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Visst har djuren själ
Utrymmet för den här artikeln är begränsat, men exemplen
på väldokumenterat tanke- och känsloliv hos både vilda och
tama djur är otaliga. Vi menar att både de domesticerade
och de vilda djuren har vad man kan kalla själ – om man
med själ menar känslan för självet, identiteten som individ.
Dess existens hos djur är bevisad genom talrika experiment
och studier. Själen har en lång evolutionär historia och har
vuxit fram i samklang med vad som utgjort livet: barndom
och uppväxt, familj, positiva, skrämmande och plågsamma
upplevelser, synintryck och ljud.
Om du vill uppleva djurets själ, se ett levande djur in i
ögonen! Eller, om du vill, betrakta något av djuren på våra
bilder. Begrunda det du ser: en levande varelse – unik.
Ingen annan ser ut precis så. Ingen annan återspeglar just
den individualiteten: år av unika egenskaper, ett själv. Tänk
dig hur det skulle vara att blicka ut över världen genom
de ögonen! Ögon som återspeglar ett liv av upplevelser av
livsglädje men också av vildhet och hårda krav för överlevnad som du knappast kan föreställa dig.
När du upplevt något sådant får du kanske en annan inställning till dödandet av vilda djur som en sportaktivitet.
Jakt har nog alltid funnits hos de flesta folk – och naturligtvis bland djuren – men då för att få föda för överlevnad.
Jämförelser med nu existerande ursprungsfolk pekar på att
forna tiders jägare visade respekt och medkänsla med bytesdjuren. Den store indianhövdingen Seattle (död 1886)
sa exempelvis i ett berömt tal: ”Vad är människan utan
djuren? Om alla djur försvann skulle människorna dö av
andlig ensamhet...” Dagens jakt i länder som Sverige, särskilt troféjakt på rovdjur, är i stor utsträckning av ett helt
annat slag än den som i andra tider och under andra förhållanden utvecklades för överlevnad. Den är i dag en sorts
hobbyverksamhet som bedrivs utan hänsyn till det lidande
man förorsakar, ett lidande som är belagt genom gedigen
erfarenhet och vetenskaplig forskning.
Det är på tiden att en syn på de vilda djuren som motsvarar vår nuvarande kunskap om dem som tänkande och
kännande medvarelser, slår igenom i sedvänjor och lagstiftning. I Nya Zeeland har en sådan lagstiftning gradvis
slussats genom parlamentet de senaste fem åren och är nu
på plats. Enligt den skall alla djur – inte bara de ”högst
utvecklade” såsom schimpanser och delfiner – behandlas
som kännande** medvarelser.
Text: Carl-Gustaf Rosén
Foto: Hans Ring

*På engelska finns ett bra samlingsbegrepp för detta: sentience,
adjektiv sentient.
**I den nyzeeländska lagtexten framhålls att alla djur är sentient
beings.
Rekommenderad läsning: ”The Emotional Lives of Animals” samt
”Minding Animals” av Marc Bekoff, ”Djurens språk” av Eva Meijer,
”The Soul of the Wolf ” av Michael W Fox
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Oetisk fågeljakt
drabbar i slutänden
även rovfå glarna
Rovdjursföreningen har yttrat sig över Naturvårdsv erkets förslag gällande jakt på fåglar.
Föreningen påpekar det oetiska med den höga skad eskjutningsfrekvensen, att fågeljakten
saknar betydelse för att ge föda åt människor och a tt den sker med blyhagel. Påskjutna,
skadade och senare döda fåglar blir föda åt örnar so m drabbas hårt av blyförgiftning. I
fjälltrakterna vill föreningen begränsa jakten på rip or, då de är viktiga byten för rovfåglar.
Foto: Hans Ring

som beskriver dem i detalj: vad för slags djur, storlek, färg,
form och hur snabbt faran närmar sig. Olika delar av varningslätet har olika betydelse om ordningsföljden ändras,
d v s språket har en sorts grammatik.
Påståendet att människan är ensam om att kunna förmedla komplicerad verbal kunskap bygger på att vi utgår
från vårt eget sätt att kommunicera och inte inser att det
finns andra sätt att formulera ”ord” än med tungan och
stämbanden. Djurens signaler med hjälp av läten och olika
kroppsdelar bildar också språk som kan förmedla komplicerad information.

Kungsörnen får försämrad flygförmåga redan vid låga
blyhalter i blodet.

N

aturvårdsverkets förslag till jakttidsändringar gavs ut
uppdelat i två ”paket”. Paket 1 gällde däggdjur, olika
skyddsjakter samt jaktträning med hund. Föreningens yttrande i februari över Paket 1 finns att läsa om i Våra Rovdjur
nr 1/2020. Paket 2 handlar om allmän jakt på fåglar samt
skyddsjakt på enskilds initiativ på vissa fågelarter. Även om
inga rovfåglar eller ugglor berörs direkt kan de påverkas
indirekt av jakten på andra fågelarter.
Utgångspunkt i föreningens yttrande i mars över Paket 2
är att jakt ska bedrivas för att ta tillvara byten, att djurens
lidande ska minimeras, och att största hänsyn ska tas till
andra former av naturupplevelser och friluftsliv. Mot den
bakgrunden har bl.a. följande anförts i remissyttrandet:
• Rovdjursföreningen är starkt kritisk till jakttidsöversynens uppdrag att främja jakten och att ”inte ifrågasätta eller
motivera jakt som sådan”. Föreningen ställer sig frågande till
i vilket annat sammanhang den frågan ska diskuteras om
den inte hör hemma här.
• Skadeskjutning förekommer mer frekvent vid fågeljakt än
vid jakt på annat vilt. I en god jaktetik borde även djurvälfärden vara ett centralt begrepp år 2020. Föreningen noterar
att det inte gjorts några studier av skadeskjutningsfrekvensen på fågel under senare decennier i Sverige. Studier från
1980-talet visar på mycket höga andelar av skadeskjutna gäss.
Uppgifter på att en fjärdedel av gässen skadeskjuts redovisas.
En studie från 2012 i Danmark visar att 13 procent av de
vuxna vitkindade gässen har hagel i kroppen.
• Fågeljakten sker i huvudsak med hagelvapen. All jakt på
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änder och gäss sker invid eller över vatten, där användning av
blyhagel inte är tillåten. Blyhagelförbudet respekteras inte av
alla jägare och tillsynen av vilken ammunition som används
är obefintlig. Påskjutna, skadade och även senare döda fåglar
blir helt naturligt föda för rovfåglar och andra rovdjur eller
asätare, som därmed får i sig hagel från påskjutna fåglar. Andelen blyförgiftade örnar har ökat markant under senare år.
• Jaktens betydelse som en resurs för folkhushållet tas ofta
upp som ett argument för jakt. Vad betyder då fågeljakten i
det sammanhanget. Totalt producerades jaktåret 2018/2019
ca 208 ton fågelkött av redovisat antal skjutna vilda fåglar,
vilket motsvarar 0,021 kg per person. Konsumtionen av
kött uppgick samtidigt till 85,7 kg per person, varav tamfågel 22,3 kg per person. Fågeljakten saknar således betydelse
i det sammanhanget.
• SRF önskar att allmän jakt förbjuds på arter som inte
konsumeras, som havstrut, fiskmås, björktrast, nötskrika,
kråka, kaja, skata och råka och där eventuell jakt kan hanteras inom skyddsjaktsbestämmelserna.
• SRF anser inte att jakt på dalripa och fjällripa ska tillåtas efter 15 februari, med hänsyn till att arterna är en viktig
resurs för jaktfalkar och kungsörnar och även fjällugglor.
• SRF föreslår bättre synkronisering av jakttiderna både i
början och slutet av föreslagna jaktperioder och att större hänsyn måste tas till den absoluta majoriteten av befolkningen
som inte jagar. I huvudsak gemensam jakttid för allmän jakt.
Ingen allmän jakt efter årsskiftet, med hänsyn till fåglarna
själva och allmänheten.

Örnar skadas svårt och dör
I Våra Rovdjur nr 1/2016 skrev vi om det allvarliga problemet
med blyförgiftning som drabbar kungsörnar. Blyförgiftade örnar
hittas utslagna och döende. De får i sig bly från kvarlämnade
slaktrester och skjutna djur efter männinskans jakter och från
skadskjutna djur, bl.a. fåglar, som sedan dött. Blyförgiftningen kan
ge nervskador och en mängd symptom som ostadighet, förstörd
rörelseförmåga, nedsatt reaktionsförmåga, nedsatt flygförmåga,
blindhet och avmagring.
Två rapporter från Naturhistoriska Riksmuseet 2012 vittnar om
hög förekomst av bly och i höga halter, från ammunition, i påträffade döda eller döende örnar i Sverige som inlämnats.
I en studie 2017 av forskare vid bl.a. SLU, SVA, Naturhistoriska
riksmuseet och Umeå universitet på frilevande kungsörnar i
landet, framkommer att redan låga blyhalter i blodet kan försämra
örnarnas flygförmåga. Det görs även troligt att blyet, genom att
orsaka försämrad reaktionsförmåga, är en förklaring till att många
kungsörnar dödas av tåg. De hinner inte bort från banvallarna när
de lockats dit av annat tågdödat vilt.
Forskarna bakom studien förordar förbud mot all användning
av blyammunition.
Läs mer:
”Sublethal Lead Exposure Alters Movement Behavior in Free-Ranging Golden Eagles” av Frauke Ecke m.fl.
”Rapportering från projekt om undersökning av bly i leverprover
från havsörn 2005 —2011” samt ”Rapportering från projekt om
screening av bly i kungsörn 2005 —2011” av Helander, Räikkönen,
Ågren, Borg, 2012.

Lise-Lotte Norin
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