteck-
nar en jägare:
 »En morgonpigg, tålmodig person som mestadels är grön-
klädd, har bössa på halsen och gärna en jakthund i koppel.« 1

 Idag finns det nära 286 000 jägare i Sverige. Av dessa är cirka 
nittiofem procent män och fem procent kvinnor. Fem procent 
av jägarna är under 25 år.2 
 I en statlig undersökning som redovisades 1997 ställdes också 
frågor kring skälen till jakt. De svarande fick tio olika alterna-
tiv att välja mellan och i rangordning efter svar blev resultatet 
följande 3:

Skäl    Antal svar

Naturupplevelser   995
Kamratskap   672
Avkoppling   655
Spänning    626
Intresse för hundar   329
Viltvårdsintresse   270
Ger jaktbyte/kött   254
Kontakt med släkten och bygden
där jägaren har rötter  199
Nöje    160
Intresse för skytte   114

Kommentar: Viltvårdsintresse hamnade först på sjätte plats bland skälen till jakt. 
På de fem översta platserna hamnade skäl som har med nöje att göra.
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För att få jaga krävs jakträttighet, vilket ges till markägare och 
till dem som arrenderar mark. Deltagare i en jaktsammanslut-
ning får också bedriva jakt. Sedan 1985 måste alla jägare även 
avlägga jägarexamen. Utan sådan examen får man inte licens 
för att få inneha jaktvapen. För att få licens krävs dessutom att 
man är över 18 år. Personer som är under 18 år kan dock delta i 
jakten genom att låna vapen, under förutsättning att utlånaren 
finns på armslängds avstånd. Det kallas »uppsiktsjakt«.4

 Naturvårdsverket har i uppdrag att föreskriva vad som ska 
ingå i jägarexamen. I utbildningen ingår både teori och prak-
tik.5

 För att få jaga så måste man också betala viltvårdsavgift (för 
närvarande 200 kronor per år) som går till en statlig viltvårds-
fond. Årligen inbetalas cirka 65 miljoner kronor till viltvårds-
fonden. Av dessa går 15 miljoner till Naturvårdsverkets miljö-
forskningsnämnd (viltforskning). Av resten har merparten gått 
till Svenska jägareförbundet. Även Svenska naturskyddsfören-
ingen har erhållit pengar.2
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 2.2
Männen

74 procent av de män som jagar har föräldrar eller svärföräldrar 
som jagar.3

 55 procent av männen jagar mest småvilt, 26 procent lika 
mycket älg som småvilt och 18 procent mest älg.3

 Undersökningar har också gjorts om de män som inte jagar. 
67 procent svarade att de saknade intresse för jakt, 13 procent 
att de inte hade tid, 9,6 procent att de saknade jaktmarker, 3,6 
procent att de inte har råd, 0,7 procent att det var för långa re-
sor till jaktmarker, 2,7 procent att de inte visste vart de skulle 
vända sig och 3,6 procent angav andra skäl.3
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 2.3
Kvinnorna

84 procent av de kvinnor som jagar har föräldrar eller svärför-
äldrar som jagar.3

 42 procent av kvinnorna jagar mest småvilt, 17 procent lika 
mycket älg som småvilt och 41 procent mest älg.3

 Undersökningar har också gjorts om de kvinnor som inte ja-
gar. 89 procent svarade att de saknade intresse för jakt, 4,7 pro-
cent att de inte hade tid, 2,3 procent att de saknade jaktmarker, 
1,0 procent att de inte har råd, 0,2 procent att det var för långa 
resor till jaktmarker och 2,8 procent angav andra skäl.3

 Svenska jägareförbundet har en särskild hemsida – »Wilda« 
– för kvinnliga jägare. Enligt hemsidan har den till syfte att ta 
tillvara på det som kvinnor kan tillföra jakten. Det finns också 
13 lokala nätverk för kvinnor, som heter JAQT.6
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 2.4
Barnen och ungdomarna

Jägareorganisationerna har särskild verksamhet mot barn och 
ungdomar. Svenska jägareförbundet ger ut en ungdomstidning 
som heter »Akila« och de har en särskild hemsida för målgrup-
pen. De har också tagit fram ett särskilt skolmaterial, »Vilt i 
skolan«, som vänder sig till barn från förskolan och upp till 
gymnasieskolan. Det finns också en kursplan framtagen för 
elever som vill läsa jägarexamen som individuellt val på gym-
nasiet. Man genomför också konfirmations- och jägarexamens-
läger.1

 Även Jägarnas riksförbund har särskild ungdomsverksamhet. 
På hemsidan slås målsättningen tydligt fast »Dagens ungdom 
– framtidens jägare«.2

 Jägarnas riksförbund anordnar f lera sommarläger. Ett för 
barn och ungdomar från åtta år och uppåt anordnas 2005 i 
Söderköping. På programmet står att deltagarna får »övnings-
skjuta, med olika kalibrar så länge du tycker det är roligt«. 
»Älgbana« ingår också.2
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 2.5
Svenska jägareförbundet

Bildades 1830 och har idag cirka 200 000 medlemmar.6 Redan 
1938 fick förbundet ett allmänt uppdrag från staten att leda det 
praktiska jakt- och viltsvårdsarbetet. För detta har förbundet 
fått cirka 45 miljoner per år från viltfonden.8

 Svenska jägareförbundet är organiserade i nio samverkans-
områden, 23 länsjaktsföreningar och 377 jaktvårdskretsar. För-
bundet ger ut tidningen »Svensk Jakt«.6

 Enligt Svenska jägareförbundets stadgar 9 så har förbundet till 
ändamål att tillvarata jägarnas intressen för jakt, vilt och vilt-
vård. Detta vill man uppnå genom att:
 
	 organisera landets jägare
	 verka för goda tillfällen till jakt
	 utveckla verksamhet och ta initiativ i frågor som är av 
 allmän betydelse för jägarna och viltet
	 arbeta för bevarandet av artrika och livskraftiga 
 viltstammar, god viltvård och rätt bedriven jakt
	 arbeta för ökad förståelse för människans ansvar för 
 naturen och de ekologiska sammanhangen
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 2.6
Jägarnas Riksförbund – Landsbygdens Jägare

Bildades 1938 och har idag cirka 22 500 medlemmar. De är or-
ganiserade i 21 viltvårdsdistrikt. Förbundet ger ut tidningen 
»Jakt och Jägare«.7

Referenser kapitel 2.

1 »Nya jägarskolan – Jägaren«. Svenska jägareförbundets kursbok för jägarutbildning. 
2005.
2  www.naturvardsverket.se
3  Jaktens villkor  (SOU 1997:91).
4  Jaktlagen (1987:259).
5  Naturvårdsverkets föreskrifter om Jägareexamen (2005:4).
6  www.jagareforbundet.se.
7  www.jagarnas-riksforbund.com
8  VILTFÖRVALTNING – precisering av Svenska jägareförbundets allmänna upp-
drag.
9  Stadgar för Svenska Jägareförbundet, fastställda 1991.
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3. 
Hur går jakten till – några 
exempel på jaktformer

 3.1
Allmänt

Det finns många former för jakten. Nedanstående begrepp är 
hämtade ur »Nya Jägarskolan« 1.

Vakjakt
Jägaren väntar på djuret, till exempel uppe i ett jakttorn eller på 
något annat ställe i lä från det håll djuret väntas ifrån. Jaktfor-
men används på i stort sett alla vilda djur.
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Smygjakt
Jägaren smyger sig nära det vilda djuret. Ofta används jaktfor-
men på älgar, rådjur, rävar, harar, kaniner, gäss och så vidare.

Jakt med drivande hund
Här använder man sig av en hund som genom att skälla driver 
djuret framför sig. Metoden används främst vid jakt på harar, 
rävar och rådjur. Jägaren försöker med vägledning av hundens 
skall att hitta en lämplig plats att skjuta från.

Jakt med kortdrivare
Även här används en hund som söker upp djuret. Sedan ska 
hunden, helst genom att skälla, driva djuret endast en kortare 
sträcka. Jägarna står utställda vid bestämda platser och väntar 
på att djuret ska springa förbi dem. I första hand används jakt-
metoden vid jakt på rådjur och dovhjortar.

Jakt med skällande hund
Hundens uppgift är att få djuret att stanna kvar och markerar 
detta med skall. Jägaren går därefter mot platsen och skjuter 
på djuret ifall det finns skottillfälle. Jaktmetoden används mot   
älgar och björnar.

Dagens skörd.
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Vid den middag som efterföljer jakten serveras skytten bytets huvud för att 
»hedra« djuret. Svenska gästjägare i Tyskland.
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Drevjakt, klappjakt och tryckjakt
Alla tre metoderna går ut på att djur störs av människor. Vid 
drevjakt driver en mänsklig kedja (personer med ett bestämt 
avstånd mellan sig) djuren framför sig, ibland genom att hojta 
eller slå i trädstammar med käppar. Metoden används vid jakt 
på klövdjur. 
 Klappjakt används vid jakt på fåglar. En mänsklig kedja jagar 
upp fåglarna genom att slå med käppar i undervegetationen.
 Tryckjakten är en något stillsammare jaktform och under 
den gäller det att inte skrämma djuren, utan endast få dem 
uppmärksamma och osäkra. Det åstadkommer man genom att 
några personer går lugnt framåt, som under en skogspromenad 
ungefär. Syftet är att djuren ska uppmärksamma de personer 
som är i rörelse och vilja byta uppehållsplats. Jägarna är utpla-
cerade i förväg och tanken är att djuret ska röra sig mot jäga-
ren, så att den får skottillfälle. Jaktmetoden används främst på 
klövdjur och rävar.

Uppsprångs- och uppflogsjakt
Jaktmetoden innebär att jägaren själv skrämmer upp djuret. 
Den används vid jakt av harar, kaniner och fåglar.
 
Jakt med bulvaner och vettar
En bulvan är en konstgjord fågel som används på land. Konst-
gjorda fåglar som används i vatten kallas för vettar. De konst-
gjorda fåglarna ska dra till sig de fåglar som man ska skjuta. 
 
Sträckjakt
Metoden innebär att man skjuter fåglar som flyger i ett sträck.

Toppfågeljakt
Jaktmetoden används vintertid och på orr- och tjädertuppar. 
Den går till så att jägaren, ofta på skidor och kamouflerad i vita 
kläder, smyger sig på fåglarna när de betar i trädkronorna. 

Jakt med stående fågelhund
Här använder man sig av en hund som söker av terrängen 
framför jägarna. När hunden känner vittringen av en fågel så 
ska den stanna upp. På kommando från jägarna jagar den se-
dan upp fågeln. På det här sättet jagar man bland annat fjällri-
por, rapphöns, fasaner, tjädrar, orrar och morkullor.
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Riporna är hårt ansatta av jägarkåren.

Jakt med stötande hund
Det som skiljer mellan jakt med stående fågelhund och jakt 
med stötande hund är att hunden i den senare direkt ska jaga 
upp fågeln, men inte springa efter den utan stanna kvar när få-
geln har »rest«.

Jakt med trädskällare
Här använder man sig också av hundar. Hundens uppgift är 
att söka reda på fågeln på marken och få den att f lyga upp i ett 
träd. Sedan stannar hunden kvar vid trädet och markerar med 
skall att en fågel finns i trädet. I huvudsak är det tjädrar och or-
rar som jagas på det här sättet.
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Spårningsjakt
Innebär att man följer djurspår i snön. Används bland annat 
vid jakt på harar, rävar och mårdar.

Lockjakt
Genom att härma djurens läten, till exempel genom pipa eller 
genom ljud som man gör själv, så lockar man till sig djuren. 
Används vid jakt på rävar, klövvilt och fåglar.

Grytjakt
Beskrivs utförligt under särskild rubrik i kapitlet.

Jakt med fångstredskap
Det finns två typer av fällor, sådana som ska döda djuren och 
sådana som fångar djuren levande. Endast fällor som är testade 
och godkända av Naturvårdsverket får användas. Det finns 
också regler för hur ofta fällorna måste vittjas.
 

Exempel på djur som fångas i levandefällor: rävar, lodjur, grävlingar, minkar och 
kråkor.
Exempel på djur som fångas i fällor som ska döda djuren: mårdar och minkar.

Utöver dessa två fälltyper så förekommer även snarning av      
ripor och rävar. Ripor snaras så att de får snartråden runt sin 
hals då de f lyger upp och stryps till döds. Rävar fångas med 
fotsnaror som ligger nergrävda i snön där de brukar gå. De sit-
ter fast i snaran tills jägaren kommer och skjuter dem. 

Referenser kapitel 3.1

1 »Nya jägarskolan – Jakten«. Svenska jägareförbundets kursbok för jägarutbildning. 
2005.
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 3.2
Grytjakt  

Jaktformen innebär att djur jagas under jord, i sina gryt där de 
har sökt skydd. Vid jakt på rävar och grävlingar används hun-
dar som skickas ner i grytet för att hämta upp djuret. Vid jakt 
på kanin används illrar.1

 Grytjakten har varit omdiskuterad under lång tid. Särskilt 
ifrågasatt är jakten på grävling. Krav på förbud mot grytjakt på 
grävling har ständigt återkommit, inte minst från tillsynsmyn-
digheterna och djurskyddsorganisationerna. Jaktformen har 
kritiserats ur djurskyddssynpunkt och den har ofta beskrivits 
som »hets mot djur under jord«, »hemfridsbrott« etc.2

 Även Svenska naturskyddsföreningen har uttalat sitt ogillan-
de mot jaktformen. I ett yttrande till jordbruksdepartementet 
1999 skrev föreningen att alla jaktformer måste granskas uti-
från ett etiskt perspektiv och att man ansåg att f lertalet av den 
svenska allmänheten tar avstånd från jaktformer som kräver 
att djur utnyttjas på det sätt som sker vid grytjakten.3

 De motiv som angivits för grytjakten är bland annat att det 
av smittskyddsskäl kan finnas behov av att kunna jaga gräv-
lingar även i gryt samt vid eftersök av skadade grävlingar.2 Även 
dessa motiv har ifrågasatts. Ledande grävlingforskare anser 
att det finns mer effektiva metoder att kontrollera grävlingars 
utbredning än grytjakt och att man i Storbritannien, där man 
har haft problem med spridning av TBC, använt helt andra me-
toder. Även argumentet att jaktformen behövs vid eftersök har 
kritiserats kraftigt av ledande grävlingsforskare, som anser att 
det är mer stressande för en skadad grävling att möta en ilsken 
hund i sitt annars trygga gryt än att få dö eller läkas i sin hem-
miljö i lugn och ro.4

Nära förknippat med grytjakten är den testverksamhet – 
grytanlagsproven – som anordnas i konstgjorda gryt och med 
grävlingar som hålls i fångenskap för ändamålet. Syftet med 
anlagsproven är att studera hur hunden agerar i närkontakt 
med grävlingen. Jordbruksverket har studerat grytanlagspro-
ven och i en skrivelse till regeringen 1999 anförde man att 
grytanlagsproven bör förbjudas. Verket ansåg även att grytjak-
ten kunde förbjudas. Enligt verket så utsätts de grävlingar som 
används i proven för stress och psykisk påfrestning/lidande, 
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som inte står i proportion mot syftet med verksamheten. I 
skrivelsen förde verket även fram att man ansåg att etiska vär-
deringar är en viktig del i djurskyddet. Bland annat skrev man 
följande: »Jordbruksverket anser inte att det är etiskt försvarbar 
att avsiktligt utsätta ett djur för en situation där det hotas sam-
tidigt som djuret är förhindrat att undfly hotet«.5

 Den 23 februari 2001 fattade regeringen beslut om att upp-
dra åt Sveriges veterinärmedicinska anstalt (SVA) att utföra en 
studie av grävlingars situation i samband med grytanlagsprov.6 
SVA redovisade sitt uppdrag den 6 februari 2004. Man gjorde 
bedömningen att grytanlagsproven påverkar grävlingen i sam-
ma utsträckning som under jakt. Man fann individuella skill-
nader mellan hur grävlingarna påverkades, men att samtliga 
grävlingar som användes i studien visade ökad grad av beteen-
deförändringar. Beteendeförändringarna kvarstod också i va-
rierade grad. Man konstaterade också att omfattande bitskador 
kan uppstå, både på hundar och på grävlingar. SVA drog slut-
satsen att grytanlagsprovverksamheten  inte var förenlig med 
djurskyddslagen. Man lämnade också förslag på åtgärder som 
eventuellt kan leda till att grytanlagsproven bättre anpassas till 
djurskyddslagens krav. Bland annat ansåg man att förändringar 
av det konstgjorda grytet bör övervägas, att de grävlingar som 
används ska vara uppfödda i fångenskap, med mera.7

 SVAs studie har remissbehandlats och flera tunga remiss-
instanser, såsom Sveriges Veterinärförbund, förde då fram att 
både grytproven och grytjakten borde förbjudas. Veterinär-
förbundet skrev i sitt yttrande att man inte såg några hållbara 
argument som motiverar grytanlagsprov/grytjakt i nuvarande 
form.8

Referenser kapitel 3.2

1 »Nya jägarskolan – Jakten«. Svenska jägareförbundets kursbok för jägarutbildning. 
2005.
2 »Grytprov med levande grävling«. Bilaga utgiven av Djurskyddet Sverige. 1997.
3 »Statens jordbruksverks skrivelse om grytanlagsprov«, skrivelse från Svenska natur-
skyddsföreningen till jordbruksdepartementet, 2000-01-11.
4 »Rapport från deltagande i grytanlagsprov med grävling« av etolog Hélena Östborn. 
1999-11-19.
5 »Grytanlagsprov/grytjakt«. Skrivelse från Jordbruksverket till regeringen. 1999-06-
06.
6 »Uppdrag om användning av levande grävling vid grytanlagsprov«. Regeringsbeslut, 
Jo 98/2378. 2001-02-23.
7 »Uppdrag om användning av levande grävling vid grytanlagsprov«. Yttrande från 
SVA till regeringen. 2004-02-06.
8 »Yttrande över »Grytanlagsprov och grytjakt«. Skrivelse från Sveriges Veterinärför-
bund till Jordbruksdepartementet. 2004-10-13.
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 3.3
Godsjakt 

På ett antal gods och herrgårdar, huvudsakligen i södra Sverige, 
tillämpas uppfödning och utsättning av fåglar, (rapphöns, gräs-
änder och fasaner) i syfte att skapa fler jakttillfällen, så kallad 
»put and take« jakt.1 Olika företag eller organisationer betalar 
för att, som ett rekreationstillfälle och ett sätt att skapa sociala 
band, komma till godset och skjuta de utplanterade fåglarna.2 
På vissa håll ges även tillstånd att skjuta duvhökar, en fågel som 
annars är fridlyst, om det finns en risk att duvhökarna tar de 
utsatta fåglarna.2 
 Jakt på gräsänder påbörjas i mitten av augusti. Jakt på rapp-
höns börjar en månad senare och fasanjakt ytterligare en må-
nad därefter. Jakten går till så att 500-600 fåglar sätts ut i ett 
område, kallat remiss.2 För att verkligen skapa fler jakttillfällen 
krävs att utplanteringen sker strax innan jakten börjar.1 Jägarna 
står placerade i form av en solfjäder och med hjälp av hundar 
drivs fåglarna upp från marken och möts av skottsalvor. Priset 
för nöjesjakten varierar bland annat beroende på antalet skjut-
na fåglar.2

 Vissa gods föder själva upp fåglar medan andra köper in dem 
ifrån olika uppfödare. När fågeläggen kläckts föds fåglarna upp 
i voljärer, ibland så små som 0,2 kvadratmeters yta per fågel. 
 Kritiken har vuxit sig stark mot denna form av nöjesjakt, 
både från jägare och omgivningen men även ifrån politiskt 
håll. De senaste fem åren har ett antal riksdagsmotioner läm-
nats in både ifrån politiker på både från höger- och vänsterhåll, 
där man, av djuretiska aspekter, vill ha ett förbud mot att föda 
upp och utplantera djur för jaktens skull.3

 Också enligt jordbruksdepartementets precisering av Svenska 
jägarförbundets allmänna uppdrag, påtalas att »vissa former 
av jakt inom den kommersiella jakten saknar förankring i den 
svenska jakttraditionen och ifrågasätts av såväl jägare som an-
dra naturintresserade grupper i samhället, det gäller jakt på 
uppfödda och utsatta fåglar. Dessa former är ett »klart framtida 
hot mot delar av jakten.« 4
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Referenser kapitel 3.3

1 »Jaktens villkor« (SOU 1997:91).
2 www.jensholm.se.
3 Miljö- och jordbruksutskottets betänkande (2002/03:MJU9).
4 VILTFÖRVALTNING – precisering av Svenska jägareförbundets allmänna upp-
drag.
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 3.4
Tjuvjakt

Tjuvjakt innebär att djur jagas olovligt. Av sakens natur är det 
svårt att få fram uppgifter om hur många djur som dödas un-
der tjuvjakten, men att verksamheten troligtvis är omfattande 
vittnar alla reportage i medierna om.1 
 Den illegala vargjakten har särskilt stått i fokus inom tjuv-
jakten. Tv-programmet Uppdrag granskning har gjort en om-
fattande kartläggning av den illegala vargjakten sedan 1966 då 
vargen fridlystes i Sverige. Den visar att 30 vargar dödats ille-
galt och att ytterligare 11 vargar försvunnit under omständig-
heter som kan vara illegal jakt.2

 Sökning i medierna visar dock att det är långt ifrån endast 
de stora rovdjuren som faller offer för tjuvjakten. Exempel på 
tjuvjakt hittar man även då det gäller andra arter, till exempel 
älgar, rådjur, harar och fåglar.1

Referenser kapitel 3.4

1 Sökning på ordet ”tjuvjakt” på Magenta News (www.magentanews.com) ger tusen-
tals träffar.
2 www.svt.se
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 3.5
Eftersöksjakt

Eftersöksjakt innebär jakt på djur som har skadskjutits eller 
som har blivit påkörda i trafiken. 
 Enligt jaktlagen är en jägare skyldig att snarast vidta de åtgär-
der som krävs för att ett skadskjutet djur ska kunna spåras och 
dödas.1

 Det finns också krav på att jägarna vid jakt på klövvilt ska ha 
tillgång till en tränad eftersökshund. Bestämmelsen innehåller 
dock inget kvalitetskrav, till exempel att hunden ska vara meri-
terad i viltspårprov.2

 Vid fågeljakt finns det krav på att en eftersökshund som kan 
markera var en skjuten fågel finns ska medföras. Inte heller här 
finns det några kvalitetskrav.2

Referenser kapitel 3.5

1 Jaktlagen (1987:259).
2 Jaktförordningen (1987:905).
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4. 
Jakten och lagstiftningen

Jakten regleras i första hand av nedanstående lagar, förordning-
ar och andra bestämmelser:

  Jaktlagen (1987:259).
  Jaktförordningen (1987:905).
		 Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd.
		 Naturvårdsverkets förteckning över godkända fällor.

Bestämmelserna finns att tillgå på: www.naturvardsverket.se.
Jakten regleras även av:

		 Lagen om tillsyn över hundar och katter (1943:459).
		 Vapenlagen (1996:67.
		 Vapenförordningen (1996:70).

Bestämmelserna finns att tillgå på www.lagrummet.se.
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Ur de jagades perspektiv.
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5. 
Vapenindustrins roll

Många aktörer inom jaktindustrin arbetar med utrustning 
både för jakt och militär användning. En granskning av några 
av de företag med svensk anknytning som arbetar med am-
munition eller vapentillbehör, visar att de alla är en del av den 
internationella krigsindustrin. Bland de utländska är mönstret 
detsamma – några kända exempel är Beretta, Browning, Colt 
och Sig.

Exempel 1: Aimpoint
Malmöföretaget Aimpoint AB tillverkar rödpunktssikten som 
används av både jägare och militär. Inom denna nisch är före-
taget marknadsledande. Det har fått stora order från den ame-
rikanska krigsmakten, men har även sålt sikten till fransk, ita-
liensk och svensk militär.
 Företaget har funnits i 30 år, har 130 anställda och en om-
sättning på cirka 400 miljoner kronor, varav cirka 90 procent 
på export. Huvudkontoret ligger i Malmö och produktionen 
sker i Malmö och Gällivare. De tillverkar även framdrivnings-
anordningar för missiler samt grovkalibrig ammunition.1

 
Exempel 2: Norma
Ammunitionsföretaget Norma Precision AB är även det mark-
nadsledande. Det har sitt huvudkontor och fabrik i Åmotfors, 
Värmland, och framställer varje år 23 miljoner patroner för 
jakt och sportskytte. Den militära tillverkningen flyttades till 
Vanäsverken efter 1979, då FFV (Förenade Fabriksverken, stat-
ligt vapenföretag som senare köptes upp av Bofors) tog över 
företaget.2

 2002 köptes Norma upp av schweiziska RUAG Ammotec, som 
säljer vapen för både civilt och militärt bruk. RUAG sålde 2002 
för nära sex miljarder svenska kronor och har 5 800 anställda i 
Schweiz, Tyskland och Sverige.3
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Exempel 3: Nammo
Det nordiska ammunitionsföretaget Nammo AS ägs tillsam-
mans av den norska staten, Saab AB (Sveriges ojämförligt 
största producent och exportör av krigsmateriel) och Patria 
Industries Oyj. De producerar ammunition och tillbehör till 
militär, jägare, poliser och tävlingsskytte. De tillverkar även 
framdrivningsanordningar för missiler samt grovkalibrig am-
munition.4

 Företaget tillverkar bland annat en speciell 12,7 mm ammu-
nition som det internationella Röda Korset försöker att förbju-
da. Kulorna exploderar nämligen inuti människokroppen, så 
samma sätt som de numera förbjudna »dumdum-kulorna«.
 Företaget sålde för 1,7 miljarder kronor under 2004. Numera 
ingår Vanäsverken, Normas tidigare militära tillverkning, i 
Nammo. Företaget är medlem i Försvarsindustriföreningen, 
en intresseförening för de stora krigsmaterieltillverkarna i 
Sverige.5

Referenser kapitel 5.

1 Aimpoint - www.aimpoint.com
2 Norma - www.norma.com
3 RUAG - www.swissmun.com/e
4 Nammo - www.nammo.se, www.nammo.com
5 Norwatch - www.norwatch.no
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6. 
Överväganden och förslag

	6.1 
Djuretiken och de vilda djuren

Överväganden
De bärande delarna i Djurens Rätts idé- och handlingsprogram 
gör gällande att djur är individer med intressen och behov. In-
tressena och behoven skiljer sig åt mellan olika djurindivider 
beroende på vilken art de tillhör, men också utifrån skillnader 
mellan individer inom samma art. Programmet slår fast att 
människan inte endast bör ta hänsyn till andra djur i form av 
hela arter eller populationer, utan den enskilda djurindividen 
bör istället sättas i centrum. Detta gäller givetvis alla djur, oav-
sett om de hålls i fångenskap eller om de lever i det vilda ute i 
naturen. 
 Utifrån ovanstående djuretiska grundsyn går det inte att legi-
timera någon jakt, annat än sådan som sker för den jagande in-
dividens egen skull. Hit skulle man kunna föra jakt som syftar 
till att minimera lidande för en skadad djurindivid som endast 
har ett stort lidande framför sig. Man kan knappast hitta legiti-
mitet för någon annan jakt.

Förslag
Det mänskliga samhället och den rådande moralen bör utvidga 
sin solidaritet och låta även andra djur – oavsett om de hålls i 
»fångenskap« eller lever i det vilda – omfattas av hänsyn, med-
känsla och respekt. Att få till stånd en sådan utveckling av vårt 
samhälle är en uppgift för Djurens Rätt. Uppgiften kan hante-
ras genom faktainsamling, opinionsbildning och påverkansar-
bete, det vill säga genom traditionell Djurens Rätt-verksamhet.
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	6.2 
Lagstiftning och myndighetsansvar

Överväganden
Den nuvarande lagstiftningen på jaktområdet har inte som hu-
vuduppgift att skydda djur, utan utgår primärt från jägarnas 
intresse av att få skjuta djur. Frågor som rör jakt handläggs cen-
tralt av Naturvårdsverket, inte av Djurskyddsmyndigheten.
 Mot bakgrund av att de djur som jagas utsätts för minst lika 
stor påverkan som de djur som hålls i fångenskap så torde det 
också ligga i samhällets intresse att de skyddas på jämlikt sätt. 
Detta kan inte ske i en lagstiftning som utgår från jägarnas in-
tressen. Genomförandet av en sådan lag bör inte heller åläggas 
någon myndighet som även har att ta hänsyn till andra intres-
sen.

Förslag
Den nuvarande djurskyddslagen omfattar djur som hålls i fång-
enskap. Den omfattar även vilda djur om de används som för-
söksdjur. Man skulle kunna utvidga djurskyddslagen så att den 
omfattar de vilda djur som människan utnyttjar för sina intres-
sen. På så vis skulle de vilda djurens skydd stärkas. Frågor som 
rör de vilda djuren skulle också hamna under Djurskyddsmyn-
dighetens domän, vilket skulle innebära att de skulle handläg-
gas av en myndighet som inte har andra hänsyn än djurskyddet 
att ta hänsyn till. En sådan förändring skulle innebära att djur-
politiken mer tydligt stod på egna ben.
 Ett annat förslag är att en djurbalk (jämför med miljöbalken 
som infördes 1999) inrättas och att samtliga frågor som rör 
djur samlas under den. 
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Lagen förbjuder inte jägarna att skjuta kalvens mamma.
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	6.3 
Tillsynen över jakten

Överväganden
Idag har jaktledaren ett stort ansvar för tillsynen över jakten. 
Egentillsyn är i sig något positivt, men den kan aldrig ersätta 
behovet av officiell tillsyn. Länsstyrelsen kan dessutom utse 
jakttillsyningsmän, som får i uppdrag att kontrollera efterlev-
naden av jaktlagstiftningen.
 För att säkerställa att de krav som ställs i lagstiftningen följs 
krävs en officiell tillsyn, det vill säga en tillsyn som utförs av 
staten eller av kommunerna. 

Förslag
Jakten måste omfattas av offentlig tillsyn. Staten bör utarbeta 
bindande föreskrifter för hur den ska se ut. Om de vilda djuren 
fördes in i djurskyddslagen så skulle jakten omfattas av djur-
skyddstillsynen.
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	6.4 
Djurdödande som nöjesverksamhet

Överväganden
Flera av riksdagspartierna har slagit fast att de vill arbeta för 
att vårt samhälle ska bli djuretiskt hållbart. Vad som menas 
med det är fortfarande otydligt på de f lesta håll. Men en fråga 
som borde vara central i en strävan mot ett djuretiskt hållbart 
samhälle är att dödande av djur av rena nöjesskäl inte ska få 
förekomma.
 Frågan om att döda djur av nöjesskäl har diskuterats f litigt, 
inte minst av filosofer. Djurrättsfilosofen Tom Regan anger i 
boken »In defense of animals« att djurrättsrörelsen bör ha som 
mål att få till stånd ett totalt förbud mot nöjesjakt.
 Som redovisas i rapporten sker mycket av jakten av rena nöj-
esskäl. Dit hör inte minst uppfödning av fåglar med enda syfte 
att de sedan ska släppas ut framför jägare, för att de ska få skju-
ta på dem. 

Förslag
Förbud bör införas mot nöjesjakt.



�� UR DEN JAGADES SYNVINKEL – En rapport om djur som utsätts för lidande och död

	6.5 
Grytjakt

Överväganden
Grytjakten har under lång tid varit kraftigt ifrågasatt. Jord-
bruksverket har angivit att det är oetiskt att jaga djur på ett så-
dant sätt att man avsiktligt utsätter dem för situationer där de 
hotas samtidigt som de är förhindrade att undfly hoten. Även 
Svenska naturskyddsföreningen, Sveriges Veterinärförbund 
samt djurrätts- och djurskyddsorganisationerna har uttalat sig 
mot jaktformen.
 Enligt studien från Sveriges veterinärmedicinska anstalt så är 
inte de grytanlagsprov som sker idag förenlig med djurskydds-
lagens krav.

Förslag
Förbud bör införas mot grytjakt och grytanlagsprov.
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	6.6 
Godsjakt

Överväganden
Att skjuta på fåglar som fötts upp för att de sedan ska släppas 
ut framför jägarnas bössor kan inte betraktas som något annat 
än ren nöjesverksamhet. Verksamheten är starkt ifrågasatt från 
många håll, inte minst utifrån det faktum att den är onödig och 
den leder till onödigt lidande för de fåglar som blir påskjutna.

Förslag
Förbud bör införas mot så kallad godsjakt, det vill säga jakt på 
fåglar som föds upp för att släppas ut framför jägarnas bössor.
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	6.7 
Kompetenskrav på jägarna

Överväganden
Djurlidandet skulle minska om krav ställdes på jägarnas skjut-
förmåga. Seriösa jägare har länge krävt lagstadgade skjutprov 
men motarbetas av Svenska Jägareförbundet. Även de äldre jä-
garna som hade vapenlicens när Jägarexamen infördes borde gå 
jägarutbildning.

Förslag
Jägarexamen för alla och årliga godkända skjutprov både med 
hagel och kula. 
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	6.8
En stärkt eftersöksverksamhet

Överväganden
Eftersöksverksamheten är mycket viktig, eftersom den syftar 
till att minimera lidande hos djur. Lagstiftningen ställer idag 
krav på att man vid jakt på klövvilt ska ha tillgång till en spår-
kunnig hund och att man vid jakt på fågel ska ha en hund som 
kan markera nedslagen.
 Dessa krav är otillräckliga, om syftet med verksamheten ska 
kunna uppnås. För att kraven ska kunna uppnås bör man ställa 
tydligare kompetenskrav, bland annat måste man slå fast vilken 
spårkunnighet en hund bör ha. Att endast ställa krav på att en 
hund vid fågeljakt ska kunna markera nedslag är inte tillräck-
ligt.
 Man bör också införa legitimation för förare och hund, som 
visar att de besitter den kunskap som är nödvändig vid efter-
sök.

Förslag
Krav bör införas på att tillgång ska finnas på legitimerad förare 
och hund.
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14 000 älgar skadskjuts varje år.
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Jakten är en udda hobby och sysselsättning som går ut på att 
skjuta på levande varelser. Jakten är dock inte lika rolig för de 
jagade som för jägarna. Men det är sällan den ses ur de jagades 
perspektiv. Mäktiga ekonomiska och andra intressen ser till 
människor hålls i okunnighet om det lidande som djuren ut-
sätts för. Det finns ingen djurskyddslag och ingen tillsyn som 
skyddar de jagade djuren.
 Djuren i våra marker är redan hårt pressade av människans 
aktiviteter. Dessutom utsätts de för jakt. Djur skadskjuts i 
okänd omfattning och lider i tysthet under längre eller kortare 
tid. Många utsätts för mycket svårt lidande. Djur hetsas av hun-
dar och drevkedjor, förföljs ända in i sina gryt, fastnar i fällor 
och föds upp under onaturliga förhållanden bara för att »sättas 
ut« som skottavlor.

Älgar
Jägarna lär sig att sikta på älgarnas lungor, som har stor »träff-
yta«. Av ett rätt placerat lungskott dör älgen av kvävning och 
ramlar inom  några hundra meter. Skadas bara en del av lung-
orna försöker den undkomma och det dröjer längre innan den 
dör. När jägaren skjuter i buken flyr älgen vidare och kan hit-
tas död eller döende i ett kärr eller annat vatten. Djur som fått 
käken avskjuten orkar springa undan, men kan inte dricka eller 
äta. Och de som skjutits i ett ben kan halta vidare och överleva 
ett tag, men har sämre chanser att överleva vintern. De moder-
lösa kalvarna kan gå länge och ropa efter sin mor och har dåliga 
förutsättningar att överleva och de kor som mist sina kalvar 
kan söka länge efter dem.
 Det finns väldigt få undersökningar om de djur som skad-
skjuts. En undersökning om älgar som Svenska Jägareförbun-
det gjorde 1998 visar att 75 procent av de påskjutna djuren föll 
omkull inom synhåll från skottplatsen, 11 procent ramlade 

7. 
Jakten ur de jagades 
perspektiv
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inom 100 meter från där de blivit skjutna och 14 procent av 
djuren flydde längre. Det handlar om 14 000 skadskjutna djur. 
Och 4 500 som eftersöket aldrig hittade.

Tre exempel från jakten:
En älgjägare i Kalix hörde ett jämrande och klagande ljud från 
grannbyns jaktmarker. Det kom från en älgkalv som tidigare 
skadskjutits och hade en infekterad skottskada. Kalven försökte 
komma undan jägarens hund, men orkade inte resa sig. Jägaren 
kopplade hunden och avlivade den skadade kalven som hela ti-
den klagat och skrikit, förmodligen efter sin mamma.
   Dagen efter höll grannbyns jaktvårdsområde ett extra styrel-
semöte och beslöt att beivra att jägaren gått in på deras område 
och avlivat kalven. Han avstängdes från jakt under hösten 1998. 
Senare upphävdes förbudet av länsstyrelsen
 I slutet av december skadsköt ett jaktlag i Jämtland en älgko. 
Eftersom det var mörkt redan klockan tre på eftermiddagen 
uppsköts eftersöket till klockan nio morgonen efter. När de hit-
tade älgkon levde hon fortfarande men var döende, det var över 
25 grader kallt och hon var full med rimfrost.
 Samma jaktlag skadsköt en älgko men struntade i eftersöket 
eftersom det snart var mörkt och hon »säkert klarat sig«. Men 
en kvinna i laget blev förbannad och gick själv med sina två trä-
nade eftersökshundar och hittade kon efter någon timme. Hon 
var skjuten genom levern och hade lagt sig i ett kärr. 

Rådjur
Rådjur jagas ofta med drivande hundar vilket innebär att de 
springer förbi jägaren som skjuter på ett djur i rörelse. Jägarkå-
ren består inte av idel vältränade skyttar som klarar av att skju-
ta direktdödande skott. Någon undersökning om hur många 
rådjur de skadskjuter finns inte. Men hagelskott av otränade 
och/eller omdömeslösa jägare mot springande rådjur resulterar 
i många skadskjutningar.

Harar
Även harar jagas med drivande hundar. Haren lever under vin-
tern på lågenergiföda och har en komplicerad matsmältning. 
Den behöver vila sig och smälta maten under den korta vin-
terdagen istället för att kanske f lera dagar i veckan springa för 
livet undan jägarnas långbenta hundar – ibland i djup snö. När 
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haren inte dör av hagelsvärmen utan bara skadas kan hunden hinna ifatt 
och bita ihjäl den.

Fåglar
Inte bara specialuppfödda fåglar skjuts. Även vilda fåglar är utsatta för jä-
garnas hagelskott.  Ofta f lyger fåglar i f lock och många som inte dödas av 
hagelsvärmen skadas av enstaka hagel. När hundar skrämmer upp till ex-
empel fjällripor f lyger de bort från jägarna och haglen träffar dem bakifrån 
där de lättare slår in i fjäderskruden. En undersökning på döda gäss som 
gjorts av Sveriges Ornitologiska förening 1969 tillsammans med Jägareför-
bundet visade att hela 60 procent hade gamla skottskador från hagel.
 Fåglar, som andra djur, ägnar största delen av sin vakna tid till födosök 
men störs i detta av att bli jagande.

Exempel på fågelskytte på gods
En jaktledare sköts ner under en fasanjakt på ett gods i Skåne. En norsk 
toppdirektör träffade honom i baken med en hagelsalva. Jaktledaren ville 
tidigt avbryta jakten eftersom direktören inte kunde hantera geväret, men 
fick inget gehör från de övriga i sällskapet.
	 Ur	Aftonbladet

Rävar
Rävar får jagas dygnet runt. På natten ofta på åtel. Jägare skjuter inte bättre 
i mörker, så skadskjutna rävar är nog inte så ovanligt. En undersökning 
som gjordes då man tog fram en fotsnara för rävar visade att många rävar 
som dödats hade gamla skottskador. Man räknade också med att de med 
ännu svårare skador avlidit. 
 Rävar som fastnar i snaran försöker gömma sig under ett träd dit de orkar 
släpa med sig snaran. Snaran ska vittjas på morgonen, någon tillsyn att så 
sker finns inte.

Ingegerd Erlandsson
Djurens Rätts ansvariga för jaktfrågor
Har Jägarexamen    
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Djurens Rätt    www.djurensratt.se
Riksdagen    www.riksdagen.se
Regeringen    www.regeringen.se
Naturvårdsverket   www.naturvardsverket
Djurskyddsmyndigheten  www.djurskyddsmyndigheten

Svenska jägareförbundet  www.jagareforbundet.se
Jägarnas riksförbund   www.jagarnas-riksforbund.com

Riksföreningen Hänsynsfull jakt http://home.swipnet.se/~w-  
      56820/rhj/index.htm

8. 
Länkar
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Djurens Rätt (f d Nordiska samfundet mot plågsamma djurförsök) 
bildades 1882 och är idag Sveriges största djurrättsorganisation, 
med närmare 40 000 medlemmar. Vi är partipolitiskt obundna och 
jobbar med lagliga metoder för ett djurvänligt samhälle. 

Grunden för vår djursyn är att djur har rätt att bete sig naturligt 
och måste respekteras som unika individer. Det är utifrån den djur-
synen vi vill stoppa det lidande som människor utsätter djur för. Hu-
vudområdena för vår verksamhet är djurförsök, lantbrukets djur och 
pälsindustrin. 

Vi arbetar med ett brett perspektiv för att skapa ett djurvänliga-
re samhälle. Vi har kontakter med politiker och myndigheter för att 
förändra djursynen i lagstiftningen och andra bestämmelser. Dess-
utom arbetar vi mycket med opinionsbildning riktad mot allmänhe-
ten, för att öka respekten för djur och skapa medvetna konsumenter 
som handlar djurvänligt. 

Hjälp oss att hjälpa djuren! Vår verksamhet är helt beroende av 
frivilliga bidrag.

För mer information:
Besök www.djurensratt.se eller ring 08-555 914 00 så får du veta 
hur du kan stödja oss.
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Det pågår ett krig i Sverige! Det är ett anfallskrig mot obeväpnade individer, var-
av de flesta bor i skogen. Kriget pågår under så gott som alla årets dagar, med 
avbrott under så kallad yngeltid. Men det intensifieras under hösten. Då får bär- 
och svampplockarna maka på sig när de grönklädda vapenbärarna intar skogen 
för att döda cirka hundra tusen exemplar av skogens konung. Många älgar dö-
das dock inte direkt, utan de skadas och flera går en plågsam, lidandefylld och 
utdragen död till mötes. 

Djurens lidande hamnar aldrig i fokus i de jaktbilagor som brukar finnas i lokal-
tidningarna. Där hamnar istället krigarna, troféerna och prylarna från vapen- och 

övrig jaktindustri. Men de senaste 
åren har man dock kunnat skönja 
en växande jaktetisk debatt. Oftast 
har den varit förvisad till insändar-
sidorna. Men den kommer alltmer 
fram i andra sammanhang. Som till 
exempel när Demokratiutredningen 
slog fast att djur utsätts för större 
lidande under den svenska älgjak-
ten än det lidande som djur åsam-
kas under slakt utan bedövning (en 
verksamhet som av djurskyddsskäl 
är förbjuden i Sverige). Eller när den 

statliga utredningen om viltvårdsuppdraget angav att den oetiska godsjakten 
hotar hela jakten.

Den här rapporten står på de jagades sida. Den beskriver de djur som jagas i 
Sverige. Den avslöjar också vilka det är som jagar, och att de svenska jägar- 
organisationerna till och med bedriver propaganda på förskolorna för att kunna 
fylla sina led i framtiden. Vapenindustrins roll avslöjas också. Dessutom innehål-
ler den tio förslag på angelägna förändringar.

Rapporten är skriven av: Angelica Berg, Ingegerd Erlandsson, Staffan Melin och Roger 
Pettersson
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