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ordföranden och gs har ordet
MOT NYA MÅL!
I juni 2018 fattade årsstämman beslut om nya strategiska mål som kommer att leda
till att förbundet blir ännu bättre på att leverera det som medlemmarna vill ha. Det
är oerhört roligt att se det engagemang som finns hos såväl förtroendevalda som
personal att genomföra det beslutet. 2024 ska vi vara i mål. Vi har en spännande tid
framför oss, där vi tillsammans ska göra ett fantastiskt förbund ännu bättre. Även
om vi vet att det är många arbetsuppgifter som vi kommer att behöva lägga mycket
energi på under de närmaste åren, är det mesta ännu ett oskrivet blad. Det finns så
mycket vi vill göra och så mycket vi vill utveckla. Förbundet kan ibland liknas vid
en otålig jakthund: Alltid full av iver att jaga. Alltid redo för utmaningar och nya
uppdrag. Alltid beredd att ta kalla spår om det kan leda till framgång. Det är en bra
egenskap hos förbundet. Men låt oss stanna upp några minuter och läsa vår verksamhetsberättelse och vår redovisning av Jakt- och viltvårdsuppdraget. Låt oss luta
oss tillbaka och uppskatta det fantastiska arbete som utförts under 2018.

VI BLIR FLER!
En av de roligaste händelserna är att vi växer, vi blir fler medlemmar – vilket är
historiskt. Extra roligt är att vi blir markant fler kvinnor och ungdomar. Vi tror att
orsaken till ökningen beror på flera saker. En är att vi blivit tydligare vad förbundet
står för. En annan är att vårt värvningsarbete fungerar allt bättre. En tredje är att
många ser den nytta vi gör för jaktens och medlemmarnas bästa. Att vi ökar antalet
medlemmar är en lagseger. Det är verkligen ett kvitto på att vi gör rätt saker och att
hela organisationen arbetar tillsammans.

MÖJLIGHET OCH ANSVAR!
En annan framgång är att vårt internationella arbete bidrar till att sätta den nordiska viltförvaltningen i centrum. Vår stora kunskap, vårt sätt att närma oss politiker
och myndigheter imponerar runt om Europa. När Svenska Jägareförbundet agerar i
FACE så lyssnar medlemsländerna. Troligen är det därför som förbundet fått ansvar
i viktiga arbetsgrupper inom FACE. Troligen är det därför som förbundsordföranden
valdes till ordförande för alla Europas jägare. Vår roll och kunskap ger oss en unik
möjlighet, men också ett stort ansvar som vi måste axla på ett klokt sätt. Framförallt
för våra medlemmar och jaktens framtid.

NÅGRA HÖJDPUNKTER 2019
• Nya jägarskolan lanseras och kommer att bli en fantastisk produkt som även skulle
kunna fungera som en lärobok om Sveriges natur – en naturexamen.
• Vår satsning på kommunikations- och digital utveckling kommer att märkas inom
många områden de kommande åren.
• En tydlig satsning på ungdomsarbete med Unga jägare och ledarutbildning.
• Viltövervakningen tar ett stort steg mot digital utveckling med stöd av viltkameror.
Självklart står vi också inför utmaningar de kommande åren. Men vi är övertygade om
att vi kommer att lösa de utmaningarna på bästa sätt, om vi tillsammans nyttjar vår
kunskap, ledarskap och vårt starka engagemang – för jaktens och medlemmarnas bästa!

Torbjörn Larsson
förbundsordförande

Bo Sköld
generalsekreterare

INledning
Svenska Jägareförbundet är en ideell förening som bildades 1830 och är en demokratiskt
uppbyggd organisation av folkrörelsekaraktär.
Jägareförbundet består av enskilda medlemmar som är organiserade i 22 till förbundet
anslutna länsjaktvårdsföreningar. Föreningarna delar i sin tur in sin verksamhet i 313
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.
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 111 anställda som finns representerade i hela landet.

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.
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ändamål och vision
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 ett för högt jakttryck.
Det grundläggande ändamålet ligger fast, men är idag än mer utvecklat. Vi är en tydlig
jägarorganisation men med naturvården 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.

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
Verksamheten i regionerna präglas i likhet med tidigare år av fortsatt samarbete och koordinering med länsföreningarna. Under året har länsföreningarna med stort intresse och ambition genomfört olika möten och konferenser
för att arbeta förbundets strategiska arbete ”Jakten på framtiden 2024”. Arbetet
har stöttats av personal och under processens gång har även stadgar för krets,
länsförening och förbundet setts över.
Efterfrågan på information och kunskap från allmänhet och jägare ökar ständigt och omfattar främst rådgivning och stöd inom viltförvaltning. Intresset för
förbundets olika utbildningar för jägarna ökar konstant. I dessa verksamheter
spelar personalen i fält en viktig roll för att förmedla efterfrågade kunskaper till
jägare, medlemmar, och andra alla aktörer i viltförvaltningen.

Samarbete och samverkan
Inom regionerna har frågor rörande samverkan och samråd med alla brukarorganisationer
intensifierat. Samverkan med skogsbolag, länsstyrelser och andra organisationer är en viktig
del i regionernas arbete och många gånger också en nyckel till framsynt viltförvaltning. Samverkan med länsstyrelserna har på många håll både utvecklats och intensifierats. Samverkan
med skogsbrukets viltgrupp sker i alla regioner.
Under året har vi fortsatt att arbeta med frågor som uppkommer inom ramen för flerartsförvaltning. Behovet av kunskap om samtliga förekommande klövviltsarter ökar i takt med
arternas etablering i nya områden.
Frågor som rör älgförvaltning är av naturliga skäl en av de större frågorna och ”Handslaget”
mellan Jägareförbundet och skogsbruket och dess innebörd och omfattning har diskuterats flitigt under året. Samverkan och dialog med skogsbrukets olika företrädare genomförs i huvudsak på ett bra och konstruktivt sätt. Dialog om deltagande inom projektet ”Mera tall” är ett bra
exempel på väl fungerande samarbete och förbundet ser ljust på ambitionerna i detta projekt.
Skogsstyrelsen har under året genomfört ett flertal träffar och seminarier med deltagande
från olika företrädare. Skogsstyrelsens framtida roll i viltförvaltning har varit en av frågorna
vid dessa möten och den beskrivna rollen inom viltförvaltningen är något som förbundet
ställer sig tvekande till. I södra landsdelen har dialogen mellan jägare och företrädare för
Södra Skogsägarna under året blivit allt mer spänd.
Samverkan och dialogen med Lantbrukarnas riksförbund (LRF) har fördjupats inom regionernas olika områden. Detta är mycket positivt då flera av de utmaningar som finns löses
bäst i samverkan och samförstånd på det lokala planet. De genomförda dialogerna har i
stora delar av landet genomförts i konstruktiv anda och dessa har bidragit till att öka våra
gemensamma kunskaper om viltet i jordbrukslandskapet.
Förbundets ser ljust på fortsatt samarbete och förbundet upplever vi att vi har många fler
frågor som förenar än som skiljer oss åt. En av dessa är frågan om småskalig försäljning av
vildsvinskött.
Samarbetet mellan länsföreningarna och länens viltförvaltningsdelegater är omfattande
och behoven varierar av naturliga skäl i de tre regionerna. Diskussioner om delegationernas
uppgift, mandat och arbetssätt har kommit upp i olika sammanhang och det är angeläget för
förbundet och jägarna att dessa frågor får tydligare svar.

8

Viltförvaltning
Jägareförbundet antog vid förbundsstämman i Kiruna en ny älgpolicy. Policyn har tagits
fram med delaktighet och stort engagemang från länen. Arbetet med spillningsinventeringar
av älg och rådjur har fortsatt i region Mitt och Syd. I norra delen av landet har frågan om
brunstuppehållet på älg kommit upp genom olika organisationer och förbundets ståndpunkt
är att ett slopande av brunstuppehållet motverkar en ändamålsenlig älgförvaltning.
Under inventeringsperioden för varg har ett mycket omfattande arbete lagts ned av våra
medlemmar och länsstyrelsernas personal. Inventeringen har gett länen och förbundet en
samlad och gemensam uppfattning om vargens förekomst och utbredning. Detta hade inte
varit möjligt utan medlemmarnas delaktighet och engagemang. Länsstyrelserna genomförde
under detta år DNA-analys över samtliga inkomna spillningsprov. Detta har bidragit till en
ökad trovärdighet för redovisade uppgifter vilket är oerhört viktigt i förvaltningen.
Under vintern genomfördes en begränsad jakt på varg i fem län. Förberedelserna och genomförandet av 2018 års vargjakt har gått enligt plan. Jakten har genomförts i fem olika län
på ett jaktetiskt föredömligt sätt. I Västmanland utbröt tumult mellan aktivister och jägare
under vargjakten. Detta är olyckligt och om man i en tidigare fas nyttjat förbundets erfarenheter för att hantera aktivism hade sannolikt detta till stora delar kunnat undvikas.
Jakten på björn har även under detta år erbjudit jägarna spännande jakter. Förbundet gläds
åt att licensjakt på björn i Norrbotten blivit verklighet under året. I delar av landet har det
konstaterats att åtling genomförts på ett sätt som inte står i linje med god etik vilket på sikt
kan äventyra jakten och möjligheten till åtling vid jakt.
Efterfrågan och nyttjandet av förbundet erfarenheter och kompetens inom vildsvinsförvaltningen har fortsatt i takt med vildsvinens utbredning. I samband med förbundets utbildningar
lyfts också frågor om en god jaktetik fram. Efterfrågan på utbildning och förvaltningsmetoder
för kronvilt är ökande.
Under inledningen av året fattade regeringen beslut om en regeländring i jaktförordningen
gällande jakt på kronvilt och dovvilt. Beslutet innebär att skyddsjakt på eget initiativ av årskalvar av kronvilt och dovvilt. Beslutet har varit ett återkommande ämne för diskussion där
medlemmarna ofta ifrågasätter det jaktetiska i beslutet och förbundet är tveksamma till både
tillämpningen och effekterna av beslutet.
Förbundets arbete för att öka jägarkårens och markägarnas kunskap om fältviltet och de förutsättningar som också gynnar den biologiska mångfalden har gett märkbart resultat. Inom
landets regioner finns nu ett flertal förevisningsgårdar för ändamålet.
Under året har också arbetet med fjälljakten och debatten i media angående konflikten
rörande avlysning av fjällområden inom Girjas sameby varit under lupp och en omtalad
överflygning genomfördes av Jägareförbundet Norrbotten.

Regionråden
Regionråden är viktiga forum där regionen med länsföreningarna diskuterar och följer upp
aktuella frågor och verksamheten i länen. Regionråden ger också länsföreningarna möjligheter till viktiga informations- och erfarenhetsutbyten. En viktig fråga vid regionråden har
varit frågan om viltförvaltning, där älgen ofta hamnar i centrum, men också frågor om kronviltets och vildsvinens fortsatta utbredning har varit mycket angelägna samtalspunkter.
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jakt och viltförvaltning
Det så kallade ”Handslaget” mellan markägarna och Jägareförbundet gjordes 2016 men har
fortfarande under 2018 inte riktigt fått fullt genomslag. Denna överenskommelse innebär inte
en gemensam målbild över antal älgar eller skadenivåer, utan är en övergripande avsiktsförklaring om hur parterna ska förhålla sig till varandra för att eliminera onödiga konflikter
i förvaltningen. För att på allvar förankra denna överenskommelse genomfördes under året
tre regionala möten. Övningarna var välbesökta och har bland annat lett till en mer formaliserad avsiktsförklaring mellan jägare och markägare på regional nivå i några län.
När nu systemet har börjat fungera tillfredsställande är det därför olyckligt att utspel från
Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket under slutet av 2018 skapat ett ifrågasättande av förvaltningssystemet. Det missgynnar den samverkan som på allvar hade börjat få genomslag
i förvaltningen på lokal nivå. Med de planer som finns på framtagande av en ny utvecklad
utbildning för älgförvaltningen så anser Jägareförbundet att den enda framkomliga vägen för
fortsatt utvecklad samverkan är en förstärkning av dagens förvaltningsmodell. Förslag eller
genomförande av en hårdare central styrning av lokala planer och lokala problem kommer
aldrig att skapa en bättre måluppfyllnad.
Kronviltet är en av de svåraste viltarterna att förvalta på grund av sin komplexa biologi och
brunstplatser som ofta ligger långt utanför deras stora hemområden samt de skador de kan
orsaka på framförallt granskog. Jägareförbundet bedömer fortsatt att det mest lämpliga sättet
att förvalta kronvilt är inom älgförvaltningsområden och i samklang med dagens älgförvaltning. Önskvärt vore om älgförvaltningsgrupperna, förutom älgen, också kunde administrera
kronviltet. En stor brist i förvaltningen av kron- och dovvilt har under lång tid varit att inga
underlag för skadebilden funnits tillgängliga. Under året har ny kunskap om kostnaderna för
kronviltets barkgnag tagits fram av SLU. Förbundet följer framtagandet av ny kunskap och
bidrar till att sprida den till samtliga berörda i förvaltningen.
Den skattade avskjutningen av vildsvin jaktåret 2017/2018 passerade 114 000 fällda vildsvin.
Goda födobetingelser på många håll i landet de senaste åren har inneburit en tydlig rådgivning till landets jägare att en ökad jakt är nödvändig. Rådgivningsinsatserna 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. Förutom allt fler fällda vildsvin är det
positivt att andelen fällda vildsvin yngre än ett år ökar i avskjutningen vilken är en generell
och tydligt rådgivningsinslag i vildsvinsförvaltningen. Rådgivningen är emellertid differentierad beroende av den lokala och regionala situationen.
Jakt är en mycket viktig förvaltningsåtgärd men jaktens inriktning bör variera beroende av
önskat resultat. Lokalt och regionalt sker en omfattande samverkan med jordbruket, främst
LRF där temakvällar och andra former av utbildningsinsatser sker gemensamt. Förutom den
viktiga lokala samverkan som i stor utsträckning behandlar direkta förvaltningsåtgärder sker
en mer övergripande samverkan på regional nivå med jordbruksrelaterade intressen. Där
avhandlas inte bara övergripande vildsvinsrelaterade strategier utan även andra områden
såsom storfåglar och hjortvilt.
Ökande vildsvinsjakt innebär också fler jakthundstimmar på jaktmarken. Vildsvinsjakt med
hund är ett viktigt inslag i förvaltningen men fler fällda vildsvin får aldrig innebära att hög
jaktetik avseende hundanvändningen frångås. Under 2018 producerade och lanserade Jägareförbundet fyra korta jaktetikfilmer för att belysa vikten av god jaktetik vid jakt med hund.
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Älgstammens utveckling
Älgstammen växte under 00-talet, vilket var en viktig anledning till att en ny älgförvaltning
infördes 2012 (Fig. 1). Det har nu förflutit två treåriga planperioder sedan förändringarna
infördes; därmed är det möjligt att utvärdera effekterna och måluppfyllnaden. Sedan jaktåret
2012-13 har älgstammen minskat, och minskningen fortgår.
Utvecklingen överensstämmer med de beslutade förvaltningsmålen och den genomsnittliga
fyllnadsgraden är god. Förbundet anser att jämförelsen visar att den nya älgförvaltningen,
som bygger på ett lokalt underifrånperspektiv, fungerar och fyller sitt syfte. Samtidigt är det
viktigt att inse att jägarnas attityder till älgstammen ändrats under samma period, och att en
ökande andel jägare anser att älgstammen är för svag. Det kan komma att avspeglas i förvaltningsmålen för nästa planperiod.

0,054
0,052

Älgobs vuxna/timme

0,050
0,048
0,046
0,044
0,042
0,040
0,038
0,036
2008-2010
2010-2012
2012-14
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2011-2013
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2015-17
År

Mean
Mean±SE
Mean±1,96*SE

Figur 1. Antalet observerade, vuxna älgar per mantimme under perioden 2008-2018. Den
nya älgförvaltningen infördes 2012; 2008-2011 är inkluderat som jämförelse. Figuren visar
treårsmedelvärden och data från 2018 är preliminära. Källa: Älgdata.
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jakt och viltförvaltning
Småviltjakten på statens marker i fjällområdet
Småviltjakten på statens marker i fjällområdet bedrevs med ett oförändrat regelverk, det
vill säga att jakten under perioden den 25 augusti till och med den 15 september var förbehållen jägare fast bosatta i Sverige.
Den tidiga våren tillsammans med en varm och torr sommar resulterade i en mycket god
tillgång på såväl ripa som skogsfågel. Sammantaget innebar detta en mycket bra jakthöst
för våra fjälljägare. Illavarslande var dock att länsstyrelserna avlyste all småviltjakt inom
mycket stora områden under de första jaktveckorna. Motivet till avlysningarna angavs vara
”av hänsyn till renskötseln” vilket ter sig märkligt med tanke på att det med det nya regelverket är betydligt färre jägare i området.
Det så kallade ”Girjas-målet” lever vidare. I korthet handlar målet om att Girjas sameby i
Norrbotten har stämt staten och hävdar att småviltjakten och fisket ska tillhöra samebyn
med ensamrätt och att samebyn ska hantera upplåtelserna av småviltjakt och fiske. I tingsrätten vann samebyn och staten överklagade domen. Hovrättens dom, som delvis gick i
linje med samebyns yrkande, var däremot mycket otydligt formulerad. Detta medförde att
såväl staten som samebyn överklagade domen. Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd men har inte meddelat när ärendet ska behandlas.

Kust- och havsjaktsfrågor
Under våren genomfördes ett Kustjaktseminarium på Öster Malma. Seminariet
var välbesökt av såväl företrädare för olika
myndigheter som av jägare från hela landet.
Seminariet hade temat ”Östersjön – Ett hav i
(o)balans mellan människa, predatorer och
förvaltning?”
Ett förslag till ändring i jaktförordningen som
skulle möjliggöra licensjakt på säl är fortfarande under beredning på Näringsdepartementet. Det främsta skälet till att beslutet inte
kom redan under 2018 torde vara dels att det
var ett valår och dels att Sverige fick stå utan
en fungerande regering året ut.
Årets skyddsjakt efter säl bedrevs med ett fortsatt restriktivt regelverk. Trots detta så ökade
antalet fällda sälar, av 760 tilldelade gråsälar
fälldes 499 (66 procent), av 190 tilldelade vikare fälldes 130 (68 procent) och av tilldelade
325 knubbsälar fälldes 280 (86 procent).
Svenska Jägareförbundet har under året deltagit som observatör, representerande Nordisk
Jägarsamverkan, vid HELCOM (Helsingforskommissionen).
Foto: Niklas Likjebäck
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Rovdjursrådet
Rovdjursrådet har under året bestått av Torbjörn Lövbom (ordförande), Gunnar Glöersen
(sekreterare), Stefan Hoof (region Syd), Ingvar Hellquist, Ulf Berg (region Mitt) samt KarlLudvig Norén (region Norr).
Rådet har under året haft två möten. Rådet har diskuterat genomförda licensjakter på varg
och inte minst de aktivister som försökte störa jakten. En viktig fråga som diskuterats är hur
licensjakten på varg ska kunna normaliseras. I det sammanhanget har fråga om att söka samarbete och gemensamt ställningstagande med naturvårdsorganisation diskuterats i syfte att
avdramatisera vargjakten, men även med mål att få EU-kommissionen att avsluta det pågående överträdelseärendet mot Sverige.
Vinterns DNA inventering har analyserats och det är av största vikt att följa såväl beräkningen
av den nya omräkningsfaktorn som vilken tid på året antalet vargar i Sverige ska motsvara
miniminivån.
Rådet har vidare lämnat förslag till förbundsstyrelsen på ny kortare handlingsplan för varg.
Utöver det har resursfördelningen inom förbundet i rovdjursfrågan mellan nationell och EUnivå diskuterats.
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jakt och viltförvaltning
Viltolycksarbetet
Under 2018 fortsatte förbundet att utveckla organisationen av jägare som på polismyndighetens uppdrag utför eftersök på trafikskadat vilt. Målsättningen är bästa möjliga djurskydd
för trafikskadat vilt och säkrast möjliga arbetsmiljö under uppdragen.
Utbildningsorganisationen levererar kurstillfällen över hela landet och kurser av flera slag
inom eftersöksområdet. Numera erbjuder vi sju olika utbildningar inom eftersök: Viltspårkurs, Eftersöksutbildning – teori, Eftersöksutbildning – praktik, Fortsättningskurs eftersök,
Instruktörsutbildning eftersök, Specialsituationer eftersök och Trafikeftersök stora rovdjur.
Under trafikeftersök finns många risker att hantera, men till de större hör trafikmiljön och
försiktighet vid avlossande av skott. I länen genomförs aktiviteter som syftar till högre uppklarande och säkrare genomförande av eftersöksuppdragen från polismyndigheten. På ett
övergripande plan kvalitetssäkras verksamheten på nationell nivå i Jägareförbundet.
Under 2018 har förbundet för NVR-uppdragstagares räkning också ordnat fler utbildningsmöjligheter och stått för kostnaderna. Sjukvårdsutbildning för människa och hund, erbjöds
de i länen som gör flest NVR-uppdrag och därför utsätts för störst risker. Fler än 240 personer har genomfört utbildningen under året. Distansutbildningen Eftersöksutbildning – teori
har erbjudits länens NVR-organisation att förse alla NVR-uppdragstagare med.
Under året har vi låtit utveckla ett eftersöksskytte för skyttebiografer. Detta för att stärka
säkerheten under NVR-uppdrag. Med hjälp av modern teknik skildras situationer på ett sätt
som ligger närmare verkligheten än vad vi hittills kunnat erbjuda. Implementeringen sker
första kvartalet 2019.
Att hålla jägarsidan av NVR välfungerande innebär utmaningar. 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.
Svenska Jägareförbundet organiserar arbetet med trafikeftersök på fem nivåer. 1. Nationellt
ansvarig för Vilt och trafik, 2. Regionalt ansvarig för Vilt och trafik, 3. Länsansvarig jägare i
NVR, 4. Samordningsansvarig lokalt i NVR och 5. Kontaktpersoner och eftersöksjägare
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. Kännedom om potentiella ekipage att rekrytera fås genom god kontaktyta med jägarorganisationerna lokalt och regionalt.
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- och eller mailkontakt. Årliga informationsmöten styrs av föreskrift, så
under 2018 har de allra flesta uppdragstagare i organisationen informerats och utbildats.
En viktig insats för att skapa gynnsamma förutsättningar är extern kommunikation. Kommunikation som riktas mot allmänheten och övriga samhället skapar bättre förutsättningar för
det operativa eftersöksarbetet. För desto medvetnare allmänheten blir om vikten av anmälan
och noggrann utmärkning av olycksplatsen, desto bättre blir förutsättningarna att minimera
trafikskadat vilts lidande.
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Foto: Martin Källberg

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 på
mässor, vid köpcentra och andra samlingsplatser. Under 2018 satsade förbundet särskilt på
denna externa kommunikation och nådde bara i sociala medier ut till cirka en halv miljon
människor, gällande viltolycks- och eftersöksfrågor.
Under 2018 har förbundet kunnat tillhandahålla cirka 4 700 jägare för uppdrag åt polismyndigheten. Av dessa har cirka 4 300 varit eftersöksjägare och resterande så kallade kontaktpersoner.
Varje NVR-uppdrag är unikt och även uppdrag som inte leder till eftersök innebär en hel del
arbete. Erfarenheten är att cirka 1/3 av alla viltolyckor leder till eftersök. Eftersök är när viltet
lämnar vägområdet, efter sammanstötningen.
Under 2018 anmäldes 63 750 viltolyckor till Polismyndigheten enligt NVR:s viltolycksdatabas.
Jägare utförde uppdrag vid nära nog alla dessa viltolyckor. Rådjur stod för flest olyckor, 46
985 stycken. 6 938 olyckor var med vildsvin, 5 951 med älg och 2 918 med dovvilt.
Eftersök på trafikskadat vilt innebär mycket arbete. Genomsnittligt innebär varje eftersöksuppdrag tre timmars arbete, enligt NVR:s databas för 2018.
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Foto: Niklas Liljebäck

Projekt Fjällgås
Under 2018 utvärderades liggande åtgärdsprogram för fjällgås. Det arbete som har utförts
av projektet fick överlag goda betyg och vissa punkter med förbättringspotential pekades ut.
Revideringsprocessen för det svenska programmet pågår och under 2019 kommer det nya
programmet produceras.
Verksamheten i projektet under 2018 bedrevs med stöd från Jägareförbundet, Nordens Ark,
Norrbottens ornitologiska förening, Naturvårdsverket, länsstyrelsen i Norrbotten och länsstyrelsen i Västerbotten, men är helt beroende av de omfattande ideella insatser som görs.
Verksamheten i projektet inkluderar driften av två större avelsanläggningar, utsättningar av
fjällgäss i fjällen, inventeringar, kartläggning av viktiga platser för fjällgås, åtgärder för att
minska risker för fjällgäss året om, vetenskapliga sammanställningar och kommunikativa insatser. Under 2018 var också projektet medverkande vid två olika LONA-projekt tillsammans
med Hudiksvalls respektive Arjeplogs kommun.
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Mårdhundsprojektet
Att förhindra etablering av invasiva främmande arter är en viktig del av miljökvalitetsmålet
Ett rikt växt- och djurliv. Som ett speciellt projekt, mårdhundsprojektet, ligger arbetet med
att förhindra mårdhundens etablering i landet. Det är ett projekt som med stöd från Naturvårdsverket sker i nära samarbete med våra grannländer.

Minkprojektet
FAMNA (Förvaltning av amerikansk mink i Botnia- Atlanticaområdet) är ett tre-årigt naturvårdsprojekt inom ramen för EU Interreg Botnia-Atlantica. Samarbetspartners och medfinansiärer i projektet är Jägareförbundet, länsstyrelsen Västerbotten, Forststyrelsen, Österbottens Förbund, Kvarkenrådet, Miljödirektoratet, Fylkesmannen i Nordland och Nordlands
Fylkeskommune. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utgör vetenskaplig samarbetspartner i
projektet avseende vetenskaplig kvalitetssäkring av försöksupplägg och eventuell vetenskaplig publicering av resultat.
Projektet genomförs i Sverige, Finland och Norge. Det svenska projektområdet består av Ume
älvdal från Vännäsby till utloppet i Kvarken och del av skärgården inklusive Holmöarna. Projektets huvudsakliga mål är att etablera ett storskaligt, permanent och effektivt förvaltningssystem för amerikansk mink, baserat på den senaste vetenskapliga kunskapen, i de av minken
mest utsatta delarna av Botnia-Atlantica området. Den amerikanska minken utgör ett hot mot
den biologiska mångfalden i allmänhet och mot markhäckande fåglar i synnerhet.
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opinion och Kommunikation
I kommunikationsavdelningen ingår Svensk Jakt, information, webb, ungdom/integration
och JAQT. Målen i verksamhetsplanen, samt de strategiska målen, bildar basen för allt kommunikationsarbete. 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 informera om Svenska Jägareförbundets arbete och ståndpunkter både internt och
externt, samt skapa opinion för dessa frågor.
Svenska Jägareförbundet ska vara en öppen organisation. Därför är transparens och tillgänglighet viktiga beståndsdelar i allt vi gör. Förbundet är angeläget om att bistå och dela med sig
av sin kunskap till media och allmänhet på bästa sätt och bygga bra relationer med pressen.
Under 2018 har bland annat:
• kommunikationsarbetet utvecklats med mer planerad temainriktad information via webb
och sociala medier.
• arbetet med länskommunikatörerna utvecklats stadigt.
• länsföreningarnas intressebevakning tydliggjorts.
• ett test genomförts, med en panel av personer som stod upp för förbundets hållning
i vapenfrågor på sociala medier.
• ett antal artiklar i olika medier hjälpt oss i vårt opinionsarbete.
• ett antal proaktiva insatser med kommunikation gjorts.
• ett stort antal uttalande och artiklar publicerats i egna kanaler.
• ett projekt för att utveckla förbundets kommunikationsarbete startats upp.
• medieträning genomförts.
• den upplevda medlems- och samhällsnyttan förbundet genererar stärkts.
• nyhetsbrev producerats och distribuerats.
• stöd getts till personal och förtroendevalda inför mediakontakter.
• opinion för förbundets frågor skapats vid många olika tillfällen.
• interninformation distribuerats.
• samarbete ägt rum med Naturens år, Rovdjurscentrat De 5 stora, Skogen i skolan,
med flera.
Kommunikationsinsatserna har varit tydliga och bidragit till att förbundet fortsatt har en
stark position hos jägare, allmänhet, politiker och tjänstemän på myndigheter. Genom inriktningen på årsstämmans beslut om Jakten på framtiden 2024 är det tydligt att organisationen
ska utveckla kommunikationsarbetet ytterligare. Detta arbete är påbörjat och kommer att
växa fram under 2019 och 2020.

Publicitet
Antalet artiklar om Svenska Jägareförbundet är många och under 2018 publicerades över
1 700 artiklar där förbundet medverkar. 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. Artiklar på förbundets webb och sociala medier får allt större spridning, främst via sociala medier. Som jämförelse kan nämnas att, enligt Mynewsdesk, Svenska
Jägareförbundet nämns hälften så många gånger som Naturskyddsföreningen. Men eftersom
klimat-, miljö- och naturfrågor varit stora i media under 2018 är detta ett bra betyg, med
tanke på att förbundet verkar i ett smalare intresseområde.

Sociala medier
Jägareförbundet använder frekvent Facebook (drygt 29 000 gillar), Instagram (närmare 11
200 följare) och sin Youtube-kanal (4 457 prenumeranter).
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Hemsidan

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 Jägareförbundet, personal, jakt, regler, regeringens Jakt- och viltvårdsuppdrag,
nyheter, vilt, jägare och natur. Länsjaktvårdsföreningar och jaktvårdskretsar har också egna
hemsidor främst med information om den lokala verksamheten.
Föreningsinformation och innehåll som hör till Jakt- och viltvårdsuppdraget är tydligt åtskilda på sajten. Under 2018 har hela den nationella avdelningen bytt utseende. Fokus har lagts
på bilder, så kallade landningssidor, sökfunktion och ett ännu mer lättöverskådligt innehåll.
Antal användare under 2018 var 1 416 012.

Sprida intresse och kunskap om viltkött
Intresset för att äta ekologiskt, närodlat och hållbart ökar. Idag vill varannan svensk äta mer
viltkött, enligt en Sifo-mätning. Viltkött hamnar överst i WWFs köttguide med hänsyn till
klimatpåverkan, biologisk mångfald och avsaknaden av kemiska bekämpningsmedel.
Vi jägare vill gärna att fler ska få äta det nyttiga och naturliga viltköttet och har under många
år arbetat för att få ut mer viltkött till icke-jägare. På webbsajten viltmat.nu finns till exempel
information om viltkött, hur det bäst tas tillvara, recept och fakta. Därtill har förbundet deltagit i såväl lokala som nationella mässor, bjudit på viltkött utanför affärer och i många andra
sammanhang. Förbundet arbetar på många olika fronter för att öka efterfrågan på viltkött,
samt minska trösklarna så att fler människor köper viltkött.
Foto: lena Runer

Inför 2018 har Jägareförbundet sökt och fått
medel från Jordbruksverket för att driva fyra
viltmatprojekt.
Ett projekt ska bidra till att jägarnas kunskaper i till varatagande ökar, så att vi får ut mer
viltkött på marknaden med högre kvalitet. I
elva kortfilmer sprids kunskap till jägare, om
betydelsen av till exempel hygien, temperatur och rätt tillvaratagning efter skottet.
Ett projekt ska förbättra vildsvinsköttets rykte som hållbart, nyttigt och läckert livsmedel
så att efterfrågan och därmed avskjutningen
ökar. Här har vi samarbetat med kedjan
Cervera för att öka intresset för framför allt
vildsvinskött. Dels genom butiksevent dels
genom information på webben.
En vild vecka i skolan är ett pilotprojekt som ska utveckla ett skolkoncept för genomförande
av vild vecka i skolor. Genom samarbete med Sodexo som driver många skolkök genomgick
två skolor en testvecka. Erfarenheterna sammanställs för att spridas till fler skolor.
Ett projekt ska lyfta fram viltköttet som varumärkesbyggande för Sverige. Influencers spelade
in fyra kortfilmer om det svenska och hållbara viltköttet. Filmerna har setts av över 200 000
personer.
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Svensk Jakt
Vildsvinsjakt
i månskenet

SVENSK JAKT 12/2018

Svensk Jakt har under 2018 utgivit tolv nummer, varav ett dubbelnummer, omfattande totalt 1 268 sidor. Redaktionen har bestått av sju fast
anställda samt ett flertal frilansande medarbetare.

Jaktresan: Sträckjakt
i Liljefors fotspår

Välj rätt kula för
vildsvinsjakten

Rafflande
rävjakt

SvenskJakt
S V E NSK A JÄGA R E FÖR BU N DE T S T I DSK R I F T
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Artikelserien Jaktresan i Sverige har fått stor respons från läsarna. I serien
har vi med utgångspunkt från en jakthistorisk händelse eller person tagit
med läsaren på en jakt som vi – tack vare den jakthistoriska händelsen
eller personen – kan ägna oss åt i Sverige idag. Under 2018 har vi besökt
landskapen Gästrikland, Värmland, Halland, Västerbotten, Dalarna,
Bohuslän, Skåne, Västmanland, Härjedalen, Södermanland och Uppland.
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Tidningens TS-kontrollerade upplaga var 120 000 (2017–2018), en minskning med 900 ex/nummer jämfört med TS-mätningen 2017. Tidningens
räckvidd var i Orvesto Konsuments senaste mätning (2018:2) 209 000
läsare. Det är en minskning med 23 000 jämfört med samma mätning
föregående år.

Nyhetsåret 2018 har varit intensivt med flera huvudnummer: riksdagsvalet med stor partiledarenkät, ändringar i fjälljakten, vapendirektivet, utebliven vargjakt, jakthärvor, de stora
skogsbränderna och älgfrågan. Svensk Jakt har under året – såväl i print som digitalt – även
avsatt resurser och utrymme för grävande och granskande journalistik med ett flertal avslöjanden, vilket uppskattats och efterfrågats av läsekretsen.
Svensk Jakt bibehåller sin position som den viktigaste plattformen för jaktdebatt i Sverige.
Under 2018 publicerades i tidningens båda kanaler totalt 149 debattartiklar.
Av Jägareförbundets samtliga medlemmar hade 81,2 procent ett medlemskap som inkluderar Svensk Jakt (31/12 2018). Högst andel Svensk Jakt-läsare återfinns i Kalmar län, där 85,6
procent av medlemmarna har ett medlemskap med tidning. Lägst andel återfinns i de tre
nordligaste medlemslänen. I Västerbotten är andelen lägst, 74,6 procent.

svenskjakt.se
Under 2018 publicerades på svenskjakt.se totalt 1 496 artiklar. Totalt hade sajten 6 461 077
besök av 1 967 210 unika besökare. Det är en ökning med elva procent för besöken och en
ökning med fem procent avseende de unika besökarna jämfört med föregående år.
Antalet mobilbesök och besök via desktop ökade vardera med sex procent medan antalet
besök med platta ökade med tre procent jämfört med föregående år. 66 procent av besöken
gjordes med mobiler, 23 procent med datorer (desktop) och 11 procent med plattor.
2 660 000 besök kom in via Google, 1 650 000 besök kom in via Facebook och 1,5 miljoner
kom direkt till startsidan. Övriga besök kom till svenskjakt.se på annat sätt. Antalet ingångar
via Google ökade därmed med 52 procent och direkttrafiken – ingångar via startsidan – ökade
med 28 procent jämfört med föregående år. Däremot minskade ingångarna via Facebook
med 28 procent.
Andelen material som är exklusivt förbehållet medlemmar med tidning (prenumeranter) har
ökat markant under andra halvåret 2018. Detta i syfte att tydliggöra medlemsnyttan. Under
året har på svenskjakt.se publicerats totalt 371 artiklar som taggats med ”Jägareförbundet”
och därmed på något sätt handlar om förbundets verksamhet.
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Projekt Jakt för alla – tillgänglighet
Natur- och jaktarrangemang
Under 2018 hade projektet fyra arrangemang från Norrbotten till Sörmland. Det har varit
olika jakter från hare till björn. Dessutom är funktionsnedsatta jägare välkomna till alla jakter
på kursgårdarna Bogesund, Jägartorpet, Rådde och Skedhult. Arrangemangen i Mellansverige har lockat flest funktionsnedsatta jägare.
Diskriminerande lagstiftning
Den 29 juni 2015 lovade ansvarig minister att åtgärda den otydliga lagstiftningen som drabbat
funktionsnedsatta jägare. Ambitionen var att ta tag i frågan och se till att funktionsnedsatta
jägare skulle ha samma möjligheter till jakt som andra. Våren 2016 fick Miljö- och energi
departementet och Näringsdepartementet uppdraget att arbeta med den diskriminerande
jaktlag- och terrängkörningslagstiftningen. Ett ändringsförslag skulle vara klart våren 2017.
I december 2017 kom det ett förslag från Näringsdepartementet om ändring i jaktförordningens § 20. Där ska framgå att länsstyrelserna kan ge dispens till jakt från motorfordon på vilda
fåglar, skogshare, bäver, mård, iller, med flera arter. Förslaget föreslogs träda i kraft 1 juli
2018. Den 19 april 2018 beslutades vid regeringssammanträdet om ett kommittédirektiv ”En
modern lagstiftning för en hållbar terrängkörning”. En av fyra punkter är att lämna förslag
som syftar till att underlätta för personer med bestående rörelsehinder att köra i terräng.
Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2019. Fem års arbete med påverkan för bättre
jaktmöjligheter för funktionsnedsatta börjar komma i mål!
Tillgängliga jaktskyttebanor
Två jaktskyttebanor, Örebro och Nässjöortens jaktskyttebanor, har under året godkänds för
bra tillgänglighet och kommer certifieras under länsjaktvårdsförbundens årsmöten 2019.
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Ungdom
De senaste åren har antalet ungdomsmedlemmar (upp till 25 år) i Svenska Jägareförbundet
hållit sig omkring 4,5 procent av totala antalet medlemmar. Med de nya målsiffrorna för
ungdom i Jakten på Framtiden 2024 så har arbetet intensifierats under 2018 för att i första
hand nå målet om 15 procents ökning till 2020 och skapa förutsättningar för att också nå 50
procents ökning till 2024.
Under 2018 lades ett förslag fram rörande förbundets framtida ungdomsarbete, det intressebaserade nätverket Unga Jägare. Förslaget gick ut på remiss till samtliga länsföreningar under
våren. Under hösten drog arbetet igång med att starta upp nätverk på flera håll i landet. Vid
årets slut hade Stockholm, Uppsala, Sörmland och Gävle-Dala Unga Jägare-nätverk och två
län i region Norr höll på att starta upp. Målet är att ge ungdomar mellan 15-25 år möjlighet att
lära mer om jakt och viltvård, skapa kontakter mellan unga och inspirera fler till att ta jägarexamen och bli aktiva medlemmar i förbundet.
Utöver Unga Jägare har organisationens ordinarie ungdomsverksamhet fullföljts med hjälp
av förtroendevalda, tjänstemän och samarbetspartners. Tillsammans har de planerat och
genomfört olika ungdomsverksamheter runt om i landet. Dessa aktiviteter inkluderade bland
annat läger, ungdomsjakter, fadderjakter, utbildningsjakter, skyttedagar, utbytesjakter, jägarexamenkurser, SM i jakt och Kretskampen.
En ungdomskonferens genomfördes den 18-20 maj på Öster Malma. Deltog gjorde ungdomsansvariga från 14 länsföreningar samt tjänstemän som arbetar med ungdomsfrågor.

Integration
Under 2018 har Svenska Jägareförbundet fokuserat på att utveckla ungdomsverksamheten i hela landet. Istället för att
arrangera separata aktiviteter för grupper med olika härkomst
har fokus varit att integrera människor i våra olika aktiviteter.

1
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Välkommen
till naturen!

I länsföreningar och kretsar har det under året arrangerats
mängder av aktiviteter för både förskolebarn, skolbarn, ungdomar, vuxna och nya jägare. Det handlar om ungdomsläger, besök i skolklasser och SFI-klasser, nybörjarjakter, ungdomsjakter,
vildmarksläger och friluftsdagar. Samarbeten med bland annat
Skogen i Skolan, Bonden i Skolan och olika friluftsmässor har
gett möjligheter att möta tusentals skolelever och familjer och
berätta om den svenska naturen. Många av skolbarnen har haft
utländsk härkomst och här ser vi att vi gjort en viktig insats för
att informera om djuren i den svenska naturen, vad allemansrätten innebär samt öka förståelsen för jakt.
För att nå ut ännu bredare till skolelever och lärare lät vi i
början av 2018 ta fram ett enkelt informationsmaterial om den
svenska naturen, ”Välkommen till naturen” som berättar om
våra vanligaste svenska däggdjur, fåglar och allemansrätten. Vi
distribuerade 2 000 exemplar via Utbudet.se och nådde ut till
över 80 olika skolor i Sverige.

Kvinnor i jakten
Under 2018 har JAQT fått en nationell personalresurs
(20 procent) i syfte att samordna och utveckla det
befintliga JAQT-arbetet. En ny sida på webben har
tagits fram för att bättre synliggöra nätverket och
kvinnor i jakten. En ny film om JAQT spelades in
på Öster Malma under november, i syfte att locka
fler kvinnor att bli medlemmar och ta del av
JAQT:s verksamhet och aktiviteter.
Nätverkets mål har legat 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 genomfördes ett stort
antal aktiviteter runt om i landet.

Kvinnor i Jägareförbundet
december 2018

Förbundsstyrelse
20 % (2 st)
22 länsjaktvårdsföreningar
21 % kvinnor i styrelser (46 st)
3 kvinnor som länsordförande

313 jaktvårdskretsar
10,5 % kvinnor i styrelser (304 st)
28 kvinnor som ordförande

149 525 medlemmar
9,1 % kvinnor (13 659 st)

För att både ta del av och bidra till
forskning och kunskapsutveckling
angående genusperspektiv i
286 827 jaktkortslösare, 7,1 % kvinnor (20 351 st)
jakten sker samarbete med olika
universitet, myndigheter och
organisationer: Sveriges Lantbruksuniversitet, Skogsmästarskolan, Stockholms universitet, Umeå universitet, Mittuniversitetet, Linköpings universitet, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Rikspolisstyrelsen,
Försvarsmakten, Studiefrämjandet, Svenska Kennelklubbens jakthundsklubbar samt med
nordiska och europeiska jägarförbund. Föreläsningar om det nationella arbetet med JAQT
har genomförts i olika sammanhang.
Kvinnor som jagar och genusperspektiv i jakten ger fortsatt positiv genomslagskraft i både
riks- och 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 inslag i bland annat SVT-Nyheter, TV4-Nyheter, Dagens Industri, P1, P4, Affärsvärlden,
Jaktjournalen, Jaktmarker och Fiskevatten och Svensk Jakt.
• Andelen kvinnor av jaktkortslösarna var 7,1 procent under 2018 (31 december) vilket motsvarade 20 351 kvinnor (+ 1 142 stycken från 2017). 1996/1997 var andelen kvinnor i jägarkåren 3,7 procent (11 300 stycken).
• Av Svenska Jägareförbundets medlemmar var 9,1 procent kvinnor, vilket motsvarade
13 659 kvinnor (+525 stycken från 2017).
• I förbundsstyrelsen var andelen kvinnliga ledamöter 20 procent, två stycken (lika många
som 2017).
• I styrelserna för landets 22 länsjaktvårdsföreningar var kvinnor som var ledamöter
21 procent (20,3 procent 2017, 6,1 procent 2001). Tre ordförande var kvinnor.
• I styrelserna för landets jaktvårdskretsar var andelen kvinnor som var ledamöter 10,5
procent (10,1 procent 2017, 3 procent 2001). 28 ordförande var kvinnor.
• 2018 utgjorde antalet kvinnor 23,7 procent (2 846 stycken) av de godkända provtagarna
för jägarexamen (teori). Trenden är stabil när det gäller kvinnor som tar jägarexamen.
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juridik
Utvecklingen mot ökad betydelse av juridiken inom viltförvaltningen har fortsatt. Allt fler
aktörer använder juridiken för att driva jaktliga frågor, främst när det gäller rovdjursförvaltning men även exempelvis älgförvaltningen. Den biträdande förbundsjurist som anställdes
2017 har under 2018 kommit igång i arbetet ordentligt och tillfört bra kompetens och resurser i de juridiska ärendena.

Översyn stadgar
Enligt beslut på årsstämman 2017 så påbörjade en arbetsgrupp en översyn av hela stadgepaketet i organisationen. Under 2018 remitterades ett första förslag till länsföreningarna.
Resultaten av remissen ledde till att förbundsstyrelsen beslöt att inte lägga något förslag till
förbundsstämman 2018 utan gav arbetsgruppen förlängd tid till 2019. Under 2018 har arbetsgruppen därför arbetat om och förankrat förslaget genom deltagande på kretskonferenser i
nästan alla länsföreningar. Under 2019 ska det nya förslaget gå ut på remiss.

Personuppgifter
Förbundet har under 2018 genomfört ett åtgärdspaket för att säkerställa en korrekt hantering
av personuppgifter i syfte att implementera kraven i EU:s nya dataskyddsförordning som
trädde i kraft 2018.

EU:s vapendirektiv
I början av 2018 presenterade regeringens utredare ett förslag om hur Sverige ska implementera det nya vapendirektivet från EU. Enheten har samverkat med övriga jakt- och skytteorganisationer samt vapenhandlare och samlare för att uppnå ett så gynnsamt resultat som
möjligt för jägarna. Svenska Jägareförbundet ingav ett remissvar som var delvis positivt och
delvis kritiskt. På grund av det parlamentariska läget presenterades ingen proposition från
regeringen under 2018 utan den förväntas våren 2019.

Förbättringar av vapenlagstiftningen
Senare under 2018 presenterade utredaren förslag på förbättringar av vapenlagstiftningen
främst på initiativ av Svenska Jägareförbundet. Förslaget har ännu inte lett till lagstiftningsåtgärder men förslag väntas senare delen av 2019.

Föreskrifter om jaktmedel
Naturvårdsverket presenterade under 2018 en remiss om reviderade föreskrifter om jaktmedel som skulle påverka jägarnas användning av vapen för jakt på ett negativt sätt. Genom
ett remissvar framhölls jägarnas synpunkter och Naturvårdsverket har ännu inte fattat beslut
om nya föreskrifter utan förväntas göra det under 2019.

Terrängkörning
Regeringen har under 2018 tillsatt en utredning om hållbar terrängkörning där förbundsjuristen har förordnats som expert och driver de jaktliga frågorna, främst i syfte att underlätta för
funktionshindrade att bedriva jakt.

Juridisk information och stöd
Den juridiska enheten har även bedrivit den juridiska basverksamheten i form av juridisk information till allmänheten, myndigheter, medlemmar samt juridiskt stöd till organisationen i
övrigt till exempel vad gäller genomgång av avtalsförslag.
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intressebevakning

Foto: Mostphotos

Foto: Mostphotos

Mer flexibel rovdjursförvaltning
Fler länder är i dag aktiva i frågan om rovdjursförvaltningen. Engagemanget från andra och
utvecklingen i stort ses som positiv. Insikten om problematiken har ökat inom EU och förbundets perspektiv på frågan möter allt större förståelse. Arbetet intensifieras och kommer
att fördjupas. Förbundet möjligheter att agera på den europeiska nivån kommer att öka i och
med ordförandeskapet i FACE.

Jakt- och viltvårdsuppdraget
Arbetet med att säkerställa Jakt- och viltvårdsuppdraget har under året fortsatt skett på bred
front. Förbundet arbetar för att besluten om Jakt- och viltvårdsuppdraget ska fattas för flera
år i taget, med årliga satsningar och årlig återrapportering. Frånvaron av regering under
hösten medförde att beslut för 2019 fattades något senare. Dialogen med övergångsregeringen och departementet fungerade väl.

Småskalig försäljning av vildsvinskött
Regeringen tillsatte, med Livsmedelsverket som huvudansvarig myndighet, sommaren 2018
en utredning som ska ta fram förslag på hur försäljningen av vildsvinskött ska kunna öka.
Slutrapport senast i november 2019 och förbundet deltar aktivt i arbetet.

Ny regering och riksdag
Förbundet kommer att fortsätta dialog och diskussion med den nya regeringen och riksdagen på bred front gällande våra prioriterade frågor och politikens önskemål om utveckling
av svensk viltförvaltning. Förbundet noterar ett stort intresse och stöd från de folkvalda för
framtidens viltförvaltning. Subsidiaritet och digitalisering är två viktiga områden.
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utbildning
Totala antalet kursdeltagare är i stort oförändrat och slutade på 12 546 rapporterade deltagare i jämförelse med 2017 då det noterades
12 669 personer. På e-jakt som idag innehåller
fem utbildningar: Jägarskolan, Eftersök teori,
Älgförvaltning, Stycka vildsvin och Stycka klövvilt, fanns dessutom 823 deltagare..
Utbildningarna nedan är ett urval
av genomförda kurser:
Etik		
Fältvilt		
Jaktledarutbildning		
Säljaktsutbildning		
Tema klövvilt		
Viltvårdsområden		
Utbildningsjakter		
Viltundersökare		
Viltsjukdomar/provtagning		
Viltvård		
Vård i det vilda		

348
731
811
169
5 841
166
380
407
292
167
499

Projektet Vård i det vilda som finansierats
av Svensk Friluftsliv avslutades och övergick
i löpande verksamhet. Ett seminarium har
genomförts i syfte att fortbilda ledarna. Antalet
kursdeltagare blev 499 stycken under året och
en ny variant på utbildningsform som riktar
sig till jaktlag har tagits fram och kommer att
startas under 2019.
Produktionen av kommande Jägarskola har
skett med hög prioritet, och i det närmaste
fortskridit enligt planen från 2016. Texter har
granskats och bearbetats, layouten har processats och arbetet med illustrationer och val av
foton har slutförts. Vid årets slut var texter och
bilder i stort på plats i boken som kommer att
tryckas i en mindre förhandsupplaga under
mars 2019. Syftet med förhandsupplagen är
att cirkelledarna ska få en möjlighet att ta del
av och bekanta sig med boken inför studiesäsongen.
Ett utkast till temamaterial om dovvilt har
tagits fram och processades under året. Materialet har provats vid några tillfällen med gott
resultat och efter ytterligare en genomgång
kommer det att vara tillgängligt för användning under våren 2019.
Foto: Mostphotos
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Yrkesmässig utbildning
2018 års viltmästarkurs genomfördes mellan 29 januari och 14 september på Öster Malma.
Totalt antogs 19 studenter. Sju studenter med akademisk bakgrund och tolv studenter med
jaktelevsbakgrund. Av de sju med akademisk bakgrund var tre skogsmästare, en biolog, en
agronom, en gymnasielärare och en lantmästare. Totalt fyra kvinnor genomförde viltmästarkursen 2018. Två av dem blev antagna på akademiska meriter och två blev antagna med
jaktelevsbakgrund.
Totalt anlitades 66 olika föreläsare och exkursionsvärdar och av dessa var 18 anställda av
Svenska Jägareförbundet och 48 var externa.
Under kursen behandlades bland annat juridik, ekonomi, presentationsteknik, viltförvaltning, viltbiologi och viltvård samt en del praktiska moment såsom skytte och tillvaratagande
av vilt. Ett flertal exkursioner genomfördes också, bland annat till Danmark och Skåne.
Under hösten har utvärdering av kursen skett i samarbete med Sveriges Viltmästareförbund
(VIF) vilken kommer ligga till grund för det utvecklingsarbete som kommer genomföras inför
nästa kurs.
Den 19 mars hölls VIF årsmöte på Öster Malma. Viltmästarkursen fick då presentera kursens
innehåll och upplägg. Eleverna fick också presentera sig.
I slutet av maj hölls en utbildning för jaktelever som genomfört sitt första år som jaktelev
och som blivit godkända på elevprovet. Innehåll dag ett såg ut på följande sätt: Genomgång,
planering och upplägg av elevbok, information om elevprovet 2019, Presentation och genomgång av en viltbruksplan. Dag två genomfördes VIF:s årliga elevmöte på Öster Malma.
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MEDLEM och marknad
2018 har präglats av arbetet med ”Jakten på framtiden 2024”, där arbetet med att organisera
oss för att bli bättre på att kommunicera påbörjats. En resurs i form av tidigare medlemschef
Nisse Nilsson har även tillförts i slutet av året som ett första steg att göra två avdelningar av
medlem och marknad. Detta i syfte att kunna lägga mer fokus både på medlemshanteringen
och på förbundets marknadsföring.
Vid årsskiftet visar prognosen att vi vid medlemsårets slut kommer att vara 1 000 fler medlemmar än 2018, vilket är ett oerhört kul och viktigt trendbrott.

Gilla en jägare
I arbetet att jobba för en fortsatt hög acceptans för jakt i
Sverige har förbundet under 2018 tagit fram och lanserat
ett koncept för att lyfta fram de positiva effekter som jakten
har på samhället. Konceptet har vi kallat ”Gilla en jägare”,
vilket bygger på att om fler vet vad jägarna åstadkommer
för samhället, så skulle fler tycka om jägare. Under 2018 har
vi fokuserat på trafikeftersök, viltkött och viltvård och tagit
fram annonsmaterial och en film.

Sverige är fantastiskt
Det vid det här laget i organisationen väl inarbetade mässkonceptet, ”Sverige är fantastiskt” fortsätter att användas flitigt och är
populärt inom hela organisationen då det väsentligt underlättar
deltagandet på mässor och att det nu finns en tydlig röd tråd med
mässverksamheten. Under 2018 har vi utökat annonsmaterialet
med fler bilder för att ha så brett utbud som möjligt.

Medlemsjakten
Under oktober möttes även i år tio av de främsta medlemsvärvarna
i landet för att tackas för sin insats i den viktiga medlemsvärvningen bland jägarskolorna. Mycket erfarenheter utbyttes och värdefulla tips i arbetet med medlemsvärvning gavs till förbundet.
Träffen kombinerades med en klövviltsjakt på Öster Malma.

Unga jägare
Under 2018 har vi satsat på fler centrala kampanjer för att få tillbaka medlemmar som lämnat oss vilket visat sig vara gynnsamt.
Vi har även gjort riktade kampanjer till ungdomar som lämnat oss
vilket även det gett bra resultat och hjälper oss att minska tappet i
denna annars något blödande kategori.
Arbete med det intressebaserade nätverket ”Unga jägare” i kombination med kampanjerna ser ut som en framgångsfaktor som vi
tror mycket på framöver.
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Öster Malma
Öster Malma är en utbildnings- och
upplevelsegård för jakt och viltvård med
restaurang och konferensverksamhet.
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.
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.
Av byggnaderna dominerar Öster Malma
slott (1668) med flyglar, stallflyglar och
uthus. I ladugården finns reception,
restaurang och konferenslokaler samt
44 arbetsplatser på övervåningen. Totalt
ingår sex hus och ett viltslakteri i fastigheten. Röda Längan är ett hotell för
övernattande gäster. Den inhägnade
viltgården är uppdelad i en uppfödningsdel och Wildlife Park, där besökare kan
uppleva och lära sig om vilt.
Under 2018 hade Öster Malma över 58 000 besökare. Wildlife Park har stadigt runt 5 000
besökare utöver de öppna dagar som erbjuds till skolungdomar, med flera. Nära 28 000
luncher serverades och restaurangverksamheten står för 65 procent av omsättningen i
Jägareförbundet Service AB.
Öster Malmas kursprogram var populärt och som brukligt är anordnades ett flertal större
seminarier och exkursioner. Viltförvaltning, bly och ”Östersjön – ett hav i (o)balans ” är några
exempel på ämnesområden som behandlades i seminarieform under året. Därutöver genomfördes många utbildningar för instruktörer, personal och externa kunder.
Gåsforskningen på Öster Malma fortsätter att utvecklas med rekordmånga fångade och
märkta grågäss samt 36 unga utsättningsbara fjällgäss från avelsanläggningen. Grågåsforskningen kommer att utgöra ett viktigt underlag för att förstå flyttningsrörelser, skadebilder och beräkna dödlighet från jakt.
Fastighetsåret inleddes med omfattande snöbrott i ungskogarna, fortsatte med extremtorka
som påverkade såväl skörden på åkermarken som skogsmarkens planteringar. Under hösten
konstaterades svåra barkborreangrepp som föranledde oplanerade avverkningsanmälningar.
Besökare, medlemmar, konferensgäster, personal, med flera har alla bidragit till att verksamheten går framåt mot målsättningen för Öster Malma: Sveriges jakt- och viltvårdscentrum.
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JÄGAREFÖRBUNDET SERVICE AB
Jägareförbundet Service AB är ett av Svenska Jägareförbundet helägt aktiebolag som bedriver
restaurang, konferens, hotell och vandrarhem, catering, gårdsbutik och slakteriverksamhet
på Öster Malma. Verksamheten bedrivs inte fullt ut på strikt kommersiell grund eftersom stor
hänsyn tas till organisationens behov av bolagets tjänster. Bolaget omsatte 2018 totalt
19 169 tkr. Bolaget fortsätter att visa ett ekonomiskt positivt resultat.
Under 2018 genomfördes 467 konferens- och gruppbokningar. Boendet genererade 5 169
rumsnätter baserat på både hotell- och vandrarhemsrummen, detta motsvarar en beläggningsgrad på cirka 30 procent. Utöver detta var Södra slottsflygeln uthyrd till viltmästarstudenter under perioden januari till september.
Öster Malma som varumärke har förstärkts i regionen under de senaste åren. Under året har
lyckade koncept fortsatt, vilket bland annat är Afternoon Tea, helgluncher, grillbuffé, julmarknad och julbord. Under året har Öster Malma besökts av minst 58 000 personer. Denna
siffra är beräknad på:
Dagens lunchgäster
Helglunch
Konferensluncher
Julbord
Julmarknaden
Grillbuffé
Wildlife Park
Afternoon Tea

27 912 personer (inklusive personalluncher)
8 412 personer
3 334 personer
3 512 personer
7 500 personer (uppskattad siffra)
833 personer
4 976 personer (betalande)
1 462 personer

Ett stort antal gäster besökte Öster Malma utan att nyttja någon av de produkter eller evenemang som vi statistiskt kan mäta.

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.
I samband med årsmötet i november på Skansen anordnades ett öppet seminarium med
titeln ”Framtidens viltförvaltning i Skandinavien”, där cirka 100 personer deltog. Föredragshållare var forskare och tjänstemän från myndigheter i Sverige, Norge och Finland.
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svensk våtmarksfond
Svensk Våtmarksfond bildades den 9 juni 1995 på initiativ
av Svenska Jägareförbundet. Stiftelsens ändamål är att ta
fram resurser för att sprida kunskap om, och stödja åtgärder för, bevarande, skapande och skötsel av våtmarker för
fåglar samt om våtmarkernas roll och värde. Stiftelsen får
genom donationer, testamentsmedel eller på annat sätt
motta medel från myndigheter, organisationer, företag och
enskilda personer.
I stiftelsens styrelse finns representanter från Svenska
Jägareförbundet, Sveriges Ornitologiska Förening (SOF),
Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) 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 Våtmarksfonden ska
vara ett kunskapscentrum och en naturlig mötesplats samt
pådrivare och opinionsbildare i det nationella våtmarksarbetet. Ett aktivt engagemang från deltagande organisationer och goda ekonomiska resurser stödjer verksamheten.
Rådgivning, utbildning och information samt ekonomiskt stöd till bevarande, skapande och
skötsel av våtmarker är viktiga delar av den praktiska verksamheten. Målgruppen för fondens arbete är markägare och förvaltare av jord- och skogsbruksmark samt myndigheter och
intresseorganisationer.
Sedan stiftelsen bildades har den genom sin verksamhet medverkat till att närmare 700
våtmarker om 6 500 hektar restaurerats eller återskapats. De flesta typer av våtmarker finns
representerade, allt från små viltvatten till större våtmarker både i skog och på åkermark.
Under 2018 har ekonomiskt stöd beviljats för restaurering av två större våtmarker. Det
treåriga projektet ”Våtmarksprojekt och fågellivet – målbild och måluppfyllelse” med ekonomiskt stöd från Stiftelsen Skogssällskapet har avslutats under året. Utöver slutrapporten
har projektet producerat två skrifter ”Från idé till färdig våtmark” och ”Dokumentation och
uppföljning av våtmarksprojekt – en idésamling”.
Årets Våtmarksstipendium, Ragn-Sells AB i samarbete med Våtmarksfonden, på 35 000
kronor, tilldelades Tullingsås byförening, Strömsunds kommun, för sin insats att återskapa
en tidigare dränerad sjö om cirka 40 hektar. Resultatet har blivit en mycket värdefull fågellokal i den delen av Jämtland.
Förutom ett antal olika marknadsföringsåtgärder i media har fonden även deltagit i Swedish
Game Fair på Tullgarn samt vid några olika utbildningsdagar för markägare. Vidare har
fonden deltagit i Skogsstyrelsens och Naturvårdsverkets gemensamma EU- projekt om våtmarker i skogen – Grip on Life.
Under slutet av året vidtog ett förberedelsearbete inför nästa våtmarkskonferens i maj 2019
samt en utvecklingsprocess för en helt ny hemsida som såg dagens ljus vid årsskiftet.
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årsredovisning 2018
Årets resultat
Det operativa resultatet för år 2018 uppgick till -3,3 mkr (5,9 mkr). Resultatet efter finansnetto
uppgick till -4,0 mkr (11,2 mkr).
Förbundets anslag för Jakt- och viltvårdsuppdraget från viltvårdsfonden uppgick till 52,2 mkr
(52,2 mkr). Anslaget svarar för 31 % (32 %) av de totala intäkterna och täcker inte årets kostnader
för att fullfölja Jakt- och viltvårdsuppdraget.
Medlemsintäkterna under år 2018 uppgick till 64,1 mkr (64,2 mkr). Detta motsvarar 39 % (39 %)
av verksamhetsintäkterna. Resterande del av intäkterna genereras av bland annat andra anslag
till större projekt, prenumerations- och annonsintäkter, utbildning, samarbetsavtal samt förlagsoch profilprodukter.
Under 2018 har extra resurser avdelats för ett tydligt fokus på framtidsfrågor. Ett antal workshops
och andra samlingar har genomförts i stora delar av organisationen under arbetsnamnet Jakten på
framtiden 2024. Arbetet har syftat till att ta fram gemensamma strategiska mål och prioriterade
arbetsområden till år 2024. Vid förbundets årsstämma 2018 beslutades dessa mål för 2024 och därefter har implementering i enlighet med beslutet påbörjats. Inom förbundet pågår fortsatt också ett
kontinuerligt arbete med effektivisering av verksamheten.
Verksamhetens totala kostnader inklusive avskrivningar uppgick till 169,6 mkr (159,3 mkr).
.

Tillgångar
Förbundets totala tillgångar uppgick per den 31/12 2018 till 99,8 mkr (105,2 mkr).

Byggnader och mark
Fastigheten Öster Malma har ett bokfört värde av totalt 32,4 mkr (35,6 mkr).
Fastighetens taxeringsvärde uppgår för 2018 till 52,2 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 har därför i årsredovisningen från och med 2018 redovisats som finansiell anläggningstillgång. Värdepappersportföljen har värderats till anskaffningsvärdet per balansdagen, 40,7 mkr
(40,4 mkr). Marknadsvärdet av värdepappersportföljen uppgick per 31/12 2018 till 39,2 mkr (40,4
mkr) och den 22/2 2019 till 40,2 mkr.
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Eget kapital
Det egna kapitalet består av framtidsfond 6,7 mkr (0,6 mkr), trygghetsfond 11,3 mkr (11,3 mkr),
dispositionsfond 30,9 mkr (25,7 mkr) samt årets resultat -4,0 mkr (11,2 mkr), totalt 44,9 mkr
(48,8 mkr).

Investeringar
Under år 2018 har förbundet gjort investeringar för 2,5 mkr (0,2 mkr).

Övriga intäkter
Anslag och bidrag består till större delen, 10,6 mkr 2018, av intäkter relaterade till Mårdhundsoch Minkprojekten 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 6 653 tkr, trygghetsfond, 11 258 tkr, dispositionsfond 30 938 tkr samt årets
resultat, -3 976 tkr, disponeras enligt följande:
Balanseras i framtidsfonden
Balanseras i trygghetsfonden
Balanseras i dispositionsfond

6 454 tkr
11 258 tkr
27 161 tkr
44 873 tkr

Disponibla vinstmedel i dotterbolag som ingår i koncernen uppgår till 4 688 tkr (4 416 tkr).
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fem år (i sammandrag)
Belopp i tkr

2018

2017

2016

2015

2014

Medlemsavgifter och samarbetsavtal

67 355

68 111

66 464

66 960

65 939

Viltvårdsfonden

52 250

52 250

52 250

52 000

51 750

Anslag och bidrag

18 119

15 564

13 655

12 177

11 861

Övriga intäkter

28 546

29 250

30 098

30 561

29 859

166 270

165 175

162 466

161 698

159 410

Rörelsens intäkter

Totala intäkter

		
Rörelsens kostnader
Tryckning och distribution

13 394

13 464

13 424

14 599

15 556

Personalkostnader

75 367

72 098

70 073

67 898

66 276

Övriga kostnader

80 841

73 762

70 379

72 737

74 695

169 603

159 324

153 876

155 234

156 527

-3 333

5 851

8 590

6 464

2 882

-643

5 376

1 908

979

2 391

Årets resultat

-3 976

11 227

10 498

7 443

5 273

Balansomslutning

99 774

105 161

91 966

89 532

87 874

Anslag/totala intäkter %

42,3

41,1

40,5

39,7

39,9

Egen kapitaltillväxt %

-8,1

29,9

37,9

38,4

37,0

Balanslikviditet %

42,4

117,9

93,2

82,4

68,1

Soliditet % (per 31/12)

45,0

46,4

40,7

30,3

22,3

Antal medlemmar (per 31/12)

149 525

148 520

150 270

151 006

151 020

Antal jaktkort i landet

255 411

256 046

254 359

256 750

264 281

58,5

58,0

59,1

58,8

57,1

120 000

120 900

119 100

120 500

116 500

111

109

107

109

109

Totala kostnader
Operativt resultat
Finansiellt netto

Nyckeltal

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

Egen kapitaltillväxt = utgående eget kapital/ingående eget kapital * 100
Balanslikviditet = omsättningstillgångar/kostfristiga skulder * 100
Soliditet = eget kapital per 31/12/balansomslutning per 31/12 * 100
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Resultaträkning
Belopp i tkr		 Not
			
Rörelsens intäkter

2018

2017

Medlemsavgifter och samarbetsavtal			

67 355

68 111

Viltvårdsfonden			

52 250

52 250

Anslag och bidrag			

18 119

15 564

Övriga intäkter		

28 646

29 250

3

Totalt intäkter			

166 270

165 175

					
Rörelsens kostnader				
Tryckning och distribution			

-13 394

-13 464

-5 048

-3 193

4, 5

-71 294

-66 396

Personalkostnader		6

-75 367

-72 098

Handelsvaror			
Övriga externa kostnader		
Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar		

7

-4 834

-3 839

Nedskrivningar av omsättningstillgång utöver normala nedskrivningar

16

334

-334

Totalt kostnader			

-169 603

-159 324

Operativt resultat			

-3 333

5 851

				
				
Resultat från finansiella poster				
Ränteintäkter och liknande resultatposter		

8

8

6 914

Räntekostnader och liknande resultatposter		

9

-651

-1 538

-643

5 376

Resultat efter finansiella poster			

				
				
Årets resultat			

-3 976

11 227
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balansräkning
Belopp i tkr		 Not

2018-12-31

2017-12-31

TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar				
Programvara.....................................................................................................

10

			

455

281

455

281

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

11

32 354

35 607

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

12

1 781

1 644

			34 135

37 251

Finansiella anläggningstillgångar				
Andelar i koncernföretag..............................................................................

13

1 200

1 200

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

14

40 714

2

			41 914

1 202

Summa anläggningstillgångar			

8 734

76 504

				
Omsättningstillgångar				
Varulager mm 				
Färdiga varor och handelsvaror...................................................................		 3 671

4 591

			 3 671

4 591

Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar................................................................................................		 4 580

2 883

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

679

3 804

Övriga fordringar............................................................................................		 1 489

1 960

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

5 687

7 114

			12 435

15 761

Kortfristiga placeringar..................................................................................

40 404

15

16

0

				
Kassa och bank................................................................................................

17

7 164

5 671

Summa omsättningstillgångar			

23 270

66 427

			
SUMMA TILLGÅNGAR			
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99 774

105 161

Belopp i tkr		 Not

2018-12-31

2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Eget kapital
Framtidsfond....................................................................................................		 6 653

645

Trygghetsfond..................................................................................................		11 258

11 258

Dispositionsfond.............................................................................................		30 938

25 711

Årets resultat...................................................................................................		 -3 976

11 227

			44 873

48 842

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

0

0

Leverantörsskulder.........................................................................................		 7 915

7 825

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

62

1 151

Övriga skulder.................................................................................................		 6 862

5 248

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

18

19

40 062

42 095

			54 901

56 319

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER			

99 774

105 161

						

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL
Framtidsfond

Trygghetsfond

Dispositionsfond

Årets
resultat

11 258

25 711

11 227

5 227

-5 227

Utgående balans enligt balansräkning
föregående år

645

Disposition enligt årsstämmobeslut
Avsättning till Dispositionsfond			
Avsättning till Framtidsfond
Gåvor till Framtidsfond

6 000			

-6 000

8

Årets resultat				

-3 976

Vid årets slut

-3 976

6 653

11 258

30 938

Dispositionsfond är Fritt eget kapital.
Framtidsfondens syfte är att genom bidrag och avsättningar stödja framtidsfrågor inom förbundet.
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kassaflödesanalys
Belopp i tkr

Not

2018

2017

				

Den löpande verksamheten				
Resultat efter finansiella poster...................................................................		 -3 976

11 227

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet ................................		 5 328

-308

Kassaflöde från den löpande verksamheten			

1 352

10 919

före förändringar av rörelsekapital
				
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital				
Ökning(-)/minskning(+) av varulager..........................................................		

920

-1 190

Ökning(-)/minskning(+) av rörelsefordringar...........................................		 3 326

-6 793

Ökning(+)/minskning(-) av rörelseskulder................................................		 -1 418

1 964

Kassaflöde från den löpande verksamheten			

4 180

4 900

-324

0

Förvärv av materiella anläggningstillgångar...............................................		 -2 199

-245

			

Investeringsverksamheten				
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar...........................................		
Försäljning av materiella anläggningstillgångar..........................................		

299

0

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar................................................		-13 709

0

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar...........................................		13 246

0

Kassaflöde från investeringsverksamheten			

-2 687

-245

Aktieägartillskott dotterföretag...................................................................		

0

-1 000

Inköp av kortfristiga placeringar..................................................................		

0

-64 531

Försäljning av kortfristiga placeringar.........................................................		

0

63 281

Kassaflöde från finansieringsverksamheten			

0

-2 250

Årets kassaflöde.........................................................................................		 1 493

2 405

Likvida medel vid periodens början............................................................

			

Finansieringsverksamheten				

			
17

5 671

3 266

Likvida medel vid periodens slut			

7 164

5 671

			
Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys				
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet				
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Gåvor till framtidsfonden..............................................................................		

8

4

Förlust vid försäljning av kortfristiga placeringar.....................................		

490

1 380

Vinst vid försäljning av kortfristiga placeringar.........................................		

0

-5 865

Förlust vid avyttring av anläggningstillgångar.............................................		

330

0

Nedskrivning av kortfristiga placeringar....................................................		

-334

334

Avskrivningar...................................................................................................		 4 834

3 839

			 5 328

-308

tilläggsupplysningar
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.

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.

Värderingsprinciper m m

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.
Bidrag. Som bidrag räknas likvida medel som förbundet erhåller från bidragsgivare som är ett offentligrättsligt organ.
Förbundet har under 2018 erhållit bidrag/anslag från bla Kammarkollegiet, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt
länsstyrelser. Offentligrättsliga organ utgörs av staten, landsting, länsstyrelser, kommun 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.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde och avskrivning
sker över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas (nyttjandeperiod): Byggnader 2533 år, Byggnadsinventarier 10 år, Inventarier, verktyg och installationer 5 år, Datorer 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 redovisas enligt BFNAR 2000:4. Samtliga leasingavtal redovisas som operationella i enlighet med dessa
regler. Operationell leasing innebär att leasingavgiften kostnadsförs över löptiden med utgångspunkt från nyttjandet.

Koncernredovisning

Förbundet är moderbolag, 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 2018 uppgått till 1 158 Tkr (620). Inköp från dotterföretaget har under 2018
uppgått till 3 221 Tkr (3 787).

Likvida placeringar

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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Not 2

Uppskattningar och bedömningar

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 				 2018

2017		

Övriga intäkter per väsentligt intäktsslag				
Prenumerationer/Annonsintäkter				11 203

11 737		

Förlagsförsäljning				 5 561		

6 316		

Kursgårdstjänster/Kurser				 3 964

3 516		

Övrigt				 7 798

7 680		

Summa				28 546

29 250

		
Not 4

Övriga externa kostnader				 2018

2017

Övriga direkta kostnader, forskartjugan och medlemsförsäkring				

21 104

19 076		

Lokal- och fastighetskostnader				

8 888

8 563		

Förbrukningsinv, reparation, underhåll och leasinginv.				

10 040

7 509		

Rese- och transportkostnader				

3 095

2 665

Försäljningskostnader				 3 762

3 236		

Kontorsmaterial, trycksaker, tele och porto				

6 746

7 358		

Förvaltningskostnader				 3 424

3 292		

Externa tjänster				12 274

12 432		

Övriga kostnader				 1 961

2 263		

Summa				71 294
Not 5 Ersättning till revisorer				

2018		

66 396
2017

Arvoden och kostnadsersättningar Mazars SET Revisionsbyrå AB
Revisionsuppdraget				

40

155

188

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget				

55

59

Skatterådgivning				

35

0

Övriga tjänster				

0

0

				

245

247

Not 6

Anställda och personalkostnader				 2018

Medelantalet anställda				
Sverige				
Varav män				
Ledningen
Styrelsen				
Varav män				
Generalsekreterare och övriga företagsledningen				
Varav män				
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

2017

111
66%

109
66%

11
82%
14
86%

11
82%
14
93%

287
450
52
199
988

324		
370		
73		
165
932

Anställda
Generalsekreterare				 1 226
1 190
Övriga anställda				49 896
47 784		
Summa				51 122
48 974		
		
Sociala kostnader				22 025
21 023		
Varav pensionskostnader				 6 212
5 838
Övriga personalkostnader				 2 220

2 101

Summa				75 367

72 098

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				

2018

2017

Programvara				 -150

-140

Byggnader och markanläggningar				

-2 950

-3 016

Inventarier, verktyg och installationer				

-1 734

-682

				
-4 834

-3 839
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Not 8

Ränteintäkter och liknande resultatposter				

2018

2017

Ränteintäkter, övriga				

8

359

Utdelningar				

0

672

Vinst vid försäljning av dotterföretag				

0

18

Vinst vid avyttring av värdepapper				

0

5 865

				

8

6 914

Not 9

Räntekostnader och liknande resultatposter				

2018		

2017

Räntekostnader.......................................................................................

-127

-158

Förlust vid avyttring av värdepapper...................................................

-490

-1 380

Övrigt........................................................................................................

-35

0

		
-652
-1 538
Not 10

Programvara			

2018-12-31

2017-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden				
Vid årets början		

7 605

7 605

Nyanskaffningar		
324
0

		
7 929
7 605
Ackumulerade avskrivningar enligt plan		
Vid årets början		

-7 324

-7 184

Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden		

-150

-140

		
-7 474
-7 324
Redovisat vid årets slut		
Not 11

Byggnader och mark			

Ackumulerade anskaffningsvärden

455
2018-12-31

281
2017-12-31

.		

Vid årets början		

72 057

71 975

Nyanskaffningar		
0
82

		
72 057
72 057
Ackumulerade avskrivningar enligt plan			
Vid årets början		

-36 451

-33 434

Utrangeringar		
-302
0
Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden		

-2 950

-3 016

		
-39 703
-36 451
Redovisat vid årets slut		

32 354

35 607

Taxeringsvärde, byggnader		

2 318

2 252

Taxeringsvärde, mark		

49 871

49 826

		
52 189
52 078
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Not 12

Inventarier, verktyg och installationer		

2018-12-31			

2017-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden				
Vid årets början		

7 641 			

7 478		

Nyanskaffningar		

2 199			

163		

Försäljningar		

-327 			

0		

		

9 513			

7 641		

Ackumulerade avskrivningar enligt plan				
Vid årets början		

-5 997			

-5 315		

Årets avskrivning enligt plan 		

-1 734			

-682		

		
-7 731 			
-5 997		
		
Redovisat vid årets slut		

1 781			

1 644		

			
Not 13

Andelar i koncernföretag		

2018-12-31

2017-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden				
Aktier i dotterbolag vid årets början		

1 200		

200		

Aktieägartillskott till dotterbolag		

0		

1 000

Redovisat vid årets slut		

1 200		

1 200

Specifikation av förbundets innehav av aktier och andelar i koncernföretag		
Dotterföretag/ Org nr/ Säte			

Antal andelar		 Andel i %				Bokfört värde

Jägareförbundet Service AB, 556429-9302, Nyköping

1 000			

100				

Tassofena AB, 556173-7338, Stockholm

1 000			

100			

1 100

Eget kapital			

Årets resultat

Dotterföretag/ Org nr/ Säte

100

Jägareförbundet Service AB, 556429-9302, Nyköping

3 817				

286

Tassofena AB, 556173-7338, Stockholm

1 099				

-14

Aktieägartillskott har lämnats till dotterföretaget Tassofena AB, 556173-7338, med 1 000 tkr under 2017.
Not 14 Andra långfristiga värdepappersinnehav

2018-12-31

2017-12-31

2

			

2

40 712 			

0

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början		
Omklassificeringar		

		
40 713				
2
Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början		

0				

0

Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden		

0				

0

		
0
			
0
Redovisat vid årets slut	
Marknadsvärde 31/12 2018 39 215 tkr, 22/2 2019 40 185 tkr

40 714				

2

43

Not 15

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2018-12-31

2017-12-31

5 687

7 114

Förutbet lokalhyror, leasingavtal och övriga poster		

		
5 687
7 114
Not 16

Kortfristiga placeringar		

2018-12-31

2017-12-31

40 404

35 004

Vid årets början		

Anskaffningar		 13 709		

70 396

Försäljningar		-13 735

-64 662

Återföring nedskrivning/nedskrivning		

334		

Omklassificering		

-40 712

Redovisat vid årets slut			

0

-334
0
40 404

Under året har nedskrivning av kortfristiga placeringar återförts med 334 tkr
i samband med omklassififering då hela innehavet avser en långfristig förvaltning.
Not 17

Likvida medel		

2018-12-31

Kassa		

45

2017-12-31
62

Banktillgodohavanden		
7 119
5 609

		
7 164
5 671
Not 18

Checkräkningskredit		

Beviljad checkräkningskredit uppgår till		
Outnyttjad kredit på balansdagen

2018-12-31
40 000

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

40 000		

-40 000

-40 000

0

0

Utnyttjad kredit på balansdagen		
Not 19

2017-12-31

2018-12-31

Förutbetalda medlemsavgifter		

2017-12-31

32 515		

32 249

Semesterlöneskuld		 3 654		

4 338

Övriga poster		

5 508

3 893		

		
40 062		 42 095
Not 20

Ställda säkerheter			2018-12-31

2017-12-31

För skulder till kreditinstitut (checkräkningskredit)				

44

Fastighetsinteckningar		

55 000

55 000

		

55 000

55 000

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Not 21

Eventualförpliktelser		

2018-12-31

2017-12-31

Borgensåtagande till förmån för dotterbolag				

800

800

									

800

800

Not 22 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Inga väsentliga händelser har skett efter räkenskapsårets utgång.

Not 23

Resultatdisposition

Styrelsen och generalsekreteraren föreslår att de medel
som förbundet fritt förfogar över, dvs framtidsfond, 6 653 tkr,
trygghetsfond, 11 258 tkr, dispositionsfond, 30 938 tkr,
samt årets resultat, -3 976 tkr, disponeras enligt följande:
Balanseras i Framtidsfond

6 454

Balanseras i Trygghetsfond

11 258

Balanseras i Dispositionsfond

27 161
44 873

45

Öster Malma den 21 mars 2019

Vår revisionsberättelse har lämnats den 21 mars 2019

Foto: Mostphotos

48

49

50

Styrelsen och generalsekreteraren
för Svenska Jägareförbundet
Org. nr 802001-6658
får härmed avge årsredovisning för år 2018

