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JEGERE – NÅ OGSÅ SOM VOLDSMENN OG DYREMISHANDLERE !
Etter et langt jeger liv har mange av oss opplevd, og ikke minst lest, en del negative
synspunkter på den norske jegerstanden.
På internettsiden til bedriften Manimal, www.manimal.no, har innehaver og
atferdskonsulent Gry Løberg skrevet en artikkel om dyremisshandling.
For oss jegere er det verd å merke seg avsnittet med overskriften, sitat:
Jegere og dyremisshandling
”Noen forfattere har foreslått at de holdningene og atferdende som dyremishandlere har,
kan sammenlignes med de som jegere har.
Agnew (1989) mener at jegere har en mer dominerende holdning til dyr, hvor de mener
at dyr har en helt annen plass her på jorden enn mennesker og at vi mennesker derfor
gladelig kan jakte på de.
Statman (1990) påsto at jakt kombinert med trusler om misshandling eller reell
misshandling kan være en indikator på at vi har med å gjøre en voldsperson.
Pope – Lance og Engelsman (1987) mener at dyremishandlere også kan drepe den for
sportens skyld.
Adams (1994) mener at vold i hjemmet både mot menneskene og dyr øker rett før
jaktsesongen.
Hertzog og Burghardt fant ut at noen mennesker tok barna med på dyremisshandling for
å lære de å tolerere å bli med på jakt. Men det ser ut til at det finnes lite empiriske
studier på dette. I motsetning til dette har en ny undersøkelse av Flynn (2002) avdekket
at det ikke er noen sammenheng mellom det å være jeger og det å misshandledyr og
egne familiemedlemmer”. Sitat slutt.
Det er naturligvis prisverdig at mennesker engasjerer seg i generell dyrevelferd og
spesielt i dyremisshandling. Men dette er noe av det groveste overtramp og angrep i
mot jegerstanden på lang tid.
Måten Gry Løberg driver sin kamp for dyrevern på er ikke samlende, men
stigmatiserende. Dette er ikke rette framgangsmåten viss meningen er å skape mer
forståelse for vår omgang med dyr.
I Norge har vi en lang og tradisjonsrik jaktkultur og etikk, med jakthunden i sentrum.
Jegere utgjør en meget stor gruppe av hundeeiere, og dermed også en stor gruppe av
medlemmene i Norsk Kennel Klubb.
Og det er for øvrig verd å merke seg, at Gry Løberg opptrer forholdsvis ofte i vårt felles
medlemsblad ”Hundesport”.
Jakthundeeiere erfarer virkelighetens verden, og vet derfor at man må ha god kontroll og
styring over hunder med lave terskler på sentrale instinkter. Videre vet vi at hunden må
behandles med godhet, omsorg og respekt, om man skal få en velfungerende jakthund
hvor det viktige tillitsforholdet jeger / hund er på plass. Det kan ikke være mye tvil om at
jakthundene er noen av de hundene som lever de mest innholdsrike livene, da disse får
utløp for sine iboende instinkter, og tilbringer mye tid sammen med sine eiere i hundens
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rette element – naturen.
Det fremgår i Løbergs artikkel at hun refererer til andre forfattere og forskere. Men det
er Løberg selv som faktisk har skrevet artikkelen, og på den måten har valgt å bringe
frem slike ekstreme holdninger til jegerstanden - uten selv å ta avstand i fra dette.
Jeg spør; hva er hensikten med avsnittet, og hvor står Løberg selv?
Selv om avsnittet i Løbergs artikkel avsluttes med en henvisning til Flynn (2002), så
sitter man igjen med et inntrykk av at Gry Løberg er ute etter å stigmatisere en hel
gruppe hundeeiere som har et ekte og godt forhold til natur og dyr, og hund i
særdeleshet.
Hundefolket og hele hundesaken, er ikke tjent med slike holdninger som Gry Løberg
henviser til i artikkelen, og dermed bringer til torgs. Jeg håper derfor at flere vil engasjere
seg i sakens anledning.
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