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bokanmälan

Hunting hygiene 

Veterinärna Sauli Laaksonen, Finland,
och Peter Paulsen, Österrike, har tillsam-
mans skrivit boken Hunting hygiene.
Namnet kan vara en smula missvisande
då boken innehåller så mycket mer än
bara jakthygien. Utgångspunkten är en
finsk bok som används för utbildning 
av det som EU-lagstiftningen titulerar
– utbildade personer för en första
undersökning av frilevande vilt i sko-
gen. 

Det finns separata kapitel om ana-
tomi och fysiologi hos de jaktbara
djuren, förekommande sjukdomar
hos djuren, identifiering av ett sjukt
djur och av dess sjukdomar, jakthy-
gien, miljöhygien, matförgiftningar
från viltkött och slut ligen lite kort 
om olika frilevande vilda jaktbara djur.
Denna bredd är en styrka samtidigt som
de lokala/nationella förhållandena får
mindre plats och fördjupning. Det är
utmanande att klämma ihop alla euro-
peiska viltsjukdomar med olika relevans
på olika regioner, olika kontrolltraditio-
ner och hygientänkande i en enda bok.
Det är på samma sätt utmanande att
skriva på engelska när den genomsnitt -
liga europeiska jägaren ofta vill läsa på
sitt eget modersmål. Författarna använ-
der redan i inledningen både ”Europe”
och ”abroad” i samma mening och upp-
manar läsaren även senare i boken att
särskilt beakta olika saker ”when abroad”.
Detta kanske illustrerar utmaningen i att
skriva ur ett EU-perspektiv.

KRÄVER BAKGRUNDSKUNSKAPER
En del av texterna kräver bakgrundskun-
skaper för att kunna greppa hur allt
hänger ihop. Denna bok kan därför med
fördel användas som en lärobok för en
kurs med en kompetent handledare.
Även när det gäller att snabbt slå upp en
del fakta för den invigde yrkesmannen
har denna bok sin plats, inte minst tack
vare av de informativa bilderna. 

Det är lite synd att boken inte gör så
tydlig skillnad mellan det frilevande och
hägnade viltet. De otaliga bilder av ren
som finns i boken kan missleda icke-
nordbor att tro att det är fritt fram att
jaga den semi-domesticerade renen eller
den fridlysta finska skogsrenen (Rangifer
tarandus fennicus). Även begreppen slak-
teri och vilthanteringsanläggning hante-
ras utan den tydliga skillnad som ändå
finns i den gällande gemenskapslagstift-
ningen.

VACKER MEN DYR BOK 
Den stora behållningen med denna bok
är inte bara det europeiska perspektivet.
Boken är också den vackraste bok om
viltsjukdomar och hanteringshygien jag
hållit i min hand. Det finns en stor
mängd fina informativa bilder om olika
sjukdomar och parasiter. Många är dess -
utom tecknade av en av författarna,
Sauli Laaksonen. Det kan dock ur
samma estetiska perspektiv kännas egen-
domligt att på samma uppslag betrakta
en semidomesticerad nordisk ren mitt i

en förlossning avbildad bredvid ett
avsnitt om brucellos. 

Priset på boken kan kännas högt. En
tusenlapp hos Wageningens egen hem -
sida och ca 1 700 kronor på svensk nät-
bokhandel. Eventuellt skulle detta
kunna avhjälpas genom att den kunde
köpas i elektronisk form. Om boken fått
en ytterligare sväng eller två med korrek-
turläsning kanske man skulle kunnat
rätta till lapsusar såsom att radiologiska
och kemiska faror kallas för infektioner.
De två författarna är så pass kompetenta
veterinärer att bristerna i boken måste
bero på avsaknaden av experternas sista
handpåläggning, inte av okunnighet.
Kanske måste vi också förstå att förfat-
tarna genom denna bok är bland de 
första som skriver för den geografiska
verklighet som vår gemensamma unions-
 lagstiftning stakar ut. Något som kräver
stora och breda kunskaper och nya per-
spektiv. Sett i det ljuset är ”Hunting
hygiene” en spännande bok.
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Svenska Sällskapet för Djurtandvård, 
SSDt, är en ideell förening med syftet 
att sprida kunskap om djurtandvård. 
Föreningen är öppen för veterinärer, 
tandläkare, djursjukvårdare, tandskö-
terskor, tandhygienister samt stude-
rande inom dessa.
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