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förbundSordföranden har ordet

Ett stort, starkt och omtyckt Jägareförbund

antalet medlemmar i Svenska Jägareförbundet har under ett 
antal år minskat. det finns många olika orsaker till denna 
minskning, och utvecklingen är oroande. Sjunker medlems-
antalet minskar också vårt inflytande i jaktfrågorna, samtidigt 
som ekonomin försämras. resultatet för Jägareförbundet för 
2011 är också negativt, vilket till stor del kan förklaras med det 
minskande medlemsantalet.

denna trend måste vändas och alla kan bidra genom att 
skapa en bättre och mer positiv bild av vårt förbund. en bild 
som lyfter fram allt det goda vi gör för jakten och viltförvalt-
ningen i Sverige och europa. 

under de senaste åren har vi drivit på hårt i många olika politiska frågor. utan 
Svenska Jägareförbundet hade den framtida älgförvaltningen sannolikt sett helt 
annorlunda ut. vi hade förmodligen fått ett totalt blyförbud, statlig reglering när 
det gäller vildsvin och utfodring, och ingen säljakt, om inte Jägareförbundet age-
rat. rovdjursförvaltningen hade också varit ännu mer restriktiv om vi inte agerat i 
denna fråga. glöm inte detta. vi har gemensamt faktiskt lyckats i många frågor.

det finns många skäl till att Jägareförbundet ska fortsätta vara en stor och stark 
organisation. för då kan vi med inflytande bättre arbeta för jakten. för är vår röst 
stor och stark får vi bättre genomslag i maktens korridorer i Sverige och i europa.

förbundsledningen har insett vikten av denna fråga och därför prioriterat med-
lemsarbetet under de närmaste åren. vi måste bli fler och målet är satt till  
250 000 medlemmar år 2020. 

i denna satsning ingår att det ska bli enklare att bli medlem, du ska som med-
lem få fler förmåner och du ska på ett bättre sätt känna att du ingår i Jägareför-
bundsfamiljen.

i satsningen ligger också att vi måste bredda vår bas och lyfta fram att vi är en 
grön organisation som arbetar nära och aktivt med vilt- och naturvården. utan 
jägarnas och Jägareförbundets arbete skulle Sveriges landskap se annorlunda ut 
och den biologiska diversiteten vara mycket sämre. 

vi har mycket att vinna på att ge Jägareförbundet en grönare profil i samhället. 
för då blir vi inte bara ett större och starkare förbund, utan också ett mera omtyckt 
förbund.  

det kommande året 2012 innehåller många utmaningar och det är en stor ära 
att få vara jaktledare för Sveriges största jaktlag som ska bli större, starkare och 
mera omtyckt.

torsten mörner
förbundsordförande
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gS har ordet

Ett avstamp mot framtiden!

när jag nu som nytillträdd generalsekreterare reflekterar 
över året som gått, slår det mig att 2011 faktiskt kan ses som 
ett viktigt avstamp mot framtiden. en framtid som jag nu 
tillsammans med er gärna vill forma så att vi fångar alla de 
möjligheter och utmaningar som kommer att ställas på oss. att 
skapa en långsiktig vision och bygga en stark vi-känsla med en 
tydlig positionering i samhället tror jag är några av de centrala 
byggstenar som krävs för att vi ska fira framtida segrar.

det positiva ekonomiska utfallet i vårt Service ab, som 
hanterar konferensverksamheten på öster malma, känns 
mycket bra. vi vet alla att en stabil ekonomi är en grundförutsättning för en 
långsiktigt framgångsrik och kompetent verksamhet. tyvärr ser 2011 i övrigt inte 
så positivt ut ekonomiskt, främst på grund av vårt stora tapp av betalande med-
lemmar. det är ni medlemmar som ger oss tyngd, kompetens och de finansiella 
resurser vi behöver för att kunna ta tillvara era jaktliga intressen nationellt och 
internationellt, konstigare än så är det inte. 

vi har ett positivt utgångsläge! för alla trender inom jakt, naturupplevelser 
och hälsa pekar definitivt i vår favör. under 2011 har vi nu påbörjat en medlems-
satsning där bland annat en vass kommunikationskompetens är rekryterad, 
arbetet med en enhetlig medlemsavgift har påbörjats och samtal har inletts med 
nya samarbetspartner som ska komma er alla till nytta.

rovdjuren, och i synnerhet vargen, fortsätter att vara en av de tyngsta jakt-
politiska frågorna att lösa. efter flera år av hårt arbete lyckades förbundet flytta 
fram positionerna vilket bland annat resulterade i ett riksdagsbeslut om licens-
jakt, ett tak på vargstammen och ny skrivning av paragraf 28.  men på grund av 
eu:s direkta inblandning har vargfrågan tagit ett ordentligt steg tillbaka. vi står 
inför en stor utmaning, att med bibehållet förtroende från både omvärld och 
medlemmar finna en ny väg framåt. låt oss tillsammans finna den vägen och 
särskilt se till att vargfrågan inte splittrar oss, utan istället enar oss. 

en ny älgförvaltning har också tagit sina första andetag under sluttampen av 
året. Som vi har kunnat konstatera är förvaltningsmodellen långt ifrån nyckel-
färdig. mycket arbete kvarstår. här gäller det att vi som förbund står upp för 
våra jägarintressen men med respekt för de andra areella näringarna.

Sveriges jakt- och viltförvaltningscentrum öster malma tar nya tag och har un-
der året påbörjat etableringen av en viltpark som ska invigas våren 2012. avsikten 
är att öka antalet besökare från dagens 35 000 per år till många, många fler. 

när 2012 så småningom ska läggas till handlingarna är det min förhoppning 
att vi med gemensamma krafter bland annat har sett till att vi är fler medlem-
mar som betalar för vårt jaktliga intresse, har en än tydligare vision och mål-
sättning med vårt arbete. att vi har flyttat rovdjursförvaltningen och även den 
insomnade fjälljaktsfrågan mot fastare mark samt att älgförvaltningen landat väl 
ur jägarperspektiv. 

bo Sköld
generalsekreterare
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inledning
Svenska Jägareförbundet är en ideell förening som bildades 1830 och är en 
demokratiskt uppbyggd organisation av folkrörelsekaraktär. Jägareförbundet 
består av 22 till förbundet anslutna länsjaktvårdsföreningar. föreningarna 
delar i sin tur in sin verksamhet i 358 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. 
mellan Jägareförbundet och länsjaktvårdsföreningarna råder inget kon-
cernförhållande eller annat formellt ägandeförhållande. bindningen är av 
federativ art.

Jägareförbundets styrelse består av ordföranden, nio ledamöter samt en 
representant för arbetstagarna. generalsekreteraren ingår inte i styrelsen 
men är föredragande vid styrelsens sammanträden.

miSSion och viSion
vår grundläggande mission skapades redan 1830 då vi bildades och i och 
med det blev landets första natur- och miljöorganisation. omsorgen om de 
vilda djuren var skälet. viltstammarna utarmades på den tiden på grund av 
ett för högt jakttryck. 

den missionen ligger fast, men är idag än mer utvecklad. vi är en tydlig 
jägarorganisation men med naturvården i centrum. vi arbetar utifrån en 
respekt för viltet, naturen, människan och samhället som kan sammanfattas 
i orden hänsyn och balans. vi utgår från viltet som en resurs som ska för-
valtas långsiktigt utifrån bästa kunskap. Svenska Jägareförbundet tar också 
ansvar för att vårda jaktens namn och rykte.

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. under kommande år kommer vi att 
utveckla och tydliggöra vår vision så att den också blir en tydlig ledstjärna för 
oss alla i Jägareförbundet.

Jaktetik en central del av vår vardag. 
våra etiska riktlinjer har lagts fast och kommuniceras nu ut till jägarna. vår 
etik 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

Jaktvårdskretsar

Länsjaktvårds-
föreningar

Förbund

figur 1. Svenska Jägare-
förbundets organisation

”Svenska Jägare-
förbundet ska med 
kraft och kunskap 
leda och utveckla 
den svenska jakten 
och viltvården”
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Jaktfrågorna 2011

Älgförvaltningen
året präglades av arbetet med att färdigställa formalia för det nya älgförvalt-
ningssystemet, vilket träder i kraft under 2012. regeringen genomförde flera 
ändringar i Jaktförordningen för att anpassa denna till det nya systemet. i 
några fall var det Jägareförbundet som föreslog dessa ändringar, i andra fall 
lämnade förbundet synpunkter. 

ett omfattande arbete genomfördes när naturvårdsverket skrev nya 
föreskrifter samt genomförde en förstudie rörande it-plattformen i älgför-
valtningen. Jägareförbundet arbetade aktivt i de referensgrupper som bildats, 
och hade därutöver ett stort antal informella kontakter med naturvårdsverket 
och landsbygdsdepartementet i frågan. 

under senare delen av året jobbade förbundet med att ta fram normal-
stadgar och en ny planmall för älgskötselområden, samt en introduktions- 
utbildning i det nya systemet. utbildningen togs fram gemensamt med, 
bland andra, lrf och Skogsindustrierna.

Vildsvinsförvaltningen
vildsvinsstammens utveckling följs främst via avskjutningsdata. dessa visar 
en minskning under jaktåret 2010/11; 57 300 djur vilket innebär 13 procent 
färre skjutna vildsvin jämfört med året innan. 

troligen beror nedgången på de snörika och kalla vintrarna 2009/10 och 
2010/11, vilka medförde att vildsvin dog till följd av klimatet i större omfatt-
ning än tidigare. bedömningen är dock att vildsvinen, tack vare sin mycket 
höga reproduktionsförmåga, snabbt kommer att kompensera för minskning-
en, särskilt ifall vintrarna åter blir mer ”normala”. 

under året har ett omfattande regionalt arbete genomförts. främst gäller 
detta de omfattande utbildningar och informationskvällar som genomförts, 
baserat på ”vildsvinsförvaltning i samverkan” och den av förbundet och lrf 
gemensamt framtagna utbildningen. 

under året har arbetet med att ta fram Jägareförbundets ”handlingsplan 
för vildsvin” inletts. det är den nationella vildsvinsgruppen förstärkt med två 
förtroendevalda som genomför arbetet, vilket skall vara slutfört under det 
första halvåret 2012. 

Samarbetet med Statens veterinärmedicinska anstalt fortsätter för att sam-
la in information om skjutna vildsvin i samband med trikinundersökningar. 
under 2011 insamlades uppgifter rörande kön, storlek och jaktform för cirka 
1 200 djur, och under inledningen av detta år har data från ytterligare cirka 450 
vildsvin inkommit. 

Rovdjursförvaltningen
för andra året jagades varg på licens 2011. av den alltför låga tilldelningen 
på 20 vargar fälldes 19. den låga tilldelning motsvarade inte den nivå som 
krävdes för att nå riskdagens mål om 210 vargar. istället blev tillväxten i 
vargstammen, efter licens jakten 2010, den högsta någonsin. 

i augusti 2011 meddelade regeringen att man avser att göra uppehåll med 
licensjakten under 2012, trots att riksdagen beslutat om att den skulle ge-

JägareförbundetS 
9-punktSprogram

1. Svenska Jägareförbundet deltar tills 
vidare inte i arbetet kring inventering 
och skyddsjakt av varg. Förbundets 
framtida inställning i frågan beror på 
hur skyddsjakten på varg kommer att 
utformas.

2. Jägareförbundet tar i avvaktan på 
klarhet i Naturvårdsverkets utform-
ning av skyddsjakten på varg timeout 
i uppdraget rörande förankring av för-
stärkningen av den genetiska statusen 
av vargstammen.

3. Svenska Jägareförbundet fryser tills 
vidare arbetet med framtagande av en 
ny handlingsplan för varg i avvaktan 
av utvecklingen av den utlovade skydds-
jakten på varg som enligt förbundets 
uppfattning måste få en omfattning 
som minskar koncentrationen i varglä-
nen och minskar den totala vargpopu-
lationen. 

4. Svenska Jägareförbundet tar initiativ 
och bjuder in till ett möte för brukar-
samhället (jord, skog, markägare, 
jägare) för att diskutera den uppkomna 
situationen och brukarsidans lands-
bygdsperspektiv.

5. Svenska Jägareförbundet tar initiativ 
till att varglänens ordföranden tillsam-
mans med styrelsen och representanter 
från Europeiska jägareförbundet - 
FACE, begär att i Bryssel få uppvakta 
berörd EU-kommissionär. Budskapet 
skall vara att det är en nationell 
angelägenhet hur Sverige når en liten 
men frisk vargstam. Samtidigt med 
uppvaktningen ska manifestationer för 
en rovdjurspolitik som tar hänsyn till 
människorna ordnas i de olika länen.

6. Svenska Jägareförbundet kommer 
att omedelbart begära företräde för 
landsbygds- och miljöministern för att 
framföra medlemmarnas djupa miss-
nöje med den nuvarande hållningen i 
vargfrågan. Vid dessa möten kommer 
krav på en omfattande skyddsjakt 
och faktisk överföring av beslutsmakt 
till viltförvaltningsdelegationerna 
framföras.
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nomföras även under 2012. motivet anges vara att eu-kommissionen hotat 
med att dra Sverige inför domstol. Jägareförbundet reagerade kraftfullt och 
antog vid en extra inkallad ordförandekonferens i september ett 9-punkts-
program (se spalten). 

av programmet framgår bland annat att förbundet med omedelbar verkan 
lämnade förankringsarbetet med att förstärka vargstammen genetik. punkt-
listan resulterade även i ett besök hos eu-miljökommissionär potocnik. 
vi mötet i bryssel deltog förbundets ordförande samt förtroendevalda från 
varglänen och ett par tjänstemän.

björntilldelningen ökade under året, medan lodjursjakten och de kvoter 
som medges fortfarande är föremål för stor debatt. i mellersta förvaltnings-
området tilldelades endast 30 lodjur. 

under året lämnade rovdjursutredningen sitt första delbetänkande och 
förbundet har inom ramen för utredningen och i remissvar till regeringen 
framfört kraftig kritik mot utredningens bedömningar av gränserna för gynn-
sam bevarandestatus. 

Viltvård
viltvårdsorganisationen som började byggas upp under den särskilda satsning-
en på viltvård 2008-2010 har under 2011 utvecklats vidare lokalt och regionalt. 
genomgående har kopplingen mellan viltförvaltning och annan markanvänd-
ning tydliggjorts genom att begreppet viltbruk börjat användas. 

vidare har arbetet med att kommunicera betydelsen av viltvård för natur-
vården fortsatt, exempelvis genom att visa att mer än 50 000 markägare bedri-
ver viltanpassad skogsskötsel till gagn för viltet, övrig mångfald och landskaps-
bilden. förbundet har tagit en aktiv roll i diskussionerna om utformningen av 
miljöhänsyn i skogsbruket och jordbrukspolitiken under kommande stödpe-
riod 2014-2020. 

Jägarkårens attityder till vilt, viltvård och jakt har analyserats vidare, paral-
lellt med att undersökningar av markägarnas attityder till älg och vildsvin 
genomförts. denna kunskap kommer att vara av stort värde för att identifiera 
målkonflikter och för att kunna arbeta fram måltal inom viltförvaltningen 
framöver.

Blyfrågan
flera parallella processer pågår inom det nationella och det internationella 
miljöarbetet, där man ser över användningen av bly. 

när det gäller ammunitionsbly har frågan om risken för blykontami-
nering av viltkött tillkommit på senare år. förbundet har under 2011 tagit 
initiativ till ett samarbete med Statens livsmedelsverk och Statens veterinär-
medicinska anstalt, där halterna av bly undersöks i svensk älgfärs. 

vidare har förbundet under 2011 tagit fram nya rekommendationer för val 
av ammunition och för anpassad kötthantering, för att minimera eventuella 
problem med spridning av bly. Samtidigt arbetar förbundet med att informe-
ra om vilka alternativ som finns tillgängliga och riskerna med bly, exempel-
vis på de nya skyttebevisen.

 förbundets uttalade målsättning är att alla beslut om användningen av 
bly i ammunition skall baseras på bästa möjliga kunskap, och bistår aktivt 
myndigheterna med att ta fram sådan.

”Mer än 50 000 markägare 
bedriver viltanpassad skogs-
skötsel till nytta för viltet, övrig 
mångfald och landskapsbilden.” 
Stefan Lindskog

7. Svenska Jägareförbundet kommer att 
begära företräde för riksdagspolitikerna 
i miljö- och jordbruksutskottet för att 
med kraft och skärpa klargöra förbun-
dets missnöje och nuvarande position. 
Därvid ska krävas att riksdagsbeslutet 
om det lokala och regionala inflytandet 
i rovdjurs- och viltförvaltningen genom 
beslut på delegationsnivå i länsstyrel-
serna beaktas.

8. Svenska Jägareförbundet deltar i 
arbetet vad gäller eftersök av trafikska-
dat vilt, men vill samtidigt betona att 
denna eftersöksverksamhet är ett frivil-
ligt åtagande. Förbundet konstaterar 
här att användandet av löshund vid 
eftersök är ett problem för hundens 
säkerhet och därför avgör hundföraren 
om hund skall spåra i lina eller släppas.

9. Svenska Jägareförbundet tillskriver 
omedelbart sittande rovdjursutredning 
och Naturvårdsverket med ett tydliggö-
rande av förbundets nuvarande position 
och mål med rovdjursförvaltningen 
och inför nationella förvaltningsplan 
för varg som Naturvårdsverket har till 
uppgift att ta fram.
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Viltolycksarbetet
arbetet med trafikeftersöksorganisationen har under året präglats av mas-
siva informationsinsatser om nytt regelverk, ersättningar, försäkringar, nya 
föreskrifter och utbildning i användandet av den nya databasen för kontakt-
män och eftersöksjägare. arbetet med att kvalitetssäkra hundar, via hund-
intyg, samt eftersöksjägare, via årligt skjutprov eller Jägarexamen, har också 
inletts under året.

den tragiska dödsolyckan med en eftersöksjägare som inträffade under 
hösten har föranlett mycket information och utbildning om säkerhet på väg 
och vikten av ändamålsenlig skyddsutrustning. 

vid årsskiftet fanns 7 637 eftersöksjägare och kontaktmän samt övriga funk-
tionärer registrerade i databasen. vi har under året lagt ökade resurser på att 
rekrytera nya funktionärer då omsättningen ökat betydligt till följd av bojkotter 
och avhopp, främst med anledning av rovdjurspolitiken och vargflyttar.

antalet till polisen rapporterade viltolyckor minskade under året med 14 
procent till 40 951 olyckor. även vildsvins- och älgolyckorna minskade något.

under året har även den av polisen, trafikverket och Svenska Jägareförbun-
det gemensamt ägda databasen byggts ut med ett flertal funktioner. Strax före 
årsskiftet stod det också klart att även den spårbundna trafiken ska inkluderas i 
trafikeftersöksorganisationen från och med halvårsskiftet 2012. 

Viltövervakningen
avskjutningen är kärnan i viltövervakningen och under året har en projekt-
grupp bestående av tjänstemän och förtroendevalda arbetat med att öka och 
förankra avskjutningsstatistiken. resultatet av detta arbete är mycket positivt 
och vi ser en klar ökning i inrapporteringen i de flesta länen. 

avskjutningen av framför allt rådjur och vildsvin minskade, troligen på 
grund av den hårda vintern och kortare effektiv jakttid. rapporteringen sker 
i www.viltdata.se som kommer att vidareutvecklas de närmaste åren när 
besked om den nya it-plattformen för älgförvaltningen och utredningen  
”en samordnad viltövervakning” har kommit. 

metodutvecklingen för viltövervakningen och förvaltningen har fokuserat 
på spillningsinventering, observationsmetoder och uppföljning av vildsvi-
nens förekomst.

Viltdata.se
viltdata.se har under året fortsatt att utvecklas som en neutral portal med 
information om de jaktbara viltstammarnas tillstånd, utveckling och förvalt-
ning. bland annat rapporteras på nyhetsplats löpande händelser inom viltför-
valtningens och viltövervakningens område. 

trenden att användningen av viltdata.se ökar för varje år höll i sig även 
2011. besöksfrekvensen gjorde en topp i oktober med nära 15 000 unika be-
sökare under månaden. lägst antal besök hade däremot juli, som uppvisade 
cirka 2 500 unika besökare.

”Avskjutningen är kärnan i vilt-
övervakningen och under året 
har en projektgrupp bestående 
av tjänstemän och förtroende-
valda arbetat med att öka och 
förankra avskjutningsstatistiken. 
Resultatet är mycket positivt.” 
Torbjörn Larsson
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Vilt och Vetande
under året har vilt och vetande fortskidit med verksamheterna:

• Föra ut kunskapen som forskningen producerar om främst vilt, vilt-
stammar och viltförvaltning. detta har skett bland annat genom att svara på 
allmänhetens frågor samt ajourhålla artpresentationerna på hemsidan.

• Fånga upp allmänhetens synpunkter på viltforskningen. Detta har skett i 
det vardagliga arbetet, men också mer strukturerat genom en utvärdering av 
viltforskningen som under året naturvårdsverket tillsammans med Svenska 
Jägareförbundet genomförde. 

• Anordna möten mellan forskning, förvaltning och allmänhet.
för hemsidan vilt och vetande noterades stabil frekvens om cirka 75 000 

unika besök under 2011.
en ny verksamhet för vilt ochvetande under 2011 var utvecklingen av en 

så kallad mobil app. den heter viltappen och utvecklades för bredast möjliga 
målgrupp. betaversionen av appen mottogs väl av människor i alla åldrar 
och med skiftande bakgrund. därför känns satsningen rätt när det gäller att 
öka allmänhetens intresse för och kunskap om naturen. 

viltappen fokuserar på att vara ett stöd vid fältbestämning av vilda dägg-
djur och fåglar. därför visar och beskriver appen våra vanliga vilda djurs kän-
netecken, spår och läten. men viltappen innehåller också information om 
arternas utbredning, föda, fortplantning och relation till människan. 

Forskningstjugan
under årets ansökningsomgång för finansiering ur forskningstjugan inkom 
12 ansökningar. nio av dessa beviljades ett totalt stöd om 2,79 mkr för 
verksamhetsåret 2012. fyra av dessa projekt är nya och resterande är fortsätt-
ningar på projekt som tidigare beviljats stöd ur forskningstjugan. 

av nio beviljade projektstöd är det så många som sju som samfinansieras 
av medel ur viltvårdsfonden. inkomna ansökningar till forskningstjugan är, 
liksom tidigare år, mycket ojämnt fördelade bland svenska lärosäten. i årets 
ansökningsomgång kom alla ansökningar utom en från Sveriges lantbruks-
universitet (Slu).

årets viltforskardagar anordnades i år i umeå och samlade cirka 70 fors-
kare och viltförvaltare. konferensen blir mer och mer ett viktigt tillfälle för 
möte och kunskapsutbyte, men själva arrangemanget stärker också pågå-
ende samverkan mellan Svenska Jägareförbundet och naturvårdsverket, som 
båda planerar och finansierar sammankomsten.

Projekt Fjällgås
under 2011 fastlades det svenska åtgärdsprogrammet för fjällgås vilket stöd-
jer projekt fjällgås i stort. projektet är idag finansierat genom anslag från 
åtgärdsprogrammet och flera fonder och stiftelser. 

en ny avelsanläggning för fjällgäss byggdes under 2011 på öster malma 
och tillsammans med den befintliga anläggningen på nordens ark siktar 
projektet på att kunna hålla 20 häckande par i fångenskap om några år. 

avelspopulationen uppgår inför 2012 till 57 fåglar och 10 nya ryska gäss är 
på väg till Sverige. det gjordes utsättningar av tio fjällgäss i svenska fjällen 
och sex ungar släpptes ut av det norska projektet för att stärka den norska 
populationen. genom den externa finansieringen har en projektledare kun-
nat anställas på halvtid.

Mårdhundsprojektet
från september 2010 har detta 
arbete utvidgats ordentligt i 
samband med att det nu är 
ett life + projekt involve-
rande finland och danmark 
förutom Sverige. även norge 
bidrar ekonomiskt till verk-
samheten. 

projektet ska pågå i tre år 
och omsätter totalt drygt fem 
miljoner euro. naturvårdsver-
ket, med medel från biologisk 
mångfald, är den i särklass 
största finansiären.

projektet leds av Svenska 
Jägareförbundet och i styr-
gruppen finns representan-
ter från finland (Jord och 
Skogsbruksministeriet) och 
danmark (Skov och natur-
styrelsen), naturvårdsverket, 
direktoratet för naturförvalt-
ning från norge, Sveriges 
lantbruksuniversitet, Statens 
veterinärmedicinska anstalt, 
Statens Smittskyddsinstitut, 
länsstyrelserna i Skåne, norr- 
och västerbotten.

målet är att med olika 
metoder som raster av åtel-
kameror, jakt, fällfångst, sän-
darförsedda djur, med mera 
utveckla metoder för länderna 
att uppfylla de internationella 
konventioner vi skrivit under 
om invasiva arter. 

projektet är mycket upp-
märksammat i europa som 
helhet och projektledarna 
efterfrågas till flera interna-
tionella sammankomster rö-
rande invasiva arter. mer finns 
att läsa på www.mardhund.se. 
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förbundSStyrelSen tar råd

förbundet har tre råd som biträder styrelsen i frågor kopplade till rovdjur, kustjakt och 
fjälljakt. dessa följer hela tiden utvecklingen inom respektive ämnesområde och har 
löpande kontakt med berörda länsföreningar. råden ska bereda frågor och föreslå för-
bundsstyrelsen åtgärder utifrån rådens samlade erfarenheter och kompetens.

Rovdjursrådet 
rådet har under året haft regelbundna möten där rovdjursfrågor diskuterats samt av-
stämningar på ordförandekonferenserna.

under första delen av året låg fokus på att revidera vår rovdjurspolicy samt hand-
lingsplanerna för varg och lo. rovdjurspolicyn antogs av stämman i maj medan anta-
gandet av handlingsplanerna lades på is i samband med att förbundet beslöt sig för 
att inte fortsätta delta i förankringspolitiken av den genetiska förstärkningen. detta 
samtidigt som man antog ett 9-punktsprogram i hur rovdjursarbete skulle bedrivas 
fram till våren 2012. bakgrunden är givetvis att regeringen valda att stoppa licens-
jakten och i stället införa en begränsad skyddsjakt.

Som en del i detta 9-punkts program har rådet initierat ett ”brukarråd” i syfte att 
få större tyngd i debatten. målet för brukarrådet bör vara tydligare gemensamma 
ställningstaganden och gemensamma manifestationer. inbjudna till det första mötet 
var ordföranden för samtliga större intresseorganisationer med landsbygdsfrågor i 
fokus och som berörs av rovdjursproblematiken.

rovdjursrådet har också varit med vid flera uppvaktningar av politiker och myndig-
hetspersoner bland annat med företrädare för eu-kommissionen som under två dagar 
besökte Sverige. vid detta besök så hade rådet tagit initiativ för att de brukarorganisa-
tioner som deltog gav en komplett och gemensam bild av problemet med varg. 

under året genomfördes också en träff med hundklubbarna för att få igång ett 
bättre samarbete runt rovdjursfrågan, och då speciellt vargen.

Stor vikt har lagts vid att föreslå skrivningar och ge synpunkter till den pågående 
rovdjursutredningen samt strategier i fråga om skyddsjakt via vår representation i 
nationella rovdjursrådet och i utredningen. 

arbetet i rovdjursrådet innebär också en ständig omvärldsbevakning som innebär att 
samordna olika mediala utspel som debatter, artiklar och andra typer av mediainlägg.

Fjällrådet
den stora frågan för rådet har varit att få till en ändring i regelverket som styr upp- 
låtelser av småviltjakt på statens marker i fjällområdet. detta har inte lyckats, till stor 
del beroende på att förändringen kräver en lagändring, något regeringen så här långt 
ställt sig kallsinnig till.

i inledningen av året fanns hopp om att ett antal riksdagsmotioner som gick Jägare-
förbundets väg i den här frågan skulle antas av riksdagen. på grund av en strulig han-



13

tering från oppositionens sida vid omröstningen kunde dock regeringspartierna avslå 
motionen. efter detta har regeringen varit fortsatt ovillig att diskutera frågan. trots detta 
har arbetet fortsatt med att informera såväl riksdagspolitiker som övriga om det faktum 
att eu-rätten inte sätter upp några hinder för ett upplåtelsesystem som positivt särbe-
handlar jägare bosatta i Sverige framför andra vid upplåtelse av jakt på statliga marker. 

under hösten beslutade förbundsstyrelsen att rådet skulle fokusera mer tydligt på 
frågan om småviltjakten i fjällområdet och krympte också antalet ledamöter något i och 
med detta. för att likrikta rådets sammansättning med övriga råd beslutades även att 
rådets ordförande ska vara ledamot i förbundsstyrelsen.

Kustrådet
liksom tidigare har arbetet i rådet i hög grad varit fokuserat på frågor som rör våra tre 
sälarter samt mellanskarven. alla dessa arter ökar kraftigt samtidigt som det saknas 
mål för en förvaltning. 

inför året fanns farhågor om att konsekvenserna av det av eu beslutade förbudet 
mot sälprodukter ytterligare skulle försvåra säljakten. utfallet har dock blivit ett, i våra 
ögon, acceptabelt regelverk som i praktiken inte torde komma att påverka den svenska 
jaktens omfattning. 

även när det gäller rådets övriga frågor så är utvecklingen positiv, även om det i 
många jägares ögon går allt för sakta, detta gäller framför allt i de frågor som rör jakt  
på säl. under året har ansvaret för förvaltning av säl flyttats från naturvårdsverket 
till den nyinrättade havs- och vattenmyndigheten. förhoppningsvis ska detta öppna 
möjligheter till en mer ”verklighetsförankrad” myndighetssyn på den svenska sälförvalt-
ningen i och med att den nya myndigheten har ansvar för såväl sälpopulationerna som 
fiskbestånden. 

helcom (helsingfors-kommissionen) är den internationella inrättning som har det 
kanske största inflytandet över förvaltningen av havslevande däggdjur och fåglar i öst-
ersjön. Jägareförbundet har tidigare nekats tillträde till kommissionens möten, under 
året har dock en framställan gjorts från nordisk Jägarsamverkan (nJS) om observatörs-
status i helcom. beviljas detta kommer det att kunna ge ökad möjlighet att påverka 
kommissionens beslut i bland annat sälfrågan. 

ett fortsatt samarbete pågår med Statens veterinärmedicinska anstalt (Sva) när det 
gäller miljöövervakningen längs våra kuster, denna verksamhet kommer att inlemmas 
i den nya heltäckande viltundersökarorganisationen som Jägareförbundet och Sva 
startat upp under 2012. 

rådet har fortsatt att driva frågan om jakt på allmänt vatten och frågan har varit ute 
på remiss. Svaren var till övervägande del positiva och nu är det landsbygdsdeparte-
mentet som ska ta nästa steg, vilket självklart bevakas av rådet.

rådet har under året också varit representerat vid ett antal konferenser, möten med 
företrädare för riksdag och regering, med mera.

 



14

kommunikation och medlem
Svenska Jägareförbundet är en av Sveriges största ideella medlemsorganisa-
tioner med en mycket trogen och engagerad, men åldrande medlemskår. 

antalet jaktkortslösare uppgick vid årsskiftet 2010/2011 till 287 954  
personer vilket var en ökning med 11 627 jämfört med föregående år  
(276 327). det totala antalet medlemmar i Svenska Jägareförbundet uppgick 
per sista december 2011 till 175 434 personer jämfört med 179 002 per sista 
december föregående år, en minskning med 3 568 medlemmar under 2011.

antalet betalande medlemmar i Svenska Jägareförbundet har minskat 
ytterligare. per sista december 2011 uppgick antalet betalande medlemmar 
till 162 450 personer jämfört med 170 050 föregående år, en minskning 
med 7 600 betalande medlemmar.

Jägareförbundet har alltså haft en negativ medlemsutveckling samtidigt 
som antalet jaktkortslösare i Sverige har ökat. detta är en oroande trend 
och Jägareförbundet har därför beslutat att göra en treårig särskild sats-
ning på nyrekrytering av medlemmar, bland annat genom att nå medlem-
mar i helt nya målgrupper.

under året har ett omfattande arbete genomförts för att utreda möjlig-
heterna att införa en enhetlig medlemsavgift i hela Jägareförbundet i syfta 
att underlätta nyrekrytering av medlemmar. 

möjligheterna att införa autogiro och rullande medlemskap har också 
undersökts. arbetet visar att stora besparingar kan göras om detta införs. 
frågan om en enhetlig medlemsavgift och möjligheten att erbjuda auto-
giro och rullande medlemskap kommer att behandlas på årsstämman i 
maj 2012.

antalet ungdomsmedlemmar uppgick per sista december till 18 280 
personer jämfört med 16 273 personer föregående år, en tillväxt med  
2 007 medlemmar. 

av totala antalet medlemmar i Jägareförbundet utgör antalet med-
lemmar i den yngsta jaktbara åldern, det vill säga mellan 15 och 24 års 
ålder drygt 5 procent. Jägareförbundet kommer därför att intensifiera sin 
satsning på att nå fler ungdomsmedlemmar för att på så sätt få en bättre 
åldersfördelning inom hela förbundet.

antalet kvinnliga medlemmar uppgick per sista december 2011 till  
14 498 medlemmar jämfört med 13 620 föregående år, en ökning med 
878 kvinnliga medlemmar. 

totalt antal 
medlemmar

 31/12 -10 30/6 -10 
 179 002 187 029 

 31/12 -11 30/6 -11 
 175 434  185 014

antal betalande
medlemmar

 31/12 -10 30/6 -10 
 170 050 180 325 

 31/12 -11 30/6 -11 
 162 450 175 737

Antal medlemmar Åldersfördelning medlemmar
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SatSning på integration,  
tillgänglighet och mångfald
2011 har varit ett år av förändring och omstrukturering i Svenska Jägareförbun-
det, inte minst när det gäller vårt arbete med mångfald och tillgänglighet.

det har under året skett en uppgång i antalet kvinnliga och unga medlem-
mar. antalet unga medlemmar mellan 0-25 år ökade från 16 273 under 2010 
till 18 280 för 2011 och antalet kvinnliga medlemmar ökade från 13 620 till 14 
498 för 2011. 

endast två länsföreningar ligger över 10 procent kvinnliga medlemmar 
(mitt norrland och västerbotten). Jägareförbundet kommer därför att inten-
sifiera sitt arbete på dessa viktiga målgrupper. under 2012 kommer Jägare-
förbundet att försöka hitta nya väger att attrahera fler nya medlemmar inom 
dessa två viktiga målgrupper. 

Kvinnor och jakt – JAQT
Jägareförbundet arbetar bland annat med verktyget JaQt (kvinnliga nätverk) 
i sitt genusarbete. JaQt:s syfte är att förmedla vad jakt innebär och nätver-
ken fungerar också som rekryteringsbas av förtroendevalda till Jägareförbun-
dets styrelser på olika nivåer. JaQt-nätverk finns i nästan alla län. 

kvinnliga jägare har som vanligt fått både stor och positiv exponering i 
både riks- och länsmedia. 

Jägareförbundet har nått sina hittills satta mål, både i verksamhetsplanen 
och från det allmänna uppdraget när det gäller genusperspektiv inom jakten. 
att fler kvinnor jagar eller åtminstone vet vad jakt innebär kommer att bli allt 
viktigare för jägarkåren och för jaktens fortlevnad

Ungdom och integration – två prioriterade områden
året som gått blev det sista för klassdraget som var ett nationellt samarbete 
mellan Jägareförbundet och Sportfiskarna. projektet som är slutfört har 
varit mycket lyckat och introducerat tiotusentals skolbarn till fiske och den 
svenska naturen. 

övriga ungdomsaktiviteter organiserades runt om i landet med hjälp av 
ungdomsansvariga och ideella partners. dessa aktiviteter inkluderade läger, 
ungdomsjakter, fadderjakter och skytteaktiviteter. under 2012 kommer ung-
domsarbetet att utvecklas med fokus på att nå unga i jaktbar ålder.

”Jägareförbundet har haft en 
negativ medlemsutveckling 
samtidigt som jaktkortslösarna 
ökat. Jägareförbundet har 
därför beslutat genomföra en 
treårig särskild satsning på 
nyrekrytering av medlemmar.” 
Maria Rankka
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integrationsprojektet har utvecklats under året till att omfatta en pris-
belönt ungdomssatsning samt ”världens vilt”. i världens vilt har vi med 
hjälp av matlagningsintresserade personer med utländsk bakgrund gjort 
recept med internationella influenser och viltkött som bas. 

Svenska Jägareförbundet har kommit långt i sitt arbete med mång-
fald men det återstår fortfarande mycket att göra. av Jägareförbundets 
medlemmar är idag endast 8 procent kvinnor, 10 procent ungdomar och 
betydligt färre nya svenskar. 

under 2011 har Jägareförbundet vidareutvecklat planerna för att hjälpa 
personer med funktionsnedsättning (medfödd eller förvärvad) som öns-
kar att uppleva jakt och natur.

finansiering har säkrats genom allmänna arvsfonden för ett treårs-
projekt som syftar till att öka tillgängligheten inom jakten och en projekt-
ledare har anställts. fokus kommer att ligga såväl på utbildning som på 
konkreta aktiviteter. 

Svenska Jägareförbundet kommer, inom projektet ”Jakt för alla” att 
verka för att fler jaktmarker och skjutbanor i hela Sverige ska anpassas 
på ett sätt som ger ökad tillgänglighet. Jägareförbundet kommer även att 
arbeta för att erbjuda konkreta aktiviteter, såsom jakt-, skytte- och natur-
upplevelser till personer med funktionsnedsättning. projektet har tagits 
väl emot och samarbete har inletts med ett antal aktörer, från skogsbolag 
till hjälpmedelsföretag. 

Svenska Jägareförbundet vill vara en organisation som speglar dagens 
multikulturella mångfaldssamhälle. Jägareförbundets övergripande mål-
sättning är att göra jakten tillgänglig för alla, oavsett bakgrund, kön, ålder 
och fysisk rörlighet.

SvenSka JägareförbundetS  
informationSverkSamhet
året inleddes med vargjakten, den andra licensjakten och även detta år var 
intresset stort. Svenska Jägareförbundet anordnade bland annat pressmöten 
och erbjöd representanter för media plats i jaktlag under vargjakten. 

det arrangerades även ett seminarium på debattsajten newsmill. närmare 
250 000 besökare deltog i seminariet på nätet och Jägareförbundets blog-
gare bidrog till att det blev en mer nyanserad debatt. 

Jägareförbundets arbete med att skapa goda relationer till media, opini-
onsbildare och allmänheten fortsätter. en aktiv pressbearbetning som lyfter 
fram jaktfrågor i ett samhällsmässigt perspektiv har gjorts under året. 

under 2011 nämndes Jägareförbundet i drygt 4 000 artiklar (jämfört med 
cirka 3 000 året innan). Jägareförbundet får stort genomslag i landsortsme-
dia, speciellt i frågor som rör jaktpolitik, rovdjur, älgjakt, kvinnor, jaktolyckor, 
viltmat och viltvård. under året arrangerades även ett press-möte i vilds-
vinshägnet agusa i Södra Sverige samt ett seminarium om viltkött på öster 
malma.

under året lanserades filmprojektet på spaning efter jaktens själ, en 
filmsvit med tio kortfilmer om jägarlegender från norrbotten till Skåne. pro-
jektet har genomförts i samarbete med länsföreningar och skildrar svensk 
jaktkultur som en del av vår svenska kulturhistoria. filmerna premiärvisades 

Genom projektet ”Jakt för alla” 
ska Jägareförbundet verka för 
att fler jaktmarker och skjutba-
nor i hela landet ska anpas-
sad på ett sätt som ger ökad 
tillgänglighet.” 
Börje Emilsson
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på Skansen med kulturminister lena adelsohn liljeroth som invigningsta-
lare. liljeroth sa bland annat ”Jakten kan lära oss att vårda vår själ och ta oss 
till en närhet till naturen, närhet till våra medmänniskor och närhet till oss 
själva. det är någonting alldeles unikt som är värt att bevara och utveckla för 
framtida generationer.” 

ett seminarium på öster malma i januari kom att handla om den nya 
älgförvaltningen. intresset var stort och över tvåhundra personer deltog. 
Syftet med öster malma-dagen är även att stärka öster malma som Sveriges 
jakt- och viltvårdscentrum.

under året har Jägareförbundet sponsrat två unga och lovande skyttar, 
nathalie larsson och niklas ringborg. Svenska Jägareförbundet är även en 
aktiv deltagare i olika nätverk, såsom Svenskt friluftsliv, Skogen i Skolan och 
rovdjurscentret de 5 stora. 

Viltmat – en viktig samhällsresurs
det finns idag ett ökande mat intresse i samhället särskilt med fokus på eko-
logiska och lokala råvaror. Jägareförbundet har fått medel från Jordbruksver-
ket för att medverka till ökat intresse för viltmat och samtidigt stimulera en 
ökad sysselsättning för lokala handlare och organisationer. projekt viltmat 
ska även bidra med viltkött till projektet ”Sverige – det nya matlandet”.

projektet genomförs i samarbete med viltmatsakademin, Sik, Studie-
främjandet, Svensk hjortavel, Slow food Sweden samt Sveriges yrkesjägar-
förening. projektet som ska redovisas i slutet av 2012 handlar bland annat 
om att öka kunskapen om tillvaratagande av viltköttet bland jägarna. projek-
tet ska även göra en förstudie om kvalitetssäkring för viltmat, utveckla minst 
tio nya viltprodukter och marknadsföra viltköttet som resurs i samhället.

Som ett led i detta arbete har Jägareförbundet startat viltmatsajten www.
viltmat.nu som vänder sig både till jägare och till butiker och restauranger. 
Sajten har snabbt blivit ett naturligt nav för olika intressenter inom området 
för viltkött som mat och resurs.

viltkött har serverats vid sammankomster, pressträffar och mässor i syfte 
att sprida intresse för viltköttet. arbetet sker i samarbete med Jägareförbun-
det västmanlands satsning på viltmat.
 

medlemmarna och viltförvaltningen i fokuS 
vid våra SamverkanSområden
att finnas nära medlemmarna samt att fånga upp och förmedla expertkun-
skaper inom jakt och viltvård är centrala uppgifter för personalen i fält. läns-
ansvariga jaktvårdskonsulenter och administratörer har ett särskilt ansvar att 
stödja arbetet i länsföreningar och kretsar. 

i landet indelas personalen i tre samverkansområden (So). det innebär 
möjlighet till samordning och viss specialisering hos personalen men ändå 
att arbetet kan utformas med hänsyn till de skillnader som råder i landet. 

inom varje område samordnas, planeras och följs verksamheten upp vid 
gemensamma råd, där länsordföranden, länsansvariga konsulenter samt 
So-chefen deltar. denna samordning av kunskap och resurser ger kraft till 
verksamheten. dialogen med länsstyrelser samt med lrf och andra or-

”Jägareförbundet har startat 
viltmatsajten www.viltmat.nu 
som redan blivit ett naturligt 
nav för olika intressenter inom 
området för viltkött som mat 
och resurs.” 
Peter Eriksson
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ganisationer sker såväl gemensamt inom samverkansområdena som i det 
enskilda länet.

för att säkerställa samarbetet och samordningen mellan fältet och natio-
nella kansliet inom utbildning, viltövervakningen med mera, har en konsu-
lent utsetts inom varje So som kontinuerligt för en dialog med sina kolleger 
i fält. konsulenten ingår sedan i en nationell grupp tillsammans med övriga 
ansvariga på So-nivå samt i förekommande fall även en nationellt ansvarig. 
arbetssättet minskar dubbelarbete och utnyttjar kompetensen i hela landet.

under 2011 har medlemsfrågan stått i fokus på ett tydligare sätt än tidigare. 
den nationella satsningen på kommunikation och medlemsrekrytering har 
medfört större engagemang bland såväl förtroendevalda som personal. 

engagemanget för ungdomsverksamheten varierar mellan jaktvårdskretsar 
och län, men ökat fokus på medlemsfrågan ger avtryck även i ungdomsarbe-
tet. ungdomsläger arrangeras i flertalet län och Sm i jakt, en tävling mellan 
naturbruksgymnasier i jaktkunskap, rönte stor uppskattning och engagemang 
bland såväl deltagare som medarbetare inom våra tre So. utbildning av ung-
domsledare och deltagande vid Skogen i skolan och andra skol- och ungdoms-
satsningar har också prioriterats. 

konsulenternas medverkan vid utbildningar har haft fokus på jaktledning 
och viltförvaltning. personalen har också medverkat och organiserat utbild-
ning av instruktörer som kan hålla i jägarnära utbildningar om björnjakt, 
eftersök, hundens lydnad, rävlock, gåsjakt och jaktskytte. 

i norra delen av landet har fjälljaktsfrågorna särskilt stått i fokus. i såväl 
södra som delar av mellersta delen av landet har vildsvinsfrågan särskilt 
hög prioritet. fälttjänstemännen har främst via utbildningar och temakväl-
lar verkat för att öka kunskapsnivån och skapa dialog och respekt mellan 
olika intressegrupper. ökande stammar av kronvilt kräver också allt mer av 
jaktvårdskonsulenternas tid. 

rovdjuren kräver särskilt stor arbetsinsats i framför allt So mitt där flera 
tjänstemän, i nära samverkan med länsföreningarna, arbetat med information 
och opinionsbildning. regeringens beslut i augusti om att ta bort ”taket” för 
vargstammen och att stoppa licensjakten efter varg skapade stor oro bland jä-
gare och andra landsbygdsbor som oroas av den snabbt växande vargstammen.

älgfrågan är aktuell i hela landet och arbetet runt det nya älgjaktsystemet 
har tagit en stor del av arbetstiden under året. här har också både förtroen-
devalda och personal lagt mycket tid. 

förvaltningsområdenas storlek har processats och att föreslå rätt folk i 
förvaltningsgrupperna har också krävt mycket tid. klövviltsansvariga konsu-
lenter har informerat i stor omfattning om planerade förändringar och några 
har medverkat i en nationell arbetsgrupp för att ta fram utbildningsmaterial 
för det nya älgjaktsystemet. 

för att skapa bra faktaunderlag har inventering av älg med flyg eller spill-
ningsinventering genomförts i ökande omfattning. den senare metoden har 
engagerat flera tusen jägare som räknat spillning på den egna jaktmarken. 

en kraftsamling för att förbättra rapporteringen av småviltavskjutning har 
resulterat i ökad rapportering i flertalet län.

”Att finnas nära medlem-
marna samt att fånga upp och 
förmedla expertkunskaper inom 
jakt och viltvård är centrala 
uppgifter för personalen i fält.” 
Björn Sundgren
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internationellt
en stor del av de nationella frågorna har en internationell bäring och motsva-
rande gäller de internationella frågorna. det visar på betydelsen av att förbundet 
aktivt agerar på båda nivåerna och att arbetet på den ena nivån ofta ger synergi-
effekter på den andra. till exempel har det nationella mårdhundsprojektet lett 
till att förbundet engagerats i framtagandet av kommande eu-lagstiftning om 
invasiva arter. 

mycket av verksamheten 2011 fokuserade på varg och bly. ett flertal uppvakt-
ningar har genomförts i bryssel, bland annat av miljökommissionären, för att 
informera om den svenska jakten på varg och verka för att processen mot Sve-
rige avslutas. blyfrågan har hanterats inom den europeiska jägarorganisationen 
face:s arbetsgrupp kring bly i ammunition och fokuserat på de eu-direktiv 
som kan komma att påverka användningen av bly.

inom nJS (nordisk Jägersamvirke) och face har förbundet innehaft ledande 
roller. i nJS har ordförandeskapet övertagits av förbundsordföranden och 
möjliggör en betoning på rovdjursfrågor och den nordiska jakttraditionen. nJS 
generalsekreterare har övergått till att arbeta deltid i bryssel för att stärka den 
nordiska närvaron. 

inom face har förbundet lyckats få en vice-ordförandepost samt ordföran-
deskapet i arbetsgruppen för stora rovdjur samt den grupp som inom face ska 
jobba med riktlinjer för en revision av bilagorna till art- och habitatdirektivet. 
förbundet har medverkat till att rovdjursförvaltningsseminarier i samband 
med face seminarier och även tagit initiativ till ett närmande mellan face 
och large carnivore initiative for europe, den ledande expertgruppen på stora 
rovdjur i europa.

utbildning
utbildning och temakvällar är en betydande verksamhet inom organisatio-
nen. under året har jägarna haft störst intresse för utbildningar som handlat 
om jaktledarskap, björnjakt, vildsvin vargjakt och förvaltningen av kron- och 
dovhjort. även smalare ämnesområden som rävlock, gås- och säljakt har haft 
en bra efterfrågan. välbesökta jaktutbildningar innehållande teori och prak-
tik med främst vildsvin och dovhjort på schemat har också arrangerats på ett 
flertal platser runt om i landet.

intresset för att ta Jägarexamen har varit fortsatt högt. instruktörsutbild-
ningarna har också fortsatt under året och nu finns drygt 500 instruktörer 
för Jägarskolan. Jägarskolan på e-jakt lanserades under januari och har under 
året uppdaterats i flera omgångar samt försetts med ljudbok. efter första året 
uppskattas att cirka fem procent av provtagarna läst in den teoretiska kursen 
på e-jakt trots en relativt blygsam marknadsföring. 

för att möta en ökad förfrågan av kurser runt den praktiska delen av Jägar-
skolan har organisationen arbetat för att öka antalet utbildningstillfällen runt 
om i landet. i syfte att erbjuda jägarskoleeleverna ett bredare utbud av kurser 
har e-jakts plattform även utvecklats för att det ska bli möjligt att erbjuda 
kompletta, instruktörsledda distansutbildningar på nätet. under 2012 kommer 
instruktörer att utbildas och verksamheten att startas i nära samarbete med 
Studiefrämjandet. 

nationella instruktörsutbildningar har genomförts i gåsjakt med inriktning 
på lock av grå- och kanadagås. vidare har hundinstruktörer med inriktning på 
lydnad och eftersök genomförts. förtroendemannautbildningar har genom-
förts såväl inom länsjaktvårdsföreningarna som på nationell nivå.

”Ett flertal uppvaktningar har 
genomförts i Bryssel, bland 
annat av miljökommissionä-
ren, för att informera om den 
svenska jakten på varg och 
verka för att processen mot 
Sverige avslutas.”
Torbjörn Lövbom
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ett Starkt mediepaket
Svenska Jägareförbundet har ett starkt mediepaket, som innehåller Svensk 
Jakt, Svensk Jakt nyheter och akila. därtill finns hemsidorna, för Svensk 
Jakt, Svenska Jägareförbundet i samarbete med länsföreningar och kretsar 
och akila.

under 2011 påbörjades arbetet med att stärka jaktkänslan i Svensk Jakt. 
Syftet med arbetet var att vända den negativa upplagetrenden. bland annat 
lades stort fokus på bildjournalistiken. detta arbete fortsätter under 2012 då 
tidningarna också ska utvärdera och arbeta för att försöka vässa journalisti-
ken i stort. under 2011 publicerades fler jaktreportage, och redigeringen har 
styrts mot att prioritera bilder som stärker jaktkänslan, längtan till att jaga 
och profilera tidningen som den bästa jakttidningen. 

målet med förbundets medlemstidskrift är att ge mervärde åt medlem-
marna, och locka till medlemskap. arbetet med att stärka tidningens attrak-
tionskraft kommer att pågå under några år framöver. målet är att förstärka 
de delar i tidningen som ger jaktglädje och mervärde av medlemskapet. 
kampanjer och erbjudande för att öka upplagan kommer att genomföras 
tillsammans med Jägareförbundets medlemsavdelning.

Svensk Jakt nyheter är en av Svenska Jägareförbundets viktigaste infor-
mationskanaler, för att förklara vad förbundet arbetar med, förklara skeen-
den och beslut såväl från regering, myndigheter som Jägareförbundet.

Svensk Jakt nyheter är mycket uppskattad av medlemmarna och håller, 
trots ökad informationshämtning via internet, sin position som det allra 
viktigast mediet för information om jakt. tidningen ska även fortsättningsvis 
vara den givna kanalen mot medlemmarna. Samspelet mellan Svensk Jakt 
nyheter och hemsidan har också stärkts under året.

Svensk Jakts hemsida får allt fler besökare. Satsningen på att utöka och 
förbättra nyhetsrapporteringen har medfört att sidan stadigt får fler besö-
kare. under 2011 ökade antalet unika besökare med 57 procent. Svensk Jakts 
hemsida används dels för nyhetsinformation, dels nöjessurfing, dels kun-
skapssökning. totalt besöktes hemsidan under året cirka 1,8 miljoner gånger. 
en nyhet för 2011 var lanseringen av den nya filmsajten Jaktplay. denna har 
varit mycket uppskattad.

barn- och ungdomstidningen akila är väldigt uppskattad av sina läsare 
och av många förtroendevalda. trots en offensiv annonsering, för att försöka 
öka upplagan, ligger den kvar på samma nivå som 2010. akilas hemsida har 
en stabil besökarkrets, som uppskattar de tävlingar och små artiklar som 
publiceras på sidan.

öSter malma
intresset för öster malma ökar för varje år och minst 35 000 besökare var 
där under 2011. 

med målsättningen att öster malma ska utvecklas till Sveriges jakt- och 
viltvårdscentrum har vilthägnet färdigställts under året. totalt är det fem 
större hägn omfattande 25 hektar. hägnen kommer att hysa älg, dov, kron 
och mufflon. målsättningen är att kunna förevisa familjegrupper av de olika 
viltarterna. de första älgarna anlände i september och de sista kronhjortarna 
kommer under våren 2012. 
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etableringen finansieras genom ett skogsuttag på öster malma samt med 
bidrag från länsstyrelsen och ett särskilt projektstöd via ett leaderprojekt. 
djuren har köpts in från olika vilthägn och djurparker i Sverige. hägnet 
öppnas för allmänheten maj 2012. 

utbildningsverksamheten med drygt 100 kursdeltagare, alla guidningar, 
den årliga jaktelevsutbildningen, samt de interna instruktörsutbildningarna, 
i år med tema gåsjakt, och utbildning av viltundersökare genomfördes som 
sedvanligt. 

under hösten har schemat för viltmästarkursen 2012 planlagts. kursstart 
i januari 2012.  kurssamarbetet med Slu i umeå, grimsö, och växjö uni-
versitet fortsatte i god anda. nytt för året var samarbetet med grimsö (Slu) 
avseende den gemensamma kursen ”viltförvaltning i teori och praktik” en 
15-poängs kurs på c-nivå där tio studenter deltog. 

under 2011 har fjällgåsprojektet påbörjat byggnation av en uppfödnings-
anläggning samt en ny entré till viltgården har installerats. 

Södermanlands museum har tagit fram en vårdplan för de historiskt 
intressanta byggnaderna och miljöerna på öster malma.  

Jägareförbundet Service ab
Jägareförbundet Service ab är ett av Svenska Jägareförbundet helägt aktie-
bolag som bedriver restaurang, catering, konferens, gårdsbutik och slakte-
riverksamhet på öster malma. verksamheten bedrivs inte fullt ut på strikt 
kommersiell grund eftersom stor hänsyn tas till organisationens behov av 
bolagets tjänster. 

under 2011 genomfördes 386 konferens- och gruppbokningar och boen-
det genererade 4 446 rumsnätter. 

restaurangen serverade 22 978 dagens lunch, 3 422 konferensluncher, 2 
600 julbord, 3 000 personer som besökte julmarknaden samt 733 gäster till 
grillbuffékvällar under juli. ett stort antal gäster besöker oss även utan att 
nyttja någon av de produkter vi statistiskt kan mäta. 

restaurang- och konferensverksamheten har fortsatt att utvecklas positivt 
under året. en fast hållning av kostnadssidan gör att bolaget kan uppvisa ett 
positivt operativt resultat. omsättningen i bolaget uppgick till 12,6 mkr. 

SvenSk våtmarkSfond
fonden är en stiftelse som bildades 1995. i fonden samarbetar Svenska Jäga-
reförbundet, Sveriges ornitologiska förening (Sof) och världsnaturfonden 
(WWf). h.m. konungen är fondens höge beskyddare. 

förbundet sköter och står för kostnader för ekonomihanteringen. initiativet 
togs av Jägareförbundet och grundade sig på att 70 procent av de våtmarker 
som fanns i Sverige i början av 1900-talet försvunnit genom dikningar och 
sjösänkningar av jordbruk- och skogsmark och tätorternas utbyggnad. 

Skälen till bildandet av Svensk våtmarksfond var också att uppnå större ef-
fekt i våtmarksarbetet med landets främsta naturvårdsorganisationer och med 
insikt om den negativa trenden för våtmarksberoende arter både nationellt och 
internationellt. 

”Intresset för Öster Malma ökar 
för varje år och minst 35 000 
besökare var här under 2011.” 
K-G Ottosson
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SverigeS vildnad
Sveriges vildnad är en stiftelse som tillkommit på Svenska Jägareförbundets 
initiativ. Stiftelsen erhåller årligen bidrag från k a Wallenbergs stiftelse för 
Svenska Jägareförbundet. 

Stiftelsen har till ändamål att dels befrämja utvecklingen för och säker-
ställandet av viltarter vars populationer visar en vikande trend eller bedöms 
hotade, dels befrämja utvecklingen och säkerställandet av viltbiotoper som är 
av betydelse för sådana viltarter eller av annan särskild betydelse. 

Stiftelsen står under förvaltning av ett förtroenderåd. Som styrelse i stif-
telsen fungerar Jägareförbundets förbundsstyrelse. Stiftelsen har ett förtro-
enderåd av högst 60 personer som årligen samlas för att bland annat fatta 
beslut om stiftelsens verksamhet.

i stiftelsens regi genomfördes två seminarium under 2011, ett med titeln 
”vad har hänt med våra skärgårdsfåglar? vart tar ejdern vägen? och ett med 
titeln ”varför vill vi veta hur många rävar det finns?”. mötena hölls på Skan-
sen med finansiellt stöd från kungliga patriotiska Sällskapet.  

ekonomi
det operativa resultatet för år 2011 uppgick till -1,3 mkr (-2,1 mkr). resultatet 
efter finansnetto uppgick till -2,5 mkr (1,1 mkr). på intäktssidan når vi inte 
upp till budget avseende medlemsavgifter, samarbetsavtal samt förlag- och 
profilprodukter. 

mårdhundsprojektet, ett eu projekt från i life+ har gett intäkter om 11,3 
mkr (8,3 mkr). på kostnadssidan belastas vi av högre kostnader än budgete-
rat för förlag- och profilprodukter. en nedskrivning av lagret samt bokpro-
duktion av Jägarskolan ger dessa högre kostnader.

förbundets anslag för det allmänna uppdraget från viltvårdsfonden 
uppgick till 50,5 mkr (50,2 mkr). anslaget svarar för 30 procent (30 procent) 
av den totala finansieringen och är avgörande för förbundets möjligheter att 
fullfölja det allmänna uppdraget.

medlemsintäkterna under år 2011 uppgick till 67,7 mkr (70,2 mkr). detta 
motsvarar 41 procent (41 årocent) av verksamhetsintäkterna. resterande del 
av intäkterna 29 procent (29 procent) genereras av bland annat prenumera-
tions- och annonsintäkter, samarbetsavtal samt förlagets försäljning.

verksamhetens totala kostnader inklusive avskrivningar uppgick till 168,2 
mkr (171,5 mkr).

Tillgångar och kapital
förbundets totala tillgångar uppgick per den 31/12 2011 till 88,9 mkr (123,3 
mkr). förändringen mellan åren beror på avyttring av finansiella innehav 
som använts för att amortera lån.

Byggnader och mark
fastigheten öster malma har ett bokfört värde av totalt 42,2 mkr (42,0 mkr).

”Varför vill vi veta hur många 
rävar det finns? – var en av 
årets två uppskattade semina-
rier på Skansen arrangerade av 
Sveriges Vildnad.”
Kristina Gustafsson
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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 ger en 
försiktig prägel.

värdepappersportföljen som helhet har värderats enligt lägsta värdets 
princip i bokslutet, dvs. till lägsta av anskaffnings- eller marknadsvärde per 
balansdagen. marknadsvärdet av värdepappersportföljen uppgick per den 
31/12 2011 till 22,6 mkr (49,2 mkr). den stora förändringen mellan åren 
beror på en omstrukturering av portföljen där räntepapper sålts av för att 
amortera lån om 35 mkr.

Eget kapital
det egna kapitalet består av framtidsfond 0,5 mkr (0,5 mkr), trygghetsfond* 
12,8 mkr (12,8 mkr), dispositionsfond 12,3 mkr (11,1 mkr) samt årets resultat 
-2,5 mkr (1,1 mkr), totalt 23,1 mkr (25,6 mkr).

Investeringar
under år 2011 har förbundet gjort investeringar för 4,1 mkr (3,2 mkr). dessa 
investeringar består i huvudsak av renoveringar av fastigheter och viltgården 
på öster malma.

vad väntar?!
varje framgångsrik organisation måste då och då ställa sig frågan om varför 
vi finns till och vart vi är på väg? Syftet med att göra det är att vässa besticken 
för framtidens utmaningar och för att vara förberedd på vad som händer i 
omvärlden. 

för Svenska Jägareförbundet är det dags att göra det jobbet under kom-
mande år. för att bekräfta det vi gör, för att avsluta det vi anser är mindre bra 
och inte minst för att se och utveckla framtida möjligheter. arbetet kommer 
att ske genom stor delaktighet i organisationen, för att skapa en gemensam 
kraft för framtiden.

Allmänna uppdraget
det finns idag ingen anledning att anta att förbundet på kort sikt står inför 
någon förändring avseende det allmänna uppdraget och ersättningen härför. 

förbundets roll i jakt och viltförvaltningsarbetet är som sagt fortsatt stark 
och vilar på en grund bestående av ett brett engagemang från förtroende-
valda och en kompetent personalorganisation. Just den rikstäckande folkliga 
förankringen och kompetensen utgör styrkan i vad förbundet kan erbjuda 
samhället. 

vi måste dock hela tiden utveckla organisationen och vår kompetens 
bland tjänstemän och förtroendevalda för att möta den konkurrens som idag 
på ett helt annat sätt än tidigare återfinns i vår omvärld. 

vid den extra ordförandekonferensen som hölls i september avbröt 
förbundet den del av uppdraget som syftade till att informera om möjlig 
genetisk förstärkning hos varg.

*förbundsstyrelsen slog 
tillsammans med länsfören-
ingarna 2003 fast att Svenska 
Jägareförbundet ska sträva 
efter att bygga upp ett eget 
kapital om motsvarande 20 
mkr fram till utgången av 
2008, samtliga länsförening-
arna bidrog till detta med 20 
kronor per medlem.

”Restaurang- och konferens-
verksamheten har fortsatt att 
utvecklas positivt under året och 
uppvisar ett positivt operativt 
resultat”
Lars Ingelmark
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Övriga intäkter
anslag och bidrag består till större delen, 11,3 mkr 2011, av intäkter relaterade 
till mårdhundsprojektet och resterande hänförs till anslag rörande jägar-
examen. 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 till förfogande stående vinstme-
del, trygghetsfond 12 836 tkr, dispositionsfond 12 259 tkr samt årets 
resultat -2 513 tkr, tillsammans 22 582 tkr, disponeras enligt följande:

balanseras i trygghetsfond                   12 836 tkr
balanseras i dispositionsfond                    9 746 tkr

                          22 582 tkr

disponibla vinstmedel i dotterbolag som ingår i koncernen uppgår
till 2 078 tkr (1 385 tkr).
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Belopp i tkr  Not 2011 2010 
   

Nettoomsättning  1 31 121 33 700

Viltvårdsfonden   50 500 50 200

Anslag och bidrag   13 919 11 081

Medlemsavgifter och samarbetsavtal   71 383 74 421 

   166 923 169 402

     

Rörelsens kostnader    

Tryckning och distribution   -20 942 -20 155

Handelsvaror   -5 228 -12 595

Övriga externa kostnader  2 -68 548 -69 989

Personalkostnader  3 -68 428 -63 781

Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillg.  4 -5 122 -4 960

Operativt resultat   -1 345 -2 078

    

    

Resultat från finansiella poster    

Ränteintäkter och liknande resultatposter  5 3 522 4 906

Räntekostnader och liknande resultatposter  6 -4 690 -1 704

Resultat efter finansiella poster   -2 513 1 124

      

    

ÅRets Resultat   -2 513 1 124

Resultaträkning



28

Balansräkning

Belopp i tkr  Not        2011-12-31 2010-12-31

tillgångar    
anläggningstillgångar    

Immateriella anläggningstillgångar    

Programvara ....................................................................................................  7 3 862 5 243

   3 862 5 243

Materiella anläggningstillgångar    

Byggnader och mark ...................................................................................... 8 42 238 41 700

Inventarier, verktyg och installationer ....................................................... 9 2 881 2 781

Pågående investeringar .................................................................................  0 258

   45 119 44 739

Finansiella anläggningstillgångar    

Andelar i koncernföretag ............................................................................. 10 200 200

Andra långfristiga värdepappersinnehav ....................................................  2 2

   202 202

summa anläggningstillgångar   49 183 50 184

    

Omsättningstillgångar    

Varulager m m     

Färdiga varor och handelsvaror ..................................................................  6 313 6 003

   6 313 6 003

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar ...............................................................................................  4 191 4 974

Övriga fordringar ...........................................................................................  1 820 1 017

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter ....................................... 11 1 990 1 813

   8 001 7 804

Kortfristiga placeringar ................................................................................. 12 22 569 45 258

    

Kassa och bank ...............................................................................................   2 851 14 050

summa omsättningstillgångar   39 734 73 115

   
suMMa tIllGÅNGaR   88 917 123 299 
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Belopp i tkr  Not        2011-12-31 2010-12-31

eget kapital och Skulder    
eget kapital ...............................................................................  13  

Framtidsfond ...................................................................................................   535 531

Trygghetsfond .................................................................................................  12 836 12  836

Dispositionsfond ............................................................................................  12 259 11 135

Årets resultat ..................................................................................................   -2 513 1 124

   23 117 25 626

långfristiga skulder    

Skulder till kreditinstitut ............................................................................... 14 0 35 507

   0 35 507

Kortfristiga skulder    

Checkräkningskredit (limit 30 000/5 000 Tkr) ........................................  7 446 0

Skulder till kreditinstitut ...............................................................................  0 550

Leverantörsskulder ........................................................................................  9 792 7 208

Övriga skulder ................................................................................................  1 982 3 368

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter ....................................... 15 46 580 51 040

   65 800 62 166

suMMa eGet KaPItal OCH sKulDeR   88 917 123 299

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser       
För egna skulder och avsättningar    

Fastighetsinteckningar ...................................................................................  40 000 40 000

summa ställda säkerheter   40 000 40 000

Ansvarsförbindelser.......................................................................................  Inga Inga

Borgen för dotterbolag.................................................................................  800 800
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Kassaflödesanalys

Belopp i tkr   2011 2010

    

den löpande verkSamheten    
Resultat efter finansiella poster ..................................................................  -2 513 1 124

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m .......................  7 547 5 267

   5 034 6 391

Kassaflöde från den löpande verksamheten    

före förändringar av rörelsekapital    

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital    

Ökning(-)/minskning(+) av varulager .........................................................  -310 -3 326

Ökning(-)/minskning(+) av rörelsefordringar ..........................................  -197 2 470

Ökning(+)/minskning(-) av rörelseskulder ...............................................  -3 812 378

Kassaflöde från den löpande verksamheten   716 5 913

   

inveSteringSverkSamheten    
Förändring av långfristig fodran

Försälning av materiella anläggningstillgångar

Förvärv av materiella anläggningstillgångar ..............................................  -4 120 -3 200

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -4 120 -3 200

   

finanSieringSverkSamheten    
Inköp av kortfristiga placeringar .................................................................  -21 215 -50 890

Försäljning av kortfristiga placeringar ........................................................   41 483 61 959

Upptagna/amorterade lån ............................................................................  -28 061 -550

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   -7 794 10 519

   

Förändring av likvida medel .........................................................................  -11 199 13 232

Likvida medel vid periodens början ...........................................................   14 050 818

likvida medel vid periodens slut   2 851 14 050

   

Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys    

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m    

Gåvor till framtidsfonden .............................................................................  4 7

Förlust vid försäljning av kortfristiga placeringar ....................................  1 303 587

Vinst vid försäljning av kortfristiga placeringar ........................................  -809 -3 767

Nedskrivning av kortfristiga placeringar ...................................................  1 779 0

Nedskrivning av varulager ............................................................................  148 3 480

Avskrivningar ..................................................................................................  5 122 4 960

   7 547 5 267
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Belopp i tkr  2011 2010 2009 2008 2007

Övriga intäkter  31 121 33 700 32 207 36 025 35 729

Viltvårdsfonden  50 500 50 200 48 600 47 800 43 430 

Anslag och bidrag  13 919 11 081 7 911 6 468 3 764

Medlemsavg. & samarbetsavt.  71 383 74 421 77 121 74 328 73 108

summa intäkter  166 923 169 402 165 839 164 621 156 031

Rörelsens kostnader  168 268 171 480 170 816 167 224 157 869

Operativt resultat  -1 345 -2 078 -4 977 -2 603 -1 838

Finansiellt netto  -1 168 3 202 4 557 -3 668 2 879

Årets resultat  -2 513 1 124 -420 -6 271 1 041

Balansomslutning  88 917 123 299 122 340 119 419 121 254

nyckeltal
Anslag / totala intäkter %  38,6 36,2 34,1 33,0 30,2

Egen kapitaltillväxt %  -9,8 4,6 5,9 -20,6 4,7

Balanslikviditet %  60,4 117,6 113,9 125,0 108,6

Soliditet % (per 31/12)  26,0 20,8 20,0 19,4 24,0

Antal medlemmar (per 31/12)  175 434 179 002 183 195 181 934 186 172

Antal jaktkort  268 816 261 475 258 406 260 425 263 848

Andel av  jaktkort i landet %  65,3 68,5 70,1 69,8 70,6

TS upplaga Svensk Jakt  137 400 141 900 142 700 148 000 152 100

Genomsnittligt antal anställda  110 108 102 103 98

egen kapitaltillväxt = utgående eget 
kapital/ingående eget kapital * 100

balanslikviditet = omsättningstillgångar/
kostfristiga skulder * 100
 
Soliditet = eget kapital per 31/12/balans-
omslutning per 31/12 * 100

Fem år 
i sammandrag
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Noter
– med redovisningsprinciper 
och bokslutskommentarer. 
belopp i tkr om inget annat 
anges

årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
bokföringsnämndens allmänna råd.

Värderingsprinciper m m 
tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om 
inget annat anges nedan.

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 mins-
kat med beräknat restvärde och avskrivning sker över tillgångens beräknade 
nyttjandeperiod. 

följande avskrivningstider tillämpas:  

Materiella anläggningstillgångar Nyttjandeperiod 
byggnader   25-33 år
byggnadsinventarier    10 år
inventarier, verktyg och installationer  5 år
datorer                   3 år

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.

Likvida placeringar 
likvida placeringar värderas i enlighet med årsredovisningslagen till det läg-
sta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. värdepapper värderas med 
avseende på värdepappersportfäljen i sin helhet.

Koncernredovisning 
förbundet upprättar ingen koncernredovisning med hänvisning till reglerna 
i årsredovisningslagen 7 kap. 5 §. om koncernredovisning hade upprättats 
hade summa intäkter uppgått till 174 384 tkr (177 193 tkr). Summa rörelse-
kostnader hade uppgått till 174 998 tkr (178 688 tkr). operativt resultat hade 
uppgått till -650 tkr (-1 495 tkr). finansiellt netto hade uppgått till -1 169 tkr 
(3 199 tkr) och årets resultat hade uppgått till -1 819 tkr (1 704 tkr).
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Not 1    Nettoomsättningens fördelning      2011  2010 

Nettoomsättning per väsentligt intäktsslag    

Prenumerationer/Annonsintäkter    10 656  11 524

Förlagsförsäljning    8 384  11 723

Kursgårdstjänster/Kurser    4 410  991

Övrigt    7 671  9 462

    31 121  33 700

Not 2    Övriga externa kostnader    2011  2010

Forskartjugan, medl.försäkring och övr. dir. kostnader    15 125  19 130

Lokal- och fastighetskostnader    9 007  9 081

Förbrukningsinv., reparation, underhåll och leasing inv.    7 006  9 654

Rese- och transportkostnader    3 839  5 664 

Försäljningskostnader    4 835  3 870 

Kontorsmaterial, trycksaker, tele och porto    10 251  8 652 

Förvaltningskostnader    3 147  3 264 

Externa tjänster    9 796  9 086 

Övriga kostnader    5 542  1 588 

summa    68 548  69 989

Not 3    Anställda och personalkostnader    2011  2010

Medelantalet anställda    

Sverige    110  108

Varav män    69%  69%

löner, andra ersättningar och sociala kostnader    

Ordföranden    514  509

Styrelsen    210  211

Generalsekreterare    1 892  973

Förtoendevalda    176  873

Övriga anställda    43 562  40 197

summa    46 354  42 763

Sociala kostnader    19 640  18 698

Varav pensionskostnader    5 439  5 571
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Not 4   Avskrivningar av  anläggningstillgångar    2011  2010

Programvara ............................................................................................    -1 381  -1 320

Byggnader och markanläggningar .......................................................    -2 577  -2 323

Inventarier, verktyg och installationer ................................................    -1 164  -1 317

    -5 122  -4 960

Not 5    Ränteintäkter och liknande resultatposter    2011  2010

Ränteintäkter, övriga ..............................................................................    1 806  547

Utdelningar ..............................................................................................    907  592

Vinst vid avyttring av värdepapper .....................................................    809  3 767

    3 522  4 906

arvoden till styrelseledamöter och övriga förtroendevalda redovisas i 
resultaträkningen under posten övriga externa kostnader. till styrelsens 
ordförande har arvode om 514 tkr (509 tkr) utgått. ordförande har i sin 
roll som författare erhållit honorar från Jägareförbundet om 101 tkr (188). 

till generalsekreterare har lön om 1 892 tkr (973 tkr) utgått. till av-
gående generalsekreterare utgår enligt träffat avtal utöver lön under 
uppsägningstiden 6 månader, lön under ytterligare 12 månader. för den 
lön som utgår efter tid då avgående generalsekreterare står till förfo-
gande har reservering gjorts med 900 tkr avseende lön och med 283 tkr 
avseende sociala kostnader.

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 upp-
sägningstid 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.
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Not 6    Räntekostnader och liknande resultatposter    2011  2010

Räntekostnader ......................................................................................  -1 600 -989

Förlust vid avyttring av värdepapper ..................................................  -1 303 -587

Nedskrivning av värdepapper ..............................................................  -1 779 0

Övrigt........................................................................................................  -8 -128

  -4 690 -1 704

Not 7    Programvara   2011-12-31 2010-12-31

ackumulerade anskaffningsvärden    

Vid årets början  6 903 6 449

Nyanskaffning  0 454

  6 903 6 903

ackumulerade avskrivningar enligt plan  

Vid årets början  -1 661 -340

Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden  -1 380 -1 320

  - 3 041 -1 660

ReDOvIsat vID ÅRets slut  3 862 5 243

Not 8    Byggnader och mark   2011-12-31 2010-12-31

ackumulerade anskaffningsvärden    

Vid årets början  59 995 57 214

Nyanskaffningar  3 115 1 912

Investeringsbidrag  0 -100

Omfört från pågående nyanläggningar  0 969

  63 110 59 995

ackumulerade avskrivningar enligt plan   

Vid årets början  -18 295 -15 972

Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden  -2 577 -2 323

  -20 872 -18 295

ReDOvIsat vID ÅRets slut  42 238 41 700

Taxeringsvärde, byggnader  8 628 8 203

Taxeringsvärde, mark  45 136 25 656

  53 764 33 859
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 Not 9    Inventarier, verktyg och installationer    2011-12-3 1   2010-12-31

ackumulerade anskaffningsvärden    

Vid årets början   22 715    22 039

Nyanskaffningar   1 263    676

   23 978    22 715

ackumulerade avskrivningar enligt plan    

Vid årets början   -19 934   -18 617 

Årets avskrivning enligt plan    -1 163    -1 317 

   -21 097  -19 934 

ReDOvIsat vID ÅRets slut   2 881    2 781

Not 10    Andelar i koncernföretag      2011-12-31  2010-12-31

ackumulerade anskaffningsvärden    

Vid årets början       200   200

Andra långfristiga värdepapper       2   2

ReDOvIsat vID ÅRets slut  202   202

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    100

Tassofena AB, 556173-7338, Stockholm ...............................  1 000   100    100

Not 11   Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter      2011-12-31     2010-12-31

Förutbetalda lokalhyror, leasingavtal och övriga poster ................      1 990    1 813 

....................................................................................................................      1 990    1813

Not 12    Kortfristiga placeringar Bokfört värde Marknads värde

Börsaktier ................................................................................................  20 433 20 433

Räntebärande värdepapper ..................................................................  2 136 2 136

  22 569 22 569
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Not 13    Eget kapital

 Trygghetsfond/ Dispositions- Årets 
 Framtidsfond fond resultat

Utgående balans enligt balansräkning 

föregående år .............................................................................  13 367 11 135 1 124

Disposition enligt årsstämmobeslut

Avsättning till Dispositionsfond .............................................   1 124 - 1 124

Gåvor till Framtidsfond ............................................................  4

Årets resultat .............................................................................    -2 513

vID ÅRets slut  13 371 12 259 -2 513

Not 14    Övriga skulder till kreditinstitut, långfristiga  2011-12-31 2010-12-31

Förfallotidpunkt, 0-1 år från balansdagen ..........................................   0 0

Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen ..........................................   0 2 200

   0 2 200

Not 15    Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  2011-12-31 2010-12-31

Förutbetalda medlemsavgifter        33 359        34 308

Semesterlöneskuld          3 047          2 876

Övriga poster        10 174        13 856

                                       46 580            51 040

trygghetsfond förklaras under eget kapital, första stycket
dispositionsfond är fritt eget kapital
framtidsfondens syfte är att genom bidrag stödja framtidsfrågor inom jakten
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