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UTTALANDE 
PÅ ÅRSSTÄMMAN

GULDMEDALJ TILL
TORBJÖRN LÖVBOM

LARSSON OMVALD OCH 
NYVAL AV SAMUELSSON

Vi behöver en ökad långsiktighet, vi behöver bygga 
förtroende för varandra, vi behöver utgå från de 
 lokala förutsättningarna i landskapet och skapa en-
gagemang samt delaktighet i det hållbara brukandet. 
Viltet och naturen skulle välkomna detta, inte minst 
älgen!  LÄS MER SID 2

Den avgående styrelseledamoten Torbjörn Lövbom 
tilldelas Svenska Jägareförbundet belöningsmedalj 
i guld. Detta efter förslag av förbundsstyrelsen och 
beslut av årsstämman.
LÄS MER SID 3

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET är en folkrörelse med cirka 155 000 medlemmar. Förbundet bildades 1830 i syfte att rädda viltstammarna, samt att främja en lång-
siktigt hållbar jakt. Principerna att arbeta med både viltets och jaktens förutsättningar står fortfarande i centrum. Svenska Jägareförbundet har även ett Jakt- och 
viltvårdsuppdrag av regeringen att leda den praktiska jakten och viltvården i Sverige.

Under förbundsstämmans omvaldes Torbjörn Lars-
son till ordförande på ett år. Mikael Samuelsson är ny 
ledamot i Jägareförbundets styrelse. Stämman beslu-
tade även om omval av Peter Eriksson, Britt- Marie 
Nordquist, Anders Gruvaeus och Henry Sténson.
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UTTALANDE FRÅN STÄMMAN
Under Svenska Jägareförbundets årsstämma antogs  
ett gemensamt uttalande av de församlade stämmo- 
delegaterna.

”Hållbar förvaltning av viltet, skogen och jorden – vår natur – bygger på 
långsiktigt ansvarstagande, tillit och lokal samverkan. Det är vad som 
ger uthållighet och en sund balans. Kortsiktigt och ensidigt maxime-
rande av enstaka nyttor ger ofta motsatsen.

 
Förslag finns på halverade klövviltsstammar genom nationella beslut. Från 
både näringar och myndigheter lyfts nu att en lösning skulle vara en ökad 
nationell styrning och tvångsåtgärder mot de jägare som på sin fritid betalar 
för att få jaga. Det är naturligtvis helt fel väg att gå, det är en kortsiktig lösning 
som kommer leda till nya misstag och ökade konflikter. 

Lokalt finns områden med för stora klövviltstammar i förhållande till den 
naturliga fodertillgången. Där kan viltstammarna behöva sänkas temporärt 
samtidigt som man skapar mer foder. På många andra ställen ser det dock 
helt annorlunda ut. Där finns det balans eller behov av att höja kvalitén på 
klövviltstammarna.
 
Detta kan inte hanteras med nationell styrning och tvång. Jakten måste utgå 
från samverkan och bestämmas lokalt och regionalt, med långsiktighet för 
ögonen. Har vi inte tillit och förtroende för varandra vidtar vi åtgärder för 
att skydda våra egna intressen, vilket ofta påverkar andra värden. Därmed 
skapar vi konflikter och en obalans i förvaltningen av våra naturresurser. 

Vi behöver en ökad långsiktighet, vi behöver bygga förtroende för varandra, 
vi behöver utgå från de lokala förutsättningarna i landskapet och skapa 
engagemang samt delaktighet i det hållbara brukandet. Vi behöver finna 
acceptans för en hållbar balans mellan näringar, biologisk mångfald och 
sociala värden.

Viltet och naturen skulle välkomna detta, inte minst älgen!

DETTA HÄNDE 
PÅ JÄGARE- 
FÖRBUNDETS 
ÅRSSTÄMMA
Den 1 och 2 juni  höll Svenska Jägare-
förbundet årsstämma på Öster Malma 
utanför Nyköping. Svensk Jakt rapport- 
erade direkt under båda dagarna. HÄR 
kan du läsa rapporteringen i efter-
hand, bland annat vad som beslutades 
om om de olika motionerna. 

VERKSAMHETS-
BERÄTTELSE 
OCH ÅRSREDO-
VISNING
”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.”

Det skriver förbundsordförande Tor-
björn Larsson och generalsekreterare 
Bo Sköld i förordet till Verksamhets- 
berättelsen för 2018.

Verksamhetsberättelse och årsredovis-
ning för 2018 finns att läsa på Jägare-
förbundets hemsida HÄR.

  VERKSAMHETS- 
BERÄTTELSE 
OCH ÅRSREDOVISNING 

2018

FOTO: MOSTPHOTOS

https://svenskjakt.se/start/nyhet/folj-var-liverapportering-fran-svenska-jagareforbundets-arsstamma/
https://svenskjakt.se/start/nyhet/liverapportering-fran-jagareforbundets-arsstamma/
https://jagareforbundet.se/var-verksamhet/arsredovisningar/
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TORBJÖRN LARSSON OMVALD 
SOM ORDFÖRANDE OCH MIKAEL 
SAMUELSSON NY I STYRELSEN
Torbjörn Larsson omvaldes till ordförande. Ny i styrel-
sen blev Mikael Samuelsson från Norrbotten.

Årsstämman gick helt på valberedningens förslag när valen till förbunds- 
styrelsen genomfördes. Torbjörn Larsson omvaldes av en enhällig årsstäm-
ma till förbundsordförande på ett år. Därutöver blev det omval av styrelse-
ledamöterna Peter Eriksson, Britt- Marie Nordquist, Anders Gruvaeus och 
Henry Sténson. Stämman beslutade också om nyval av Mikael Samuelsson, 
tidigare ordförande i Jägareförbundet Norrbotten. Efter konstituerande 
möte valdes Anders Iacobaeus till förste vice ordförande och Peter Eriksson 
till andre vice ordförande. 

JÄGAREFÖRBUNDETS STYRELSE
Ordförande: Torbjörn Larsson. Norra valregionen: Anders Iacobaeus, Mikael 
Samuelsson och Peter Eriksson. Mellersta valregionen: Rickard Axdorff, Britt-Ma-
rie Nordquist och Monika Stridsman. Södra valregionen: Anders Gruvaeus, Jonas 
Paulsson och Henry Sténson.

TVÅ NYA I VALBEREDNINGEN
Valberedningens ordförande Lars Ingelmark hade avsagt sig omval inför det 
kommande året. Det hade även Ulrica Posse från södra valregionen.  Till ny 
ordförande i valberedningen valdes J-O Ragnarsson från Värmland. Nya i 
valberedningen är Jimmy Pettersson, tidigare ordförande i Jägareförbundet 
Södermanland, samt Frederik Kjellson, tidigare ordförande i Jägareförbun-
det Kronoberg.

VALBEREDNINGEN:
Ordförande: J-O Ragnarsson. Norra valregionen: Birgitta Isaksson och Sven Nor-
gren. Mellersta valregionen: Jimmy Pettersson och Per Torsell. Södra valregionen: 
Magnus Hesse och Frederik Kjellson.

”JAKT MED 
HUND ÄR 
VÄSENTLIG”
Ny i styrelsen 
efter Torbjörn 
Lövbom, som 
avsagt sig om-
val, är Mikael 
Samuelsson 
från Arvidsjaur. 

Mikael Samuelsson har jagat sedan 
barnsben och tycker att jakten med 
hund är en väsentlig del av jakten.
– Att bevara och utveckla den svenska/
nordiska jakttraditionen är viktigt för 
mig, säger Mikael Samuelsson. 
I Svenska Jägareförbundet har Mikael 
varit verksam på kretsnivå från mitten 
av 1990-talet med något avbrott. Han 
blev invald som ledamot i Jägareför-
bundet Norrbotten 2008 och varit 
ordförande de senaste åren. 
– I styrelsen kommer jag kunna bidra 
med det jag har lärt mig under åren av 
både förtroendevalda och tjänstemän 
om sakfrågorna och förbundet samt 
erfarenheterna och kontakterna från 
möten med andra intressen och aktö-
rer där jag haft förmånen att företräda 
viltet, jägarna och jakten. 
- Engagemanget och viljan att påver-
ka både förutsättningar för och hur 
jakten genomförs idag, men fram- 
förallt imorgon med en förståelse för 
att landet är stort och att de jaktliga 
förutsättningarna och utmaningarna 
skiljer sig åt.

Svenska Jägareförbundets styrelse. Från vänster: Mikael Samuelsson, Björn Sundgren 
(arbetstagarrepresentant), Monika Stridsman, Jonas Paulsson, Torbjörn Larsson, Anders 
Gruvaeus, Torbjörn Larsson, Peter Eriksson, Rickard Axdorff och Anders Iacobaeus. saknas 
på bilden gör Henry Sténson.

FOTO: LARS NILSSON

GULDMEDALJ
TILL LÖVBOM
Den avgående styrelseledamoten 
Torbjörn Lövbom tilldelas Svenska 
Jägareförbundet belöningsmedalj i 
guld. Detta efter förslag av förbunds-
styrelsen och beslut av årsstämman.
– Torbjörn Lövbom står alltid upp för 
den enskilde medlemmen, den enskil-
de jägaren. Det är hans adelsmärke, sa 
förbundsordförande Torbjörn Larsson 
vid årsstämman.

Olle Olsson
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MINUS FYRA MILJONER:  
”ETT MEDVETET RESULTAT”
Svenska Jägareförbundets årsredovisning för 2018 
visar att förbundet gör ett resultat på minus 3,976 mil-
joner kronor. Inför Jägareförbundets årsstämma berät-
tade generalsekreterare Bo Sköld om bakgrunden till 
resultatet – och förbundets ekonomiska läge i övrigt.

– Förbundsstyrelsen lade medvetet en minusbudget för 2018, och vi har fått 
ett förväntat resultat. Budgeten för 2018 låg på ett negativt resultat om 4,4 
miljoner kronor. Det innebar att vi kunde satsa på bland annat arbetet med 
Jakten på framtiden, investera i Nya Jägarskolan och tillfälligt förstärka med 
projektresurser för utvecklingsarbete och inom utbildning under 2018,
 
Enligt Bo Sköld har det under året även skett en viss förskjutning av intäk-
ter procentuellt sett, från egna intäkter till mer projektmedel, anslag och 
Jakt- och viltvårdsuppdraget. Det innebär att rörelsemarginalen för de egna 
medlen och verksamheten har minskat, vilket har påverkat resultatet.
– Under 2018 gjordes också en förändring i redovisningsprinciper när det 
gäller avsättningen till forskningstjugan. Denna förändring har påverkat 2018 
års resultat negativt med cirka 1,5 miljoner kronor. Den förändringen är av 
engångskaraktär och kommer således inte att återkomma.
 
INVESTERING I NYA JÄGARSKOLAN
– Investeringen i Nya Jägarskolan har kostat två miljoner kronor under 2018 
och kommer fortsätta kosta en del under 2019, men sedan kommer investe-
ringen att ge tillbaka i många år framöver. Under kommande år vill vi fonde-
ra delar av de intäkter Jägarskolan bidrar med för att kunna göra nästkom-
mande utgåva.
Därutöver berättar generalsekreterare Bo Sköld om att viltmästarutbildning-
en, som genomförs vart tredje år, 2018 gav ett negativt resultat på 0,5 miljo-
ner kronor – utöver personalförstärkning.
– Personalkostnaderna har ökat naturligt i enlighet med löneavtalsrörelse 
och personalförstärkning, omfattande totalt 3,2 miljoner kronor.

– Jag ser ingen oro för förbundets ekonomi på kort sikt. Så länge vi gör med-
vetna val, prioriteringar och investerar i rätt verksamhet framåt. Vilket 2018 
års resultat är ett bra exempel på. När vi blickar framåt behöver vi dock öka 
förbundets egna intäkter procentuellt sett, i förhållande till anslag-, projekt-
medel- och jakt- och viltvårdsuppdrag. Att dedikerat arbeta med att öka de 
egna intäkterna är också ett av de områden vi påbörjat ett arbete med under 
2018. Vilket vi fullt ut bör se resultat av från och med år 2020 och framåt.
 
VIKTIGT ATT FORTSÄTTA VÄXA
Bo Sköld understryker också vikten av att förbundet fortsätter växa, att 
Jägareförbundet får fler medlemmar, för att fortsatt kunna verka för jaktens 
bästa på ett än kraftfullare vis.

– Självklart ska vi vara medvetna om att kostnaderna ökar generellt i sam- 
hället, vilket ökar våra kostnader både i verksamheten och hos vår kompe-
tenta personal. Det innebär att vi måste öka våra egna intäkter, investera 
rätt för framtiden och samtidigt vara kostnadseffektiva. Vi kommer med 
andra ord alltid behöva värdera och prioritera i vår verksamhet för att nå 
framgång. Vi kommer också behöva se över medlemsavgifterna, eftersom 
det snart är åtta år sedan vi beslutade om nuvarande. En mindre justering 
behövs och samtidigt måste vi ge valuta för pengarna, genom en ökad med-
lems- och jägarnytta.

Martin Källberg, Svensk Jakt

MEDLEMS-
AVGIFTEN HÖJS
Om ett år, medlemsåret 
2020–2021, höjs medlems-
avgiften i Svenska Jägare-
förbundet. Det beslutade 
förbundets årsstämma.

Det ordinarie medlemskapet, som 
idag kostar 600 kronor, kommer från 
och med medlemsåret 2020–2021 att 
höjas med 50 kronor, till 650 kronor.
Övriga medlemskategorier, exempel-
vis medlem utan tidning, höjs från 
300 till 375. Undantaget är kategorin 
ungdomsmedlem, vars årsavgift blir 
oförändrad: 300 kronor.

Martin Källberg, Svensk Jakt

AVSLOG 
FÖRSLAG PÅ 
NYA STADGAR
Stämmoombudens mot-
stånd till nya stadgar var 
massivt och styrelsen drog 
därför tillbaka sitt förslag.

Årsstämman 2017 beslutade i enlighet 
med förbundsstyrelsens proposition 
angående översyn av organisationens 
stadgar. Förbundsstyrelsen utsåg 
därefter en arbetsgrupp som under 
året arbetat fram ett förslag vilket har 
remitterats till länsföreningarna.

Efter en genomgång av remissvaren 
har förbundsstyrelsen beslutat att inte 
lägga fram förslag till nya stadgar för 
beslut på årsstämman 2018. Förbunds-
styrelsen avser istället att återkomma 
med ett förslag till nya stadgar till 
årsstämman 2019. Det blev dock inget 
beslut om nya stadgar.

– Med tanke på att så många ombud är 
negativt inställda och yrkar på avslag, 
så skulle det vara skadligt att driva den 
här frågan till ett slutgiltigt avgörande. 
Därför drar förbundsstyrelsen tillbaka 
propositionen, sa Anders Iacobaeus 
från förbundsstyrelsen.


