Till Naturskyddsföreningens styrelse
Angående taggtråd
1904 var taggtråden tämligen ny i Sverige och efter en åsknatt i Falsterbo, så var inte mindre en
15 hästar skadade av den nyss uppsatta taggtråden runt deras beteshage. Fem av hästarna dog
eller fick avlivas. 1905 kom ärendet upp i Sveriges Riksdag. Taggtråden vann då med knapp
marginal. Så har det även varit de följande fyra gångerna. Idag får man inte sätta upp taggtråd
kring hästar.
Varje år dör ett stort antal vilt i såväl befintliga taggtrådsstängsel som i kvarglömda eller kvarlämnade rullar av taggtråd. Vanligtvis är det ugglor och hjortvilt som hamnar där. För fåglar med
sin tunna hud är vistelsen i taggtråden oftast fatal medan för hjortviltet det oftast blir ett långt
lidande innan skadorna läker. Men det inträffar även att hjortvilt fastar så illa att de dör av svält i
taggtrådens grepp.
Djurskyddet Sverige har agerat mot taggtråd, men vad har Naturskyddsföreningen gjort?
Idag krävs bete för att vidmakthålla många av våra fina naturreservat. Men även i dessa finns
mycket taggtråd. Oftast är det en taggtråd som överliggare i hägnen. Skälet är troligen att
människor inte skall ta sig över staketet. Innanför går kor eller får. Ingen bryr sig om dessa blir
skadade eftersom statistik över taggtrådsskador saknas, då de skickas till nödslakt. För hästar
finns en tydlig statistik. Därav särreglerna.
Runt våra betade strandängar finns trots samtal med länsstyrelsen lika mycket taggtråd som
tidigare. Trots mer än 50 år i Naturskyddsföreningen kan undertecknaren av detta inte påminna sig
att föreningen någonsin agerat. Det är dags för Naturskyddsföreningen att göra något åt eländet.
5 fotobilagor bifogas
Skanör 2011-08-30
Jan-Åke Hillarp
Vice ordförande

Falsterbonäsets Naturvårdsförening, Box 32, 239 21 Skanör

Kaja i taggtråd, NVO Knävången, Skanör.

Tofsvipa i taggtråd, NR Beijershamn, Öland.

Tofsvipa i taggtråd, Flommens NR, Skanör.

Knölsvan 2K i taggtråd, Flommens NR, Skanör

Hornuggla i taggtråd, Storevång Skanör.

