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VAR MED OCH PÅVERKA
VÅRA JAKTTIDER

NEGLIGERAR 
DEMOKRATISKT BESLUT

VILT KONTRA TALL PÅ  
VÄLBESÖKT JÄGARTRÄFF

Arbetet med att se över jakttiderna har startat 
och du som är medlem kan lämna förslag till 
ändringar. Lyssna också på riksjaktvårds- 
konsulent Daniel Ligné i Svensk Jakts webb- 
radio där han berättar om processen. 

LÄS MER SID 2

Länsstyrelsen undergräver Viltförvaltnings-
delegationens roll, samt åsidosätter demo-
kratiska beslut. Det skriver Torsten Nilsson, 
ordförande Jägareförbundet Uppsala, och 
generalsekreterare Bo Sköld. 
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SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET är en folkrörelse med cirka 155 000 medlemmar. Förbundet bildades 1830 i syfte att rädda viltstammarna, samt att främja en lång-
siktigt hållbar jakt. Principerna att arbeta med både viltets och jaktens förutsättningar står fortfarande i centrum. Svenska Jägareförbundet har även ett Jakt- och 
viltvårdsuppdrag av regeringen att leda den praktiska jakten och viltvården i Sverige.

Över 200 åhörare fyllde den stora hörsalen 
på Collegium i Linköping en vardagkväll 
mitt i januari för att diskutera vilt kontra 
jord och skog.
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VAR MED OCH PÅVERKA
VILKA JAKTTIDER VI SKA HA
Arbetet med att se över de jakttiderna vi har i Sverige 
har startat och du som är medlem i Jägareförbundet 
kan lämna förslag till ändringar. 

Dina förslag skickar du till jakttidsforslag@jagareforbundet.se  Börja dock  
med att lyssna på riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné i Svensk Jakts webb- 
radio HÄR där Daniel berättar om processen. 

JÄGARSKOLAN
– VÄRVA I VÅR!
 
Påminn alla jägarskole- 
instruktörer som du kom-
mer i kontakt med att de 
får 125 kronor per värvad, 
betalande medlem! 

Pengarna kommer som presentkort i 
utvalda jaktbutiker. Dessutom deltar 
de i ett lotteri om en plats på en exklu-
siv klövviltjakt på Öster Malma.

När man som jägarskoleelev går med i 
förbundet under våren får man med-
lemskap med tidning till halva priset 
och det räcker ända till 30 juni 2020! 
Priser blir då för Ungdom (upp till 25 
år) 150 kronor och för Ordinarie 300 
kronor. Alla förmåner, som Svensk 
Jakt, våra försäkringar och medlems-
rabatter ingår förstås.

Mer information, filmer, presenta-
tionsmaterial och annat finns HÄR.
Är du instruktör? hör av dig till med-
lemsservice så skickar vi gärna Svensk 
Jakt som du kan dela ut på kursen!

Helena Schnackenburg, marknadsansvarig

MATERIAL TILL 
NYHETSBREVET
Det interna nyhetsbrevet 
kommer ut sista fredagen i 
varje månad. Skicka text och 
bilder till Malou Kjellsson 
på malouk@telia.com. 

Riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné pratar om jakttider på Svensk Jakts webbradio. 

SATSAR PÅ ATT SPRIDA
KUNSKAP OM NATUREN 
Svenska Jägareförbundet får 400 000 kronor i form  
av projektbidrag från Svenskt Friluftsliv. Bidraget ska 
användas till att sprida kunskap om naturen. 

En broschyr om naturen ska spridas via Utbudet.se, en plattform där skolor 
och lärare kan beställa gratis hjälpmedel till sin undervisning. Målet är att nå 
ut till minst 1 000 skolklasser

Bakgrunden till satsningen är att människors kunskap och kontakt med 
naturen minskar och förbundet har under en tid sett en ökad efterfrågan 
och ett ökat behov av att dela med sig av sina kunskaper om den svenska 
naturen. Förra året togs det fram ett informationsmaterial, ”Välkommen till 
naturen”, i begränsad upplaga som provdistribuerades via Utbudet.se och 
tog slut inom en vecka. Över 80 skolor beställde materialet. 

– Därför är det nu mycket glädjande att få möjlighet att trycka och sprida en 
större upplaga. Genom ökad förståelse om naturen så stimulerar vi också  
naturintresset och samt förståelsen för viltförvaltningen, säger Josefina  
Höglin, ungdomsansvarig på Svenska Jägareförbundet.

FOTO: MARTIN KÄLLBERG

MEDLEMS 
-RABATTER
Medlemsrabatten på hemlarm via 
Verisure är nu avslutat. Den medlems-
rabatt vi haft på ögonoperationer hos 
Memira avslutas den 31 mars. 
Saknar du någon medlemsrabatt?  
Undertecknad tar gärna emot tips! 
Maila helena.schnackenburg@jagare-
forbundet.se eller ring 010-584 70 68. 

Helena Schnackenburg, marknadsansvarig

mailto:jakttidsforslag@jagareforbundet.se
https://svenskjakt.se/start/nyhet/webb-radio-forbundet-vill-ha-forslag-till-nya-jakttider/
https://svenskjakt.se/start/nyhet/webb-radio-forbundet-vill-ha-forslag-till-nya-jakttider/
https://svenskjakt.se/start/nyhet/webb-radio-forbundet-vill-ha-forslag-till-nya-jakttider/
https://jagareforbundet.se/medlem/jagarskola/
https://jagareforbundet.se/medlem/jagarskola/
mailto:helena.schnackenburg@jagareforbundet.se
mailto:helena.schnackenburg@jagareforbundet.se
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FILMER LYFTER VILTMATEN 
Fyra korta filmer har producerats för att lyfta fram 
det svenska viltköttet. Syftet är att de ska visa en unik 
svensk resurs som tas tillvara på ett hållbart sätt.

Filmerna är även översatta till engelska och visas också för utländska tittare.
Det är Jakt är Jakt som producerat filmerna tillsammans med SPLAY och de 
ingår i ett av de viltmatprojekt som Svenska Jägareförbundet fått medel för 
av Jordbruksverket. Ungefär 140 000 har sett filmerna hittills. Du får gärna 
dela filmerna! Se filmerna HÄR.

Christina Leuhusen Nilson-Dag, informationsansvarig

VEM ÄR ÅRETS  
VILTKOCK?
Lördagen den 2 februari 
avgörs vem som blir Årets 
Viltkock.

På Eriksberg i Blekinge kommer de två 
finalisterna Emil Lindfors från restau- 
rang Bryggargatan i Skellefteå och 
Emil Hedblom från restaurang Buusta-
mon i Åre att tillaga sina vildsvins- 
rätter. Bakom priset Årets Viltkock står 
Viltmatakademin, som tillsammans 
med Eriksberg och Svenska Jägareför-
bundet vill höja intresset och kunska-
pen om viltkött. 

Vill du vara med och smaka och se när 
Årets Viltkock utses, boka in dig på 
https://eriksberg.se/. Antalet platser är 
begränsat.

Svenska Viltmatakademins vision är 
att allt vilt från de svenska skogarna 
kommer konsumenten tillgodo och 
målet för Svenska Viltmatakademins 
arbete och engagemang är att nå ”Vilt-
mat på var mans tallrik”.

FÖRBUNDET FÅR 52 MILJONER 
UR VILTVÅRDSFONDEN
I slutet av december tog den sittande övergångsreger-
ingen beslut om att tilldela Svenska Jägareförbundet 
drygt 52 miljoner kronor ur viltvårdsfonden. Förbun-
det får fortsatt förtroende för sitt arbete med att leda 
och organisera delar av jakten och viltvården.

Trots den parlamentariska röra som rådde i riksdagen krävdes ändå att 
beslut fattas. Ett av många viktiga beslut var att fördela de pengar som via 
statliga jaktkortet hamnar i viltvårdsfonden. Jägarnas pengar går i det här 
avseendet tillbaka till jakten och viltvården. 

Regeringen beslöt att fördela samma summa som föregående år, det vill 
säga 52 250 000 kronor till Svenska Jägareförbundet. Regeringens beslut är 
ettårigt och följer tidigare års beslut.

– Det är förstås väldigt positivt, och det känns bra att vi också fick ett besked 
innan jul och nyår, säger generalsekreterare Bo Sköld.
Likt tidigare år ska pengarna gå till ett antal utpekade verksamhetsområden, 
där ett nytt område har lagts till övriga.
– Regeringen vill att vi lyfter fram viltköttet som ett prioriterat fokusområde, 
säger Bo Sköld.

Boo Westlund, Svensk Jakt

MISSA INTE 
SVENSK JAKTS 
PODDAR
På svensk jakt.se finns 
mycket att hämta. Bland 
annat poddsändningar om 
jakt och viltförvaltning.

I poddsändningarna diskuterar 
Svensk Jakts journalist Lars-Henrik 
Andersson olika ämnen med Jägare- 
förbundets jaktvårdskonsulenter. 
Klicka på rubrikerna och lyssna.

• Påverkar jakten småviltstammarna? 
Med Jägareförbundets jaktvårdskon-
sulent Niklas Lundberg.
• Dovvilt och dovviltförvaltning. Med 
jaktvårdskonsulent Anders Nilsson.
• Älgar och älgförvaltning. Med jakt-
vårdskonsulent Björn Sundgren.
• Fällor och fällfångst. Med jaktvårds-
konsulent Niklas Lundberg.

https://jagareforbundet.se/aktuellt/forbundsnyheter/2019/01/jagareforbundet-och-jakt-ar-jakt-fortsatter-lyfta-viltmaten-i-avsnitt-fyra/
http://network.mynewsdesk.com/wf/click?upn=SASeJDV6eOY66DgXc8Fmbxzvm3obEkRuwQnLIw5nbIU-3D_i9R-2F-2Fl-2BqV7-2F3PB7aeQ8ZHOVneCzmckKWhE6qTaEgo9KbIhjtlsR0SxUmZFw8pa6Tg7F6kywqdvp6jw9E3O9nbtv57kygGp-2BMs7At37-2BH-2BUT6gTeFxIQm3T8WLSkEhAjIekvVq0s-2FIeCos3ILOTwsn-2BBrcXkG8JLj2gmfm6p-2BAiYGRvgdrIAQ0S3J-2BkaRUG6jnuY19o-2B5A3Vbe72hxpXXfGYkqMQDcVrBCHgPaKJ-2FtPoitWbz5-2FzkIfRFPoffCzleko-2FwVUA5NiH-2BOsUMJ7SDi2Yq8KSMXWxkkeHIH5oRbfhxF64cS3TUtVnvl1bqBAqJsluZ7OVb3lNo-2FTxVQxLeqrrGrWRhrFhcy8F8mo4RNS0CExKq3jW2XMkxQElTzPdhTqCb80hGcxFaC-2FA4aGoIKg-3D-3D
https://svenskjakt.se/jakt-prylar/jagartips/podd-paverkar-jakten-smaviltstammarna/
https://svenskjakt.se/jakt-prylar/jagartips/podd-vi-surrar-om-dovvilt-och-dovvilforvaltning/
https://svenskjakt.se/jakt-prylar/jagartips/podd-vi-surrar-om-algar-och-algforvaltning/
https://svenskjakt.se/viltvard/fallor-fallfangst/webb-radio-vi-snackar-fallor-och-fallfangst/
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NYTT REKORDÅR 
FÖR SVENSKJAKT.SE
Aldrig tidigare har Svenskjakt.se haft så många besök 
och unika besökare som under 2018. Och antalet in- 
loggade på sajten mer än fördubblades under året!

Med nästan 6,5 miljoner besök och 2 miljoner unika besökare under 2018 
slogs den tidigare rekordnoteringen för svenskjakt.se.
– Otroligt roligt! Att våra besökssiffror, som redan låg på mycket höga nivåer, 
fortsätter att öka är nästan osannolikt. Det är ett tydligt kvitto på att redak-
tionens arbete uppskattas av våra främsta uppdragsgivare: våra läsare, säger 
Svensk Jakts chefredaktör Martin Källberg.

FÅ HAR LIKA FINA SIFFROR
– Svensk Jakt är en liten redaktion och alla sliter hårt för att servera läsarna 
bästa möjliga material, såväl i pappersform som digitalt. Av alla redaktioner 
i vårt land är det ytterst få, om ens någon, av Svensk Jakts storlek som kan 
stoltsera med lika fina siffror.

– Trafikökningen ser vi i såväl mobiler som datorer och läsplattor. Och för att 
ge dig som läsare en så bra hemsidesupplevelse i din mobil eller läsplatta har 
vi under året uppdaterat Svensk Jakt-apparna för både Android och iOS vid 
ett flertal tillfällen. Apparna finns att ladda hem gratis från Google Play och 
App Store och vi kan redan nu utlova ännu vassare appar under det kom-
mande året.

FLER SKAPAR KONTO
 Under 2018 har också allt fler prenumeranter av Svensk Jakt, det vill säga alla 
medlemmar i Jägareförbundet som har tidningen, valt att skapa konto och 
loggat in på Svenskjakt.se. På ett år har antalet inloggade mer än fördubblats!

– Den som betalar för Svensk Jakt ska självklart få mer än den som inte  
betalar för sig. Därför har vi successivt ökat andelen premiumartiklar på 
svenskjakt.se, vilket fallit mycket väl ut. Den som loggar in kan även välja 
vilka ämnesområden han eller hon vill få mer information om. Vi försöker 
i allt vi gör utgå från läsarnas behov och önskemål, vad de vill läsa om, och 
hur de vill få det serverat, säger Martin Källberg.

- Vi är oerhört stolta över det förtroende läsarna visar för oss, och kommer 
att göra allt för att även i framtiden leva upp till förväntningarna genom att 
fortsätta leverera trovärdig journalistik på jaktens område.

Olle Olsson, Svensk Jakt

FLEST LÄSARE
I KALMAR LÄN
Av medlemmarna i Jägare-
förbundet har Kalmar län 
den högsta andelen Svensk 
Jakt-läsare. 

Det framgår av medlemssiffrorna som 
presenterades efter årsskiftet. I Kal-
mar län har 85,6 procent av medlem-
marna valt medlemskap med tidning. 
Lägst andel återfinns i de tre nordli-
gaste medlemslänen. I Västerbotten 
är andelen lägst, 74,6 procent. Totalt 
har 81,2 procent av Jägareförbundets 
medlemmar valt ett medlemskap som 
inkluderar Svensk Jakt.

Martin Källberg, chefredaktör

Kalmar län 85,6 % 
Skåne 84,7 %
Halland 84,3 %
Gotland 84,2 %
Örebro län 84,1 %
Blekinge 83,9 %
Östergötland 83,6 %
Kronoberg 83,5 %
Jönköpings län 83,3 %
Södra Älvsborg 83,3 %
Västmanland 83,3 %
Skaraborg 83,1 % 
Södermanland 82,9 %
Gävleborg 82,2 %
Västra Götaland Väst 82,2 %
Uppsala län  82,0 % 
Stockholms län 81,7 %
Dalarna 78,8 %
Värmland 77,3 % 
Norrbotten 76,8 %
Mittnorrland 75,8 %
Västerbotten 74,6 %
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Svensk        Jakt
S V E NSK A  JÄG A R E F ÖR BU N DE T S  T I D SK R I F T

KOMMUNIKATIONSPROJEKT 
HAR PÅBÖRJATS
 
Som en konsekvens av årsstämmans beslut för Jakten 
på framtiden 2024 har ett projekt med syfte att utveckla 
Jägareförbundets kommunikation startats upp. 

Inom ramen för projektet görs nu en medlems- och läsarundersökningför  
att få underlag från medlemmarna kring deras inställning till förbundets 
information/kommunikation, läsarvanor, med mera. Projektet med kommu-
nikationsutveckling ska vara klart till sommaren.

Magnus Rydholm, kommunikationschef

https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_sv_jakt.SvenskJakt
https://itunes.apple.com/us/app/svensk-jakt/id897845279?l=sv&ls=1&mt=8
https://svenskjakt.se/login/
https://svenskjakt.se/login/
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VILT KONTRA TALL PÅ  
VÄLBESÖKT JÄGARTRÄFF
Jägarna är fantastiska. Deras intresse för sin hobby är 
monumentalt. På annat sätt går det inte att förklara att 
över 200 åhörare fyllde den stora hörsalen på Collegi-
um i Linköping en vardagkväll mitt i januari.

Trots ett i dessa tider infekterat ämne som vilt kontra jord och skog var stäm-
ningen god på det välbesöka jägar- och markägarmötet som hölls i Linkö-
ping på tisdagen den 15 januari. Att skadorna måste minska var föreläsarna 
överens om, däremot var det skilda åsikter om hur målet ska nås. Initiativet 
till träffen hade tagits av Linköpings södra älg- och kronskötselområde, som 
sedan hade fått Linköpings jaktvårdskrets, LRF och Södra med i båten. Målet 
med övningen var att öka förståelsen olika intressen emellan samt att betona 
samförvaltning och flerartsförvaltning av klövviltet. Läs hela artikeln HÄR.

Jan Henricson, Svensk Jakt

NYA REGLER 
FÖR INTYG FÖR 
MÅLSKYTTE
Skytteföreningar som är 
anslutna till Svenska Jägare- 
förbundet kan utförda in-
tyg till medlemmar som 
vill ha licens för vapen som 
endast ska användas till 
målskytte, inom skjut- 
banans normala verksam-
het; det vill säga jaktskytte.

– Nu har förbundsstyrelsen beslutat 
om nya regler, som tydliggör hur det 
ska gå till när föreningarna utfärdar 
sådana intyg, säger generalsekreterare 
Bo Sköld.

AVGÖRS NATIONELL
Den stora förändringen mot tidigare 
regelverk är att styrelsen för skytteför-
eningen bara ska intyga medlemmens 
aktivitet, det vill säga att den sökande 
faktiskt är på skjutbanan och tränar, 
samt tävlar.

– Ifall det enskilda vapnet, som skytten 
vill ha målskyttelicens på, är lämpligt 
med hänvisning till Svenska Jägare- 
förbundets reglemente och aktuell 
skyttegren ska avgöras av förbundet 
på nationell nivå. Det är naturligt att 
den som utfärdar reglementet också 
avgör vilka vapentyper som är lämp- 
liga, säger Bo Sköld.

REGLER SKICKAS UT
”Svenska Jägareförbundets regler för 
föreningars utfärdande av förenings-
intyg för vapenlicens” skickas nu ut till 
alla anslutna skytteföreningar. Eventu-
ella frågor kring detta besvaras av Lars 
Björk, som är skytteansvarig.

-– Det rör sig om ganska få ärenden 
där personer bara vill ha vapen för 
målskytte. Det medför att det finns en 
osäkerhet hos många skytteföreningar 
hur de ska hantera frågan. Därför har 
förbundsstyrelsen beslutat om nya 
regler som ska tydliggöra för skytte- 
föreningen hur man ska behandla 
dessa frågor, säger Bo Sköld.
Se reglerna HÄR.

Leif Thomsen var moderator på det välbesöka jägarmötet där Anders Nilsson, Jägareförbun-
det, Tomas Andersson, Södra, och Anna Åman, LRF, diskuterade vilt, skog och jord. 

I KALMAR LÄN VÄRVAS  
REKORDMÅNGA NYA JÄGARE
Jägareförbundet Kalmar län har utvecklat ett koncept 
som gjort att länet ligger i topp när det gäller att värva 
unga medlemmar. 

– Vi tycker vi hittat ett upplägg som fungerar riktigt bra, säger Erica Lindquist 
från Jägareförbundet Kalmar.
Vad är det då man gör i Kalmar län? Jo, grundförutsättningen är ett bra 
samarbete mellan jaktvårdskretsarna, länsföreningen och Studiefrämjandet 
kring Jägarskolan.
– Vi vill av naturliga skäl visa upp vad Jägareförbundet är och jobbar för. Sam- 
tidigt vill vi att de som tar jägarexamen ska få mer kunskap än utbildningen ger 
dem. Därför har vi ett antal aktiviteter riktat mot de som tar jägarexamen.
Läs hela artikeln HÄR.

FOTO: JAN HENRICSON

https://svenskjakt.se/start/nyhet/vilt-kontra-tall-pa-valbesokt-jagartraff/
https://jagareforbundet.se/aktuellt/forbundsnyheter/2019/01/nya-regler-for-intyg-for-malskytte/
https://jagareforbundet.se/aktuellt/forbundsnyheter/2019/01/i-kalmar-lan-varvas-rekordmanga-nya-jagare/
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VILTKAMEROR FÖRBÄTTRAR 
ROVDJURSINVENTERINGARNA
Ny lagstiftning underlättar användningen av viltkame-
ror. Och jägarnas kameror blir nu viktiga hjälpmedel 
för att få till bättre inventeringar av stora rovdjur. Inte 
minst i områden där spårsnö saknas.

– Jägarnas kameror kommer att hjälpa oss otroligt mycket i inventeringsar-
betet av lodjur och varg. Uppsatta kameror jobbar dygnet runt veckans alla 
dagar och en bild eller filmsekvens räcker för att få en föryngring godkänd, 
säger Sone Persson som är naturbevakare vid länsstyrelsen i Gävleborgs län. 
Läs mer och få tips om hur du ska få rovdjuren på bild HÄR.

Olle Olsson, Svensk Jakt

KONFERENS 
OM AFRIKANSK 
SVINPEST
I samband med mässan 
Jagd und Hund i Dort-
mund, Tyskland, håller 
FACE och EU-kommis-
sionen en konferens om 
afrikansk svinpest.

Temat för konferensen, som hålls 30 
januari, är hur Europas jägare ska 
förberedas på att utrota afrikansk 
svinpest. Under dagen kommer det 
att redogöras för det aktuella läget för 
sjukdomen i Europa och vilka åtgärder 
som vidtagits. Representanter för jord-
brukssektorn och grisköttsindustrin 
kommer att ge sin syn på frågan.
FACE är den gemensamma organi-
sationen för Europas jägareförbund, 
vars ordförande Torbjörn Larsson 
även är Svenska Jägareförbundets ord-
förande. Han kommer också att öppna 
konferensen.

Svensk Jakt

ANVÄND BILDBANKENS BILDER 
ÄVEN VID SAMARBETEN
 
I all Jägareförbundets verksamhet går det bra att an-
vända foton från Bildbanken. Det gäller hela Jägare- 
förbundet, nationellt, län och kretsar.

Även i samarbeten med andra organisationer och företag kan bilderna 
användas. Det är dock alltid nödvändigt att det verkligen tydligt framgår att 
Jägareförbundet är en samarbetspartner.

Lika viktigt är att bildbyline finns med, med fotografens namn eller när vi 
använder Mostphotos bilder. Skriv så här: Foto: Mostphotos eller Foto: För-
namn Efternamn. Detta ska framgå på alla ställen där ett foto publiceras, på 
webben, i dokument och brochyrer. Bildavtalet gäller dock inte för publice-
ring i bokform.

För att hitta bilder, gå in på: https://jagareforbundet.se/bildbanken och logga 
in med: jaktkort123

Madeleine Lewander, webbansvarig

NY FORSKNING  
OM SVINPEST
Smittvägarna mellan vild-
svin och tamgris när det 
gäller afrikansk svinpest  
är fortfarande oklara, men 
ett nytt forskningsprojekt 
ska undersöka metoder för 
kontroll och förebyggande 
åtgärder.

– Förebyggande åtgärder behövs för 
att förhindra spridning, inte minst 
med en allt större och tätare vildsvins-
stam, säger Karl Ståhl, biträdande 
statsepizootolog vid Statens veterinär-
medicinska anstalt, SVA.
Stiftelsen Lantbruksforskning har 
anslagit 2,9 miljoner kronor till ett 
projekt som leds av Karl Ståhl. Forsk-
ningsprojektet startar den 1 januari 
2019 och ska pågå i tre år.

Boo Westlund, Svensk Jakt

FOTO: MOSTPHOTOS

https://svenskjakt.se/jakt-prylar/jagarnas-kameror-forbattrar-inventeringarna-av-rovdjur/
https://jagareforbundet.se/bildbanken
https://www.sva.se/om-sva/pressrum/nyheter-fran-sva/ny-forskning-for-att-stoppa-afrikansk-svinpest
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DAGS FÖR 
AVTACKNING?
Årsmötestider är avtackningstider
Våra snygga och stilrena manchett-
knappar med örnen på är väl en väl-
digt fin present till någon du vill tacka 
av ordentligt? Mässing från Skultuna, 
levereras i en vacker ask. Kostar 395 
kronor för länsföreningar, kretsar och 
kontor samt 500 kronor för vanliga 
medlemmar.

Helena Schnackenburg, marknadsansvarig

SÄMRE MÅLUPPFYLLELSE MED 
SLOPAT BRUNSTUPPEHÅLL
I Västerbotten förs diskussioner om att slopa brunst- 
uppehållet i älgjakten. I en rapport från Jägareförbun-
det Västerbotten jämförs måluppfyllelsen i älgavskjut-
ningen med Norrbotten som inte har något brunst- 
uppehåll. Där är fyllnadsgraden sämre.

För fyra år sedan tog viltförvaltningsdelegationen i Norrbotten beslut om att 
slopa brunstuppehållet. En av anledningarna var att få bättre måluppfyllelse 
i älgavskjutningen. I Västerbotten, som har kvar brunstuppehållet, förs nu 
diskussioner om att göra som Norrbotten och jaga älg även under älgens 
brunstperiod. Det är framför allt storskogsbrukets företrädare i viltförvalt-
ningsdelegationen som vill ta bort brunstuppehållet.
 
TYDLIGT RESULTAT
Jägareförbundets utredning är gjord av Jimmy Nyman, jaktvårdskonsulent i 
Västerbotten.
– Resultatet är tydligt om vi jämför avskjutningsstatistiken och måluppfyll- 
naden mellan Norrbotten och Västerbotten. Det blir inte högre måluppfyll-
nad med slopat brunstuppehåll, säger han.

– Statistiska analyser av ackumulerad avskjutning visar tydlig att måluppfyll-
naden inte förbättras med slopat brunstuppehåll. De två ”premiärerna” före 
och efter brunstuppehållet verkar kraftsamla jägarna. Tidsmässigt finns det 
gott om tid för att jaga älg, säger Jimmy Nyman.

TILLRÄCKLIGT LÅNG JAKTTID
Jägareförbundet antog vid förbundsstämman i Kiruna ett styrdokument 
gällande älgförvaltningen. Där slår förbundet fast att jakt inte ska bedrivas 
under älgens brunst.
– Storskogsbruket vill ta bort brunstuppehållet i Västerbotten men från 
jägarhåll menar vi att jakttiden är tillräckligt lång för att klara målen i älgför-
valtningen, säger K G Abramsson, ordförande Jägareförbundet Västerbotten. 
Läs hela artikeln HÄR.

 Lars-Henrik Andersson, Svensk Jakt

12 027 TOG 
JÄGAREXAMEN
Intresset för att ta Jägarexa-
men är fortsatt högt. 

Under 2018 genomfördes 12 027 god-
kända teoretiska prov i Jägarexamen. 
Det är en liten minskning jämfört med 
2017 då det genomfördes 12 800 prov. 
I början av 1990-talet var antalet god-
kända teoriprov som störst. 1991 var 
toppåret med 27 000 godkända prov.
År 2000 var intresset som lägst. Då 
skrevs bara lite drygt 7 600 prov.

 – 2007 skrevs 8 000 godkända teori-
prov, därefter har intresset för Jägar-
examen ökat. Toppnoteringen på 
2000-talet var 2015 då drygt 13 300 
klarade teoriprovet, därefter har in-
tresset dalat lite men det är fortfaran-
de glädjande många som både läser 
Jägarexamen och som klarar teori- 
provet, säger Henrik Falk, ansvarig  
för samordningen av Jägarexamen 
i Jägareförbundets region Mitt.

Olle Olsson, Svensk Jakt

https://svenskjakt.se/start/nyhet/samre-maluppfyllelse-med-slopat-brunstuppehall/
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När riksdagen beslutade om att införa 
Viltförvaltningsdelegationer var det för att 
skapa möjligheter för berörda intressenter 
att påverka viltförvaltningen. Viltförvalt-
ningsdelegationen fick också mandat att 
besluta om övergripande riktlinjer bland 
annat vad avser miniminivåer för rovdju-
ren. Delegationen skulle alltså inte bara 
vara rådgivande – utan ha beslutsrätt.

När Viltförvaltningsdelegationen i Uppsala skulle fatta 
beslut om att sänka miniminivån för lodjur gick frågan till 
omröstning. Förslaget som Jägareförbundets representant 
lade fram innehöll en sänkning från 11,5 lodjursföryngringar 
till 5. Detta röstades igenom av Viltförvaltningsdelegatio-
nen, men länsstyrelsen valde efteråt att istället att fastställa 
nivån till 10 föryngringar, vilket var länsstyrelsens förslag till 
delegationen.

TYVÄRR INTE OVANLIGT
Agerandet från länsstyrelsen i Uppsala är frustrerande, 
 men tyvärr inte ovanligt. Länsstyrelsen undergräver där-
med Viltförvaltningsdelegationens roll, samt åsidosätter 
demokratiska beslut.

I förordningen som reglerar vad en Viltförvaltningsdele-
gation ska göra är det tydligt att den ska ha beslutsrätt om 
övergripande riktlinjer. I paragraf 4.1 står det också: ”En 
viltförvaltningsdelegation ska pröva frågor om godkännan-
de av det förslag till miniminivåer för förekomsten av björn, 
lo, varg och järv i länet som enligt 4 § första stycket förord-

ningen (2009:1263) om förvaltning av björn, varg, järv, lo 
och kungsörn ska lämnas till samverkansrådet”. Om inte 
miniminivåer är övergripande riktlinjer, vad är då det?

RESPEKTLÖST AGERANDE
Länsstyrelsens agerande är respektlöst mot jägarnas med-
verkan och medför att förutsättningarna för att samarbeta 
med rovdjursinventeringar i Uppsala län allvarligt försvåras. 
Jägarna i Uppsala län kommer inte att ställa upp när deras 
insatser inte leder till konkreta åtgärder, utan tvärt om per-
manentar dagens situation.

Det är helt uppenbart att Sveriges riksdag behöver stärka 
och förtydliga mandaten och arbetsordningen för Viltför-
valtningsdelegationerna. Nuvarande bristfälliga tillämpning 
av för förordningen där en del länsstyrelser inte ger delega-
terna utrymme att fullfölja sitt uppdrag påverkar trovärdig-
heten, engagemanget och därmed dess avsedda funktion i 
viltförvaltningen. 

FÅR INTE VARA MENINGSLÖSA
Svenska Jägareförbundet har tidigare påtalat problematiken 
och de skillnader som förekommer runt om i landet. Förbun-
det för dialog med riksdagens företrädare om behovet av att 
förtydliga Viltförvaltningsdelegationernas roll och mandat 
för att uppnå den funktion i viltförvaltningen som avsågs.

Få saker är så förödande för samhällsengagemanget som att 
inse attden egna insatsen är meningslös. Viltförvaltnings- 
delegationerna är viktiga för att skapa lokal delaktighet, 
kunskap och förståelse för viltförvaltningen. De får därför 
inte tillåtas vara meningslösa.

 Bo Sköld, generalsekreterare Svenska Jägareförbundet
Torsten Nilsson, ordförande Jägareförbundet Uppsala

FOTO: MOSTPHOTOS

LÄNSSTYRELSEN I UPPSALA  
NEGLIGERAR DEMOKRATISKT BESLUT


