
Utredningen angående fällfångst.  

 

Fällfångsten har varit viktig för överlevnaden av människan i 1000-tals är. Fångstgroppar, snaror och 

slagfällor har försörjt människan med päls och kött och på så sätt skapat en förutsättning för 

överlevnaden i den karga världsdel som vi idag kallar Nordeuropa. 

 

Med inträdet i den Europeiska Unionen och med det moderna urbana synsätt som människan i dag 

präglas av så har denna uråldriga fångstradition ifrågasatts otaliga gånger. Och något luttrat kan man 

konstatera; nu är det dags igen.. 

 

Vårt eget Naturvårdsverk har under våren, via ett remissförfarande, gett oss jägare kännedom om 

deras senaste förslag på regeländringar som berör fällfångsten. Men i och med det så har de också 

blottat sin stora okunskap om den Svenska jakten med fällor. En okunskap som tangerar begreppet 

inkompetens.  

 

Här har Jägareförbundet gått i svaromål mot denna vansinniga utredning på ett bra sätt. Trots att 

remistiden var direkt oanständigt kort så har länsföringarna kunnat vara med, tycka till, och bidra 

med genuin kunskap om hur fällfångst fungerar. Vi skall vara glada och stolta över vårt förbund som 

kan ta striden om den enskilda jägarens rätt att även i fortsättningen kunna nöjt gillra loss en mård 

från en stockfälla med 1000-åriga anor. Visserligen är striden mot verket inte avgjort ännu men så 

länge vi har vårt jägareförbund så finns det hopp.  

 

Det kräver ett stort ansvar på den som sätter ut fångstredskap oavsett typ av redskap att dessa skall 

vittjas och ses över. Ett stort ansvar att vi jägare sköter den jaktliga etiken. Med jägarskolan och en 

alltmer utbildad jägarkår så kan man med fog påstå att vi verkligen sköter vårt ansvar. Det skall vi 

också fortsätta att göra.  Och då behövs det inga fler utredningar från Naturvårdsverk eller liknande 

myndigheter! 

 

  

Tummen upp för de jägare som sköter om fällorna och tummen ner för Verk och byråkrater som 

hittar på problem som inte finns! 

  

Harald Holmquist 


