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Förbundsordförande har ordet
Vi kommer att vända utvecklingen
För många med mig är jakten en positiv del av livet, som ger
naturupplevelser tillsammans med likasinnade och tillför energi
och inspiration i vardagslivet.
Det finns dock konflikter kring jaktutövning och viltförvaltning, som grumlar
den glädje man känner efter en god jaktdag. En mycket stor del av arbetet inom
förbundet påverkas av den sorgliga och oacceptabla hanteringen av vargfrågan.
Den hänger som ett rött skynke framför alla positiva insatser som förbundet gör
för att främja och utveckla jakten i Sverige. Styrelsen och ledningen har därför
ägnat mycket stor uppmärksamhet åt vargproblematiken.
Vinterns uteblivna vargjakt till följd av överklaganden medförde mycket starka
reaktioner från medlemmarna. Förtroendet för vår demokrati och rättssystem har
fått sig en törn. Förbundet har under lång tid krävt att en helhetslösning presenteras för förvaltningen av vargpopulationen. Den har vi ännu inte sett. Våra krav
på att en socioekonomisk konsekvensanalys måste genomföras ser nu ut att
äntligen bli tillgodosedda. Vargkommittén har fått ett uppdrag att lämna en sådan
analys för att belysa de kostnader vargstammen för med sig för de människor och
de samhällsfunktioner som är direkt utsatta.
En annan central fråga för förbundet är medlemsutvecklingen. Den har funnits
på styrelsens agenda under de senaste åren då förbundet fortsatt att tappa medlemmar. Olika försök att vända utvecklingen har misslyckats och följden har blivit
att intäkterna minskat och kostnadskostymen blivit för stor. Besparingar måste
därför genomföras. Styrelsen har bedömt att det inte enbart är kostnadsreduceringar som löser problemen. Att vända medlemsutvecklingen kräver satsningar,
framförallt inom kommunikationsområdet.
Under året tillsatte regeringen en utredningsman för att se över jaktlagstiftningen. Den nuvarande lagen kom till redan 1938, men har naturligtvis till del
förändrats under åren som gått. Förbundet har haft ett starkt inflytande på lagens
anpassning till nya krav som kommit upp under åren och vi mobiliserar nu all
den kompetens och kunskap som behövs för att i det arbetet bidra till en lagstiftning, som ger oss möjlighet att få jaga med frihet under ansvar även i framtiden.
Jakten är en del av vår svenska kultur, som vi skall vara rädda om. Lagstiftningen
bör naturligtvis uttrycka dessa kulturella värden och anpassas till vår tids krav på
tydlighet, öppenhet och etik.
I projektet Jakten på framtiden analyserar vi Jägareförbundets situation för
att bestämma en framtida inriktning. Projektet har mottagits mycket positivt
och kommer förhoppningsvis att ge oss ett bra underlag för att utveckla organisationen så att vi kan möta de stora krav och förväntningar som medlemmarna har
på förbundet.
Så trots att vi brottas med stora problem hyser
jag en stark tillförsikt över att vi under de kommande
åren kommer att vända utvecklingen till något bättre
än det vi ser idag.
Björn Sprängare
förbundsordförande
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generalsekreteraren har ordet
Ett händelserikt år!
Ska jag sammanfatta året, så känns vårt arbete med de jaktpolitiska frågorna klart godkända, men medlemsmässigt och ekonomiskt får vi underkänt.
Vi har lyckats mer än väl inom ett antal viktiga jaktliga områden. Ett historiskt
positivt jakttidsförslag är en klar framgång för oss. En annan viktig framgång är
att löshundsjakten inte utreds, utan snarare förstärktes vikten av löshundsjakt
kopplat till vår viltförvaltning. Under året introducerades viltprovtagarorganisationen, som stärker Svenska Jägareförbundets roll i den svenska förvaltningen. I
mårdhundsprojektet har vi under året fått många positiva omnämnanden både
nationellt och internationellt. Vi har hanterat blyfrågan med ett bra resultat,
som bygger på en klok hantering vid omhändertagande. Beslutet om en enhetlig medlemsavgift är en framgång och en viktig bas för vårt fortsatta arbete med
medlemsutveckling.
Den nya älgförvaltningen har sina utmaningar i den lokala och regionala samverkan. Låt oss konstatera att vi inte är helt nöjda, men att vi till kommande år
ska vara bättre förberedda, öka vår kompetens, ställa krav på dialog och respekt
i den lokala samverkan. Vildsvinsutvecklingen i sydöstra Sverige har under året
ställt högljudda krav på nya jaktmetoder och frustrationen är förståelig. Dock
pekar erfarenhet och forskning på att det enda sättet att minska den ökande
vildsvinsstammen är att öka jakttrycket och samverkan, vilket vi aktivt verkat för
under året. Under 2012 påbörjades arbetet med en ny handlingsplan för vildsvin,
tidigt under 2013 antogs densamma.
Den uteblivna vargförvaltningen är den fråga som har den mest negativa
effekten på vår passion och vårt arbete för jakt, natur och viltvård. Dessutom har
den medvetna polariseringen av frågan gett allmänheten en negativ bild av oss
jägare. Under slutet av året och början av 2013 kan man ändå skönja en ökad förståelse hos allmänheten för vår ståndpunkt, på grund av överstatligt direktstyre,
orimliga kostnader och flyttcirkusen i kombination med en juridisk karusell. Det
finns nog ingen som tagit mer ansvar, arbetat hårdare och förflyttat vargfrågan
mer stegvis framåt än förbundet. Låt oss under 2013 bli ännu tydligare i kravet
på en förutsägbar helhetslösning, men också ibland påminna oss om glädjen och
passionen i jakten för att med kraft fortsätta driva i frågan till en lösning.
Två centrala processer för vår framtida utveckling startade under 2012 och
kommer att tas beslut om under 2013 och 2014. Den statliga jaktlagsutredningen
som kommer att sätta ramverket för den svenska jakten för lång tid framöver. Den
andra processen är vårt projekt "Jakten på framtiden" som ska leda till att vi tar
beslut om en strategisk utvecklingsplan vid årsstämman 1-2 juni 2013.
De strategiska framtidsfrågorna känns tydliga och konkreta. Säkra medlemsutvecklingen och en stabil ekonomi, prioritera arbetet med jaktlagsutredning, verka
för tydliga strategiska beslut för Svenska Jägareförbundets utveckling och ta krafttag för att långsiktigt
lösa vargförvaltningen. Med er kompetens och ert
engagemang är jag helt övertygad om att vi löser det
och får möjligheten att gemensamt fortsätta njuta av
Bo Sköld
vår passion för jakt och natur.
Generalsekreterare
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INledning

Förbund
Länsjaktvårdsföreningar
Jaktvårdskretsar

Svenska Jägareförbundet är en ideell förening som bildades 1830 och är
en demokratiskt uppbyggd organisation av folkrörelsekaraktär. Jägareförbundet består av enskilda medlemmar som är organiserade i 22 till
förbundet anslutna länsjaktvårdsföreningar. Föreningarna delar i sin tur
in sin verksamhet i cirka 350 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 koncernförhållande eller annat formellt ägandeförhållande. Bindningen är av federativ art. Jägareförbundets styrelse
består av ordförande, nio ledamöter samt en representant för
arbetstagarna. Generalsekreteraren ingår inte i styrelsen men
är föredragande vid styrelsens sammanträden.

ändamål och vision
Vårt grundläggande ändamål skapades redan 1830 då vi bildades och i och
med det blev landets första natur-, vilt- och jaktorganisation. Omsorgen om
de vilda djuren var skälet. Viltstammarna utarmades på den tiden på grund
av ett för högt jakttryck.
Det grundläggande ändamålet ligger fast, men är idag än mer utvecklat.
Vi är en tydlig jägarorganisation men med naturvården i centrum. Vi arbetar
utifrån en stor respekt för viltet, naturen, människan och samhället som kan
sammanfattas i orden hänsyn och balans. Ändamålet är att Svenska Jägareförbundet ska genom en riksomfattande organisation bestående av länsjaktvårdsföreningar och kretsar ta tillvara medlemmarnas intressen för jakt och
viltförvaltning genom:
• Att lokalt, nationellt och internationellt arbeta för den svenska
jakttraditionen och för jaktens framtid.
• Att föra fram jaktens stora värde för människors livskvalitet.
• Att arbeta för artrika och livskraftiga viltstammar och en jakt
som bedrivs utifrån god kunskap och hög etik.
• Att erbjuda god medlemsservice.
Att medlemmar, förtroendevalda och tjänstemän strävar mot samma mål
är en förutsättning för en väl fungerande verksamhet. Därför måste vår organisation utvecklas kontinuerligt och en modern och god arbetsmiljö säkerställas. Mångfald vad avser kön, etnicitet och kompetens ska eftersträvas.
Visionen är lika enkel som tydlig:
”Svenska Jägareförbundet ska med kraft och kunskap leda och utveckla
den svenska jakten och viltvården”
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Utifrån visionen bygger vi vår verksamhet. Under 2013 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.
2.
3.
4.
5.

Vi respekterar viltet, naturen, människan och samhället
Vi vårdar en naturresurs på ett hållbart sätt
Vi vårdar jaktens namn och rykte
Vi söker och förmedlar kunskap
Vi är noga med säkerheten

Vår värdegrund – inte bara ord utan ett sätt att vara
Våra ledord är Öppenhet, Respekt och Ansvar.
Svenska Jägareförbundet är öppet för alla. Vi värdesätter nya idéer
och konstruktiv kritik som en viktig del i demokratin och utvecklingen av
förbundet. Vi bjuder in till att fler ska få uppleva jakt och viltvård, på så
sätt ökar vi omvärldens kunskap om samspelet mellan vilt, människa och
samhälle. Vi är stolta över att företräda Jägareförbundet i allt det vi
gör och står för.
Vi har respekt för viltet, människan och naturen samt har klara jaktetiska riktlinjer. Vi arbetar för att bevara och utveckla den svenska jakten och
viltvården, nu och för kommande generationer. Genom kunskap, erfarenhet och tydlighet skapar vi förtroende i vår omgivning, vilket är avgörande
för den svenska jaktens framtid. Vi respekterar och stödjer varandra för
förbundets bästa.
Vi tar gemensamt ansvar för utvecklingen av Svenska Jägareförbundet.
Vi tar samhällsansvar genom att visa vår sakkunskap och professionalism,
samt genom en väl förankrad organisation. Vårt eget ansvar är grundläggande, men som individer tar vi också ansvar för helheten så att vision, mål
och medel hänger ihop.
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jaktfrågorna 2012
Älgförvaltningen

”

Det exceptionella
ollonåret i kombination med en mild
vinter 2011/12 gör
att en ordentligt
ökad avskjutning
av vildsvin är att
förvänta under
2012/13.
Folke Fagerlund
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Svenska Jägareförbundet medverkar i den referensgrupp som bildats till
stöd för framtagandet av länsstyrelsernas IT-portal för älgförvaltningen.
Förbundets viltdata.se är ett av de undersystem som finns till jägarnas förfogande för att rapportera fällda älgar till portalen. Vid en avstämning per
2013-01-24 hade totalt 46 259 älgar rapporterats till viltdata. Detta innebär
att viltdata var det system där flest älgar rapporterats, även fler än vad som
rapporterats direkt i IT-portalen.
Förbundet har under året tagit fram en utbildning i älgförvaltning som
främst riktar sig till älgskötselområden (ÄSO). Sex olika delar ingår i utbildningen; att bilda ÄSO, att driva ÄSO, älgobs, att tolka data, att sätta mål
samt förvaltningsmodeller. Utbildningen finns tillgänglig för alla via förbundets internetbaserade utbildningsplattform e-jakt.
En analys baserad på länsstyrelsernas JAS-register ( Jakt Administrativt
System) per 2012-12-01 visade att totalt 147 älgförvaltningsområden (ÄFO)
bildats i landet. ÄFO hade generellt större areal i norra än i södra Sverige.
Flest ÄFO, 16 stycken, har registrerats av länsstyrelsen i Dalarna medan
endast två ÄFO registrerats av länsstyrelsen i Västernorrland.
Totalt hade 953 älgskötselområden (ÄSO) registrerats, en ökning med
cirka 20 procent jämfört med året innan. Andelen ÄSO är störst i Södermanland (97 procent) och minst i Västerbotten och Norrbotten (27 procent). Medelarealen för ÄSO har ökat med 22 procent.

Vildsvinsförvaltningen
Vildsvinsstammens utveckling följs främst via avskjutningsdata. Dessa visar
en minskning under jaktåret 2011/12. Rapporterat var en avskjutning av 55
000 djur, vilket innebär fyra procent färre skjutna vildsvin jämfört med
året innan. Det exceptionella ollonåret i kombination med en mild vinter
2011/12 gör dock att en ordentligt ökad avskjutning är att förvänta under
2012/13. Den mest dramatiska ökningen i avskjutning sker enligt prognoserna i sydöstra Sverige.
Svenska Jägareförbundet har under året ekonomiskt stöttat det vetenskapliga projekt (Management tools for Wild boar (Sus scrofa) – census
techniques and population predictions) som drivs av Gunnar Jansson,
Grimsö forskningsstation och Johan Månsson, Viltskadecentrum. Projektet
syftar bland annat till att finna relevanta metoder för lokal och regional
uppskattning av vildsvinens populationstäthet.
I samarbete med Statens Veterinärmedicinska Anstalt har förbundet
samlat in information om skjutna vildsvin, vilket jägare bidragit med då de
lämnat in trikinprover. Totalt har uppgifter rörande cirka 2 500 vildsvin
inkommit. Uppgifterna gäller kön och storlek samt jaktform.
Svenska Jägareförbundet deltar i samarbetsgruppen VIS (Vildsvinsförvaltning I Samverkan) tillsammans med LRF, Svenska Jordägareförbundet,
Kennelklubben och Svenska Yrkesjägareföreningen. Gruppen har haft tre
möten under året och då bland annat diskuterat hur jakten på vildsvin kan
effektiviseras.

Rovdjursförvaltningen
2012 blev med facit i hand ett förlorat år i svensk vargförvaltning. Detta
trots att regeringen gav Naturvårdsverket möjlighet att besluta om en
begränsad jakt främst utifrån ett genetiskt perspektiv.
Vargstammen fortsatte att öka – med ännu större påverkan på våra
möjligheter att bedriva jakt, viltvård och leva i vargtäta områden. Vargstammen riskerar att vara dubbelt så stor vintern 2012-2013 som det mål
på 210 vargar, som riksdagen beslutade om 2009.
Av regeringens löfte om utökad skyddsjakt blev det heller ingenting på
grund av den rigorösa tolkning som länsstyrelserna gjorde inför hotet om
granskning från kommissionen. Jägareförbundet kan bara konstatera att
ansvariga myndigheter och de som representerar folkviljan inte har samma
agenda och tolkning av de lagar och åtaganden som finns.
Jägareförbundet lyckades däremot, efter ett intensivt arbete, förmå
regeringen att beställa en sårbarhetsanalys för varg som bygger på vetenskaplig grund och visar på den minsta vargstam som krävs för att långsiktigt säkra vargens överlevnad i Skandinavien. Resultatet från den låg
därför till grund för regeringens ställningstagande att 180 vargar är tillräckligt för att nå gynnsam bevarandestatus i Sverige.
Naturvårdsverket valde att ange den högre siffran i intervallet 380 vargar, trots att det inte fanns några egentliga biologiska eller juridiska motiv
för detta. Vilket givetvis förstärker bilden av glappet mellan politiker och
myndigheter. Jägareförbundets tolkning är att max 150 vargar i Sverige,
tillsammans med den norska populationen räcker. Förbundet har uppvaktat miljöministern i rovdjursfrågan ett flertal gånger under året och
krävt en politik som tar hänsyn till jaktliga intressen och de människor
som drabbas negativt av rovdjurens förekomst.
Förbundet använde, inför remissvaret på rovdjursutredningen, för första
gången en webbenkät där alla medlemmar fick lämna sina synpunkter och
även länsföreningarna lämnande skriftliga svar på utredningen. Det var
mycket stor samstämmighet i såväl webbsvar som i länsföreningarnas svar.
Förvaltningen av andra rovdjur, främst då lodjuren har fått stå tillbaka på
grund av det fokus som lagts på vargförvaltningen. En ökad regionalisering
och mer resurser till lodjursförvaltningen är därför nödvändigt. Ett positivt
besked är att man i Västerbotten beslutat om ett försök med jakt på ensamma lodjur i november/december utifrån renskötselns behov.
Totalt medgavs jakt på 319 björnar och 123 lodjur, varav 302 björnar och
89 lodjur fälldes.

”

Vargstammen
fortsatte att öka
– med ännu större
påverkan på våra
möjligheter att bedriva jakt, viltvård
och leva i vargtäta
områden.
Björn Sprängare
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jaktfrågorna 2012
Kronvilt
En kartläggning har genomförts rörande av länsstyrelsen registrerade
kronhjortsskötselområden (i Skåne kronskötselområden) 2011. Totalt fanns
235 registrerade områden omfattande totalt 3,8 miljoner hektar. Det största
antalet registrerade områden, 46 stycken, fanns i Södermanland och det
var endast Halland, Gotland och Norrbotten som helt saknade kronhjortsskötselområden.

Viltvård

”

Huvudfokus för
förbundets arbete
med bly har under
2012 därför varit att
utreda om blyrester
även förekommer i
svenskt viltkött, och
vilka konsekvenser
det kan få.
Torbjörn Lövbom
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Viltvårdsorganisationen som började byggas upp under den särskilda satsningen på viltvård 2008-2010 har fortsatt att utvecklas lokalt och regionalt.
Genomgående har kopplingen mellan viltförvaltning och annan markanvändning tydliggjorts och stärkts genom att begreppet viltbruk börjat
användas.
Den nya ekosystembaserade älgförvaltningen sätter fokus på balans
mellan klövviltstammarnas storlek och tillgången till foder. Samtidigt visar
skandinavisk forskning tydligt att mängden foder har större betydelse för
skogsskadorna än mängden klövvilt. Därmed har mycket fokus i viltvårdsarbetet kommit att hamna på hur man kan producera mer foder genom ett
anpassat skogsbruk. Denna inriktning på arbetet bedöms fortsätta under
de närmaste åren.
Förbundet har även spelat en aktiv roll i diskussionerna om utformningen av miljöhänsyn i skogsbruket och jordbrukspolitiken under kommande
stödperiod 2014-2020. Det finns en stor potential att gynna vilt, styra viltet
och minska skadorna genom att samordna natur- och viltvårdsåtgärder
inom markanvändningen.

Blyfrågan
På senare år har utländska undersökningar visat att blyrester från ammunition ibland förekommer i viltkött.
För Jägareförbundet är viltköttets status som värdefull resurs och nyttigt
livsmedel med självklarhet av central betydelse. Huvudfokus för förbundets arbete med bly har under 2012 därför varit att utreda om blyrester
även förekommer i svenskt viltkött, och vilka konsekvenser det kan få.
Tillsammans med Livsmedelsverket och Statens Veterinärmedicinska
Anstalt (SVA) har förbundet undersökt älgfärs från jägarkåren och färs som
köpts över disk. Resultaten visar på en förekomst av bly i viltkött som myndigheterna anser överskrida satta gränsvärden. Det gäller både kött från
jägarnas frysar och kött som gått via vilthanteringsanläggningar.
Ett uppföljande samarbete har därför inletts för att ta fram kunskap och
information om optimalt ammunitionsval och kötthantering, samtidigt som
blyhalten i blodet hos storkonsumenter av viltkött undersöks. Förbundet
har även påbörjat arbetet med att revidera alla utbildningar så att de tar
upp de nya rönen.

Viltolycksarbetet
Under 2012 har mycket nytt införts för dem som arbetar med trafikeftersök. I grunden beror det framför allt på två saker:
• Under mars pekade Arbetsmiljöverket ut att polisen har arbetsmiljöansvar för dem som gör eftersök på uppdrag av polisen, vilket föranledde åtgärder för ökad säkerhet i arbetet.
• Vid halvårsskiftet började trafikeftersöken även omfatta vilt som
sammanstött med spårbundna fordon.
Förbundets viktigaste bidrag till NVR (Nationella Viltolycksrådet) är att
över hela landet hålla listorna med kompetenta eftersöksekipage uppdaterade. Under året har detta inneburit ett stort arbete på lokal och regional
nivå. Införande av ökad kvalitetssäkring av eftersökshundarna har varit en
del som ökat på mängden arbete. Vid utgången av 2012 var antalet aktiva
kontaktpersoner och eftersöksjägare drygt 5 000.
En hel del har också under året skett inom förbundets hundverksamhet.
På regional nivå har cirka 500 eftersöksekipage utbildats.
Testverksamhet för hundar har öppnats för vildsvin (Agusa vilthägn) och
björn ( Junsele djurpark).
Förbundet har också arrangerat utbildningar för eftersöksekipage
över hela landet. Därtill har förbundet planerat för att under 2013 arbeta
fram en ny eftersöksutbildning. Vidare har förbundet gjort ett brett test
av skyddsvästar för jakthundar. Förbundet samverkar i dessa frågor med
Svenska Kennelklubben och dess tillhörande jakthundklubbar.
Under 2012 rapporterades cirka 47 000 viltolyckor till NVR:s databas.
Antalet rådjurs- och älgolyckor, cirka 35 000 respektive cirka 6 000, visar
liknande nivåer som före de snörika vintrarna 2010 och 2011. När det gäller
vildsvinsolyckorna har de åter ökat till cirka 4 200, efter att under 2010 och
2011 varit färre jämfört med 2009. Även olyckorna med hjortvilt var fler
jämfört med tidigare år.
Faktorerna som påverkar antalet viltolyckor är många. För de två sistnämnda arterna kan man tänka sig att återetablering på fler lokaler kan
ge fler viltolyckor. Men även den, över tid, ökade trafikintensiteten torde
också leda till fler olyckor. Därtill kan senare års lagstadgade anmälningsplikt samt informationsinsatser mot allmänheten leda till fler inrapporterade viltolyckor.

”

Under 2012 gjordes en översyn och
revidering av jakttiderna. För första gången sedan
millennieskiftet
innebar det inte
inskränkta jaktmöjligheter.
Peter Eriksson

Jakttider och löshundsjakt
Under 2012 gjordes en översyn och revidering av jakttiderna. För första
gången sedan millennieskiftet innebar det inte inskränkta jaktmöjligheter,
däremot utökades en dryg handfull.
I samband med denna process krävde också flera organisationer en konsekvensutredning av jakten med lös hund.
Förbundet reagerade mycket kraftfullt och faktabaserat på denna framställan och regeringen konstaterade att någon utredning inte behövdes
då jakten med lös hund är ett helt nödvändigt grundfundament för den
svenska viltförvaltningen.
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Viltövervakningen
Avskjutningen i Sverige skattas dels via rapportering från områden där ett
jaktlag eller motsvarande har jakträtten, dels via enkäter till jaktkortslösare. I Sverige har den förstnämnda metoden använts sedan 1939 medan
enkätmetoden testats och använts från cirka 2000. Båda metoderna
används i andra EU-länder och har olika för- och nackdelar. Tillsammans
ger de en god bild av avskjutningen av vilt i landet över tiden och på olika
skalor. Sverige är ledande när det gäller utveckling
och kunskap om metoder för avskjutningsstatistik
och båda metoderna utvecklas fortlöpande. Sedan ett
par år tillbaka så finns möjligheten att registrera den
geografiska placeringen av jaktenheten på en digital
karta i Viltdata. En stor del av jaktrapportörena använder denna funktion som ger ökade möjligheter till
analyser och sammanställningar på olika geografiska
områden.
Kvalitetssäkringen av rapporteringen sker på olika
nivåer och utförs av ansvariga i jaktvårdskretsarna,
jaktvårdskonsulenter samt nationellt. Vi deltar aktivt
med data och kunskap i olika forskningsprojekt, konferenser och vetenskapliga publiceringar.
Vi ser framför oss en generell ökning av rapporte	
  
ringen och behovet av statistisk när arbetet i de nya
älgförvaltningsområdena kommer igång.
Avskjutningen jaktåret 2011/2012 ökade för rådjur, älg och dovvilt medan
minskningen av vildsvinen fortsatte, framförallt av kultingar.
Avskjutningen av grågäss fortsätter att öka medan den för kanadagås
minskar. För övriga arter är förändringarna relativt små.
Förutom avskjutningsstatistik så pågår inventeringar av älg (älgobs),
stora rovdjur (björn- och lodjursobservationer) samt skogsfågelinventeringar (långa tidsserier på två platser kopplade till smågnagarförekomst).
På många platser sker spillningsinventeringar av klövvilt, huvudsakligen älg
och rådjur.
När det gäller vildsvin så har vi sedan tio år tillbaka en metod för att
skatta förekomst enligt en skala som tidigare använts inom viltforskningen.
Metoden är under utvärdering och ska kvalitetssäkras genom vetenskaplig
publicering. Vi kan med stor sannolikhet få en god uppfattning om förekomst på regional och lokal skala. Metoden visar att en mycket stor del av
områdena i södra- och sydöstra delarna av Sverige har en etablerad förekomst av vildsvin.
En mer utförlig rapportering om viltövervakningen, med tabeller och
diagram för de senaste åren, sker i Viltforum som utkommer i maj.

Viltdata.se
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Viltdata.se är en neutral webbplats för utbyte av information om de jaktbara viltstammarnas tillstånd och utveckling. Tusentals jaktlag från alla
delar av Sverige förser systemet med uppgifter, dels från älgjakten och dels
från jakten på övriga viltarter. Sammanställningar av uppgifterna från jaktlagen är direkt nåbara från portalen.
På portalens nyhetsplats rapporteras löpande vad som händer på viltförvaltningens och viltövervakningens områden. I år har mycket av detta

handlat om det nya systemet för älgförvaltning. Sammantaget fungerar
viltdata.se som en neutral informationskanal gentemot den breda allmänheten. Under året har portalens design uppgraderats. Syftet med detta är
främst att tydliggöra portalens olika delar för att underlätta användarnas
navigering. Användningen av portalen viltdata.se har sedan starten i
augusti 2007 ökat för varje år.
Under 2012 har ökningen i antalet besök varit större än någonsin. Under
oktober var besöksfrekvensen 164 procent högre jämfört med året innan.
Flest besök sker under oktober och november, då rapporteringen från älgjakten är mest intensiv. Minst besök sker under högsommaren.

	
  

Vilt & Vetande
Antalet besök till Vilt & Vetandes hemsida har under 2012 varit betydligt
högre än någonsin tidigare. Det totala antalet besök har ökat med över
67 procent jämfört med 2011. Antalet unika besök var under året cirka
120 000 stycken, att jämföra med 2011 års 75 000 unika besök, vilket varit
en stabil nivå under åren dessförinnan.
Anledningar till den ökade besöksfrekvensen bedömer förbundet vara
exponeringen av Viltappen och uppdateringarna av hemsidan.
Hela Vilt & Vetandes del av hemsidan har genomgått en allmän uppgradering och gjorts mer lättorienterad. De innehållsmässiga delarna som
tillförts är:
• Artpresentationer. Drygt 60 artpresentationer finns nu på hemsidan.
Av dessa har 13 nya arter tillkommit under året. Flera av artpresentationerna har också utökats eller helt gjorts om, som kronviltets.
• Nya sidor. Inför inledningen av jakttiden på gäss lanserades en sida
för fältbestämning av gäss. Den innehåller ljud, bild och beskrivningar.
Dessutom har nya sidor skapats för att möta intresset för Viltappen.
Tidigt i januari 2012 lanserades Viltappen, som är en mobil så kallad app.
Under året installerades Viltappen i över 75 000 enheter, från både Apples
och Googles marknader för appar. Under året har appen haft över 740 000
besök varav 320 000 unika. Användningen har skett i ett 80-tal länder,
men allra främst i Sverige. Viltappens syfte är i första hand att vara ett bra
stöd vid fältbestämning av vilda däggdjur och fåglar. Målgruppen har varit
den bredast möjliga, både vad gäller användarnas ålder och bakgrund. Förbundets främsta förhoppning med Viltappen har varit att höja användarnas
intresse för, och kunskap om, naturen. Det upplever förbundet har slagit
väl ut, inte minst genom det utrymme Viltappen getts i både massmedia
samt i verksamhet inom barnomsorg och skolor.
Under året anordnade också förbundet ett dykandseminarium tillsammans med Sveriges Ornitologiska Förening och Miljödepartementet, som
besöktes av miljöministern. Ministern önskade sig en fortsättning på projektet och det hela går att följa på: www.ejder.se

”

Tidigt i januari
2012 lanserades
Viltappen som
under året installerades i över
75 000 enheter.
Kristina Gustafsson
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Forskningstjugan
Under 2012 inkom 20 ansökningar om sammanlagt 7,4 miljoner kronor.
Ansökningarna innehöll, jämfört med tidigare år, en ovanligt stor bredd.
Till exempel gällde fyra ansökningar bokprojekt.
Totalt fördelades 2,47 miljoner kronor ut till tolv olika projekt. Forskningstjugan avsatte också pengar till flera kunskapssammanställningar
som kommer att beställas direkt av Jägareförbundet.
Viltforskardagarna är en återkommande träff som Jägareförbundet
tillsammans med forskningssekretariatet på Naturvårdsverket arrangerar
för att skapa en plattform för utbyte mellan forskningen och viltförvaltningen i Sverige. Under 2013 kommer dessa dagar att hållas på Öster Malma
och medel avsattes för att täcka Jägareförbundets del i finansieringen av
detta möte.

”

Totalt fördelades
2,47 miljoner
kronor ut till tolv
olika projekt. Forskningstjugan avsatte
också pengar till
flera kunskapssammanställningar
som kommer att
beställas direkt av
Jägareförbundet.
Stefan Lindskog
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Projekt Fjällgås
År 2012 blev ett dystert år för den svenska vilda fjällgåsstammen, som
för de flesta fjällfåglar, då ingen eller möjligen några få ungar blev flygga.
Under sommaren led också de vilda fåglarna av stora förluster på grund av
predation från örn och rödräv.
Den positiva trenden med en långsamt växande population som funnits
under många år bröts därmed och bevarandearbetet för arten tog några
steg tillbaka.
Samtidigt växer projektet och uppfödningsverksamheten inom projektet
börjar nu nå sådana nivåer att ett gott år med hög framgång vid utsättningarna kan reparera tappet i den vilda populationen. Under 2012 sattes det
ut 28 unga fjällgäss i Sverige och möjligen kan det dubbla antalet förväntas
inför 2013.
Under 2012 färdigställdes avelsanläggningen på Öster Malma där det
kommer att häcka avelspar under våren 2013. Den sista importen av
vildfångade fjällgåsungar (fem stycken) skulle ha skett under året, men på
grund av byråkratiska hinder i Ryssland förskjuts transporten till 2013.
Projektet fortsätter sin verksamhet i enlighet med åtgärdsprogrammet
för fjällgås i Sverige och har ekonomiskt stöd från Naturvårdsverket, Länsstyrelser, Postkodlotteriet, Våtmarksfonden och Sveriges vildnad. Under
2012 presenterades projektets verksamhet vid olika konferenser, seminarier och i tidningsartiklar. Utsättningarna av fjällgäss under 2012 dokumenterades i ett mindre filmprojekt som kommer läggas ut på projektets
hemsida som blir publikt under våren 2013.
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Mårdhundsprojektet

”

Jägarkåren i
området där mårdhundsprojektet
bedrivs har visat sig
vara av ovärderlig
hjälp för att lyckas
begränsa mårdhundens etablering.
Björn Sundgren

18

År 2008 startade det första svenska mårdhundsprojektet som 2010 övergick i ett nordiskt projekt (LIFE09/NAT/SE/000344 bland annat finansierat
av EU och Naturvårdsverket), med det övergripande målet att förhindra att
den skadliga och främmande mårdhunden etablerar sig i Sverige, Danmark
och Norge.
Att bekämpa skadliga främmande arter som inte hör hemma i vårt land
är svårt, och det tar tid. Ofta är det omöjligt att helt utrota en art om den är
kopplad till andra populationer, och då blir uppgiften snarast att hålla nere
arten på en mycket låg nivå inom området där den finns och att förhindra
att den sprider sig vidare.
Detta är fallet med mårdhunden i Sverige som idag endast finns bekräftad i den nordligaste delen av landet, företrädesvis i Tornedalen dit den
spridit sig från Finland – som har en mycket stark population.
Det tidigare svenska, och numera nordiska mårdhundsprojektet, har
dock kommit en lång väg på bara några år vad gäller att begränsa mårdhunden. Projektet arbetar praktiskt med uppgiften i Sverige och Danmark
(dit mårdhunden vandrar in från Tyskland) där vi försöker begränsa de
små populationerna till så låg nivå som möjligt, samt i Finland där vi
försöker begränsa populationen i spridningszonen mot Sverige så att färre
mårdhundar ska vandra in.
Utan det internationella samarbetet skulle uppgiften vara ytterst svår
att lösa, en fri spridning från Finland skulle troligtvis bli övermäktig och
utan Danmarks insats riskerar mårdhunden sprida sig in i Sverige även
från söder.
Vi har satt upp varningssystem bestående av viltkameror i alla länder.
Dessa har levererat många bevis på mårdhundar i gränszonerna och ger
även, tillsammans med andra data från projektet, en indikation på populationens status.
Vi har även startat ett rapporteringssystem i Sverige och Danmark där
allmänheten kan ringa in troliga mårdhundsobservationer via en tipstelefon. Rapporteringssystemet har varit mycket framgångsrikt och de
flesta av de idag oskadliggjorda mårdhundarna är en direkt effekt av
allmänhetens observationer.
Det är ofta svårt att med säkerhet identifiera ett djur för en lekman.
Även för personalen i projektet är det ibland omöjligt att avgöra om det rör
sig om en mårdhund eller inte. Rapporteringssystemet måste därför skötas
professionellt så att vi inte får en missvisande bild av mårdhundens utbredning. Vi bekräftar aldrig en observation utan att först ha kontrollerat den
själva och utan att ha tydliga bevis på att det verkligen var en mårdhund.
När en observation har blivit bekräftad försöker vi i första hand fånga
djuret, eller alternativt avliva det.
Alla fångade individer steriliseras (ej i Finland), förses med väl synliga
öronmärken och sändare, för att sedan frisläppas igen. På grund av mårdhundens sociala natur (de är monogama och lever med sin partner hela
livet) försöker alla mårdhundar, även sändardjuren, finna en partner, som
de då kommer att leda projektet till. Dessa kommer i sin tur att antingen
användas som sändardjur eller avlivas.
Från LIFE+ projektets start den 1 september 2010 till den 30 september
2012 hade 1 908 observationer rapporterats in till projektet i Sverige och
Danmark. Av dessa kunde 404 bekräftas som mårdhund av projektet (i

Sverige och Danmark). Totalt har 834 mårdhundar antingen fångats eller
avlivats i de tre ländernas projektområden under denna tid. Av dessa har
131 individer använts som sändardjur.
Vi har inte lyckats bekräfta någon mårdhund utanför det område där
de redan fanns innan LIFE projektet startade.
Enligt våra skattningar, baserade på resultat från våra kamerasystem,
fanns det ett cirka 130 mårdhundar i vinterpopulation i Sverige 2011.
Enligt våra modeller, baserade på data från projektet, har populationen
inte förändrats nämnvärt i antal sedan det första svenska mårdhundsprojektet startade 2008.
Modellerna visar däremot att utan våra insatser skulle populationen
ha varit betydligt större idag och att situationen på sikt skulle bli mycket
bekymmersam utan fortsatt förvaltning, med en population på upp emot
10 000 djur om 20 år.
Den mycket snabba populationsutvecklingen utan förvaltningsinsatser
kan vara svår att föreställa sig, men som jämförelse kan nämnas utvecklingen av mårdhundsavskjutningen i Finland; år 1970 = 800 individer, år
2000 = 85 000 individer, år 2012 = 180 000 individer.
Jägarkåren i projektområdet har visat sig vara av ovärderlig hjälp för
att lyckas begränsa mårdhundens etablering. Det finns nästan 800 000
jägare i de tre länderna och de flesta av dessa är mycket engagerade
naturvårdare. Få grupper i samhället har samma kunskap och förutsättningar att hjälpa till med mårdhundsförvaltningen som de lokala jägarna;
de är ute i naturen mycket, de kan den lokala geografin, de har kunskap
om viltet, de kan jakt, och de vill hjälpa till.
Många lokala jägare hjälper frivilligt till att finna djur, fånga djur och
sprida kunskap om mårdhunden och projektet. Att förlita sig helt på
lokala jägare är dock inte ett alternativ, det krävs en professionell grund
med anställd personal som är redo att rycka ut alla tider på dygnet.
Det bör slutligen påpekas att fastän vi inte har lyckats bekräfta någon
mårdhund utanför dess nuvarande utbredning är det fullt möjligt att det
kan finnas ett fåtal vandrande individer som vi inte har upptäckt.
Våra resultat visar att en mårdhund kan vandra mycket långa sträckor
i sitt sökande efter en partner och det är därför viktigt att vi fortsätter
att följa upp alla inkomna observationer också utanför det nuvarande
utbredningsområdet.

Land

Observationer

Bekräftade djur

Fångade/döda

1 455

225

195

55

Danmark

453

179

156

40

Finland

N/A

N/A

483

36

1 908

404

834

131

Sverige

Totalt

Varav sändardjur
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förbundsstyrelsens råd
Jägareförbundet 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 bereder frågor och föreslår förbundsstyrelsen åtgärder utifrån rådens samlade erfarenheter och kompetens. Rådens engagemang blir särskilt viktigt kommande år i samband med jaktlagsutredningen.

Rovdjursrådet
Rovdjursrådet har under året haft flera möten där rovdjursfrågor diskuterats, samt gjort
avstämningar på ordförandekonferenserna i februari och november. Samt givetvis beaktat de inkomna motionerna från årsstämman föregående år.
Arbetet har präglats av det stopp på vargjakt som bevarandesidan lyckats genomdriva
inför 2012. De olika länens problematik har diskuterats och lyfts fram. Den ökande
frustrationen har varit påtaglig under året och medlemmarnas krav på en förändring
har framkommit vid varje tillfälle.
Rådet har under året diskuterat förbundets remissvar på Liljelunds rovdjursutredning
och Naturvårdsverkets förvaltningsplan för varg. Remissen på Liljelunds utredning har
för första gången behandlats både traditionellt och via webben riktat direkt mot medlemmarna.
Rådets ordförande, Torbjörn Lövbom, har nominerats till regeringens vargkommitté
vilken ska verka för en, av alla parter, accepterad rovdjurspolitik. Rovdjursrådet diskuterade under året ett förslag om jakt baserad på genetisk förstärkning och kompensationsåtgärder för att få igång en vargjakt. Rådet förordade även ett förslag på hur en
genetisk urvalsjakt på varg borde utformas som skulle ge en minskad vargstam regionalt
och förbättra genetiken. Detta skulle innebära att tio hela revir borde tas bort. I samband med diskussionerna om en paketlösning med en begränsning av vargstammen,
vargjakt och genetisk förstärkning har också risken för bandmask och rabies diskuterats.

Fjällrådet
Upplåtelsesystemet för småviltjakten i fjällområdet är en fråga där Jägareförbundet ännu
inte rönt framgång med sitt arbete. Det har nu gått sex jaktsäsonger sedan regeringen
beslutade att alla jägare, oavsett i vilket land de är bosatta, ska vara jämställda när det
gäller rätten till att jaga småvilt på statens marker i fjällområdet.
Jägareförbundets stora problem i den här frågan är att regeringen inte har varit
intresserade av att diskutera de problem som följde av regeringsbeslutet våren 2007
– trots intensiv påtryckning från förbundet.
Däremot har fjälljaktsfrågan med jämna mellanrum varit uppe till diskussion i riksdagen. Riksdagsdebatterna medförde till sist att regeringen beslutade att tillsätta en
utredning för att göra en översyn av jaktlagstiftningen och att denna utredning även
skulle komma med förslag på hur småviltjakten i fjällområdet ska organiseras. Utredningen fick även i uppdrag att söka lösningar kopplade till den så kallade dubbelregistreringen av älgmarker som idag tillämpas.
Det positiva med att fjälljakten ingår i utredarens uppdrag är att frågan på nytt är
”öppen”, vilket förhoppningsvis ska gjuta nytt mod bland de jägare som har börjat
förlora hoppet om att problemen ska kunna lösas. Det som däremot kan upplevas som
negativt är att ett nytt beslut om fjälljakten tidigast är att räkna med 2015.
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Kustrådet
EU:s beslut om förbud mot handel med sälprodukter implementerades 2011 i svensk
lagstiftning, men fick verkan först under 2012. Svenska Jägareförbundet har lagt ner
ett omfattande arbete i denna fråga och resultatet blev att lagändringen i praktiken
påverkar den svenska säljakten mycket marginellt. Regeringen har hanterat frågan
på ett insiktsfullt sätt.
Nordisk Jägarsamvirke (NJS) har ansökt om observatörsstatus vid Helsingforskommissionen (HELCOM). Ansökan kommer att behandlas först i mars 2013, men
NJS erbjöds trots detta att delta vid HELCOMs möten under 2012. Under året har
NJS deltagit vid två möten.
Årets Kustrådsmöte genomfördes den 24–25 maj i Brändön, Norrbotten. Vid mötet
deltog 24 ledamöter, representerandes samtliga kustlän utom Gotland. Vid mötet deltog
även företrädare för Landsbygdsdepartementet, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU),
Finlands Viltcentral, Ålands Landskapsregering, SVA, Högskolan på Gotland samt
Sveriges Fiskares Riksförbund.
Den nyinrättade Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) har tagit över förvaltningen av
våra sälstammar från Naturvårdsverket (NV). NV hanterar dock fortfarande besluten om
jakt på säl. I regleringsbrevet för 2012 hade regeringen uppdragit till HaV att upprätta
förvaltningsplaner för grå- och knubbsäl, samt att uppdraget skulle vara slutredovisat i
september 2012.
HaVs hantering av den här frågan var mycket bristfällig. Frågan blev liggande fram
till juni när uppdraget att ta fram planerna köptes från Svensk Naturförvaltning. Under
augusti meddelade HaV att en hearing om förvaltningsplanerna skulle anordnas och att
eventuella synpunkter på planerna kunde redovisas vid hearingen. Planerna skickades
ut en arbetsdag före hearingen.
Vid hearingen var kritiken mot förvaltningsplanerna i stort sett enhällig. HaV gavs
därför möjlighet till att komma in med skriftliga synpunkter inom cirka en vecka. Inskickade synpunkter verkade dock HaV ha bortsett ifrån, exempelvis saknas fortfarande
konkreta mål för sälförvaltningen.
Svensk Naturförvaltning, som arbetat med framtagandet av planerna, kallar dessa
för ”underlag till förslag” och hävdar att de haft för kort tid och ett allt för bristfälligt
faktaunderlag för att kunna ta fram förvaltningsplaner. HaV lämnade in planerna till
regeringen i september.
På initiativ av miljöminister Lena Ek anordnades ett ejderseminarium under hösten
i samarbete mellan Jägareförbundet och Sveriges Ornitologiska förening i Gryts Varv,
Valdemarsvik. Seminariets tema var problematiken kring de minskande ejderstammarna, eller framförallt den minskande andelen ådor i ejderpopulationerna.
Under året har även förbundet, tillsammans med Sveriges Fiskares Riksförbund, hemställt om att regeringen ska besluta om ändringar i jaktförordningen som ger myndighet
rätt att besluta om licensjakt efter säl.
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medlem

”

Svenska Jägareförbundets övergripande målsättning
för sitt mångfaldsarbete är att göra
jakten tillgänglig för
alla, oavsett bakgrund, kön, ålder
och fysisk rörlighet.
Maria Rankka

Svenska Jägareförbundet har under flera år minskat i antal medlemmar. De
åtgärder som vidtagits för att hejda tappet har inte varit tillräckliga, problemet har främst legat i att attrahera nya medlemmar. Förbundsstyrelsen tog
därför i februari 2011 beslut om en treårig satsning på vår medlemsutveckling. Under 2012 kan vi i jaktkortsregistret se en tydlig trendförändring där
antalet jägare i åldern 18-30 år har en mycket positiv tillväxt, vilket vi ser
som en viktig målgrupp som vi måste arbeta mer fokuserat med.
Ett fantastiskt arbete inledde året med ett stort engagemang från både
förtroendevalda och personal att få en enighet i organisationen om en
enhetlig medlemsavgift. Något som den vanlige medlemmen knappast hade
en aning om var att medlemsavgiften varierade stort i hela landet. Samtliga
länsföreningar antog också förändringar i stadgarna som gjorde det möjligt
och allt fastställdes på årsstämman i Växjö.
Samtidigt beslutades om en del andra förändringar i medlemskategorier,
införande av autogiro, rullande medlemskap samt en höjning av avgiften. I
efterhand kan konstateras att det blev för många förändringar på en gång.
Det skapade förvirring hos våra medlemmar samt förtroendevalda och vår
medlemsservice hann inte ta emot alla frågor och registreringar av medlemmar i tillräckligt snabb omfattning. Efter att ha lyssnat av organisationen och speciellt länsordförandena beslöt styrelsen att göra vissa justeringar. Dels återinfördes kategorin medlem utan tidning men med försäkring så
att framförallt de som bor på samma adress kan bygga ihop sitt familjemedlemskap. Dels beslöt man att direkt återgå till att medlemskap och jaktår
sammanfaller för dem som inte löst autogiro.
Det totala antalet medlemmar i Svenska Jägareförbundet uppgick per
sista december 2012 till 149 546 personer jämfört med 175 434 föregående
år, en minskning med 25 888 medlemmar. Antalet betalande medlemmar
har minskat med 23 635 personer. Det var 33 000 medlemmar sista december 2011 som var medlem utan tidning men med försäkring (den kategori
som togs bort) och även om en hel del blivit ordinarie medlemmar, eller
blivit stödmedlemmar, så är det där den största effekten varit.
Sett ur ovanstående perspektiv var 2012 års medlemssatsning ett dåligt
år. Kostnadsökningarna i medlems- och kommunikationssatsningen kunde
långt ifrån tas hem genom ökade medlemsintäkter. Dock så har vi genom
den beslutade enhetliga medlemsavgiften avsevärt bättre förutsättningar
att effektivt marknadsföra vårt medlemskap i framtiden.

Mångfaldsarbetet
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Svenska Jägareförbundets övergripande målsättning för sitt mångfaldsarbete är att göra jakten tillgänglig för alla, oavsett bakgrund,
kön, ålder och fysisk rörlighet.
Under 2012 fortsatte arbetet med
att uppfylla målen men det finns
fortfarande en hel del kvar att göra.
Det har under året skett en nergång
i antalet medlemmar vilket medfört
att även kvinnor och unga medlemmar minskat. Den relativa fördelningen
har däremot inte ändrats. Kvinnor och ungdomar står fortfarande för åtta
respektive tio procent av totala antalet medlemmar.
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Jägareförbundet arbetar bland annat med
JAQT (kvinnliga nätverk) i sitt genusarbete.
JAQT:s syfte är att förmedla vad jakt innebär och nätverken fungerar också
som rekryteringsbas av förtroendevalda till Jägareförbundets styrelser på
olika nivåer. JAQT- nätverk finns i nästan alla län.
Jägareförbundet har nått delar av sina uppsatta mål från 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.
Jägareförbundet har nu 12 003 kvinnliga medlemmar, vilket är åtta
procent av medlemskåren. I två av länsjaktvårdsföreningarna är andelen
kvinnliga medlemmar över tio procent.
För att både ta del av, och bidra till, forskningen och utvecklingen av
genusperspektiv i jakten sker kontakter med olika universitet, myndigheter
och organisationer: SLU, Stockholms universitet, Göteborgs universitet,
Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Rikspolisstyrelsen, Försvarsmakten,
Skogssällskapet, nordiska och europeiska jägarförbund, Svenska Vorstehklubben och Svenska Stövarklubben. Föreläsningar om det nationella
arbetet med JAQT har genomförts i olika sammanhang.
Kvinnliga jägare och genusperspektiv i jakten ger fortsatt positiv genomslagskraft i både riks- och länsmedia. Ett 40-tal journalister, studenter och
forskare har dessutom fått faktaunderlag och medieservice.
Nationella medieinslag: SVT God morgon Sverige, TV4 Nyhetsmorgon,
Expressen, STF-tidningen Turist, SR-P1/Studio Ett, SR/EkonomiEkot, SR-P1/
Nordengren & Epstein, SR/Sameradion, SR/tyska redaktionen, Moderaternas kvinnomagasin, Magasinet Voyage, GT, tidningen Land.
JAQT-nätverken i länen och tjänstemannakåren har fått stöd kring organisation av JAQT-nätverk, faktaunderlag om kvinnor i jakten och informationsmaterial. Jägareförbundet SO-Syd och Jägareförbundet SO-Mitt har
haft regionala JAQT-träffar med sina kontaktpersoner i länen. I projektet
"Kretsarna siktar framåt" så finns JAQT med i idébanken och i befattningsbeskrivningarna för att stödja kretsarnas styrelser. JAQT-nätverken har
deltagit både på större och mindre jaktmässor.
På www.jagareforbundet.se/JAQT finns länkar till nätverken. Samtliga
artiklar som har publicerats i Svensk Jakt Nyheter finns även på hemsidan.
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Kvinnliga jägare
och genusperspektiv
i jakten ger fortsatt
positiv genomslagskraft i både riksoch länsmedia.
Sven Linden

Ungdom
2012 ägnades bland annat till att utvärdera den befintliga ungdomsverksamheten. Målet är att hitta den bästa strukturen för en mer effektiv och
livskraftig verksamhet. Fokus ska ligga på förbättrad kommunikation i alla
led, utbildning och återrapportering. Ungdomsgruppen har jobbat med att
ta fram en struktur som ska vägleda arbetet framöver.
Under 2012 har vi fortsatt att informera om jakt och viltvård genom olika
ungdomsverksamheter som organiserats runt om i landet med hjälp av
ungdomsansvariga, förtroendevalda och samarbetspartners. Dessa aktiviteter inkluderade läger, ungdomsjakter, fadderjakter och skytteaktiviteter.
I SO-syd genomfördes kretskampen för första gången. Konceptet, som
även genomfördes i SO-mitt, startades i Värmland och är en länstävling
med fokus på skytte och kunskap.
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medlem
Arbetet att informera via skolorna fortsatte under året. I SO-Syd kontaktade tjänstemän samtliga sex naturbruksgymnasier i Skåne och har i sin tur
fått inbjudan ifrån fem av dem att hälsa på och informera bland annat om
Jägareförbundet och jakt.
I SO-Norr har jägarexamen drivits i skolorna som en del av den vanliga
verksamheten. Under 2012 fick alla rektorer i Norrbotten ett mejl angående
Jägarskolan i skolan och hur man kan använda ungdomsmaterial i den ordinarie undervisningen. Strukturarbetet ska fortsätta under 2013.

Integration
Integrationsprojektet fortsätter framåt. Under 2012 har verksamheten spridits till samtliga samverkansområden. Satsningar som riktar sig till nyanlända ungdomar planeras eller har genomförts i samtliga delar av landet.
Hittills har cirka 300 ungdomar mellan 15 och 19 år fått information om
jakt, Jägareförbundet och viltvård samt fått möjlighet att prova på bland
annat skytte, fiske och att snickra och sätta ut fågelholkar. Samarbetet med
skolor och kommuner har breddats och dessa partners har varit effektiva i
arbetet med att informera och marknadsföra projektet.
Projektet har även uppmärksammats i media, bland annat i ledarspalterna i Dagens Nyheter och Aftonbladet. Broschyren ”Världens Vilt” har
varit mycket uppskattad och har varit en stark resurs under mässorna på
Tullgarn och Bosjökloster samt internationella kvinnodagen i Södertälje.
Än så länge har vi delat ut ungefär 10 000 exemplar. I Världens vilt har vi
med hjälp av matlagningsintresserade personer med utländsk bakgrund
gjort recept med internationella influenser och viltkött som bas.
Projektet har också arbetat aktivt med olika samarbeten under året och
är en del av ett integrationsprojekt tillsammans med övriga medlemmar
inom Svenskt Friluftsliv. Under 2013 ska projektet fokusera på att utöka
sina insatser ytterligare för att integrera förtroendevalda och nya svenskar
i vuxen ålder. Tillsammans med Studiefrämjandet arbetar vi för att hitta
flera samverkansmöjligheter och projekt inom detta område.

Jakt för alla
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2012 var uppstart för projektet "Jakt för alla". Projektet, som finansieras
med medel från Allmänna Arvsfonden, riktar sig till personer med funktionsnedsättningar och som önskar att uppleva jakt och natur. Den treåriga
satsningen syftar till att öka tillgängligheten inom jakten.
Projektet har lyckats i sin marknadsföring med ett antal intervjuer på
lokalradiokanaler samt reklam i bland annat Reumatiker Världen, Paralympics 2012 (tematidning i Svenska Dagbladet) och Ystads Allehanda. Dessutom har broschyrer med information om projektet tagits fram och spridits
med hjälp av samarbetspartners och av deltagare på hjälpmedelsmässan
hjultorget i Kista samt jaktmässorna på Tullgarn, Fäviken och Bosjökloster.
Elva jaktarrangemang, inklusive en älgjakt i Torsby och en klövviltsjakt
vid Nynäs Slott, planerades och genomfördes under året. Projektet har
även strävat för att fler jaktskyttebanor ska bli tillgängliga.
Under 2013 ska projektet satsa på att bland annat förbättra målgruppens
deltagande i arrangemang med särskilt fokus på ungdomar. Naturaspekten
ska också lyftas fram.

r

informationsverksamhet

”

Intresset för
viltkött fortsätter
att öka. Idag äter
83 procent av
svenskarna
viltkött varje år.
Torbjörn Larsson
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Under 2012 arrangerades seminariet "Se men inte röra – svensk natursyn i
förändring" på Öster Malma. Syftet var att höja blicken och diskutera hur
vi konsumerar naturen i framtiden och vad det får för konsekvenser för till
exempel jakten. Inför en fullsatt sal talade bland annat miljöminister Lena
Ek tillsammans med Åsa Odell, LRF, Karin Åström, SNF och professorerna
Sverker Sörlin och Kjell Danell samt Göran Greider från Dalademokraten.
Svenska Jägareförbundet vill vara en öppen organisation med goda
relationer till journalister och media. Pressutskick, cirka tre per månad
med ungefär 80 000 visningar hos olika journalister och redaktioner har
genomförts. En aktiv pressbearbetning är viktig och vi lyfter fram allt från
vargfrågan till kvinnor i jakten. Under året har vi även deltagit vid en internationell konferens för skogs- och lantbruksjournalister.
Intresset för viltkött fortsätter att öka. Idag äter 83 procent av svenskarna
viltkött varje år. På förbundets sajt www.viltmat.nu ökar besöken för att
få veta mer om viltkött, var det kan köpas, lämnas in, recept med mera.
Sajten är ett naturligt nav för olika intressenter inom området för viltkött
som mat och resurs.
Jägareförbundet driver även ett viltmatprojekt inom Landsbygdsdepartementets satsning på "Sverige – det nya matlandet", där vi samarbetar
med andra viltmataktörer. Under året har till exempel SIK, Institutet för
Livsmedel och Bioteknik i Göteborg, tillsammans med Svenska Viltmatakademin, tagit fram tio nya viltmatprodukter, genom bland annat tumling,
korvstoppning, mörningsprocesser och att använda fettet från vilt på rätt
sätt. Pressmöten med matmedia har arrangerats. Projektet har förlängts
och pågår även under 2013. På jaktmässorna på Bosjökloster och Tullgarn
har vi deltagit med exempel på hur man bäst tar tillvara på vildsvinskött.
Samarbete sker med viltmatprojektet i Västmanland.
Under vecka 43 tog Svenska Jägareförbundet vildmarken till söder i
Stockholm under temat "Vildmarken kommer till stan", där man arrangerade allt från pressmöten, viltmatsmåltider, seminarier och informationsmöten. I en lokal, som formgivits som en modern jaktstuga, knöts många
kontakter med jägare, opinionsbildare, politiker, medier och beslutsfattare.
Vårt budskap var att vi vill ha ut fler i skog och mark. Även trendgurus
och initierade livsstilsskribenter uppmanar till att vi måste ut i naturen
och de oroas över att allt färre har kontakt med naturen. Tack vare denna
satsning nådde vi ut till nya kanaler, nya medier och kontakter. Man kunde
konstatera att det finns ett behov av mötesplats i Stockholm för jägare och
för branschen att träffas på.
Jägareförbundet bjöds in att tala vid Riksantikvarieämbetets höstmöte
där man blev varse att jägarkåren är en resurs i bevarandet av vårt kulturarv. Det är jägarna som är mest ute i skog och mark och både kan upptäcka
och vårda fornlämningar. Till exempel är det jägarna som ofta håller de
gamla namnen på platser vid liv och har berättelser som går i arv.
Svenska Jägareförbundet är även en aktiv deltagare i olika nätverk, såsom, Skogen i Skolan, Svenskt Friluftsliv och Rovdjurscentret de 5 stora.
Svenska Jägareförbundet fanns på plats under politikerveckan i Almedalen. I ett fullsatt seminarium med temat "Skogen har blivit läskig”
svarade representanter från de olika partierna på frågor från moderator
Henrik Ekman. Både Björn Sprängare och Bo Sköld fanns på plats och ville
lyfta frågan varför ”Svensson” inte längre besöker skogen i samma utsträckning som tidigare och vikten av att ”guida dem tillbaka till naturen”.

ett starkt mediepaket
Svenska Jägareförbundets tidningar Svensk Jakt, Svensk Jakt
Nyheter och Akila har utkommit enligt planerna för 2012.
I augusti 2012 beslutade GS, efter konsultation med förbundsstyrelsen, om nedläggning av Akila, från och med 2013. Orsaken till
nedläggningen består främst av två delar: Få prenumeranter och
ett förändrat sätt att inhämta information hos barn och ungdomar.
Akila har trots utökad marknadsföring inte lyckats att attrahera
tillräckligt många prenumeranter. Tidningens komposition med
naturkunskap i korta artiklar med många bilder har varit uppskattad. Men då unga människor allt mer söker kunskap och information från Internet har tidningens roll och uppgift försvagats av
denna samhällstrend. Under 2013 ska vi utvärdera hur vi ska kommunicera med naturintresserade barn och unga.
Svensk Jakt och Svensk Jakt Nyheter har under åren haft delvis
olika roller. Tidningarna ska inte ses som två tidningar utan som
en komposition av tidningsläsning för Jägareförbundets medlemmar. De har med andra ord haft delvis olika syften.
Svensk Jakts roll har varit att förmedla jaktkunskap och att odla
jaktlust och jaktglädje. Genom ett tilltal till läsarna med reportage
och artiklar får de en tidning som utgår ifrån läsarnas önskemål
om kunskap och nöjesläsning. Ett arbete med att höja bildkvaliteten i tidningen har genomförts, vilket lett till att en kontinuerlig
vidareutbildning i fotografering för journalisterna genomförs.
Svensk Jakt Nyheters roll har varit att förmedla nyheter, fördjupningar
och information om Jägareförbundets arbete, både på riks- och lokal nivå.
Flera fördjupade artiklar har fått särskild uppskattning.
Upphandling av tryckeriavtal har genomförts för båda tidningarna. Dessa
upphandlingar ledde till beslut att byta tryckeri. Från och med 2013 trycker
Sörmlands Grafiska AB Svensk Jakt och Bold Printing Group kommer att
trycka Svensk Jakt Nyheter.
Tidningarnas upplaga har minskat. Det är en trend som hänger ihop
med förbundets vikande medlemsantal. Kontrollerad TS-upplaga var för
Svensk Jakt 133 100 och Svensk Jakt Nyheter 135 700.
Svensk Jakts hemsida fortsätter att öka i popularitet. Under 2012 ökade
antalet unika besökare med 34 procent. Totalt hade vi 2,9 miljoner besök
på hemsidan. Det är en stor variation på vad hemsidesbesökarna söker
efter. Jaktplay, med filmvisning och webbkameran är väldigt populära.
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våra samverkansområden

SM i jakt genomfördes i maj på
Öster Malma.
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Under året har arbetet inom de tre samverkansområden som fältpersonalen indelas i dominerats av stöd till länsföreningar och kretsar i samband
med deras årsmöten, ordförandekonferenser samt av arbetet runt det nya
älgjaktsystemet.
Medlemsfrågan har också stått i fokus, såväl i arbetet inför länsföreningsstämmorna med att få stöd för en enhetlig medlemsavgift, som under slutet
av året när fältpersonal fick ökat ansvar för förbundets medlemsservice.
Vi har under året målinriktat arbetat med Vi-känslan inom samverkansområdena och inom hela Svenska Jägareförbundet. En tydligare struktur
och inriktning i vårt arbetssätt – från planering och genomförande till uppföljning – har implementerats inom organisationen och blivit en självklarhet i vårt arbete
Älgförvaltning har varit det mest prioriterade området inom samtliga
samverkansområden och information, utbildning och dialog om det nya
älgjaktssystemet har varit en starkt prioriterad uppgift inom hela fältorganisationen. Tusentals personer har fått information om det nya älgjaktssystemet. Sedan älgförvaltningsområdena och deras förvaltningsgrupper
blivit fastställda har jägarrepresentanterna inbjudits till informationsmöten. I en del län har det förekommit en tydlig polarisering mellan
markägar- och jaktintressen, medan övergången i andra län präglats av
stort samförstånd och gemensamma informationsinsatser.
Viltövervakningen och dess huvudmål att få en bättre täckningsgrad för
småviltrapporteringen, är också högt prioriterad i hela landet. Faktainsamlingen i samband med älgjakten har blivit mer splittrad än tidigare, när
flera skogsbolag ökat kraven på rapportering i andra system än viltdata.se.
Inom SO Mitt och Syd finns ett ökat intresse för spillningsinventering av älg
och rådjur.
Stora rovdjur väcker känslor och engagemang i nästan hela landet.
Regeringens beslut 2011-08-17 att stoppa vargjakten och ta bort ”taket”
på 210 vargar har även under 2012 skapat stor frustration i vargområdena,
vilket har krävt stora insatser från såväl förtroendevalda som personal.
I SO-Syd försvårades arbetet med trafikeftersök av ”Svenljungaupproret”, som var en uttalad protestaktion mot landets vargpolitik. Liknande
aktioner förekom även i Mellansverige, men avblåstes under hösten.
Vildsvinsfrågan står som tidigare starkt i fokus i delar av södra Sverige.
I SO-Norr har det nya fjällrådet, med färre ledamöter än tidigare, arbetat
vidare med olika frågor inom fjälljakten.
Våra utbildningar lockar, särskilt under vårperioden. Som exempel kan
nämnas utbildningar av förtroendevalda och jaktledare, företrädare för
viltvårdsområden samt om jakt på björn, vildsvin etc. Främst i norr har
flera jaktledarutbildningar köpts av storskogsbruket. Vidareutbildning av
skytteinstruktörer, skjutledare och provledare har genomförts på många
platser. I flertalet län har jägarskolor besökts av konsulenter eller förtroendevalda. Såväl jaktjuridik som annan ”jägarkunskap” samt marknadsföring och information om behovet av att organisera sig, har stått på programmet vid dessa viktiga möten med blivande jägare.
Ungdomsverksamhet bedrivs i alla län, men aktiviteten varierar starkt
mellan kretsarna. Ungdomsläger, kretskamp och ungdomsjakter är exempel på aktiviteter.
Under våren har verksamheten till viss del präglats av "SM i jakt" som
genomfördes på Öster Malma. Hela fältets ungdomsansvariga har till-

sammans planerat och genomfört ett SM som har fått många lovord och
stärkt vi-känslan inom hela förbundet.
Medlemsrekrytering har under året varit i fokus och vid stora mässor
som Fäviken, Tullgarn och Bosjökloster har såväl förtroendevalda som
personal haft stort fokus på medlemsvård och rekrytering.
Sedan förbundsstyrelsen i november beslutade att återinföra medlemskategorin "medlemskap utan tidning med försäkring", har administratörerna varit behjälpliga med medlemsservice.
Som ett stöd för länsföreningar och jaktvårdskretsar har projektet
”Kretsarna siktar framåt” genomförts under året. Arbetsgrupper med
förtroendevalda och personal inom samverkansområdena genomförde en
enkät bland län och kretsar (55 procent av kretsarna inkom med svar). Vid
en gemensam workshop med de tre arbetsgrupperna togs grunderna till en
”Idébank för kretsverksamhet” fram. Efter komplettering med befattningsbeskrivningar för kretsfunktionärer färdigställdes materialet i januari 2013.
Inom varje samverkansområde samordnas, planeras och följs verksamheten upp vid SO-råden, där länsordföranden, länsansvariga konsulenter
samt SO-chefen deltar. Arbetet i viltförvaltningsdelegationerna följs också
upp vid möten inom respektive område.
De anställda har en bred kompetens och ett stort engagemang. Under
vissa perioder blir arbetsbelastningen oönskat hög. Den nya älgförvaltningen kommer även 2013 att kräva en mycket stor arbetsinsats varför det
kommer att bli nödvändigt att göra viss prioritering av verksamheten.
Samarbetet inom personalorganisationen och mellan förtroendemannaoch personalorganisationen fungerar i stort sett bra.
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internationellt
En stor del av förbundets internationella intressebevakning har under året
skett genom täta kontakter med organisationerna Nordisk Jägersamvirke
(NJS), den europeiska jägarfederationen (FACE) och det internationella
jägarförbundet (CIC) med fokus på FACE:s verksamhet. FACE:s syfte är att
bevaka och påverka EU. Under året firade federationen 35-års jubileum.
Vargfrågan har en tydlig EU-prägling och ett flertal uppvaktningar har
genomförts hos både kommissionen och Europaparlamentet. Verksamheten har varit inriktad på att skapa förståelse för den svenska förvaltningen och även få mer information om kommissionens syn på frågan
vilket varit till stor nytta på nationell nivå.
Blyfrågan är fortsättningsvis aktuell och mycket tid har lagts på revideringen av vattenramdirektivet. Genom aktivt arbete undveks en uppgradering av blyets farlighet vilket kunde ha resulterat i ett omfattande förbud
mot användning av bly i till exempel ammunition, innan något annat alternativ finns tillgängligt. FACE:s arbetsgrupp för bly i ammunition har aktivt
följt frågan och bedrivit ett omfattande informationsutbyte.
Nordisk Jägersamvirke fick under året en ny ordförande i form av finske
Lauri Kontro. NJS fokus har legat på att påverka FACE i en för nordiska
jägare positiv riktning. Beslut togs även att stärka den nordiska närvaron
i Bryssel genom att placera NJS generalsekreterare för längre perioder i
Bryssel och genom en projektanställning av en person som ska stärka upp
FACE- kontorets kompetens när det gäller rovdjursfrågor.

utbildning
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Intresset för att ta jägarexamen har varit fortsatt högt och den senaste sammanställningen visar att drygt 11 000 personer runt om i landet avlade det
teoretiska provet. Det innebär också ett fortsatt stort intresse för kursboken
som sålde över 8 000 exemplar under fjolåret. Utbildningar av Jägarskolans
instruktörer har fortsatt i mindre skala under året och nu finns cirka 550
instruktörer som har tillgång till Jägareförbundets utbildningsmaterial.
Jägarskolan på e-jakt har nu funnits i två år och cirka fem procent av
provtagarna har hittills valt att läsa in de teoretiska kunskaperna via den
webbaserade utbildningen. Kursen uppdateras löpande och under året har
bland annat ytterligare en anpassning för mobiltelefoner introducerats.
Studiefrämjandet har som planerats börjat använda e-jakt för instruktörsledda distansutbildningar i en mindre skala. Om efterfrågan finns kommer
Jägarskolan som distansutbildning att utvecklas vidare under 2013.
Utbildning och temakvällar är en betydande verksamhet inom organisationen. Under året har jägarna haft störst intresse för utbildningar som
handlat om förvaltningen av älg, vildsvin, kron- och dovvilt samt jaktledarskap. Efterfrågan på viltundersökarutbildningar har också ökat. Även
inom ämnesområden som rävlock, gås- och säljakt genomförs kurser. Jaktutbildningar innehållande både teori och praktik med främst vildsvin och
dovvilt på schemat har arrangerats på ett flertal platser runt om i landet.
En nationell utbildning för jaktledarinstruktörer har genomförts liksom
förtroendemannautbildningar såväl inom länsjaktvårdsföreningarna som
på nationell nivå.

Öster Malma
Med målsättningen att Öster Malma ska utvecklas till Sveriges jakt- och
viltvårdscentrum öppnades Wildlife Park den första maj.
Etableringen finansieras genom skogsuttag på Öster Malma samt med
bidrag från länsstyrelsen och ett särskilt projektstöd via ett leaderprojekt.
I juni genomfördes en formell invigning med Mattias Klum och 130 inbjudna gäster.
Drygt 5 300 besökare registrerades i Wildlife Park under sommaren.
Besökarna har bland annat bidragit till att restaurangen har redovisat ”all
time high”. Under maj-oktober 2012 besöktes Öster Malma av minst 37 000
personer. Roligt är också att fastigheten nyttjas för forskning, såväl avseende utfodringsförsök som i det pågående projektet Sydälg.
Många minnesvärda konferenser genomfördes under året på Öster
Malma. Svenska Stövarklubben firade sin 100 åriga tillvaro med att bland
annat arrangera sitt Stövarfullmäktige, med internationella gäster. Föreningen Sveriges Älgparker genomförde sin årsstämma, liksom Jägareförbundets återkommande ordförandekonferenser med representanter från alla
länsjaktvårdsföreningar.
Under ett flertal år har större seminarium genomförts och under 2012
blev temat "Se men inte röra – svensk natursyn i förändring".
Öster Malma erhöll under året ett flertal mycket uppskattade gåvor,
bland annat fågelsamlingar, horn, jaktlitteratur och äldre jaktföremål.
2012 var ett intensivt utbildningsår med viltmästarkurs under tiden
januari till augusti, välfyllda kortkurser, E-jakt på nätet, distanskurs
tillsammans med SLU Umeå, jaktelevsutbildning, med mera.
Nytt för denna viltmästarkurs var att även personer utan praktisk bakgrund inom jakten var välkomna att söka. På grund av två sena avhopp
blev endast en av platserna besatt. Således bestod kursen av 15 studenter
med praktisk bakgrund och en med akademisk bakgrund. Utvärderingen
tillsammans med Sveriges Yrkesjägareförening (SYF) visade på stora fördelar med att ha deltagare med olika bakgrund.
”Fastighetsåret” inleddes redan de första dagarna i januari med att
restaurera Kvarndammen som läckte rejält. Under året färdigställdes sedan
en uppfödningsanläggning för fjällgås (fjällgåsprojektet), reningsverk för
praktik- och elevhus samt Café Jägarboden.
Tillsammans med Öster Malma jaktvårdskrets arrangerades finalen
i Jägarduvan i anslutning till det nybyggda klubbhuset vid skjutbanan.
Jaktvårdskretsen och ett flertal privata sponsorer bidrog till att vi nu har en
ändamålsenlig skytte- och utbildningsanläggning.
Besökare, medlemmar, konferensgäster, personal med flera har alla
bidragit till att verksamheten 2012 tog ett stort steg mot målsättningen för
Öster Malma – Sveriges jakt och viltvårdscentrum.

”

Med målsättningen
att Öster Malma
ska utvecklas till
Sveriges jakt- och
viltvårdscentrum
öppnades Wildlife
Park den första maj.
Lars Ingelmark
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JÄGAREFÖRBUNDET SERVICE AB
Jägareförbundet Service AB är ett av Svenska Jägareförbundet helägt
aktiebolag som bedriver restaurang, konferens, hotell och vandrarhem,
catering, gårdsbutik, sommarcafé och slakteriverksamhet på Öster Malma.
Verksamheten bedrivs inte fullt ut på strikt kommersiell grund eftersom
stor hänsyn tas till organisationens behov av bolagets tjänster.
Bolaget omsatte 2012 totalt 14,1 mkr (12,6 mkr) vilket är en ökning med
11 procent från föregående år. Under året genomfördes 350 konferens- och
gruppbokningar och boendet genererade 5 632 rumsnätter. Bolaget fortsätter att visa ett positivt ekonomiskt resultat.
Restaurangen serverade 24 912 dagens lunch, 3 212 konferensluncher,
3 420 personer besökte vår vilda söndagsbuffé, 737 personer besökte vår
vilda grillbuffé under juli månad, 2 230 vilda julbord serverades, cirka
3 000 besökte årets julmarknad då bland annat 494 personer åt lunch,
5 648 besökte den nyöppnade Wildlife Park. Ett stort antal gäster besöker
oss även utan att nyttja någon av de produkter vi statistiskt kan mäta.
Under 2012 anställdes en ny köksmästare vars uppdrag är att fortsätta
det vi påbörjade 2011 med att profilera och kvalitetsutveckla Öster Malmas
restaurangkoncept. Under 2012 öppnade vi även i anslutning till Wildlife
Park sommarcafé och butik i Jägarboden. Caféet är öppet alla dagar under
perioden maj–augusti.

SVENSK VÅTMARKSFOND
Svensk Våtmarsfond är en stiftelse som bildades 1995. I fonden samarbetar
Svenska Jägareförbundet, Sveriges Ornitologiska Förening (SOF) och Världsnaturfonden (WWF). Lantbrukarnas riksförbund (LRF) är också med.
H.M. Konungen är fondens höge beskyddare.
Svenska Jägareförbundet 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 var också att uppnå större effekt i våtmarksarbetet
med landets främsta naturvårdsorganisationer och med insikt om den
negativa trenden för våtmarksberoende arter både nationellt och internationellt.
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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.
Sveriges Vildnad har till ändamål att dels befrämja utvecklingen för och
säkerställandet 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.
Sveriges Vildnad står under förvaltning av ett förtroenderåd. Som
styrelse i stiftelsen fungerar Jägareförbundets styrelse. Stiftelsen har ett
förtroenderåd av högst 60 personer som årligen samlas för att bland annat
fatta beslut om verksamheten.
I Sveriges Vildnads regi genomfördes två seminarier under 2012, ett med
titeln ”Vindkraftens inverkan på faunan och människan” och ett med titeln
”Jakttider på småvilt – på vilka grunder sätts jakttiderna och vilken betydelse har jakten för respektive art?”

Jägareförbundets Utvecklings AB
Ändamålet med bolaget är att utveckla Svenska Jägareförbundets digitala
närvaro och för närvarande pågår arbete med nya hemsidor som lanseras
under 2013 samt utvecklande av WeHunt.
Avsikten med WeHunt är att på en för jägaren rimlig ekonomisk nivå,
kunna införskaffa en lösning i form av en mobilapp som nationellt fungerar
för samtliga i praktisk jakt. I dagsläget är det cirka 6 000 som laddat ner
appen. Nedladdningarna avstannade när Apple valde att byta sina kartor
som ligger som underlag, vilka inte alls fungerar i jaktliga sammanhang.
Inför sommaren 2013 kommer istället Lantmäteriets fastighetskarta att
utgöra kartunderlaget, vilket skapar helt nya förutsättningar.
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ekonomi
Det operativa resultatet för år 2012 uppgick till -14,6 mkr (-1,3 mkr).
Resultatet efter finansnetto uppgick till -11,3 mkr (-2,5 mkr).
På intäktssidan når vi inte upp till budget avseende medlemsavgifter,
samarbetsavtal, bidrag och anslag samt förlags- och profilprodukter.
Mårdhundsprojektet, ett EU-projekt från Life+ har gett intäkter om 9,4 mkr
(11,3 mkr).
Förbundets anslag för det allmänna uppdraget från viltvårdsfonden uppgick till 49,6 mkr (50,5 mkr). Anslaget svarar för 31 % (30 %) av den totala
finansieringen och är avgörande för förbundets möjligheter att fullfölja det
allmänna uppdraget.
Medlemsintäkterna under år 2012 uppgick till 65,9 mkr (67,7 mkr).
Detta motsvarar 41 % (41 %) av verksamhetsintäkterna. Resterande del av
intäkterna genereras av bland annat prenumerations- och annonsintäkter,
samarbetsavtal samt förlagets försäljning.
Verksamhetens totala kostnader inklusive avskrivningar uppgick till 176,6
mkr (168,2 mkr).

Tillgångar och kapital
Jägareförbundets totala tillgångar uppgick per den 31/12 2012 till 91,7 mkr
(88,9 mkr).

Byggnader och mark
Fastigheten Öster Malma har ett bokfört värde av totalt 42,3 mkr (42,2
mkr).

Värdepappersportfölj
Jägareförbundet har avtal med en extern kapitalförvaltare om diskretionär
förvaltning av förbundets värdepappersportfölj. Förvaltningen sker med
stöd av en av förbundsstyrelsen beslutad kapitalförvaltningspolicy som har
en försiktig prägel.
Värdepappersportföljen som helhet har värderats enligt lägsta värdets
princip. Marknadsvärdet av värdepappersportföljen uppgick per den 31/12
2012 till 26,6 mkr (22,6 mkr).

Eget kapital
Det egna kapitalet består av Framtidsfond 0,5 mkr (0,5 mkr), Trygghetsfond* 12,8 mkr (12,8 mkr), Dispositionsfond 9,7 mkr (12,3 mkr) samt årets
resultat -11,3 mkr (-2,5 mkr), totalt 11,7 mkr (23,1 mkr).

Investeringar
Under år 2012 har förbundet gjort investeringar för 3,3 mkr (4,4 mkr).
Dessa investeringar består i huvudsak av renoveringar av fastigheter på
Öster Malma.

*Förbundsstyrelsen
slog tillsammans med
länsföreningarna 2003
fast att Svenska Jägareförbundet ska sträva
efter att bygga upp ett
eget kapital om motsvarande 20 mkr fram
till utgången av 2008,
samtliga länsföreningarna bidrog till detta
med 20 kronor per
medlem.
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ekonomi
Medlemsuppdraget
Inför 2012 spände vi bågen ordentligt både vad gäller att satsa på medlem och kommunikation i syfte
att öka medlemsantal och intäkter. Tyvärr är det bara att erkänna att vi missade målet vi satte ekonomiskt. Medlemsintäkterna nådde inte upp till budget och kostnaderna gick inte att dra ner i samma
takt. Allt finns att läsa i den ekonomiska redovisningen. Självklart får det konsekvenser och det krävs
att vi tillsammans fokuserar på hur vi ska prioritera kommande år.
Vi, liksom andra medlemsorganisationer, står inför ett antal utmaningar och möjligheter i framtiden.
Att säkerställa reell medlemsnytta är en helt avgörande och grundläggande utmaning, som har blivit
ännu mer påtaglig under 2012. Vår omvärlds förändring, den tekniska utvecklingen och mediernas
samt EU:s påverkan på de jaktpolitiska frågorna är andra viktiga utmaningar att hantera. Den fortsatta
urbaniseringen i samhället är kanske den faktor som påverkar oss mest, eftersom den ställer nya krav
på oss för att säkerställa allmänhetens förståelse och positiva attityd för jakten i framtiden.
Svenska Jägareförbundet är en framgångsrik organisation och vi ska fortsätta vara det. Men, varje
framgångsrik organisation måste då och då ställa sig frågan. Vart är vi på väg och varför?
Syftet med ett sådant arbete är att staka ut den långsiktiga färdriktningen och därefter agera för att
säkerställa fortsatt framgång. Det arbetet togs beslut om i november 2012. Från och med januari 2013 är
arbetet i full gång genom projektet ”Jakten på framtiden”, där vi strävar efter att till årsstämman 1-2 juni
2013 ta beslut om den fortsatta strategiska utvecklingen.
Vilka förutsättningar har vi då? Vi har en rikstäckande kompetent organisation. Vi har en kunnig,
passionerad och engagerad medlemsorganisation. Vi har i grunden bra informationskanaler och nätverk samt vi har allmänhetens uppdrag att leda delar av den svenska jakten och viltvården. Den största
utmaningen ligger nog i att vi själva gör en bra analys, pekar ut färdriktningen för framtiden och framförallt att vi vågar ta beslut och agera gemensamt.

Allmänna uppdraget
Det finns idag ingen anledning att anta att Svenska Jägareförbundet på kort sikt står inför någon förändring avseende det allmänna uppdraget. Förbundets roll i jakt- och viltförvaltningsarbetet är som
sagt fortsatt stark och vilar på en grund bestående av ett brett engagemang från förtroendevalda 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 och effektivisera arbetet, organisationen och vår kompetens bland tjänstemän och förtroendevalda för att möta
omvärldens krav på en seriös organisation.

Övriga intäkter
Anslag och bidrag består till större delen, 9,4 mkr 2012, av intäkter relaterade till mårdhundsprojektet
och resterande hänförs till anslag rörande jägarexamen. 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 vinstmedel, trygghetsfond
12 836 tkr, dispositionsfond 9 746 tkr samt årets resultat -11 325 tkr, tillsammans 11 257 tkr, disponeras
enligt följande:
Balanseras i Trygghetsfond
Balanseras i Dispositionsfond
				

11 257 tkr
0 tkr
11 257 tkr

Disponibla vinstmedel i dotterbolag som ingår i koncernen uppgår till 2 499 tkr (2 078 tkr).

Resultaträkning
Belopp i tkr		 Not
			
Övriga intäkter		
1

2012

2011

29 684

31 121

Viltvårdsfonden			

49 600

50 500

Anslag och bidrag			

14 596

13 919

Medlemsavgifter och samarbetsavtal			

68 132

71 383

162 012

166 923

			

					
Rörelsens kostnader				
Tryckning och distribution			

-19 812

-20 942

-5 136

-5 228

2

-75 943

-68 548

Personalkostnader		3

-70 447

-68 428

-5 256

-5 122

-14 582

-1 345

Handelsvaror			
Övriga externa kostnader		
Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillg.		

4

Operativt resultat			

				
				
Resultat från finansiella poster				
Ränteintäkter och liknande resultatposter		

5

3 985

3 522

Räntekostnader och liknande resultatposter		

6

-728

-4 690

-11 325

-2 513

Resultat efter finansiella poster			

				
				
Årets resultat			

-11 325

-2 513
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balansräkning
Belopp i tkr		 Not

2012-12-31

2011-12-31

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

7

2 482

3 862

			 2 482

3 862

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

8

42 333

42238

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

9

2 251

2 881

			44 584

45 119

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

10

250

200

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

10

2

2

252

202

47 318

49 183

			
Summa anläggningstillgångar			

				
Omsättningstillgångar				
Varulager m m 				
Färdiga varor och handelsvaror...................................................................		 4 450

6 313

			 4 450

6 313

Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar................................................................................................		 4 188

4 191

Övriga fordringar............................................................................................		 7 582

1 820

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

914

1 990

			12 684

8 001

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

22 569

11

12

26 567

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

679

2 851

44 380

39 734

			
SUMMA TILLGÅNGAR			

38

91 698

88 917

Belopp i tkr		 Not

2012-12-31

2011-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Eget kapital

13

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

539

535

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

12 836

Dispositionsfond.............................................................................................		 9 746

12 259

Årets resultat...................................................................................................		-11 325

-2 513

			11 796

23 117

Kortfristiga skulder				
Checkräkningskredit (limit 40 000 Tkr).....................................................		27 611

7 446

Leverantörsskulder.........................................................................................		 9 291

9 792

Övriga skulder.................................................................................................		 1 891

1 982

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

14

41 109

46 580

			79 902

65 800

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER			

88 917

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser	
		

91 698

				

Ställda säkerheter...........................................................................................
För egna skulder och avsättningar..............................................................				
Fastighetsinteckningar....................................................................................		40 000

40 000

Summa ställda säkerheter			

40 000

40 000

Ansvarsförbindelser.......................................................................................		
Borgen för dotterbolag.................................................................................		

800

800
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kassaflödesanalys
Belopp i tkr			

2012

2011

				

Den löpande verksamheten				
Resultat efter finansiella poster...................................................................		-11 325

-2 513

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m........................		 3 910

7 547

			-7 415

5 034

Kassaflöde från den löpande verksamheten				
före förändringar av rörelsekapital				
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital				
Ökning(-)/minskning(+) av varulager..........................................................		 1 838

-310

Ökning(-)/minskning(+) av rörelsefordringar...........................................		 -4 683

-197

Ökning(+)/minskning(-) av rörelseskulder................................................		 -6 064

-3 812

Kassaflöde från den löpande verksamheten			

-16 325

716

			

Investeringsverksamheten				
Förvärv av materiella anläggningstillgångar...............................................		 -3 340

-4 120

Kassaflöde från investeringsverksamheten			

-3 340

-4 120

-50

0

Inköp av kortfristiga placeringar..................................................................		-20 470

-21 215

Försäljning av kortfristiga placeringar.........................................................		17 847

41 483

Upptagna/amorterade lån.............................................................................		20 165

-28 061

Kassaflöde från finansieringsverksamheten			

-7 794

			

Finansieringsverksamheten				
Inköp av dotterbolag......................................................................................		

17 492

			
Förändring av likvida medel..........................................................................		 -2 172

-11 199

Likvida medel vid periodens början............................................................		 2 851

14 050

Likvida medel vid periodens slut			

2 851

679

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

3

4

Förlust vid försäljning av kortfristiga placeringar.....................................		 1 550

1 303

Vinst vid försäljning av kortfristiga placeringar.........................................		 -1 248

-809

Värdejustering av kortfristiga placeringar..................................................		 -1 676

1 779

Nedskrivning av varulager.............................................................................		

40

25

148

Avskrivningar...................................................................................................		 5 256

5 122

			 3 910

7 547

fem år

(i sammandrag)

Belopp i tkr

2012

2011

2010

2009

2008

Övriga intäkter

29 684

31 121

33 700

32 207

36 025

Viltvårdsfonden

49 600

50 500

50 200

48 600

47 800

Anslag och bidrag

14 596

13 919

11 081

7 911

6 468

Medlemsavg. & samarbetsavt.

68 132

71 383

74 421

77 121

74 328

Summa intäkter

162 012

166 923

169 402

165 839

164 621

Rörelsens kostnader

176 594

168 268

171 480

170 816

167 224

Operativt resultat

-14 582

-1 345

-2 078

-4 977

-2 603

Finansiellt netto

3 257

-1 168

3 202

4 557

-3 668

Årets resultat

-11 325

-2 513

1 124

-420

-6 271

Balansomslutning

91 698

88 917

123 299

122 340

119 419

39,6

38,6

36,2

34,1

33,0

-48,9

-9,8

4,6

5,9

-20,6

Balanslikviditet %

55,5

60,4

117,6

113,9

125,0

Soliditet % (per 31/12)

12,9

26,0

20,8

20,0

19,4

Antal medlemmar (per 31/12)

149 546

175 434

179 002

183 195

181 934

Antal jaktkort

271 063

268 816

261 475

258 406

260 425

55,2

65,3

68,5

70,1

69,8

133 100

137 400

141 900

142 700

148 000

109

110

108

102

103

Nyckeltal
Anslag / totala intäkter %
Egen kapitaltillväxt %

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

Egen kapitaltillväxt = utgående eget
kapital/ingående eget kapital * 100
Balanslikviditet = omsättningstillgångar
/kostfristiga skulder * 100
Soliditet = eget kapital per 31/12
/balansomslutning per 31/12 * 100
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noter
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 minskat 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 lägsta 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 173 873 tkr
(174 384 tkr). Summa rörelsekostnader hade uppgått till 188 095 tkr (174 998 tkr). Operativt resultat
hade uppgått till -14 222 tkr (-650 tkr). Finansiellt netto hade uppgått till 3 281 tkr (-1 169 tkr) och årets
resultat hade uppgått till -10 959 tkr (-1 819 tkr).
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Not 1

Omsättningens fördelning 				

2012		

2011

Omsättning per väsentligt intäktsslag				
Prenumerationer/Annonsintäkter				10 888

10 656

Förlagsförsäljning				 8 076

8 384

Kursgårdstjänster/Kurser				 4 236

4 410

Övrigt				 6 484

7 671

				29 684

31 121

Not 2

Övriga externa kostnader				

2012		

2011

Forskartjugan, medl.försäkring och övr. dir. kostnader				

18 868

15 125

Lokal- och fastighetskostnader				

9 020

9 007

Förbrukningsinv., reparation, underhåll och leasing inv.				

4 969		

7 006

Rese- och transportkostnader				

4 533

3 839

Försäljningskostnader				 8 437

4 835

Kontorsmaterial, trycksaker, tele och porto				

9 780

10 251

Förvaltningskostnader				 2 832

3 147

Externa tjänster				12 275		

9 796

Övriga kostnader				 5 230

5 542

Summa				75 943

68 548

Not 3

Anställda och personalkostnader				

2012		

2011

Sverige				

109

110

Varav män				

67%

69%

Ordföranden				

185		

514

Styrelsen				

207

210

Generalsekreterare				 1 943		

1 892

Medelantalet anställda				

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader				

Förtroendevalda				

429

176

Övriga anställda				44 603

43 562

Summa				47 367

46 354

Sociala kostnader				19 725

19 640

Varav pensionskostnader				 4 792		

5 439
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Arvoden till styrelseledamöter och övriga förtroendevalda redovisas i resultaträkningen under posten övriga externa kostnader.
Till styrelsens ordförande har arvode om 185 tkr (514 tkr) utgått.
Till nuvarande generalsekreterare har lön om 972 tkr (1 892 tkr)
utgått. Till tidigare generalsekreteraren utgår lön till och med
30 juni 2013. För den lön som utgår efter tid då avgående generalsekreteraren står till förfogande har reservering gjorts 2011 med
900 tkr avseende lön och med 283 tkr avseende sociala kostnader.
Halva reserveringen kvarstår i 2012 års bokslut.
Till styrelsens ordförande och övriga styrelsemedlemmar utgår
arvode enligt årsstämmans beslut. Ersättning till generalsekreteraren
beslutas av styrelsen. Generalsekreterarens pension tecknas enligt
ITP-planen med pensionsålder 65 år. Vid uppsägning från förbundets
sida gäller en uppsägningstid om 6 månader, vid uppsägning från
generalsekreterarens sida 6 månader. Vid uppsägning från förbundets sida har generalsekreteraren rätt till ytterligare 6 månaders
ersättning utan arbetsskyldighet.

Not 4 Avskrivningar av anläggningstillgångar				

2012		

2011

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

-1 381

Byggnader och markanläggningar........................................................			 -2 991

-2 577

Inventarier, verktyg och installationer.................................................			 -885

-1 164

				-5 256

-5 122

Not 5

2012		

2011

Ränteintäkter, övriga...............................................................................			

202

1 806

Utdelningar............................................................................................... 			

935

907

Utdelning från dotterbolag...................................................................			 1 600		

0

Vinst vid avyttring av värdepapper......................................................			 1 248

809

				 3 985

3 522
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Ränteintäkter och liknande resultatposter				

Not 6

Räntekostnader och liknande resultatposter				

2012		

2011

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

-700

-1 600

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

-1 550

-1 303

Återförd nedskrivning/Nedskrivning av värdepapper.....................

1 676

-1 779

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

-154

-8

		
-728
-4 690
Not 7

Programvara			

2012-12-31

2011-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden				
Vid årets början		

6 903

6 903

Nyanskaffning		
0
0

		
6 903
6 903
Ackumulerade avskrivningar enligt plan		
Vid årets början		

-3 041

-1 661

Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden		

-1 381

-1 380

		
- 4 421
-3 041
Redovisat vid årets slut		
Not 8

Byggnader och mark			

Ackumulerade anskaffningsvärden

2 482
2012-12-31

3 862
2011-12-31

.		

Vid årets början		

63 110

59 995

Nyanskaffningar		
3 529
3 115
Investeringsbidrag		
-440

0

		
66 199
63 110
Ackumulerade avskrivningar enligt plan			
Vid årets början		

-20 872

-18 295

Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden		

-2 994

-2 577

		
-23 866
-20 872
Redovisat vid årets slut		

42 333

42 238

Taxeringsvärde, byggnader		

9 112

8 628

Taxeringsvärde, mark		

44 672

45 136

		
53 784
53 764
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Not 9

Inventarier, verktyg och installationer		

2012-12-3 1			

2011-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden				
Vid årets början		

23 978				

22 715

Nyanskaffningar			
251				
1 263
24 229			

23 978

Ackumulerade avskrivningar enligt plan				
Vid årets början
Årets avskrivning enligt plan 		

Redovisat vid årets slut
Not 10

Andelar i koncernföretag		

-21 097			

-19 934

-881			

-1 163

-21 978			

-21 097

2 251				

2 881

2012-12-31		

2011-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden				
Aktier i dotterbolag		

250			

200

Andra långfristiga värdepapper		

2			

2

Redovisat vid årets slut		

252			

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

Jägareförbundet Utvecklings AB, 556889-6953, Nyköping

500			

100				
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Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.			 		
2012-12-31					
2011-12-31
Förutbetalda lokalhyror, leasingavtal och övriga poster.................				 914 			

1 990

.................................................................................................................... 				 914		 		

1 990

Not 12

Kortfristiga placeringar

Börsaktier
Onoterade aktier
Räntebärande värdepapper

Bokfört värde		 Marknadsvärde
18 363
500
7 704
26 567

46

19 612
0
7 650
27 262

Not 13

Eget kapital
Trygghetsfond/
Framtidsfond

Dispositionsfond

Årets
resultat

Utgående balans enligt balansräkning
föregående år..............................................................................

13 371

12 259

-2 513

Avsättning till Dispositionsfond.............................................. 		
-2 513

2 513

Disposition enligt årsstämmobeslut
Gåvor till Framtidsfond.............................................................

4

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

-11 325

Vid årets slut		

9 746

-11 325

2012-12-31

2011-12-31

13 375

Trygghetsfond förklaras under Eget kapital, första stycket sid 35.
Dispositionsfond är Fritt eget kapital.
Framtidsfondens syfte är att genom bidrag stödja framtidsfrågor inom jakten.

Not 14

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		

Förutbetalda medlemsavgifter		

32 115		

33 359

Semesterlöneskuld		

3 287		

3 047

Övriga poster		

5 707

10 174

41 109

46 580

47

Öster Malma den 6 mars 2013

Vår revisionsberättelse har lämnats 2013-03-12
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