åtlar

Glaskross i älgkadaver
– funnet i vargrevir

Foto: privat

Foto: privat

→
Älgkadaver med krossat glas delvis instucket. Bilden
är tagen i år i Värmland. Närbild t.h. på glassplittret.

			Krister Kristensson

Foto: privat

Ett älgkadaver preparerat med glassplitter och en åtel
med nötkött upptäcktes i värmlandsskogarna i april i år.
Båda fynden är polisanmälda.
Älgkadavret låg i ett vargrevir och åteln låg i ett nyetablerat revir där ett vargpar har varit synligt under vintern
och vårvintern.
Vid nötköttåteln hade delar av köttet hängts upp, troligen för att öka och sprida vittringen. En jägare och en
polis bedömde därför anordningen som sannolik rovdjursåtel. Men då det enda man hittade i området var
denna utlagda kviga, blev det anmält som miljöbrott.
För den glaspreparerade älgen pågår förundersökning om jaktbrott.

Åtel bestående av kroppsdelar från nötkreatur. Placerad 15 meter från bilväg.

Utläggning av kött åt vilda djur kan vara både legal och illegal
Kort orientering om vad lagarna
säger. Det är i de flesta fall
förbjudet att lägga ut köttavfall
från tamdjur i naturen.
När man enligt jaktlagen ska bedöma om
ett jaktbrott är grovt ska man bland annat
beakta om det avsåg ett hotat, sällsynt eller
annars särskilt skyddsvärt vilt eller om det
utförts med en särskilt plågsam jaktmetod.
Grovt jaktbrott straffas med fängelse.
Att lägga ut ett kadaver preparerat med
glassplitter torde utan tvekan vara att anse
som ett grovt jaktbrott då syftet är att döda
eller skada vilt på ett plågsamt sätt.
En sådan åtel kan förstås drabba såväl hotade och sällsynta djur som vanliga sådana
och även drabba okopplade hundar.
Tillåtet är emellertid

att utfodra vilda rovdjur (till utfodring räknas åtling) under
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förutsättning att:
- det rör sig om hela eller delar av vilda djurkroppar, till exempel trafikdödade eller från
jakt, och att utfodringen görs inom kommunen eller närmast angränsande kommunen
där materialet har uppkommit eller påträffats.
- det döda djuret inte misstänks vara infekterat med sjukdomar som kan överföras till
människor eller djur.
Vad som däremot inte är tillåtet är att utfodra eller lägga ut åtlar för vilda djur med
animaliska biprodukter från produktionsdjur (nöt, gris, höns mm). Brott mot dessa
regler kan straffas med böter.
Man kan dock få särskilda tillstånd av
länsstyrelsen för att utfodra vilda djur med
animaliska biprodukter till exempel när det
gäller stödutfodring av örnar.
Otillåten utläggning av animaliska biproduk-

ter kan vara ett försök av en slarvig djurägare
att kostnadsfritt göra sig av med självdöda

djur. Men det kan också handla om att locka
rovdjur av ett eller annat skäl.
Jag har i Västmanland personligen hittat
utlagda får i skogen vid två tillfällen. Det
ena tillfället var den 20 februari i år och vi
var en hel grupp på utflykt som såg och dokumenterade saken. Vi såg också en varg i
anslutning till fårresterna.
De båda vargar från ”Skultunareviret” som
skyddsjagades under en 2½ månads period
efter att de angripit får i en hage, visade sig
vid SVA:s obduktion ha fårkött i magen
när de sköts.
Även den lagliga jakten med åtel bestående av vilda djurs kroppar eller kroppsdelar kan utgöra hot mot de stora rovdjuren.
Vargar patrullerar regelbundet åtlar, även
sådana avsedda för vildsvin, vilket kan utnyttjas för illegal jakt. Den illegala jakten
bedöms av forskarna orsaka hälften av all
dödlighet hos vargar. 		

Lise-Lotte Norin

våra rovdjur
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