Viltvård, vad är det?
Den första augusti 2014 är det åter dags för Jaktjournalens alla rovdjursjägare
att spänna upp fällorna och ladda vapnen för då inleds årets säsong av
rovdjurskampanjen. För tolfte året i rad får alla jägare delta som skjuter eller
fångar räv, grävling, mård, mink, iller, kråka, skata, måsfågel eller nötskrika
chansen att både göra en betydelsefull viltvårdsinsats men även vinna fina
priser, så skriver Jaktjournalen på sin nättidning.
Varför har man jakt på nötskrika? Varför har man jakt på någon av ovan nämnda
arter, de är naturens ”renhållningsarbetare” de gör ingen skada utan nytta. En
nytta människan inte kan åstadkomma med eller utan jägarbevis.
Enligt jägarkåren är dessa djur som skall jagas, i rovdjurskampanjen, bara
skräpdjur som förstör. Förstör för vem? Jägarens eget höga nöje att döda djur
fastställs av liknande event som Jaktjournalens ”Rovdjurskampanjen”. – Låter
som de är på Tivoli och har femkamp med kompisarna, i mina öron, - man kan
vinna fina priser, på att döda?
Viltvård är ett konstruerat ord för att göra dödande av det vilt som jägarkåren
anser skall dödas - legitimt – låter trevligare med viltvård än jakt och dödande.
Cirka 2 % av Sveriges befolkning är jägare och denna procent tar sig rätten att
rasera vår mångfald och sprida skräck i vår natur. Det finns inte en lugn stund i
naturen eftersom somligt vilt inte har en enda fredad dag, exempelvis räv.
Låt Sveriges natur få sin mångfald åter, hela jaktlagen och jaktförordning skall
under lupp och revideras – den är direkt felaktig mot rödlistade arter, - den är
alltför generös i vad som får jagas, -hur och hur många av var art som får dödas,
-ålderdomlig då fällfångst, en jaktteknik från 1700-talet, används än idag vilken
orsakar mycket lidande för djuret.
Dessutom är jägarutbildningen ett skämt – jag har tagit den själv –
ballistikkunskapen är nog den främsta, djurkunskapen i princip noll och därmed
vetskap om mångfalden och dess effekter totalt undanskuffad – finns inte med.
Och sist men inte minst vill jag väcka frågan om jaktvapen skall tillåtas att
förvaras i hemmet – det ter sig livsfarligt – för vissa djur rent bokstavligt,
eftersom det förenklar illegal jakt och den är inte obetydlig - läs bara BRÅ:s
rapporter i ämnet.
Ställ krav på politikerna att vårt djurskydd skall förbättras - och även gälla vilda
djur liksom ren - rent konkret.

Det är dags för alla oss svenskar att ta ansvar för vår natur,
ställ frågor till våra politiker – bombardera dem nu inför valet;
-Vilt vård, hur gör man det och varför?
-Fråga dem hur väl de känner till våra jaktlagar/jaktförordningen
-Hur väl de känner till mångfalden som helhet och i detalj
-Hur de röstar i kammaren för olika jaktförslag och varför.
Som enskild riksdagsledamot är man trogen sina partikamrater och mecenater
och inte er kära väljare – fast man ofta hör dem påpeka - ”Jag är vald av folket”
Vald till vadå, se till att vår natur fördärvas för nu och flera hundratals år
framöver, det pågår nämligen. För politikerna är vi alla bara ”en pinne i brasan”
vart fjärde år – kanske dags att ändra på det nu…
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