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Mot ljusare tider
Även om mycket förändrades jämfört med året innan är det uppenbart att
2021 också till stor del präglades av den globala Covid-pandemin. En nästan
opåverkbar faktor som haft betydande effekt på den dagliga verksamheten
för hela förbundet. Från utbildningsverksamheten och skyttet till hur vårt
servicebolag har kunnat bedriva sin verksamhet.
I skrivande stund ser det dock onekligen ut som vi här i Sverige ser en ljusning i pandemin. Problemen kopplade till denna ser ut att bli allt mindre
och de restriktioner som funnits är, åtminstone för tillfället, avskaffade.
Således kan vi förhoppningsvis se fram emot en återgång till det normala.

Mikael Samuelsson
1:e vice ordförande

Anders Gruvaeus
2:e vice ordförande
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Peter Eriksson
ordförande

Förbundet har klarat den utmaning som de senaste åren inneburit väl.
Vår personal och våra förtroendevalda har lyckats ställa om både intern
och extern verksamhet till de nya förutsättningarna och har fortsatt leverera
nytta till medlemmar och samhället. Förbundets verksamhet har kunnat
fortsätta, men i andra former och med andra metoder.
Under 2021 tvingades Svenska Jägareförbundet hantera en i grunden mycket stor förändring när
det gällde basen av finansiering. I januari fattade regeringen beslut om att förändra det så kallade
Allmänna uppdraget och övergå till en ny form av finansiering via Viltvårdsfonden. Ett organisationsbidrag baserat på antalet jaktkortslösare är basen. Därutöver har förbundet deltagit, och
vunnit, ett antal av de upphandlingar gällande delar av viltvården som införts. Arbetet har varit
omfattande och förbundet har behövt plocka in kostsam expertis gällande upphandling. Dessutom
har en del personal lagt omfattande tid på upphandlingarna. Förändringen kommer att ställa nya
krav på förbundets organisation och hur vi arbetar med ett flertal uppdrag i förbundet.
Under 2021 sjösattes de nya jakttiderna efter beslut av regeringen. En flerårig process landade i
vissa delar väl och i andra delar mindre väl. Initialt väcktes kritik mot ändringen av jakttider på
ripa. Efter insatser av förbundet och flera andra organisationer och aktörer så valde regeringen att
ändra beslutet. Även frågan om jakt på råbock under våren har väckt kritik från betydande delar av
förbundet. Vi arbetar på alla nivåer för att förmå regeringen att justera även detta beslut.

KG Abramsson

Gun Fahlander

Lennart Johannesson

Madeleine Lilliehöök

Svenska Jägareförbundet fortsätter att vara en attraktiv organisation för landets jägare. Medlemsökningen fortsätter, även om det kan noteras en viss avmattning i ökningstakten. Förbundet har i
dag 154 226 medlemmar, vilket är en ökning med 4 701 personer sedan 2018.
Förbundets olika kanaler för kommunikation fortsätter att utvecklas och växa. Under 2021
besöktes Jägareförbundets hemsida av 2 183 009 unika besökare, en ökning med 2,4 procent,
och svenskjakt.se nådde nya höjder gällande antalet unika besökare – 2 949 344, vilket är en
ökning med 3,7 procent.
Det är uppenbart att det behövs ett starkt och tydligt jägareförbund för att företräda den svenska
jakten gentemot våra beslutsfattare på alla nivåer. Jakten och viltvården utmanas ständigt av andra
intressenter, myndigheter och politiska beslut. Ibland via mindre justeringar och ibland via större
försök att kullkasta principerna för jakten i Sverige. Förbundet kommer alltid stå upp för en lokalt
och regional baserad viltförvaltning byggd på vetenskap och fakta.
Förbundet kommer att följa samhällsutvecklingen på alla nivåer och vi ska fortsätta vara en
eftertraktad och respekterad organisation när det handlar om viltförvaltningens alla delar.
För jaktens, viltets och medlemmarnas bästa – idag och imorgon

Rebecca Lundholm Krig
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INLEDNING

ÄNDAMÅL OCH VISION

Svenska Jägareförbundet är en ideell förening som bildades 1830 och är en opolitisk
uppbyggd organisation av folkrörelsekaraktär.

Vårt grundläggande ändamål formulerades redan 1830 då vi bildades och i och med det
blev landets första landsomfattande jakt-, vilt- och naturorganisation. Omsorgen om de
vilda djuren var skälet. Viltstammarna utarmades på den tiden på grund av felaktiga jakttider och ett för högt jakttryck.

Utöver enskilda medlemmar och länsjaktvårdsföreningar är cirka 2 000 lokalorganisationer
anslutna till Svenska Jägareförbundet. Jägareförbundets styrelse består av ordförande, nio
ledamöter samt en representant för arbetstagarna. Generalsekreteraren ingår inte i styrelsen
men är föredragande vid styrelsens sammanträden. Generalsekreteraren leder tjänstemannaorganisationen som består av 112 anställda som finns i en rikstäckande organisation.

Jaktetik – en central del av vår vardag
Svenska Jägareförbundet anser att jaktetik är en central fråga som vi ständigt måste arbeta
med för att säkerställa vår trovärdighet och samhällets acceptans av jakt och viltförvaltning
och därmed främja de svenska jakttraditionerna. Våra jaktetiska riktlinjer samlar vi i följande
fem ställningstaganden:
1. Vi respekterar viltet, naturen, människan och samhället.
2. Vi vårdar en naturresurs på ett hållbart sätt.
3. Vi vårdar jaktens namn och rykte.
4. Vi söker och förmedlar kunskap.
5. Vi är noga med säkerheten.

Vår värdegrund – inte bara ord utan ett sätt att vara
Våra ledord är Öppenhet, Respekt och Ansvar.
Svenska Jägareförbundet är öppet för alla. Vi värdesätter nya idéer och konstruktiv kritik
som en viktig del i demokratin och utvecklingen av förbundet. Vi bjuder in till att fler ska
få uppleva jakt och viltvård, på så sätt ökar vi omvärldens kunskap om samspelet mellan
vilt, människa och samhälle. Vi är stolta över att företräda Jägareförbundet i allt det vi gör
och står för.
Vi har respekt för viltet, människan och naturen samt har klara jaktetiska riktlinjer.
Vi arbetar för att bevara och utveckla den svenska jakten och viltvården, nu och för
kommande generationer. Genom kunskap, erfarenhet och tydlighet skapar vi förtroende
i vår omgivning, vilket är avgörande för den svenska jaktens framtid. Vi respekterar och
stödjer varandra för förbundets bästa.
Vi tar gemensamt ansvar för utvecklingen av Svenska Jägareförbundet. Vi tar ansvar för
vår organisation genom att vara lyhörda och förankra våra beslut och vi tar samhällsansvar
genom att sakligt framföra fakta. Vårt eget ansvar är grundläggande, men som individer tar
vi också ansvar för helheten så att vision, mål och medel hänger ihop.

Det grundläggande ändamålet ligger fast, men är idag än mer utvecklat. Vi är en tydlig
jägarorganisation som, förutom jakten och medlemmarna, har naturvård i centrum.
Vi arbetar utifrån en stor respekt för viltet, naturen, människan och samhället som kan
sammanfattas i orden hänsyn och balans. Vi värnar friluftslivet och allemansrätten som
en viktig del av människors välbefinnande och som medlemmar i Svenskt Friluftsliv samarbetar vi också med andra friluftsorganisationer.
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Jägareförbundet består av enskilda medlemmar som är organiserade i 22 till förbundet
anslutna länsjaktvårdsföreningar. Föreningarna delar i sin tur in sin verksamhet i 303
jaktvårdskretsar. Föreningarna och kretsarna är självständiga juridiska personer med sina
respektive styrelser och årsstämmor. Föreningarna utövar sitt inflytande i förbundet genom
valda stämmoombud på Jägareförbundets årsstämma.

Svenska Jägareförbundets ändamål
Svenska Jägareförbundet ska genom en riksomfattande organisation bestående av länsjaktvårdsföreningar och jaktvårdskretsar, i samverkan med myndigheter och andra organisationer,
ta tillvara medlemmarnas intressen för jakt, viltförvaltning och natur genom:
• Att sprida kunskap om vilt och arbeta för ökad förståelse för människans
ansvar för naturen.
• Att arbeta för biologisk mångfald med artrika och livskraftiga viltstammar
i ett hållbart ekosystem.
• Att arbeta för att viltets behov av variationsrika och produktiva miljöer blir
tillgodosett.
• Att föra fram jaktens stora värde för människors livskvalitet samt viltet som
en förnyelsebar naturresurs.
• Att arbeta för en långsiktigt hållbar jakt bedriven utifrån god kunskap om
viltförvaltning och hög etik.
• Att lokalt, nationellt och internationellt arbeta för den svenska jakttraditionen
och för jaktens framtid.
• Att erbjuda god medlemsservice.
Vi är partipolitiskt obundna. Verksamhetens kvalitet främjas av hög integritet och en demokratisk organisation som ska vila på ett stort mått av förankring och transparens. Att medlemmar, förtroendevalda och tjänstemän strävar mot samma mål är en förutsättning för en
väl fungerande verksamhet. Därför måste vår organisation utvecklas kontinuerligt och en
modern och god arbetsmiljö säkerställas. Mångfald vad avser kön, etnicitet och kompetens
ska eftersträvas.

Svenska Jägareförbundets vision
Visionen är lika enkel som tydlig:

”Svenska Jägareförbundet ska med kraft och kunskap
leda och utveckla den svenska jakten och viltvården.”
Utifrån visionen bygger vi vår verksamhet och arbetar mot gemensamma mål.
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JÄGAREFÖRBUNDETS REGIONER
Situationen inom regionerna har fortsatt påverkats av pandemi
och restriktioner kring mötet mellan människor. Det har inneburit att fysiska möten, föreläsningar och vissa utbildningar
till viss del inte har kunnat genomföras som planerat. Digitala
utbildningar och koncept har istället fortsatt att utvecklats och
därmed bidragit till organisationens digitala utveckling. Merparten av regionernas personal har arbetat hemifrån och digitala
möten har till stor del ersatt fysiska möten såväl inom förbundet
men också i förbundets kontakter med myndigheter och organisationer, allt i syfte att minska risken för smittspridning.

Flerartsförvaltningens betydelse och komplexitet för ett hållbart och långsiktigt brukande av naturen blir allt tydligare i
södra och mellersta delarna av landet. Mångfald av klövvilt
och rovdjurens påverkan på viltstammarna är komplexa faktorer i den lokala och regionala
viltförvaltningen. Inom regionerna pågår ett kontinuerligt arbete med att öka kunskapen
om flerartsförvaltning där man också integrerar behovet av en kvalitativ viltövervakning.
Tillsammans har regionerna sedan 2018 stärkt täckningsgraden i viltövervakningen i syfte att
bädda för en stärkt lokal möjlighet till flerartsförvaltning.
Sedan tidigare har Jägareförbundet haft tre olika råd – Fjällrådet, Kustrådet och Rovdjursrådet. Under 2021 har ett nytt råd organiserats av förbundsstyrelsen – Fältviltsrådet. Råden
syftar till att hantera frågor som berör många jägare i Sveriges avlånga land och ta höjd i
Jägareförbundets arbete mot framtiden. De olika råden tar inte egna beslut utan är skapade
för att ge kvalificerade råd till förbundsstyrelsen. Frågor inom råden är av strategisk karaktär
där avvägningar görs mellan olika intressen. Råden har under året fått en rejäl uppryckning
genom stort engagemang i förbundsstyrelsen. Rådens uppgifter har engagerat regionerna i
dess verksamhet.
I mellersta och norra Sverige har förbundet anställt nya jaktvårdskonsulenter med anledning
av att tidigare konsulenter sökt nya utmaningar. I samband med rekrytering säkerställer förbundet framförallt Jägareförbundet kunskaper om jakt och vilt, men också erfarenheter från
andra roller inom svensk viltförvaltning. De regionala kommunikatörerna har fortsatt att
utveckla förbundets kommunikation och i början av 2022 kommer det presenteras en Pod
i syfte att nå ut till allmänhet, medlemmar och jägare via ett för Jägareförbundet nytt media.
Poden syftar till att ge ökad kunskap bland lyssnarna.
Inom regionerna pågår också en översyn av kontorslokaler. I Kristianstad flyttade man till
nya lokaler med bättre förutsättningar för medarbetares arbetsmiljö. I Jönköpings län har
nuvarande arbetsplats på Skedhult sagts upp och ska flyttas till utkanten av Jönköping, i syfte
att förbättra den fysiska och psykiska arbetsmiljön för medarbetare. I Luleå har man haft
bekymmer med vattenskador, vilket under långt tid gjort att lokalen inte kunnat nyttjas.
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Utmaningarna inom älgförvaltningssystemet har under 2021
blivit allt mer påtagligt. Dialogen mellan brukarintressen har
hårdnat och i många fall strandat. Ideellt engagerade människor
väljer att avsluta sitt engagemang i såväl skötselområden som
förvaltningsgrupper. Utvecklingen är oroande ur ett lokalt
jägarperspektiv. Större skogsbolag har under 2021 fortsatt valt
att lyfta ur marker från de tidigare etablerade skötselområden
för att bilda egna skötselområden med enbart eget innehav.
Konsekvensen har blivit att befintliga, fungerande och sammanhängande förvaltningsstrukturer slås sönder.

I linje med Jägareförbundets jämställdhetsarbete har projektet ”Jämställd viltförvaltning”
genomförts under 2019-2021. Projektets målbild var att öka andelen kvinnor på förbundets
poster i landets älgförvaltningsgrupper (ÄFG). Totalt antogs 92 deltagare varav 61 procent
var kvinnor till den nya digitala utbildningen Älgförvaltning, ekologi och människa. Vid kursens slut hade 73 personer klarat utbildningen.
Under 2021 nominerades och tillsattes de nya älgförvaltningsgrupperna i länen med många
av utbildningens deltagare som kandidater. 2018 var det 10 kvinnor av 338 på Jägareförbundets platser i landets älgförvaltningsgrupper. 2021 var det 17 kvinnor av 314 platser. Andelen
kvinnor ökade från 2,9 till 5,4 procent.
Övriga mål i projektet var ökad kunskap, förbättrat arbetsklimat inom ÄFG och ökad kunskap i digitala verktyg inom organisationen. Projektet genomfördes i nära samarbeten med
Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå universitet, Studiefrämjandet och vissa länsstyrelser.
Projektet följdes av en forskare från Umeå universitet, som under 2021 har skrivit en utvärdering ur ett vetenskapligt perspektiv (https://www.umu.se/nyheter/ny-rapport-med-fokus-pajamstalldhet-inom-viltforvaltningen_10578623/).
Några slutsatser var att: ”Jämställdhetsarbete tar tid, så det krävs ett fortsatt engagemang för
och arbete med jämställdhet inom ramen för viltförvaltningen. /…/ Fortsatta utbildningsinsatser inom SJF behövs för att nå uppsatt mål om ökad kvinnorepresentation. Andra mer
övergripande rekommendationer inför SJF:s fortsatta jämställdhetsarbete innefattar ett
aktivt ledarskap inom organisationen vad gäller jämställdhetsfrågor, översyn av potentiellt
exkluderande strukturer…/.”
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JAKT OCH VILTFÖRVALTNING

Avskjutningen fortsätter att öka för dovvilt och vildsvin. 69 118 dovvilt fälldes jaktåret
2020/2021 (55 773 året innan) och för vildsvin ökade avskjutningen med cirka 9 procent
och nådde 158 809 djur (146 068 året innan). Avskjutningen av älg ökade något till 82 827
(80 354 året innan). För de flesta övriga däggdjursarter och fågelarter är trenden i avskjutningen minskande eller stabil.
När det gäller vildsvin så har goda födobetingelser på många håll i landet de senaste åren
inneburit att landets jägare har fått rådet att en ökad jakt är nödvändig. Rådgivningen sker
på flera sätt. Länsansvariga konsulenter har ett stort antal enskilda kontakter med jägare
i olika ärenden. Vidare genomförs möten på jaktvårdskrets samt älgskötselnivå där flera
sakfrågor avhandlas, bland annat behovet av ökad vildsvinsjakt. Troligen har mörkerriktmedlen bidragit till den ökade avskjutningen och under första halvan av jaktåret 2021/2022
har jägarna på många håll i landet upplevt en klar minskning av vildsvinsstammen, vilket
även syns i Vildsvinsbarometern.
Förbundet kan konstatera att jakten på de stora rovdjuren det senaste året genomförts utan
stora konflikter. Visserligen finns det organisationer som motsätter sig jakten, men aktivisters
försök att stoppa jakten som förekommit tidigare år har i det närmaste upphört.
Jägareförbundet har fortsatt, efter formell upphandling av Naturvårdsverket, ett avtal om
inventering av stora rovdjur. Avtalets huvudsakliga syfte är att verka för ökad delaktighet av
jägarna i inventeringsverksamheten. Under 2021 genomfördes en björnspillningsinventering
i Norrbotten där Jägareförbundet regionalt var en aktiv part. Resultat väntas vår/försommar
2022. Resultat av tidigare spillningsinventering i Jämtland och Västernorrland presenterades
i juni 2021.
Den nya kameraövervakningslagstiftningen har möjliggjort att privatpersoner kan bidra
med bilder från viltkameror i inventeringsarbetet. I syfte att öka jägarnas engagemang har
förbundet under året tagit fram en särskild utbildning i ”Digital viltövervakning” med fokus
på lodjursinventering. Utbildningen innehåller även avsnitt om varginventering och framtida
användningsområden för viltkameror, som älginventering.
Jaktåret 2020/2021 fälldes 290 björnar under licensjakten. Skadskjutningsfrekvensen är fortsatt låg, troligen en följd av att många markägare fortsatt ställer krav på att man genomfört
skjutprovet Björnpasset. 82 lodjur och 27 vargar fälldes under licensjakt. Inga rapporter om
att skadskjutningsfrekvensen skulle vara ett problem vid jakt efter lodjur och varg har inkommit från länsstyrelsernas besiktningspersonal.
Kontinuerlig regional samverkan sker med landets länsstyrelser samt med Skogsstyrelsen.
Över landet deltar förbundet regionalt i både skogliga sektorsråd liksom i de regionala skogsprogrammen. Förutom med myndigheter sker också samverkan med organisationer inom
jord- och skogsbruk samt med friluftslivets organisationer. Under året har ett flertal samverkansprojekt inletts med offentlig sektor i syfte att få ut mer viltkött, främst vildsvinskött, i
skolbespisningar och på ålderdomshem.
Arbetet med viltsjukdomar har gått in i en mer operativ fas där förbundet via sin landsomfattande organisation är en viktig aktör vid övervakning och provtagning samt en resurs
för bekämpning om sjukdomar dyker upp. Förbundets personal har genomgått en utbildning
i regi av EU-kommissionen och är från och med 2021 kommissionens utsedde samordnare
för viltsjukdomar i landet.
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Jakttidsprocessen
Jägareförbundet har under de senaste åren jobbat
intensivt med frågan om jakttiderna. Det har varit
allt ifrån att ta in synpunkter från kretsar, länsföreningar och medlemmar till att skriva remisser
och försöka påverka beslutsfattare. Förbundet
har varit med i samtliga arbetsgrupper som
hanterat jakttiderna. Den förberedande konsultationsgruppen samt hela jakttidsberedningen
och de särskilda ar betsgrupperna för älg, skarv,
övriga däggdjur och fåglar. En total översyn av
jakttiderna har inte gjorts sedan millenieskiftet
och många ändringar behövde göras. En stor
osäkerhetsfaktor har också varit effekterna på
faunan av klimatförändringarna där förbundet
initierat studier och forskning.

2021–2022
OBS!
Nya jakttider
från 1 juli 2021
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Förbundet skattar för närvarande den årliga avskjutningen av cirka 50 viltarter. Avskjutningen för dessa arter redovisas i viltövervakningens årsrapport (se bilaga Viltforum 1/2021). Från
och med jaktåret 2017/2018 framställs länsvisa avskjutningsrapporter för samtliga län och alla
dessa finns att hämta hem på Viltdata.

En central del i hela jakttidsprocessen har varit
att förklara och driva frågan om att det är mycket
olämpligt att ha en direkt koppling mellan "rödlistan" och jakttiderna. För många arter på
listorna är jaktens effekt försumbar och även
talrika arter hamnar ibland på "rödlistan" om
numerären är osäker eller antas förändrats
snabbt. Förbundet fick till sist ett klarläggande
från IUCN (Internationella naturvårdsunionen)
att "rödlistan" inte ska användas för beslut om
jakttider, vilket var mycket positivt för en lång rad
arter som till exempel skogshare och kricka.
Den fleråriga processen avslutades under 2021. Den 6 maj beslutade regeringen om de nya
jakttiderna som skulle börja gälla från och med 1 juli. Det blev kort om tid mellan beslut och
verkställighet men förbundet hade planerat en informationsinsats och låg i startgroparna
med att uppdatera Jakttidtabellen och ”jakttidsgeneratorn” på hemsidan. Förbundet känner
inte till några misstag på grund av att man jagat enligt den gamla tabellen i ”god tro”, vilket
är mycket bra med tanke på att nästan 80 jakttider förändrades. Ett omfattande arbete under
sommaren har varit att hjälpa jägare, markägare och medlemmar att tolka de många nya
reglerna för skyddsjakt, inte minst för ”skyddsjakt på enskilds initiativ”.
Arbetet med jakttiderna var inte över i och med regeringsbeslutet eftersom regeringen beslutat att korta jakttiden på ripa i fjällänen. Detta var något som väckte stora protester både
bland jägare och politiker eftersom det inte fanns några biologiska skäl att korta jakttiden
och som i praktiken innebar att vinterjakten på ripa skulle försvinna. Jägareförbundet var
också starkt kritisk och lämnade in en hemställan till regeringen om att de skulle ändra sitt
beslut. I juni hörsammade regeringen kritiken och ändrade beslutet. Andra frågor som fortsatt krävde förbundets uppmärksamhet och arbete under året var bland annat den beslutade
vårjakten på bock som starkt engagerat en stor del av landet och att regeringen ändrat sitt
tidigare jakttidsbeslut och förbjöd ejderjakt.
Förbundet har inlett arbetet inför nästa jakttidsprocess (2026) genom att bland annat förfina
datainsamling via vår viltövervakning men också samla nya data via till exempel projektet
"Digital viltövervakning".
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Kustrådet

Fältviltsrådet

Kustrådet leds av förbundsstyrelseledamot Erik Ågren. I övrigt består rådet av fem ledamöter som föreslagits av länsföreningarna. Dessutom är en tjänsteman knuten till rådet
som resurs.

Under året har det bildats ett Fältviltsråd vars uppgift är att bistå i förbundets arbete
med fältvilt. Fältviltsrådet består av ordförande Madeleine Lilliehöök, ledamot i förbundsstyrelsen, samt fem ledamöter som föreslagits av länsföreningarna. En konsulent från syd
och en konsulent från mitt är resurser på delar av sin arbetstid. Tillsammans har alla stor
kunskap inom juridik, praktiskt arbete med fältvilt och rådgivning för gröna näringar. Fältviltsrådet har också ett väl etablerat kontaktnät med sakkunniga i de nordiska länderna.

Efter ett regeringsbeslut under 2021 kommer Naturvårdsverket från och med 2022 att kunna
besluta om licensjakt efter såväl gråsäl som knubbsäl, däremot kommer vikare även fortsättningsvis enbart kunna jagas i form av skyddsjakt.
Vid årets säljakt tilldelades 2 000 gråsälar, 900 knubbsälar och 420 vikare. Av de tilldelade
djuren rapporterades 928 fällda gråsälar, 158 fällda knubbsälar (jakttiden pågår fram till 19
april 2022) och 291 fällda vikare.
Sammantaget fälldes 3 320 sälar, en ökning med 260 sälar. Avskjutningen under samma
period minskade däremot med 39 inrapporterade fällda sälar till 1 377 sälar.
Nyttjandegraden av tilldelningen har varit i stort sett oförändrad de två senaste åren.
Det som är bekymmersamt är den låga nyttjandegraden, cirka 45 procent. Det finns många
faktorer som kan ha medverkat till detta, ogynnsamt väder, för få jägare, förbudet mot handel med sälprodukter, med mera. En faktor som dock helt säkert är en kraftigt bidragande
orsak är den ökande arealen av områden där säljakt inte är tillåten (sälskyddsområden,
Natura 2000-områden och liknande).

Arbetet har tillsammans med länsföreningarna och dess jaktvårdskretsar resulterat i fler
län som etablerat demonstrationsgårdar och projektgårdar. Det har genomförts ett antal
fältvandringar och exkursioner där gårdarnas arbete för den biologiska mångfalden har
uppmärksammats i media, både lokalt och regionalt, för den breda publiken. Den biologiska
mångfaldens dag genomfördes i maj på två demogårdar där lokalradio och press deltog.
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Under året har Kustrådet haft fyra digitala/fysiska möten, besvarat ett antal remisser till
olika myndigheter samt medverkat i arbetet med att uppdatera Jägareförbundets säljaktsutbildning. Det kustjaktsseminarium som var inplanerat att genomföras på Öster Malma
fick ställas in på grund av pandemin. Jägareförbundet har under året deltagit som observatör, representerande Nordisk Jägarsamverkan, vid HELCOM (Helsingforskommissionen).

Det har gjorts filmer med viltvårdstips som skapar nytta för medlemmar och allmänheten.
Enkla handfasta råd som kan göras i både stort och smått. En hemsida finns med allmänna
tips och råd samt artiklar om fällfångst, ritningar, fröblandningar, utsättningstips, med mera.
Flera webbinarier har hållits med egna och inbjudna föreläsare. Tema har bland annat varit
om jordbruksstöd för markägare vid etablering av kantzoner och viltåkrar.
Fler kontakter har knutits med myndigheter såsom Jordbruksverket, länsstyrelser, lokalt
med Hushållningssällskapet, andra företag och föreningar som arbetar för att återskapa
biotoper och förklara nyttan med att se fältviltet som ett signalvärde i jordbruket och markdriften. Trivs fältviltet, särskilt rapphönsen har vi en diversitet i mångfalden som gynnar
pollinerande insekter, vi skapar en grund för nyttoinsekter som förhoppningsvis kan leda
till ett mindre nyttjande av gifter i markerna.

FOTO: MATS EGEBERG/MOSTPHOTOS
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Rovdjursrådet
Rovdjursrådet har under året bestått av förbundstyrelseledamot Mikael Samuelsson samt
fyra representanter föreslagna av länsföreningarna samt en tjänsteman. Rådet har under året
haft nio digitala möten samt stöttat de länsföreningar som fått nyetablering av vargrevir, etc.
En av rådets viktigaste uppgifter under året har varit att arbeta med "Vargsatsningen". Fokus
har varit att kommunicera att den beslutade vargpolitiken inte genomförs samt de konsekvenser och risker det innebär med en ökande vargstam och ökande koncentrationer jämte
behovet av såväl ökad licensjakt som ändrade kriterier för skyddsjakt.
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Flera möten har genomförts med länsföreningarna samt möten och gemensamma utspel
med andra intressen i arbetet med denna vargsatsning. Det har också genomförts information till riksdagsledamöter och möten i Bryssel med samma syfte. En särskild grupp har
arbetat med att samordna arbetet inom ramen för vargsatsningen. Peter Eriksson, Mikael
Samuelsson och Gunnar Glöersen har haft ett möte med Naturvårdsverket med samma
budskap.

Fjällrådet
Fjällrådet består av förbundstyrelseledamot Gun Fahlander samt fem ledamöter föreslagna
av länsföreningarna. Till rådet är knuten en tjänsteman och dessutom adjungeras ett flertal
sakkunniga vid behov.
Under våren beslutade förbundsstyrelsen att återinrätta ett Fjällråd. Det främsta skälet till
detta var att regeringen, som en följd av Högsta Domstolens dom i det så kallade Girjasmålet,
beslutade om att tillsätta en utredning med uppdrag att utreda ”En ny renskötsellagstiftning
– det samiska folkets rätt till renskötsel, jakt och fiske”. En inledande del i utredningen är att
utredaren senast den 21 november 2022 ska lämna ett delbetänkande där han ska redovisa
förslag över vilka samebyar som han anser ska ges ensamrätt till jakt och fiske på statlig mark
inom samebyns område.
Fjällrådets arbete under året har också i huvudsak dominerats av arbete kopplats till den så
kallade Renmarkskommitténs arbete. En stor del i detta har utgjorts av att informera riksdagsledamöter, övriga beslutsfattare, jägare och övrig allmänhet om vad som är på väg att
hända. Jägareförbundet har en viss insyn i utredningens arbete i och med att Hans Geibrink
ingår i den expertgrupp som är kopplad till utredningen.
Fågeltillgången upplevdes på många håll som något bättre än under föregående år men
ligger fortfarande på en låg nivå. Även under denna höst så har stora områden varit avlysta
från jakt på grund av ”renskötselns intressen” vilket har skapat problem och irritation bland
många jägare. Positivt är att Jägareförbundet har inlett en dialog i frågan med länsstyrelsen
i Jämtland där målet är att det ska leda till förbättringar för jägarna.
Fjällrådet har genomfört fyra digitala möten som inleddes med ett uppstartsmöte i juni.
I augusti genomfördes ett fysiskt möte i Lycksele. Under året har rådet och dess arbetsutskott deltagit vid ett antal informationsmöten rörande fjälljakt i allmänhet och utredningen
i synnerhet. Vid varje styrelsemöte har det informerats och redogjorts från Fjällrådet till
förbundsstyrelsen.

14
FOTO: MOSTPHOTOS

JAKT OCH VILTFÖRVALTNING

Svenska Jägareförbundet – Invasiva Arter fortsätter liksom tidigare sitt nära samarbete med
nationella samarbetspartners och grannländer. Det är Naturvårdsverket, länsstyrelserna,
Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), BirdLife
Sverige, Club 300, Finlands viltcentral, Forststyrelsen (Finland), Danska Naturvårdsverket,
Danmarks Jägareförbund, Miljödirektoratet (Norge), Animal and Plant Health Agency (Storbritannien) och Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

Verksamheten bedrivs med stöd från Jägareförbundet, Nordens Ark, Norrbottens ornitologiska förening, Naturvårdsverket, länsstyrelsen i Norrbotten och länsstyrelsen i
Västerbotten. Projektet bygger helt på de omfattande ideella insatser som görs.
Under 2021 kunde projektet glädjas år det bästa häckningsåret för fjällgås sedan 2012 med
över 20 ungar som kunde ses under höstflytten. Denna framgång kan troligen till stor del
förklaras med ett ökande antal av projektets utsättningsfåglar som nu börjar nå häckningsmogen ålder.

Utbildning

Under året fick Projekt Fjällgås ett generöst bidrag från Vattenfall AB till inköp av tio satellitsändare. Dessa monterades på utsättningsfåglar och fem av dessa kunde sedan följas under
höstflytten och mängder av data kunde samlas in, medan de andra fem tappade man kontakten med före flytten.

FOTO: NIKLAS LILJEBÄCK
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Utbildningsverksamheten har under året delvis fortsatt
varit påverkad av pandemin och anpassats därefter.
Ett stort utbud av digitala temautbildningar har erbjudits
och haft högt deltagarantal. Det positiva utfallet har lett
till en plan för en nationell digital föreläsningsserie 2022.
Intresset för Jägarexamen är fortsatt högt likaså efterfrågan
på studiematerialet Jägarskolan. Materialet har uppdaterats
under året och har i huvudsak avsett förändringar i och
med beslutet om nya jakttider. Ett nytt teoretiskt prov för
jägarexamen infördes i mars 2021. Med anledning av detta
har förbundet erbjudit provledarna utbildning i det nya
provet. 770 personer har genomgått denna utbildning.
Förbundets föreningshandbok, som togs fram 2007,
har under året genomgått en uppdatering. En ny utgåva
kommer att finnas tillgänglig våren 2022.

Projektet är idag ett samarbete mellan Aarhus
Universitet i Danmark och Lunds Universitet samt
Jägareförbunden i Danmark och Sverige. Arbetet under åren 2021-2022 finansieras av Jægernes
Naturfond i Danmark och Svenska Jägareförbundet,
genom forskningstjugan, och är att se som en pilotinsats.
Utöver att de data som samlas in har högt vetenskapligt värde kommer dessa också att användas direkt
i arbete kopplat till internationella processer för
bevarandet av dessa arter.

Förutom de i landet redan förekommande EU-listade arterna mårdhund, bisam, vattensköldpaddor och nilgås gjordes under 2021 även insatser mot fyra andra främmande arter med
potential att orsaka stor skada – mink, stenmård samt fåglarna munkparakit och brun majna.

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDETS

FÖRENINGSHANDBOK

§

Arbete med att uppdatera ett antal utbildningsmaterial har
pågått under året. För flera av utbildningarna, och då det
är lämpligt, införs konceptet att deltagarna via en digital
utbildningsplattform tillgodogör sig teoretiska grundkunskaper inför ett instruktörslett fysiskt kurstillfälle.
Detta medför att kursdeltagarna får repetera vissa kunskaper, har en jämnare kunskapsnivå och mer tid kan
läggas på de praktiska delarna av utbildningen.
Iben Hove Sørensen från Danska Jägareförbundet med en småskrake i handen.

Mycket mer om utbildning finns i rapporten om
Jakt- och viltvårdsuppdraget.
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Projekt Fjällgås

Flera andarter som häckar i Norden minskar och
har därmed hamnat i fokus för naturvården. Många
olika idéer har lagts fram för att förklara minskningarna och man har lyft fram flera viktiga kunskapsluckor och forskningsbehov. Inte minst ejderns
minskning skapar mycket rubriker och engagemang
hos fågelskyddsorganisationer, jägare och naturvårdande myndigheter

Att förhindra etablering av invasiva främmande arter är en viktig del av miljökvalitetsmålet
Ett rikt växt- och djurliv. Sedan 2020 förvaltar Svenska Jägareförbundet – Invasiva Arter
alla EU-listade främmande invasiva landlevande ryggradsdjur (däggdjur, fåglar och sköldpaddor) i landet genom ett ramavtal med Naturvårdsverket.

Inga nya EU-listade arter upptäcktes i landet under året. Den fortlöpande förvaltningen av de
invasiva arterna går fortsatt bra. Sedan starten har alla arter minskat i antal och utbredning
och förekommer nu endast i begränsat antal och på fortsatt nedåtgående inom de förvaltade
områdena. De övriga förvaltade arterna utgörs oftast av enstaka exemplar som rymt eller
frisläppts och som hanteras omgående.

2021 var ett bra år för fjällgässen och på bilden syns en flock under höstflyttningen med 11 ungfåglar
vilket skulle varit en smärre sensation så sent som tre år tillbaka i tiden. Det kom minst 20 vilda fjällgåsungar på vingarna 2021 vilket är det högsta antalet sedan 2012.

Dykandsforskning

Invasiva arter
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Viltolycksarbetet
Under 2021 fortsatte Jägareförbundet att utveckla organisationen av jägare som åt Polismyndigheten utför uppdrag i samband med viltolyckor. Målsättningen är bästa möjliga djurskydd
för trafikskadat vilt och säkrast möjliga arbetsmiljö under uppdragen. Huvudsakligen använder förbundet en stor utbildningsorganisation och ett kontinuerligt förändrings- och utvecklingsarbete för att uppnå målen.

Under 2021 arbetade förbundet intensivt med framtagande av ytterligare en utbildning
inom eftersök med målet att komplettera befintliga utbildningar och lyfta kompetensen
inom NVR:s jägarsida. Denna utbildning är ensidigt inriktad mot trafikeftersök initierade
av polisen.
Under trafikeftersök finns många risker att hantera. Till de större riskerna hör trafikmiljön
och försiktighet vid avlossande av skott. Under 2021 genomfördes i sex län aktiviteter som
syftar till högre uppklarande och säkrare genomförande av eftersöksuppdragen.
Organisationen är inte bara talrik och geografiskt utspridd utan bygger också till stora delar
på ideella krafter som förväntas samverka framgångsrikt med Polismyndigheten. Dessutom
är verksamheten kringgärdad av omfattande regelverk, vilket innebär en utmaning att kommunicera gentemot denna målgrupp av utspridda uppdragstagare. Till de viktigare uppgifterna för jägarsidan hör att åt Polismyndigheten tillhandahålla lämpliga eftersöksekipage.
Svenska Jägareförbundet organiserar arbetet med trafikeftersök på fem nivåer.
1.

Kontaktpersoner och eftersöksjägare,

2.

Samordningsansvariga lokalt i NVR,

3.

Länsansvariga jägare i NVR,

4.

Regionalt ansvariga för Vilt och trafik och

5.

Nationellt ansvarig för Vilt och trafik

Tillhandahållande av eftersöksekipage är ett arbete som främst utförs av samordningsansvarig lokalt och länsansvarig jägare. Samordningsansvarig lokalt ombesörjer, i samråd
med länsansvarig jägare och polis, att behovet av kontaktpersoner och eftersöksjägares
antal och kompetens uppfylls i dennes ansvarsområde. Läns- och samordningsansvariga för
jägarna får genom sina goda kontaktytor kännedom om tänkbara ekipage för rekrytering.
Dessutom hjälper läns- och samordningsansvariga för jägarna till så att eftersöksjägare och
kontaktpersoner har erforderlig information, utbildning och utrustning, genom till exempel
fysiska möten, telefon- eller mailkontakt. Genomförande av årliga informationsmöten styrs
av föreskrift, så även under 2021 har de allra flesta uppdragstagare i organisationen informerats och utbildats på så sätt.
En viktig insats för att skapa gynnsamma förutsättningar för uppdraget är extern kommunikation. Kommunikation som riktas mot allmänheten och övriga samhället skapar bättre
förutsättningar för det operativa eftersöksarbetet. För desto mer medvetna allmänheten blir
om vikten av anmälan och noggrann utmärkning av olycksplatsen, desto bättre blir förutsättningarna att minimera trafikskadat vilts lidande.
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Extern kommunikation har också en viktig funktion för det förebyggande arbetet. Av okunskap eller medvetet risktagande anpassar många trafikanter inte körsättet efter att vilt kan
dyka upp på vägen. Att öka allmänhetens medvetandegrad om risken för viltolyckor är
därför en viktig del i att förebygga uppkomsten av viltolyckor, vilket i sin tur ger minskat
mänskligt lidande, minskade samhällskostnader och minskat lidande för vilt. Jägareförbundet ställer upp, på alla nivåer och över hela landet, för att både besvara massmedias frågor
om viltolycksproblematiken och informera allmänheten om viltolyckor.
Under 2021 har förbundet kunnat tillhandahålla cirka 4 200 jägare för uppdrag åt Polismyndigheten. Av dessa var cirka 2 700 kontaktpersoner och 4 000 eftersöksjägare. Att siffrorna
ser underliga ut beror på att flertalet växlar mellan rollerna vid olika uppdrag.
Varje NVR-uppdrag är unikt och även uppdrag som inte leder till eftersök innebär en hel del
arbete. Erfarenheten är att cirka en tredjedel av alla viltolyckor leder till eftersök. Eftersök
definieras av att viltet lämnat vägområdet, efter sammanstötningen.
Under 2021 anmäldes 65 370 viltolyckor till Polismyndigheten enligt NVR:s viltolycksdatabas.
Rådjur stod för flest olyckor, 50 338 stycken. Antalet olyckor var således på liknande nivå
som år 2019, före covid 19-pandemin. Genomsnittligt innebär varje eftersöksuppdrag tre
timmars arbete, enligt NVR:s databas för 2021.
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Utbildningsorganisationen levererar kurser över hela landet och kurser av flera slag. Utbildningarna kompletterar varandra. Under 2021 kunde förbundet erbjuda sex utbildningar:
Eftersöksutbildning – teori, Eftersöksutbildning - praktik, Fortsättningskurs eftersök, Instruktörsutbildning eftersök, Specialsituationer eftersök och Trafikeftersök stora rovdjur.

OPINION OCH KOMMUNIKATION
I kommunikationsavdelningen ingår Svensk Jakt, marknad, information, webb, ungdom/
integration och JAQT. Målen i verksamhetsplanen, samt de strategiska målen, bildar basen
för allt arbete. Detta gäller såväl personal, länsjaktvårdsföreningar och förtroendevalda som
förbundet som helhet. I stort sett alla anställda och förtroendevalda har i olika omfattning
kommunikationsansvar och uppgifter. Kommunikationsarbetets huvuduppgift är dock att
sprida kännedom om Svenska Jägareförbundets arbete, mål och ståndpunkter både internt
och externt, samt skapa opinion för dessa frågor.

Hemsidan

Arbetet under 2021 har bland annat innefattat:

Under 2021 har fokus lagts på att skapa bättre förutsättningar med de nya medlemssidorna,
förbättra inloggning för medlemmar på Mina sidor, Svensk Jakt samt fortsatt utveckling av
den nya webbavdelningen för Svenska Jägareförbundets kurser. Antalet unika besökare
under 2021 var 2 183 009, en ökning med 2,4 procent jämfört med 2020.

• Ett stort antal uttalande och artiklar har publicerats i egna kanaler.
• Den upplevda medlems- och samhällsnyttan har stärkts.
• Nyhetsbrev producerats och distribuerats.
• Stöd getts till personal och förtroendevalda inför kontakter med media.
• Medel från Jordbruksverket för viltmatsprojekt som rör gås, vildsvin samt rekoringar har
pausats på grund av pandemin.
• Debatterat i media för att skapa opinion för Jägareförbundets frågor och ståndpunkter.
• Införandet av ett nytt medlemssystem har krävt omfattande insatser för att anpassa detta
till webben.
• Omfattande kommunikation kring förändring av Jakt- och viltvårdsuppdraget.
• Delar av webben har byggts om med anledning av nya jakttider.
• Ökad närvaro och mer material på sociala medier.
• Vargsatsning – för att påverka politiker inför riksdagsvalet 2022.
• Arbete med medlemsundersökning.
• Utredning av den interna informationen/kommunikationen.
Kommunikationsinsatserna har bidragit till att tydliggöra förbundets ståndpunkter, samt
stärka kunskapen och medvetandet om förbundet hos jägare, allmänhet, politiker och
tjänstemän på myndigheter. Intentionerna runt en utvecklad kommunikation i Jakten på
framtiden 2024 syns i organisationen. Arbetet fortskrider under 2022.

Publicitet
Antalet artiklar om Svenska Jägareförbundet är många och under 2021 publicerades över
2 200 (cirka sex per dag) artiklar i olika medier där förbundet nämnts. Antalet artiklar blir
dock ett allt mer trubbigt verktyg för att mäta synligheten av förbundets verksamhet eftersom spridning på sociala medier får allt större betydelse hur budskapet når ut. Samtidigt får
artiklar på förbundets webb via de sociala medierna en allt större spridning, vilket gör att
fler än jägare nås av artiklar och utspel.

Sociala medier
Jägareförbundet använder frekvent Facebook, drygt 35 000 gillar (+1 500), Instagram,
närmare 28 500 följare (+4 500) och Youtube, 8 200 prenumeranter (+1 000).
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Viltkött
Den höga acceptansen för jakt är delvis
kopplad till tillvaratagandet av ett närproducerat livsmedel. Därför är det också
viktigt att jägare lyfter fram och delar med
sig av viltköttet, som också är klimatsmart
och bra för hälsan – två viktiga produktegenskaper enligt svenska folket.
Viltkött är en produkt som gör det möjligt
för jägare att synas i sammanhang där de
normalt inte verkar och hela organisationen, från lokal till nationell nivå, visar upp
viltmat i olika sammanhang eftersom det
visar på betydelsen av jakt i ett samhälle
där tekniken tilltar i våra liv och längtan
efter det naturliga ökar. Enligt en SIFOundersökning äter 80 procent av den
svenska befolkningen viltkött minst en
gång per år.
Mycket av allmänhetens inspiration till mat
och recept hämtas främst från sociala
medier och därför sprider förbundet
recept och tips om tillvaratagande på
viltmat.nu som även delas på Facebook och Instagram. Antalet besök på sajten har som tidigare år legat runt 650 000 besök och den del som avser recept har ökat till 504 000 besök.
Ett viltmatsprojekt i samarbete med Jordbruksverket har planerats, men återigen fått pausas
och flyttas fram, på grund av pandemin. Att samla människor från olika delar av landet för
workshop i kök med tema gås/vildsvin har känts fel i dessa tider av ökad smittspridning.
Jägareförbundet producerade 2020 en viltkokbok som fortsatt varit efterfrågad under 2021.
Ett ytterligare steg i att nå ut med inspiration kring viltkött.
Förbundet har även fortsatt hjälpa kommuner och skolkök med information när de arrangerat temadagar med viltkött på menyn. Informationsblad, planscher, bordsryttare, med mera
finns lättillgängligt att fritt disponera från webben.
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• Utvärdering och förfinat arbetssätt och ansvar för regionala kommunikatörer.

Hemsidan är en av Svenska Jägareförbundets absolut viktigaste kanaler för att kommunicera
och interagera med allmänhet och jägare. Innehållet på förbundets webbplats består av
information om förbundet, personal, jakt, regler, regeringens Jakt- och viltvårdsuppdrag,
nyheter, vilt, jägare och natur. Länsjaktvårdsföreningar och jaktvårdskretsar har egna hemsidor, främst med information om den lokala verksamheten. Föreningsinformation och
innehåll som hör till Jakt- och viltvårdsuppdraget är tydligt åtskilda på sajten.

OPINION OCH KOMMUNIKATION
Kvinnor i jakten

På grund av pandemin har antalet aktiviteter varit mycket begränsade även under 2021.
Sådana aktiviteter som län och kretsar vanligtvis genomför i samarbete med förskolor,
skolor, SFI-klasser, med flera har därför inte ägt rum som brukligt under året.

Antalet kvinnor som jagar ökade eller är
stabilt i alla kategorier – mätt i jaktkortslösare,
medlemmar i Jägareförbundet samt i kvinnornas
andel och antal på alla förtroendenivåer.

I Stockholmsregionen har Jägareförbundet fortsatt jobba med konceptet ”JaktCoach” för att
hjälpa nya jägare och jägare som inte själva har kontaktnät eller tillgång till egen mark, att
komma ut i skogen med hjälp av en mentor (erfaren jägare). Detta är ett viktigt verktyg även
ur integrationssynpunkt.

Under 2021 har ungdomsmedlemmarna
(18-25 år) i Svenska Jägareförbundet stått för
4,2 procent av det totala antalet medlemmar. Det är en minskning med 0,5 procent
jämfört med 2020.
Under 2021 har det intressebaserade nätverket Unga Jägare, samt övrig ungdomsverksamhet i förbundet, försökt ordna
aktiviteter som kunnat fungera trots pandemin. Det har främst varit jakter, men det har
varit en utmaning med tanke på svängningarna i restriktionerna. Skytteaktiviteter på
skjutbana har kunnat genomföras i viss mån
samt några läger under sommarperioden.
De flesta län har lyckats genomföra någon
ungdomsverksamhet.
På grund av pandemin fick alla fysiska regionala och nationella ungdomsmöten ställas in
2021 men har till viss del genomförts digitalt.
Den nya ledarskapsutbildningen, som bland
annat ska ha inriktningen ungdomsledarskap, var tänkt att sjösättas under 2021 men
har återigen skjutits på framtiden i väntan
på att det går att samlas fysiskt igen på ett
säkert sätt.
För att hålla kvar intresset hos förbundets ungdomsmedlemmar när så mycket var ogenomförbart under pandemin, togs den digitala utbildningen ”Lockjakt på räv” fram i förbundets
utbildningsplattform Coursio. Utbildningen erbjöds gratis till alla ungdomsmedlemmar mellan januari och april 2021. Ungefär en fjärdedel av förbundets ungdomsmedlemmar nappade
på erbjudandet – vilket var betydligt fler än vad vi hade räknat med.

Projekt Jakt för alla – tillgänglighet
Pandemin har mycket starkt påverkat verksamheten och möjligheterna att träffas har varit
mycket begränsade. Tidigare verksamhet försöker förbundet hålla vid liv genom engagerade
i nästan alla län. Förhoppningsvis kan verksamheten återupptas kommande höst.
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Ungdom

Jägareförbundet arbetar bland annat med verktyget JAQT i sitt genusarbete (Svenska Jägareförbundets nätverk för kvinnor). Nätverkets
mål ligger i linje med förbundets strategiska
mål och syftar till att öka antalet jagande
kvinnor, öka antalet kvinnliga medlemmar
och få fler kvinnor som ledare och förtroendevalda i förbundet. Under året
begränsades antalet aktiviteter inom
JAQT-nätverken på grund av pandemin.

Kvinnor i Jägareförbundet
december 2021

Förbundsstyrelse
30 % (3 st)

22 länsjaktvårdsföreningar
20,6 % kvinnor i styrelser (41 st)
5 kvinnliga länsordförande
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Integration

303 jaktvårdskretsar
13,4 % kvinnor i styrelser (347 st)
30 kvinnliga ordförande

För att både ta del av och bidra
till forskningen och kunskapsutvecklingen angående
154 226 medlemmar
genusperspektiv i jakten
10 % kvinnor (15 359 st)
sker samarbete med olika
universitet, myndigheter
och organisationer:
Sveriges lantbruks283 376 jaktkortslösare, 8,1 % kvinnor (22 890 st)
universitet, Stockholms
universitet, Umeå universitet,
Linköpings universitet, Göteborgs universitet, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Polismyndigheten, Försvarsmakten, Studiefrämjandet, Svenska kennelklubbens jakthundsklubbar samt
med nordiska och europeiska jägarförbund.
Kvinnor som jagar och genusperspektiv i jakten ger fortsatt positiv genomslagskraft i både riksoch länsmedia. JAQT-nätverken har ställt upp med service till länsmedia. Ett 40-tal journalister, studenter och forskare har fått faktaunderlag och medieservice på riksnivå. Det har varit
både nationella och regionala inslag.
2021 utgjorde antalet kvinnor 26,3 procent (2 631 stycken) av de godkända provtagarna för
jägarexamen (teoriprovet). Trenden är stabil när det gäller kvinnor som tar jägarexamen.
Andelen kvinnor av jaktkortslösarna var 8,1 procent under 2021 (31 december) vilket motsvarade 22 890 kvinnor (+292 från 2020). 1996/1997 var andelen kvinnor i jägarkåren 3,7 procent
(11 300).
Av Svenska Jägareförbundets medlemmar var 10 procent kvinnor, vilket motsvarade 15 359
kvinnor (+192 från 2020).
I förbundsstyrelsen var andelen kvinnliga ledamöter 30 procent (30 procent 2020).
I styrelserna för landets 22 länsjaktvårdsföreningar var andelen kvinnor som var ledamöter
20,6 procent (41 kvinnor). Fem ordförande i länsjaktvårdsföreningarna var kvinnor. 2013 var
det 12,1 procent och 2001 6,1 procent.
I styrelserna för jaktvårdskretsarna var andelen kvinnor som var ledamöter 13,4 procent (347
kvinnor). 30 ordförande var kvinnor. 2013 var det 8,1 procent och 2001 3 procent.
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OPINION OCH KOMMUNIKATION
svenskjakt.se

Redaktionen har bestått av sju
fast anställda samt ett flertal
frilansande medarbetare,
vilka i olika grad är knutna till
tidningen.

Under 2021 publicerades sammanlagt 1 580
artiklar på svenskjakt.se. Totalt hade sajten
9 933 979 besök av 2 949 344 användare
(unika besökare). Antalet sidvisningar var
18 630 000.

Många läsare har uppskattat
artikelserien "Dovviltets år"
där jägaren, viltkännaren och
illustratören Rolf Svensson
har berättat ingående om
arten. Vidare har tidningens
vidareutvecklade tester varit
mycket uppskattade bland
läsarna. Där har Vapen &
skytte-redaktören Ulf Lindroth grundligt och systematiskt testat olika jaktprylar
– alltid med läsarnas bästa
som utgångspunkt.

Jämfört med föregående år (2020)
minskade antalet besök med 2,9 procent,
antalet användare ökade med 3,7 procent
och antalet sidvisningar minskade med
4 procent. Av besöken gjordes 74 procent
med mobil, 19 procent med dator och
7 procent med läs-platta. Mobilanvändarna
ökade med 12 procent jämfört med föregående år.

Blandningen av olika ämnen och artiklar är viktig i alla tidningar. 2021 har Svensk Jakt satsat
ytterligare på ämnen som läsarna redan uppskattar och efterfrågar i läsarundersökningen
från 2019: spännande jaktreportage med olika vilt, jaktformer och från alla delar av landet,
jägartips, hundartiklar, vapen & skytte, jaktkultur, jakthistoria och troféartiklar.
Svensk Jakt har under 2021 avsatt resurser och utrymme för grävande och granskande jaktjournalistik med ett flertal avslöjanden vilka uppmärksammats av både läsare, makthavare
och andra medier. Alltid med läsarna – Jägareförbundets medlemmar – som uppdragsgivare.
Under 2021 har Svensk Jakt granskat förändringarna kring Svenska Jägareförbundets allmänna uppdrag, processen kring de förändrade jakttiderna och de interna stridigheterna inom
Jägareförbundet, vilket kulminerade i samband med årsstämman i juni 2021.
Utöver detta har redaktionella resurser lagts på fortsatt granskning av fjälljaktfrågan, i spåren
av domen i Girjas-målet, rovdjursförvaltningen, turerna i det så kallade Västmanlandsfallet.
Svensk Jakt förstärker sin position som den i särklass viktigaste och mest levande plattformen
för jaktdebatt i Sverige – totalt publicerades i print och digitalt 311 debattartiklar.

Svensk Jakt
Svensk Jakt har under 2021 utgivit tolv nummer, varav ett dubbelnummer, omfattande totalt
1 204 sidor.
Tidningens TS-kontrollerade upplaga var 119 900 (juli 2020–juni 2021), en minskning med
200 ex/nummer (-0,2 procent) jämfört med TS-mätningen 2019–2020.
Svensk Jakts totala räckvidd var i Orvesto Konsuments senaste mätning (2021:2) 258 000
läsare. Det är en minskning med 16 000 (-5,7 procent) jämfört med samma mätning föregående år. Räckvidden för enbart print var 187 000 (-10,9 procent jämfört med 2020) och
enbart digitalt 79 000 (+12,9 procent).
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BESÖK PÅ SVENSKJAKT.SE
År
Besök
Unika besökare
2021
9 933 979 2 949 344
2020
10 231 404 2 843 234
2019
7 368 362 2 370 818
2018
6 461 077 1 967 210
2017
5 806 243 1 873 425
2016
5 338 910 1 680 461
2015
5 274 438 1 897 129
2014
3 910 747 1 350 341
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Svensk Jakt

Under 2021 har andelen "premiumartiklar" ökat,
vilket medfört att antalet inloggade fortsatt att öka.
Under 2021 ökade antalet inloggade med drygt
9 000. Vid årsskiftet hade 45 760 medlemmar
loggat in på svenskjakt.se.
Svensk Jakts app hade vid årsskiftet cirka 41 200 nedladdningar (föregående år var siffran
32 000). Appanvändarna är våra mest hängivna läsare. De besöker svenskjakt.se oftare än
andra, de stannar kvar längre på sajten och de läser fler sidor vid varje besök.
Medelbesökaren på svenskjakt.se läser i genomsnitt 1,5 sidor per besök och stannar på sajten
1 minut och 20 sekunder, medan appanvändarna i genomsnitt läser 5,4 sidor per besök och
stannar på sajten i medeltal 2 minuter och 6 sekunder.
Under året har på svenskjakt.se publicerats totalt 356 artiklar som taggats med ”Jägareförbundet” och därmed på något sätt handlar om förbundets verksamhet.

Medlemmar med Svensk Jakt
Per 2021-11-30 hade 77,5 procent av Jägareförbundets totala medlemskår (152 636 medlemmar) ett medlemskap som inkluderar Svensk Jakt. Vid samma tidpunkt 2020 var andelen
78,2 procent, 2019: 79,3 procent, 2018: 81,2 procent. Andelen medlemmar med Svensk Jakt
minskar alltså något, år för år.
Bland länsjaktvårdsföreningarna har Jägareförbundet Kalmar län högst andel medlemmar
med tidning, 81 procent. Lägst andel återfinns i Norrbotten, 73 procent.

Annonsförsäljning
Efter en nedgång i annonsförsäljningen under första halvåret 2020 återhämtade sig annonsaffären under hösten 2020 och den trenden fortsatte under 2021.
Den totala annonsintäkten 2021 uppgick till 11,8 miljoner kronor, en ökning med 13 procent
jämfört med 2020. Annonsintäkterna för den tryckta tidningen ökade med 14 procent,
till 10,6 miljoner kronor. Annonsintäkterna på svenskjakt.se ökade med 9 procent, till
1,2 miljoner kronor.
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INTRESSEBEVAKNING
Kontakter med beslutsfattare
Pandemin fortsatte försvåra dialogen med förtroendevalda och tjänstemän i riksdag och
regering samt i EU-kommissionen och Europaparlamentet under 2021, även om möjligheterna
ökade under andra halvan av verksamhetsåret. Förbundet har en pågående bred dialog med
företrädare för alla partier gällande en mängd jaktpolitiska frågor och fortsätter att föra fram
och diskutera de frågor vi anser vara av störst vikt i ett långsiktigt perspektiv.

Fjälljakten
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Under 2021 startade regeringen en utredning, Renmarkskommittén, vars arbete ska pågå
under flera år framåt. Jägareförbundet, och förbundets medlemmar, har ett betydande
intresse i hur statens mark nyttjas och vem som ges brukanderätt och tillträde till fjälljakten.
Frågan berör stora delar av landets yta och många intressen ska samsas om denna nationella
resurs. Förbundet bedömer att frågan kommer att vara aktuell under lång tid framöver samt
att det finns ett betydande behov att informera politikerna om förbundets hållning.

Jakt- och viltvårdsuppdraget
Förändringen av uppdraget i januari 2021 Innebar ett omfattande arbete för förbundet.
Delar av beslutet har fallit väl ut för förbundet, medan det fortfarande finns delar där
förbundet önskar en annan lösning. Dialogen med de folkvalda på alla nivåer kommer
att behöva fortgå tills nya lösningar hittas.

Jakt och fiske i nya skyddade områden
Diskussionerna om EU-kommissionens strategi för att öka den biologiska mångfalden
i Europa till 2030 fortsatte under 2021 med särskilt fokus på nya skyddade och strikt
skyddade områden som ska utses av medlemsstaterna till 2023. Förbundet har ingått i
dialog med beslutsfattare om principerna för hur dessa områden ska kunna nyttjas och
vilken samverkan som kommer att krävas för en framgångsrik implementering.

Rovdjursförvaltning
Förbundet bevakar frågan både i Sverige och internationellt. EU:s hantering av frågan är avgörande även för Sverige och förbundet noterar att frågan drar till sig alltmer intresse på den
europeiska arenan i takt med att allt fler länder inom EU får problem med sin förvaltning av
en växande vargstam. Under året har vi sett etablering av allt fler nya revir och en ökad koncentration av varg i redan etablerade områden. Tilldelningen i den genomförda licensjakten
anses av de flesta varit för liten. Att bevaka och agera i frågan är avgörande för att nå förbundets mål om en flexibel förvaltning i Sverige med minskad stam och minskade koncentrationer samt förankring och hänsyn på den lokala och regionala nivån.

Bly i ammunition
Förbundet slutförde redan 2018 arbetet med att vetenskapligt undersöka möjligheterna att
använda kulpatronen 6,5x55 för klass 1-vilt med kopparkulor, och den vetenskapliga artikeln
är insänd för publicering. Samtidigt har förbundet hemställt till Naturvårdsverket att klassindelningen av kulpatroner och kalibrar bör revideras, för att kopparkulor som ger motsvarande
skottverkan som kulor med blykärna i kaliber 6,5 mm ska kunna användas för klass 1-vilt.
Naturvårdsverket skickade under 2021 ut ett förslag i enlighet med förbundets begäran på
remiss, men beslut har ännu inte fattats, men förbundet utgår från att det slutförs under 2022.
I annat fall riskerar 127 000 jägare att, vid ett framtida beslut inom EU om förbud mot bly i
ammunition, inte kunna använda sina jaktvapen i den kalibern till den jakt som den är avsedd
för. Finland och Norge har redan beslutat om nya regler för blyfri kulammunition som möjliggör användning av kaliber 6,5x55 för jakt efter klass 1-vilt och Danmark arbetar med samma
fråga, med förbundets forskning som grund. Förbundet samarbetar i dessa frågor med de
andra jägareförbunden i Norden i syfte att få till stånd så lika regler som möjligt.
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JURIDIK
Juridikens betydelse inom viltförvaltningen är fortsatt stor. Olika mindre aktörer har fortsatt överklaga beslut om jakt efter stora rovdjur, även skyddsjaktsbeslut. De stora aktörerna
använder inte längre juridiken för att driva rovdjursfrågor på samma sätt, även om det ser ut
att ha vänt tillbaka delvis under 2021.
Trenden som började synas under 2020 där förvaltningsrätten i Luleå inte längre i lika stor
utsträckning fastställer jaktbeslut från länsstyrelserna, utan generellt sett ändrar fler beslut
till klagandens fördel, har fortsatt men delvis förändrats. Det förekommer oftare att besluten
ändras på grund av formella brister i länsstyrelsernas beslut.

Förbundet har under senare år konsoliderat sina processer för en korrekt hantering av personuppgifter. Under 2020 följdes arbetet upp och en handbok har tagits fram för att säkerställa att förbundet följer de nya rutinerna. Efter att arbetet med handboken avslutats har en
digital utbildning för personalen påbörjats under 2021. Den planeras vara färdig under 2022.
Olika tekniska problem i samband med en övergång till ett nytt medlemssystem har lett till
ett antal olika fall av felaktig behandling av personuppgifter. De har rättats till löpande och så
fort de uppstått.

Vapenfrågor
I början av 2018 presenterade regeringens utredare ett förslag om hur Sverige ska implementera det nya vapendirektivet från EU. På grund av det parlamentariska läget presenterades
ingen proposition från regeringen under 2018. Under 2019 har regeringen fortsatt beredningen genom att skicka ut en separat utredning om vapenmagasin på remiss. Ingen proposition
lades fram under 2019 då tillräckligt politiskt stöd saknats.
Under 2020 lade regeringen, trots den ovannämnda bristen på politiskt stöd, fram en proposition innefattande i huvudsak samma förslag. Eftersom förslaget går utöver kraven i vapendirektivet accepterades det inte av riksdagen.
I avvaktan på en ny proposition om implementering av vapendirektivet, har regeringen
istället under 2021 lagt fram en separat proposition där ljuddämpare från 1 juli 2022 föreslås
kunna införskaffas av den som redan innehar ett tillståndspliktigt skjutvapen till vilket ljuddämparen passar. Dessutom har regeringen under 2021 skickat en promemoria på remiss där
man föreslår att från 1 juli 2022 ändra vapenförordningen så att jägare utan behovsmotivering kan införskaffa 12 extra pipor och slutstycken till sina jaktvapen.

Skytteverksamhet samt bly i ammunition
Frågor om främst buller, men även andra miljöfrågor, från jaktskytteklubbar har tilltagit
under de senaste åren och vi ser ett ökat behov av juridiskt stöd i dessa frågor.
Polismyndighetens arbete med uppdaterat regelverk för skytte på skjutbanor har inte slutförts under 2021 utan förslag väntas tidigast 2022.
Även blyfrågan samt frågan om användning av plast i hagelförladdningar har varit aktuell
under året. Förbundet har deltagit i FACE Ammunition Working Group och haft kontakter
med olika ammunitionstillverkare samt andra skytte- och jaktorganisationer i Norden. Det
förbud mot blyhagel i våtmarker som beslutades av EU under 2020 träder i kraft 2022.
Under 2021 presenterades ett första förslag om förbud för bly i all ammunition presenteras
av ECHA, den Europeiska kemikaliemyndigheten. Förbundet har deltagit i lagstiftnings-
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processen och bidragit med fakta och kunskap om jakt och skytte i Sverige i remissvar samt
gemensamt arbete främst inom FACE Ammunition Working Group, men även med skytterörelsen i Sverige. Lagstiftningsprocessen fortsätter under 2022 och beslut från EU väntas
tidigast 2023. Naturvårdsverket har under 2021 föreslagit en ny klassificering för klass 1ammunition med användning av blyfri ammunition, men beslut är ännu inte taget.

Juridisk information och stöd
Den juridiska enheten har under 2021 drivit ett par principfall i syfte att stärka jakten,
jägarna och ge medlemmar stöd i viktiga frågor som på det sättet gynnar ett större antal
jägare och medlemmar.
Det har även lämnats juridisk information till allmänheten, myndigheter, medlemmar samt
juridiskt stöd till organisationen i övrigt till exempel vad gäller jakttider och särskilt bestämmelser om skyddsjakt, genomgång av avtalsförslag men även nya frågor kopplade till regelverket runt Covid-19, ett regelverk som kontinuerligt förändrats och reviderats.
Två olika avtalsprocesser har varit dominerande under året och krävt stora insatser och stöd
från den juridiska enheten. Det rör leveransen av det nya medlemssystemet samt upphandling av delar av av den verksamhet som förbundet tidigare erhållit bidrag för, såsom viltövervakning och trafikeftersöksverksamheten.
De jaktjuridiska frågor som varit i fokus är annars regler om rätten till fälld älg, användning
av motorfordon i samband med jakt, frågor kring viltvårdsområden, älgskötselområden samt
jakträttsavtal.
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Personuppgifter

MEDLEM

MARKNAD

För andra året i rad har denna verksamhet präglats av de begränsningar som följer av en
pågående pandemi. Det är möjligheterna att ute möte nya medlemmar som blivit svårt.
Trots dessa förutsättningar har förbundet ändå totalt sett ändå lyckats nå ut till fler än
föregående år.

2021 har fortsatt varit ett speciellt år för marknadsavdelningen. Pandemin släppte aldrig
greppet om samhället, vilket alla gick och hoppades på eftersom mycket av förbundets
marknadsföring går ut på att lyfta den fysiska verksamhet som förbundet bedriver.
Positivt är dock att alla samarbetspartners är kvar trots förutsättningarna.

Mässor
Mässverksamhet har varit en central aktivitet för marknadsavdelningen de senaste åren, där
vi mycket framgångsrikt deltagit och värvat medlemmar. Som alla är medvetna om så har
detta inte varit möjligt det gånga året med hänsyn till pandemin.

Glada Vildsvinet

Avdelningen har drivits med en medlemssystemansvarig och en medlemsadministratör.
Administratörens roll var till stor del att bemanna medlemsservice men även alla de uppgifter som följer med kampanjer, med mera. Men framför allt har avdelningen under året
tvingats avdela en stor del av sina resurser på att hantera medlemssystemets begränsningar.

2020 utlyste Jordbruksverket att det fanns pengar att söka för att främja konsumtionen av
vildsvinskött. Detta gav möjlighet att förverkliga en tanke som funnits flera år – att med hjälp
av en så kallad Foodtruck åka runt och få människor att testa vildsvin i rätter de känner igen,
som till exempel hamburgare och korv.

Medlemsläget

Förbundet ansökte om att under två år genom en Foodtruck, kallad Glada Vildsvinet, få
servera 20 000 portioner rätter gjorda på vildsvin. Ansökan gav förbundet 100 procent av
finansieringen. Pandemins inverkan på samhället gjorde dock att förbundet inte kom igång
så snabbt som tänkt med projektet.

Svenska Jägareförbundet hade 154 266 medlemmar vid utgången av 2021. Trots alla
begränsningar och problem som varit på
grund av pandemin och systembytet så ligger
medlemsantalet i princip på samma nivå som
föregående år. Under hösten har främst en
ungdoms- och kvinnokampanj genomförts.
Kampanjerna gav förbundet 430 medlemmar.
Ungdomskampanjen gav 238 medlemmar,
varav 54 var kvinnor. Kvinnokampanjen gav
192 nya medlemmar.

Penneo dokumentnyckel: 5KOPM-BWDLN-J8MUV-CT5AO-OTBAF-V87JA

Medlemsavdelningen har under året varit tvingad att prioritera det arbete som följt av byte
av medlemssystem. Det nya systemet driftsattes i februari men leverantören har inte lyckats
att leverera det som förbundet beställt. Det rör främst interna arbetsprocesser i systemet
som är relaterade till betalningar av medlemsavgifter och kursavgifter. Att de inte lyckats
leverera ett system med avsedd funktionalitet har under året medfört stora begränsningar
för medlemsavdelningen och är också orsaken till att utrullning till länsföreningar och
kretsar inte genomförts.

I oktober bedömdes läget så stabilt att vi vågade ge oss ut och testa projektet. Glada Vildsvinet startade med några skolor i Södermanland och ryktet om projektet spred sig snabbt.
Snart fanns en lång kölista på skolor som ville att Glada Vildsvinet skulle komma.
Reaktionerna och bemötandet på plats har varit fantastiskt. Under oktober-november serverades cirka 5 000 hamburgare och 2 000 korvar gjorda på vildsvin. Under 2022 fortsätter
projektet och så fort vädret tillåter rullar det Glada Vildsvinet ingång igen.

Medlemsjakten
Under oktober möttes sedvanligt tio av de främsta medlemsvärvarna i landet för att tackas
för sin insats i den viktiga medlemsvärvningen bland jägarskolorna. Årets evenemang innehöll en workshop med syfte att utbyta så mycket erfarenheter som möjligt. Träffen kombinerades även denna gång med en klövviltsjakt på Öster Malma. Medlemsjakten ger en mycket
positiv respons hos deltagarna och är en aktivitet som bör utvecklas vidare.

Utveckling
Förbundets arbete över de senaste åren har resulterat i en stabil medlemsnivå. Denna slutsats är viktig att ta med i alla delar av förbundets verksamhet. Trots pågående pandemi har
rekrytering av nya medlemmar fortsatt.
Direkta möten med jägare och medlemmar har under året begränsats men förbundet
har utvecklat nya sätt att möta jägare och medlemmar på såsom till exempel digitala utbildningar och föreläsningar. Detta bör fortsatt utvecklas men det kan även finnas skäl att se
över till exempel medlemskategorier. Allt för att göra att förbundet upplevs som relevant
för potentiella medlemmar.

FOTO: MADELEINE LEWANDER

Framtiden ser ljus ut, det finns möjligheter att få ett väl fungerande medlemssystem på plats,
men framför allt att vi kan vara ute och träffa människor på många nivåer, vilket är
en mycket viktig del i medlemsrekryteringen.
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ÖSTER MALMA, SERVICE AB

SVENSK VÅTMARKSFOND

Öster Malma är en utbildnings- och
upplevelsegård för jakt och viltvård med
restaurang och konferensverksamhet.

Svensk Våtmarksfond bildades 9 juni 1995 på initiativ av Svenska Jägareförbundet.
Stiftelsens ändamål är att ta fram resurser för att sprida kunskap och stödja åtgärder
för be-varande, skapande och skötsel av våtmarker samt visa på våtmarkernas roll och
värde. Stiftelsen får genom donationer, testamentsmedel eller på annat sätt medel från
myndigheter, organisationer, företag och enskilda personer. I styrelsen finns representanter från Svenska Jägareförbundet, Bird Life Sverige, Lantbrukarnas riksförbund och
näringslivet. Våtmarksfondens vision för verksamheten är ”Att våtmarkernas fåglar lever
i livskraftiga bestånd tillsammans med andra arter i välskötta våtmarksmiljöer över hela
landet”. Strategin för att nå uppsatta mål är att fonden ska vara ett kunskapscentrum och
en naturlig mötesplats samt pådrivare och opinionsbildare i det nationella våtmarksarbetet.

Jägareförbundet har bedrivit yrkesmässig utbildning på fastigheten sedan
1947 och fastigheten köptes 1993. 2003
flyttade Jägareförbundets nationella
kansli till den då nyrenoverade ladugården på Öster Malma.
Jägareförbundet Service AB är ett av
Svenska Jägareförbundet helägt aktiebolag som bedriver restaurang, konferens, hotell och vandrarhem, catering,
gårdsbutik och slakteriverksamhet på
Öster Malma.
Se separat bilaga "Verksamheten Öster
Malma 2021".

SVERIGES VILDNAD
Sveriges Vildnad är en stiftelse som tillkommit på Svenska Jägareförbundets initiativ.
Stiftelsen erhåller årligen bidrag från K A Wallenbergs stiftelse samt från Kungliga Patriotiska
Sällskapet. Stiftelsen har till ändamål att dels främja utvecklingen för och säkerställandet av
viltarter vars populationer visar en vikande trend eller bedöms hotade, dels främja utvecklingen och säkerställandet av viltbiotoper som är av betydelse för sådana viltarter eller av
annan särskild betydelse. Sveriges Vildnad står under förvaltning av ett förtroenderåd, som
består av högst 60 personer med bakgrund inom svensk viltförvaltning och viltforskning.
Rådet samlas årligen för att bland annat fatta beslut om verksamheten. Jägareförbundets
styrelse fungerar som styrelse i Sveriges Vildnad.

Rådgivning, utbildning och information samt ekonomiskt stöd till bevarande, skapande och
skötsel av våtmarker är viktiga delar av den praktiska verksamheten. Målgruppen är markägare och förvaltare av jord- och skogsbruksmark samt myndigheter och intresseorganisationer. Sedan stiftelsen bildades har den genom sin verksamhet medverkat till att ett mycket
stort antal våtmarker har restaurerats eller återskapats. De flesta typer finns representerade,
allt från små viltvatten till större våtmarker både i skog och på åkermark.
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Fastigheten Öster Malma är knappt
1 200 hektar varav 560 hektar är produktiv skogsmark. Drygt 350 hektar
är sjöar, viltvatten och vattendrag och
resten är åker, äng och övrigt.

Under 2021 beviljades ekonomiskt stöd för restaurering av tre våtmarker om sammanlagt
55 hektar belägna i Stockholms, Uppsala och Jönköpings län. Den pågående pandemin har
i viss mån påverkat verksamheten med färre fysiska möten, utbildningsdagar, mässdeltagande, etc. Den traditionella våtmarkskonferensen kunde dock genomföras i september utan
begränsningar. Konferensen ”Medvind i våtmarksarbetet” genomfördes i samverkan med
EU-projektet Grip on Life 29-30 september på Öster Malma. På konferensen deltog 80 personer på plats samt cirka 60 personer digitalt. Bland deltagarna fanns representanter från alla
berörda nationella myndigheter, ett 15-tal länsstyrelser, åtskilliga kommuner samt organisationer och konsulter inom våtmarksområdet. Huvudtemat var på vilket sätt regeringens
treåriga våtmarkssatsning skulle kunna ge bästa möjliga effekt i våtmarksarbetet.
Fonden har vidare lämnat ett remissvar till strandskyddsutredningen, deltagit i Holmen
Skogs invigning av kunskapsskog Likstammen, medverkat i Sydveds tidskrift Aktivt skogsbruk samt i nätverksmöte med Baltic Stewardship Initiativ.
2021 års våtmarksstipendium - Ragn-Sells AB i samarbete med Våtmarksfonden - på 35 000
kronor, tilldelades Daniel Bergman, Lönsboda för att ha förvandlat en gammal mosse till en
mycket fin våtmark och samtidigt genom en film på ett föredömligt sätt visat på möjligheten
och behovet av att återskapa våtmarker för den breda allmänheten. Filmen kan ses på denna
länk https://www.youtube.com/watch?v=rN5vNorRFWI

Hösten 2021 genomfördes ett kombinerat fysiskt och digitalt seminarium som syftade till att
belysa och samtala kring frågan "Skyddsjakt!? Hur påverkas samhället, jakten och etiken om
man går från en syn på viltet som resurs till skadedjur?". Seminariet samarrangerades med
Viltskadecenter/SLU. På talarlistan stod inbjudna forskare, viltförvaltare från länsstyrelser
och Naturvårdsverket, samt en representant vardera för BirdLife Sverige och Svenska Jägareförbundet. Syftet var inspirera till en diskussion om hur skyddsjakt kan påverka synen på,
och hanteringen av, våra vilda djur. På plats på Öster Malma deltog 65 personer medan 75
personer följde seminariet digitalt.
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ÅRSREDOVISNING 2021
Årets resultat

Tillgångar

Det operativa resultatet för år 2021 uppgick till -2,5 mkr (11,5 mkr). Resultatet efter finansnetto
uppgick till -0,4 mkr (8,7 mkr).

Förbundets totala tillgångar uppgick per den 31/12 2021 till 116,7 (111,6 mkr).

Förbundets kursverksamhet drabbades hårt av pandemin under 2020 och har påverkats även under
2021. Viss kursverksamhet har ändå gått att genomföra, framförallt i form av digitala föreläsningar
mm. Under året startade implementation av nytt medlemssystem i förbundet. Tyvärr har det inte
löpt på enligt plan och systemet är ännu inte i fullgott skick. Förhoppningen är att systemet under
hösten ska kunna anpassas så att även förtroendevalda i länsföreningar och kretsar kan få åtkomst
och att kommunikationen med medlemmarna på så sätt underlättas.
Förbundets tidigare generalsekreterare avgick i juni på egen begäran och har under 2021 ersatts av
tillförordnad generalsekreterare i avvaktan på rekrytering. Ny generalsekreterare har rektryterats
och kommer påbörja sin anställning under juni 2022.
Verksamhetens totala kostnader inklusive avskrivningar uppgick till 177,9 mkr (163,5 mkr).
Jägareförbundet Service AB, förbundets dotterföretag, som driver restaurang, konferens- och hotellverksamhet på förbundets fastighet Öster Malma drabbades under 2020 hårt av pandemin. Detta
fortsatte till del även under början av 2021 men från hösten 2021 har verksamheten åter normaliserats. Julmarknad samt julbord har kunnat genomföras med i princip normalt utfall. Förbundet har
under året stöttat bolaget med tillfällig likviditetsförstärkning i form av kortfristiga lån med 1,3 mkr
(3,7 mkr). Bolagets resultat för 2021 uppgår till +0,5 mkr (- 4,6 mkr).

Finansiell riskhantering
De finansiella riskerna kan primärt delas upp i följande kategorier: marknadsrisk (ink. valutarisk,
ränterisk och prisrisk), kreditrisk och likviditetsrisk.
Valutarisk: Försäljning och inköp sker företrädesvis i lokal valuta. Därav föreligger normalt inte
någon valutarisk.
Ränterisk: Förbundets ränterisk är främst kopplad till räntebärande skulder, vilka per balansdagen
uppgick till 0 mkr (0 mkr) i form av utnyttjad checkkredit.
Prisrisk: Förbundet innehar långfristiga värdepappersinnehav med ett bokfört värde på 41,4 mkr
(40,1 mkr). Marknadsvärdet uppgår till 58,7 mkr (47,7 mkr).
Kreditrisk: Förbundet eftersträvar bästa möjliga kreditvärde på dess motparter. Merparten av försäljningen kan ske med låg kreditrisk. Historiskt sett har kreditförlusterna varit låga.
Likviditetsrisk: Förbundet arbetar kontinuerligt med sin likviditet och har checkkredit för att balansera likviditetsrisken.

Byggnader och mark
Fastigheten Öster Malma har ett bokfört värde av totalt 31,5 mkr (29,3 mkr).
Fastighetens taxeringsvärde uppgår för 2021 till 67,7 mkr (67,7 mkr).

Värdepappersportfölj
Jägareförbundet har avtal med en extern kapitalförvaltare om diskretionär förvaltning av förbundets
värdepappersportfölj. Förvaltningen sker med stöd av en av förbundsstyrelsen beslutad kapitalförvaltningspolicy som har en långsiktig och försiktig prägel. Förbundets värdepappersinnehav
redovisas därför i årsredovisningen från och med 2018 som finansiell anläggningstillgång. Värdepappersportföljen har värderats till anskaffningsvärdet per balansdagen, 41,4 (40,1 mkr). Marknadsvärdet av värdepappersportföljen uppgick per 31/12 2021 till 58,7 mkr (47,7 mkr).
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Förbundets anslag för Jakt- och viltvårdsuppdraget från viltvårdsfonden uppgick till 52,2 mkr
(52,2 mkr). Anslaget svarar för 30 % (30 %) av de totala intäkterna. Medlemsintäkterna under
år 2021 uppgick till 65,5 mkr (66,5 mkr). Detta motsvarar 37 % (38 %) av verksamhetsintäkterna.
Resterande del av intäkterna genereras av bland annat andra anslag som större projekt, prenumerations- och annonsintäkter, utbildning, samarbetsavtal samt förlags- och profilprodukter.

Eget kapital
Det egna kapitalet består av framtidsfond 12,5 mkr (5,3 mkr), trygghetsfond 12,5 mkr (11,3 mkr),
dispositionsfond 25,8 mkr (25,4 mkr) samt årets resultat -0,4 mkr (8,7 mkr), totalt 50,3 mkr (50,7 mkr).

Investeringar
Under år 2021 har förbundet gjort investeringar för 9,7 mkr (11,1 mkr) varav 3,4 mkr inom projekt
Invasiva arter och 4,8 mkr avseende nytt godkänt reningsverk på förbundets fastighet Öster Malma.

Övriga intäkter
Anslag och bidrag består till två tredjedelar, 16,6 mkr (12,9 mkr), av intäkter relaterade till projekt
rörande invasiva arter och resterande hänförs till anslag rörande Jägarexamen och övriga mindre
projekt. Övriga intäkter hänförs till bland annat annonsering, försäljning av förlags- och profilprodukter, utbildningar och intäkter från fastigheten Öster Malma.

Resultatdisposition
Styrelsen och generalsekreteraren föreslår att de medel som förbundet fritt förfogar över, det vill
säga framtidsfond 12 457 tkr, trygghetsfond, 12 452 tkr, dispositionsfond 25 770 tkr samt årets resultat, -401 tkr, disponeras enligt följande:
Balanseras i framtidsfonden
Balanseras i trygghetsfonden
Balanseras i dispositionsfond

10 942 tkr
12 452 tkr
26 884 tkr
50 278 tkr

Disponibla vinstmedel i dotterbolag som ingår i koncernen uppgår till 3 573 (2 878 tkr).
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FEM ÅR (I SAMMANDRAG)
Belopp i tkr

RESULTATRÄKNING
2021

2020

2019

2018

2017

Not

2021

2020

Medlemsavgifter och samarbetsavtal

68 805

69 797

Viltvårdsfonden

52 250

52 250

Anslag och bidrag

24 092

20 936

30 221

32 041

175 368

175 025

-16 991

-16 264

-5 438

-4 983

4, 5

-69 418

-64 486

Personalkostnader

6

-80 644

-73 660

Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar

7

-5 386

-4 086

-177 877

-163 480

-2 510

11 546

13

0

-3 170

Ränteintäkter och liknande resultatposter

8

2 169

416

9

-60

-108

2 109

-2 862

-401

8 684

Rörelsens intäkter

Rörelsens intäkter
Medlemsavgifter och samarbetsavtal

68 805

69 797

66 826

67 355

68 111

Viltvårdsfonden

52 250

52 250

52 250

52 250

52 250

Anslag och bidrag

24 092

20 936

18 709

18 119

15 564

Övriga intäkter

30 221

32 041

29 220

28 546

29 250

175 368

175 025

167 005

166 270

165 175

Tryckning och distribution

16 991

16 264

13 753

13 394

13 464

Personalkostnader

80 644

73 660

78 330

75 367

72 098

Övriga kostnader

80 242

73 556

77 561

80 841

73 762

177 877

163 480

169 644

169 603

159 324

Totala intäkter

Belopp i tkr

Övriga intäkter

3

Totalt intäkter

Rörelsens kostnader

Operativt resultat

-2 510

11 546

-2 638

-3 333

5 851

Tryckning och distribution
Handelsvaror
Övriga externa kostnader

Totalt kostnader
Finansiellt netto

2 109

-2 862

-270

-643

5 376
Operativt resultat

Årets resultat
Balansomslutning

-401

8 684

-2 908

-3 976

11 227

116 727

111 564

99 112

99 774

105 161

Resultat från finansiella poster
Nedskrivning av andelar i dotterföretag

NYCKELTAL
Anslag/totala intäkter %

43,5

41,8

42,5

42,3

41,1

Räntekostnader och liknande resultatposter

Egen kapitaltillväxt %

-0,8

20,7

-6,5

-8,1

29,9

Resultat från finansiella poster

Balanslikviditet %

41,2

45,7

36,2

42,4

117,9

Soliditet % (per 31/12)

43,1

45,4

42,3

45,0

46,4

Antal medlemmar (per 31/12)

154 226

153 898

151 662

149 525

148 520

Antal jaktkort i landet

269 174

263 383

258 296

255 411

256 046

57,3

58,4

58,7

58,5

58,0

119 900

120 100

117 400

120 000

120 900

112

111

113

111

109

Andel av jaktkort i landet %
TS upplaga Svensk Jakt
Genomsnittligt antal anställda
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Totala kostnader

Rörelsens kostnader

ÅRETS RESULTAT

Egen kapitaltillväxt = utgående eget kapital/ingående eget kapital * 100
Balanslikviditet = omsättningstillgångar/kortfristiga skulder * 100
Soliditet = eget kapital per 31/12/balansomslutning per 31/12 * 100
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BALANSRÄKNING
Not

2021-12-31

2020-12-31

TILLGÅNGAR

Belopp i tkr

Not

2021-12-31

2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Anläggningstillgångar

Eget kapital

Immateriella anläggningstillgångar

Framtidsfond ...................................................................................................

12 457

5 305

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten.....

10

2 083

3 099

Trygghetsfond .................................................................................................

12 452

11 258

2 083

3 099

Dispositionsfond ............................................................................................

25 770

25 425

Årets resultat ..................................................................................................

-401

8 684

Summa eget kapital........................................................................................

50 278

50 672

0

0

Leverantörsskulder ........................................................................................

11 659

6 373

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark......................................................................................

11

31 495

29 303

Inventarier, verktyg och installationer .......................................................

12

8 927

5 779

40 421

35 082

Finansiella anläggningstillgångar

Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit (limit 40 000 tkr) ....................................................

17

Andelar i koncernföretag .............................................................................

13

3 030

3 030

Skatteskulder ..................................................................................................

306

13

Andra långfristiga värdepappersinnehav....................................................

14

41 412

40 136

Övriga skulder ................................................................................................

10 464

8 589

2 400

2 400

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.......................................

44 019

45 917

46 842

45 566

Summa kortfristiga skulder...........................................................................

66 449

60 892

89 346

83 747
116 727

111 564

Andra långfristiga fodringar hos koncernföretag ....................................
Summa anläggningstillgångar

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

18
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Belopp i tkr

Omsättningstillgångar
Varulager mm
Färdiga varor och handelsvaror ..................................................................

4 060

4 187

4 060

4 187

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar ...............................................................................................

2 958

2 285

Fordringar hos koncernföretag ...................................................................

7 273

5 265

Utgående balans enligt balansräkning

Övriga fordringar ...........................................................................................

831

1 534

föregående år

5 388

6 189

Disposition enligt årsstämmobeslut

16 449

15 273

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.......................................

15

Ianspråktagande av Framtidsfond
Avsättning till Framtidsfond

Kassa och bank ...............................................................................................
Summa omsättningstillgångar

16

6 871

8 357

27 381

27 817

Gåvor till Framtidsfond

Framtidsfond

Trygghetsfond

Dispositionsfond

Årets
resultat

5 305

11 258

25 425

8 684

-345

345

7 490

-7 490

8

Avsättning till Trygghetsfond

1 194

Avsättning till Dispositionsfond
SUMMA TILLGÅNGAR

116 727

111 564

-1 194
345

Årets resultat
VID ÅRETS SLUT

-345
-401

12 457

12 452

25 770

-401

Dispositionsfond är Fritt eget kapital.
Framtidsfondens syfte är att genom bidrag och avsättningar stödja framtidsfrågor inom förbundet.
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KASSAFLÖDESANALYS
Not

2021

2020

Not 1 Redovisningsprinciper och värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
(K 3). Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med föregående år.

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat efter finansiella poster ..................................................................

-401

8 684

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet ...............................

4 416

6 725

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

4 016

15 409

Redovisningsvaluta
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor och beloppen anges i tkr om inget annat anges.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta metoden varvid justering skett för transaktioner som inte medfört in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras, förutom kassa och banktillgodohavanden, kortfristiga likvida
placeringar som lätt kan omvandlas till ett känt belopp och som är utsatt för en obetydlig risk för värdefluktuation.

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Värderingsprinciper m m

Ökning(-)/minskning(+) av varulager .........................................................

127

-22

Ökning(-)/minskning(+) av rörelsefordringar ..........................................

- 1176

-2 023

Ökning(+)/minskning(-) av rörelseskulder ...............................................

5 557

5 991

Kassaflöde från den löpande verksamheten

8 523

19 355

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäktsredovisning
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Bidrag redovisas normalt enligt
kontantprincipen. Om ett bidrag avser bestämd tidsperiod periodiseras bidraget över denna period.

Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i förbundet.

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar ..........................................

0

-3 000

Förvärv av materiella anläggningstillgångar ..............................................

-9 709

-8 085

Försäljning av materiella anläggningstillgångar .........................................

977

553

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar ...............................................

- 8 309

-7 550

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar ..........................................

7 034

6 031

-10 007

-12 051

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Bidrag
Som bidrag räknas likvida medel som förbundet erhåller från bidragsgivare som är ett offentligrättsligt organ. Förbundet
har under 2021 erhållit bidrag/anslag från bla Kammarkollegiet, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt
länsstyrelser. Offentligrättsliga organ utgörs av staten, landsting, länsstyrelser, kommuner samt EU.

Varulager
Varulager, värderat enligt Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2000:3), är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt först in- först ut- principen, respektive verkligt värde. Därvid har inkuransrisken beaktats.

Fordringar
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Upptagna/amorterade lån ............................................................................

0

-2 246

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0

-2 246

-1 485

5 058

8 357

3 298

6 871

8 357

Gåvor till framtidsfonden .............................................................................

8

22

Vinst vid avyttring av anläggningstillgångar ...............................................

-977

-553

Nedskrivning av andelar i dotterföretag ...................................................

0

3 170

Avskrivningar ..................................................................................................

5 386

4 086

4 416

6 725

Årets kassaflöde ........................................................................................
Likvida medel vid periodens början ...........................................................
Likvida medel vid periodens slut
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Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde och avskrivning
sker över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas (nyttjandeperiod): Byggnader
25-33 år, byggnadsinventarier 10 år, inventarier, verktyg och installationer 5 år, datorer 3 år, balanserade utgifter för
utvecklingsarbeten och liknande arbeten 3 år.

Finansiella instrument
Finansiella tillgångar och skulder redovisas enligt anskaffningsvärdemetoden. Finansiella tillgångar i form av värdepapper redovisas till anskaffningsvärdet, vilket inkluderar eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till
förvärvet av tillgången. Långfristiga värdepappersinnehav vars verkliga värde är lägre än det redovisade värdet skrivs
ned till det verkliga värdet om värdenedgången kan antas vara bestående. Kortfristiga placeringar värderas löpande till
det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Långfristiga fordringar och långfristiga skulder redovisas till
upplupet anskaffningsvärde, vilket motsvarar nuvärdet av framtida betalningar diskonterade med den effektivränta som
beräknats vid anskaffningstillfället. Kortfristiga fordringar redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Kortfristiga skulder, vilka förväntas bli reglerade inom 12 månader, redovisas till nominellt belopp.

Leasing – leasetagare
Leasingavtal klassificeras antingen som finansiell eller operationell leasing. Finansiell leasing föreligger då de ekonomiska
riskerna och förmånerna förknippade med leasingobjektet i all väsentlighet har förts över till leasetagaren. I annat fall är
det fråga om operationell leasing. Förbundet har inga väsentliga finansiella leasingavtal varför samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal vilket innebär att leasingavgiften fördelas linjärt över leasingperioden.

Koncernredovisning
Förbundet äger dotterföretag, men med stöd av ÅRL 7 kap 3 a § upprättas inte någon koncernredovisning.

Inköp och försäljning mellan Svenska Jägareförbundet och dotterföretaget Jägareförbundet Service AB
Försäljning till dotterföretaget har under 2021 uppgått till 561 tkr (539 tkr).
Inköp från dotterföretaget har under 2021 uppgått till 2 519 (1 744 tkr).

Likvida placeringar

40

Likvida placeringar värderas i enlighet med årsredovisningslagen till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga
värdet. Värdepapper värderas med avseende på värdepappersportföljen i sin helhet.
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Belopp i tkr

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Not 6 Anställda och personalkostnader

För att upprätta finansiella rapporter gör styrelsen bedömningar och
uppskattningar som påverkar de redovisade beloppen av tillgångar och
skulder, intäkter och kostnader. Verkligt utfall kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Varje år prövas om det finns någon indikation
på att tillgångars värde är lägre än det redovisade värdet. Finns en indikation
så beräknas tillgångens återvinningsvärde, vilket är det högsta av tillgångens
verkliga värde med avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärdet.

Not 3 Övriga intäkters fördelning

2021

2020

11 876

10 848

Förlagsförsäljning

8 040

9 185

Kursgårdstjänster/Kurser

2 735

1 874

Övrigt

7 570

10 134

30 221

32 041

2021

2020

14 815

16 936

9 389

8 639

16 564

14 818

Rese- och transportkostnader

1 555

1 577

Försäljningskostnader

1 600

2 259

Kontorsmaterial, trycksaker, tele och porto

5 922

6 546

Förvaltningskostnader

3 092

2 223

Externa tjänster

14 679

11 674

Övriga kostnader

1 802

1 663

69 418

66 336

2021

2020

268

223

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget

69

45

Skatterådgivning

93

136

Övriga tjänster

0

0

430

404

Övriga intäkter per väsentligt intäktsslag
Prenumerationer/Annonsintäkter

Summa
Not 4 Övriga externa kostnader
Övriga direkta kostnader, forskartjugan och medlemsförsäkring
Lokal- och fastighetskostnader
Förbrukningsinv, reparation, underhåll och leasing inv.

Summa
Not 5 Ersättning till revisorer
Arvoden och kostnadsersättningar Mazars AB
Revisionsuppdraget

Posten skatterådgivning består av kostnader för genomlysning
av ev påverkan av upphandlingsförfarande
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2021

2020

Medelantalet anställda
Sverige
Varav män

112
61%

111
63%

Ledningen
Styrelsen
Varav män
Generalsekreterare och övriga företagsledningen
Varav män

9
67%
13
85%

10
70%
14
86%

378
485
132
246
1 241

303
325
203
219
1 050

Anställda
Generalsekreterare
Övriga anställda
Summa

1 260
53 275
54 536

1 264
50 148
51 413

Sociala kostnader
Varav pensionskostnader
Övriga personalkostnader

24 976
8 072
1 133

21 275
6 002
972

Summa

80 644

73 660

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Styrelse och förtroendevalda
Ordföranden
Styrelsen
Förtroendevalda
Sociala kostnader
Summa
Arvoden till styrelseledamöter och övriga förtroendevalda redovisas
i resultaträkningen under posten övriga externa kostnader
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Not 2 Uppskattningar och bedömningar

Till styrelsens ordförande och övriga styrelsemedlemmar utgår arvode enligt
årsstämmans beslut. Ersättning till generalsekreteraren beslutas av styrelsen.
Generalsekreterarens pension tecknas enligt ITP-planen med pensionsålder 65 år.
Vid uppsägning från förbundets sida gäller en uppsägningstid om 6 månader,
vid uppsägning från generalsekreterarens sida 6 månader.Vid uppsägning från
förbundets sida har generalsekreteraren rätt till ytterligare 6 månaders ersättning
utan arbetsskyldighet.
Not 7 Avskrivningar av anläggningstillgångar

2021

2020

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

-1 016

-108

Byggnader och markanläggningar

-2 594

-2 590

Inventarier, verktyg och installationer

-1 776

-1 388

-5 386

-4 086
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Ränteintäkter, övriga
Vinst vid avyttring av värdepapper
Övrigt

Not 9 Räntekostnader och liknande resultatposter
Räntekostnader
Övrigt

2021

2020

56

41

2 113

370

0

6

2 169

416

2021

2020

-23

-83

Not 10 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

2021-12-31

2021-12-31

2020-12-31

Vid årets början

15 634

9 776

Nyanskaffningar

4 923

5 858

-669

0

19 889

15 634

-9 855

-8 467

669

0

-1 776

-1 388

-10 962

-9 855

8 927

5 779

2021-12-31

2020-12-31

3 030

1 200

Aktieägartillskott till dotterföretag

0

5 000

Nedskrivning av aktier i dotterföretag

0

-3 170

3 030

3 030

Ackumulerade anskaffningsvärden

Försäljningar
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Försäljningar

-37-26
-60

Not 12 Inventarier, verktyg och installationer

-108

2020-12-31

Årets avskrivning enligt plan

REDOVISAT VID ÅRETS SLUT
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Not 8 Ränteintäkter och liknande resultatposter

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början

10 929

7 929

Not 13 Andelar i koncernföretag

Nyanskaffningar

0

3 000

Ackumulerade anskaffningsvärden

10 929

10 929

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början

-7 830

-7 722

Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden

-1 016

-108

- 8 845

-7 830

2 083

3 099

Aktier i dotterbolag vid årets början

REDOVISAT VID ÅRETS SLUT

Specifikation av förbundets innehav av aktier och andelar i koncernföretag
REDOVISAT VID ÅRETS SLUT
Not 11 Byggnader och mark

Dotterföretag/ Org nr/ Säte

Antal andelar

Andel i %

Bokfört värde

Jägareförbundet Service AB, 556429-9302, Nyköping

1 000

100

2 400

Tassofena AB, 556173-7338, Stockholm

1 000

100

630

Eget kapital

Årets resultat

3 000

532

801

163

2021-12-31

2020-12-31

Vid årets början

74 285

72 057

Nyanskaffningar

4 786

2 228

79 071

74 285

Tassofena AB, 556173-7338, Stockholm

-44 982

-42 392

-2 594

-2 590

Villkorat aktieägartillskott lämnades till dotterföretaget Jägareförbundet Service AB, 556429-9302, med 5 000 tkr
under 2020.Värdet på dotterföretaget skrevs under 2020 ned med 2 700 tkr med hänsyn till bolagets egna kapital.

-47 576

-44 982

31 495

29 303

2 883

2 709

64 863

64 952

67 746

67 661

Ackumulerade anskaffningsvärden
Dotterföretag/ Org nr/ Säte
Jägareförbundet Service AB, 556429-9302, Nyköping

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden

REDOVISAT VID ÅRETS SLUT
Taxeringsvärde, byggnader
Taxeringsvärde, mark
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Villkorat aktieägartillskott lämnades till dotterföretaget Tassofena AB, 556173-7338, med 1 000 tkr under 2017.
Värdet på dotterföretaget skrevs under 2020 ned med 470 tkr med hänsyn till bolagets egna kapital.
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ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Not 14 Andra långfristiga värdepappersinnehav

2021-12-31

2020-12-31

40 136

38 618

8 309

7 550

-7 034

-6 031

41 412

40 136

41 412

40 136

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Inköp
Försäljningar

REDOVISAT VID ÅRETS SLUT

Not 20 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Inga väsentliga händelser har skett efter räkenskapsårets utgång.

Not 21 Resultatdisposition
Styrelsen och generalsekreteraren föreslår att de medel
som förbundet fritt förfogar över, dvs framtidsfond, 12 457 tkr,
trygghetsfond, 12 452 tkr, dispositionsfond, 25 770 tkr,
samt årets resultat, -401 tkr, disponeras enligt följande:

Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förutbetalda lokalhyror, leasingavtal och övriga poster

Not 16 Likvida medel
Banktillgodohavanden

Not 17 Checkräkningskredit
Beviljad checkräkningskredit uppgår till
Outnyttjad kredit på balansdagen
Utnyttjad kredit på balansdagen

Not 18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2021-12-31

2020-12-31

5 388

6 189

5 388

6 189

2021-12-31

2020-12-31

6 871

8 357

6 871

8 357

2021-12-31

2020-12-31

40 000

40 000

-40 000

-40 000

0

0

2021-12-31

2020-12-31

34 213

34 041

Semesterlöneskuld

4 206

4 313

Övriga poster

5 600

7 563

44 019

45 917

Förutbetalda medlemsavgifter

Not 19 Ställda säkerheter

Balanseras i Framtidsfond

10 942

Balanseras i Trygghetsfond

12 452

Balanseras i Dispositionsfond

26 884

Penneo dokumentnyckel: 5KOPM-BWDLN-J8MUV-CT5AO-OTBAF-V87JA

Marknadsvärde 31/12 2021: 58 655 tkr (47 679 tkr)

50 278

2021-12-31 2020-12-31

För skulder till kreditinstitut (checkräkningskredit)
Fastighetsinteckningar
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55 000

55 000

55 000

55 000
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Öster Malma den 18 mars 2022

Vår revisionsberättelse har lämnats den 18 mars 2022
Martin Dagermark
Auktoriserad revisor

Björn Bentevik
Förtroendevald revisor
Av årsstämman valda revisorer

Denna årsredovisning har signerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.
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REVISIONSBERÄTTELSE

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och
generalsekreteraren för bedömningen av föreningens förmåga att
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift.

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Svenska
Jägareförbundet för år 2021. Svenska Jägareförbundets
årsredovisning ingår på sidorna 34 – 48 i detta dokument.

Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen
och generalsekreteraren avser att likvidera föreningen, upphöra
med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till
att göra något av detta.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31
december 2021 och av dess finansiella resultat och kassaflöde
för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på
misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund
av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de
enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:

Annan information än årsredovisningen
Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret för
den andra informationen. Den andra informationen består av
styrelsens och generalsekreterarens verksamhetsberättelse med
statistikuppgifter för 2021.

•

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna
information och vi gör inget uttalande med bestyrkande av
denna information.

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på misstag, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till
följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig
felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter
kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av
intern kontroll.

I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt
ansvar att läsa den information som identifieras ovan och
överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig
med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även
den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer
om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga
felaktigheter.

•

Om vi, baserat på det arbete som utförts avseende denna
information, drar slutsatsen att den andra informationen
innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera
detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

•

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens och generalsekreterarens uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.

•

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och
generalsekreteraren använder antagandet om fortsatt drift
vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om
huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som
avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till
betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret för att
årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och generalsekreteraren
ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på misstag.
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verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller,
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera
uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på
de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller
förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta
verksamheten.

skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens
interna kontroll som har betydelse för vår revision för att
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn
till omständigheterna, men inte för att uttala oss om
effektiviteten i den interna kontrollen.

•

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvaltningen grundar sig främst på revisionen av
räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som
utförs baseras på vår professionella bedömning med
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar
granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden
som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och
överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens
situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut,
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som
är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag
för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner
beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat om
förslaget är förenligt med föreningens stadgar.

utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen
och innehållet i årsredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de
underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt
som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen och generalsekreteraren om bland
annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla
iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande
brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Öster Malma den 18 mars 2022

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
samt stadgar
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens och generalsekreterarens förvaltning för
Svenska Jägareförbundet för år 2021.

Martin Dagermark
Auktoriserad revisor

Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter och generalsekreteraren ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.

Björn Bentevik
Förtroendevald revisor

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för
att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon
åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av
föreningens vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om
detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är
förenligt med stadgarna.

Denna revisionsberättelse har signerats digitalt
och saknar därför namnunderskrifter.
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