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föRBundSoRdföRAndEn HAR oRdET

Verksamhetsberättelsen är en utmärkt läsning
Vårt interna arbete med att få balans i ekonomin och att prioritera
våra arbetsuppgifter börjar ge resultat. Det är mycket glädjande att
vi så snabbt kunnat vända den fleråriga negativa utvecklingen av vårt 
operativa resultat till ett nollresultat 2013. 

Vi har också på ett mycket konkret sätt börjat förverkliga de strategiska mål som förra årets
förbundsstämma beslutade om. Den nya tjänstemannaorganisationen är snart på plats och 
kan börja arbeta med en tydligare inriktning och skarpare krav att uppnå våra mål. 

Detta interna arbete har tagit tid och stor energi har lagts ned bland både förtroendevalda 
och tjänstemän för att åstadkomma ett bra resultat. Ett stort tack till er alla för väl genom-
fört arbete!

Vår viktigaste uppgift just nu är att aktivt delta i utformandet av en ny jaktlag. Den pågående 
jaktlagsutredningen har ett avgörande inflytande på hur jakten kommer att bedrivas i fram-
tiden i vårt land. Alla jägare kommer att beröras av resultatet av utredningens arbete om 
den vinner gehör i riksdagen. 

I jämförelse med många andra europeiska länder har vi en unik jakttradition som om-
fattar alla kategorier människor. Det är en styrka att veta att vi i Jägareförbundet har
medlemmar från alla delar av landet och alla tänkbara yrkeskategorier. Jaktutövningen 
har också en stor acceptans bland allmänheten. Vi brukar använda det lite udda begreppet 
allmogejakt, som leder tankarna till den folkrörelse som jakten och viltförvaltningen vilar 
på. Den är väl förankrad hos den svenska allmänheten. 

Allt detta vill vi behålla även med en ny jaktlag. Vi värnar därför om jägarnas frihet och är 
naturligtvis beredda att ta fortsatt ansvar för viltförvaltningen. Vår höga jaktetik är grunden 
för förtroendet från allmänheten och de politiska beslutsfattarna. Därför sätter vi etiken i 
centrum i vårt interna arbete det kommande året.

Trots en stor arbetsbelastning med begränsade resurser och en pågående omorganisation 
har förbundet genomfört ett omfattande arbete för medlemmarna och deras intressen. 

Verksamhetsberättelsen är en utmärkt läsning för att
se vilken kompetens och bredd vår organisation besitter.

Björn Sprängare
förbundsordförande
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gEnERALSEKRETERAREn HAR oRdET

Ett tufft men framåtblickande år!
Om jag kortfattat ska beskriva 2013 så började året med en tuff upp-
försbacke, såväl ekonomiskt som medlemsmässigt, men genom en 
rejäl kraftansträngning skapade vi medvind i uppförsbacken. 

Under första kvartalet genomförde hela organisationen - från medlem 
till förbundsledning - projektet Jakten på framtiden i syfte att skapa engagemang och en gemensam 
strategisk målbild för framtiden. Vid förbundets årsstämma 2013 tog en enad stämma beslut om 
vår strategiska målbild 2017. Vi vet nu vilka omvärldsfaktorer vi behöver arbeta med, vi vet vad våra 
medlemmar och förtroendevalda vill; Svenska Jägareförbundet har en färdplan för framtiden!  

Några nedslag i vad vi genomförde/uppnådde under 2013:
I vildsvinsförvaltningen har vi verkligen lyckats under jaktåret, vi har ökat avskjutningen med 
nästan 100 procent och därmed minskat skador för markägarna. Att samverka lokalt och hålla ett 
högt jakttryck har varit ett framgångskoncept. I rovdjursfrågan har ett fantastiskt arbete utförts av 
förtroendevalda och tjänstemän vilket märkts i såväl vargkommittén, som i regeringens rovdjurs-
proposition liksom i riksdagsbeslutet som såg ganska bra ut. I alla fall i teorin. Men tyvärr har be-
slutet inte efterlevts i praktiken. Vi har istället fått en juridisk cirkus som varken gynnar människa, 
varg eller samhälle att ta tag i.

Vi har under året vänt den negativa medlemstrenden. Förtroendevalda, medlemmar och anställda 
har gjort ett bra jobb. Nu gäller det att vi långsiktigt klarar av att rekrytera nya medlemmar liksom 
att behålla de vi redan har. En central del i rekryteringsarbetet är att informera och sälja in vad 
Svenska Jägareförbundet gör för skillnad för den enskilde jägaren i de jaktliga frågorna.   

Under året har vi utvecklat vår kommunikation. Genom att effektivare stödja länsföreningarna 
med olika förslag till debattinlägg, utvecklat våra hemsidor och förvandlat två bra tidningar till 
en, bättre, tidning. Vi har även börjat utveckla ett bredare och starkare kommunikatörsnätverk 
innefattande länsföreningar och tjänstemän. Allt för att bli snabbare och mer agerande i opinions-
bildning samt kommunikation.

Tjänstemannaorganisationen började under slutet av 2013 på att genomgå en förändring i syfte att 
effektivt leverera medlemsnytta genom att arbeta mot de gemensamma strategiska målen. Vi ska i 
framtiden bli starkare och mer offensiva inom opinionsbildning och kommunikation, utveckla och 
tillgängliggöra jägarutbildning, bli vassare i att rekrytera nya medlemmar samt framförallt på ett 
kompetent sätt driva och utveckla våra jaktpolitiska frågor, från saltstenen till Bryssel.

Om jag avslutningsvis blickar framåt är den mest prioriterade frågan jaktlagsutredningen. Jaktlags-
utredningen sätter ramverket för den svenska jakten och är därmed avgörande för oss jägare för 
en lång tid framöver. En annan central fråga för huvuddelen av oss jägare är älgförvaltningen, här 
måste vi samverka bättre och säkerställa en ömsesidig respekt med de stora skogsägarna. 

Ett stort tack för 2013! Nu jobbar vi vidare,
sida vid sida mot våra gemensamma mål!

Bo Sköld
Generalsekreterare



inLEdning

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	arbeta	med	information,	opinionsbildning	och	utbildning.

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” 

Utifrån visionen bygger vi vår verksamhet. Under 2013 har vi utvecklat och tydlig-
gjort vår vision så att den blir en tydlig ledstjärna för alla i Jägareförbundet.
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Jaktvårdskretsar

Länsjaktvårds-
föreningar

Förbund        Svenska Jägareförbundet är en ideell förening som bildades 1830 och är en 
          demokratiskt uppbyggd organisation av folkrörelsekaraktär. Jägareför-
              bundet består av enskilda medlemmar som är organiserade i 22 till för-
                 bundet 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 länsjaktvårdsför-
eningarna 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.



Jaktetik – en central del av vår vardag
Våra etiska riktlinjer har lagts fast och kommuniceras nu ut till jägarna. Vår etik 
samlar vi i följande fem ställningstaganden:
1. Vi respekterar viltet, naturen, människan och samhället
2. Vi vårdar en naturresurs på ett hållbart sätt
3. Vi vårdar jaktens namn och rykte
4. Vi söker och förmedlar kunskap
5. Vi är noga med säkerheten

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 kon-
struktiv 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 om-
världens 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 rikt-
linjer. 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 sam-
hällsansvar genom att visa vår sakkunskap och professionalism, samt genom en 
väl förankrad organisation. Vårt eget ansvar är grundläggande, men som indivi-
der tar vi också ansvar för helheten så att vision, mål och medel hänger ihop.
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MåLuppfYLLELSE AV VERKSAMHETSpLAn 2013

Vi har nått våra övergripande mål vad avser antal betalande medlemmar 
och i vårt arbete med jaktlagsutredningen. 

När det gäller målen att leda utvecklingen av svensk jakt och viltvård har 
vi nått fem av åtta mål. Vi har inte nått målen vad avser vildsvinssamverkan och 
viltövervakning, vilka kvarstår som mål 2014. Här ligger ett stort ansvar regio-
nalt och lokalt. Vi har inte heller tagit fram en internationell strategi. Men vi har 
ökat intressebevakningen internationellt genom en deltidsanställning i FACE, att 
utveckla en strategi kvarstår under 2014.

När det gäller målen att främja utbildning och verksamhetsutveckling har vi 
nått tre av fyra mål. Det vi behöver utveckla är hela utbildningsstrategin, tillgäng-
liggöra utbildningarna och därefter utveckla innehållet. Det ligger i målen för 
2014, kopplat till vår strategiska målbild.

När det gäller målen effektiv kommunikation och marknadsföring har vi nått 
fem av sex mål, även om vi har ett stort behov av att fortsätta vårt arbete med 
kommunikation. Vad avser jaktliga ambassadörer har vi inte arbetat med frågan, 
utan den får tas med i vårt fortsatta arbete mot vår strategiska målbild.

När det gäller målen stärka resurser och finansiering har vi nått tre av fyra 
mål. Det mål som vi inte nått ännu, är långsiktigheten i allmänna uppdraget. 
Arbetet har påbörjats och kvarstår som mål 2014.

Utöver ovanstående mål har vi 2013:
•	 Genomfört	en	strategisk	utvecklingsprocess	genom	”Jakten	på	framtiden”	med	 
 stort engagemang, vilket ledde till ett positivt stämmobeslut avseende vår stra- 
 tegiska målbild 2017.

•	 Påbörjat	implementeringen	av	den	strategiska	målbilden	i	verksamheten	och	 
 vad avser effektivisering av tjänstemannaorganisationen. Medlems-/förtroende- 
 organisationen har även påbörjat implementeringsarbetet.

•	 Vi	har	slagit	ihop	två	tidningar	och	utvecklat	nya	Svensk	Jakt.	Vi	har	utvecklat	 
 båda våra hemsidor. Vi har nytt arbetsätt/organisering av annonsförsäljning  
 till tidning och webb.

•	 Fokuserat	arbetat	för	att	få	till	en	långsiktighet	och	förutsägbarhet	i	rovdjursför- 
 valtningen. Arbetet har skett i hela organisationen för att påverka myndigheter, 
 beslutsfattare, forskare, EU och media samt för att skapa tydlighet och förtro- 
 ende i Svenska Jägareförbundet.

•	 Under	året	har	vi	avslutat	EU-projekt	mårdhund	och	säkerställt	fortsatt	natio- 
 nellt arbete för 2014 via Naturvårdsverket med 8 mkr. Vi kommer att fortsätta  
 verka för långsiktighet i projekt om 3-5 år.

•	 Arbetat	med	att	utveckla	personalarbetet	genom	bland	annat	värdegrund,	 
 ledarskap, utvecklingssamtal och systematiskt arbetsmiljöarbete.

•	 Genomfört	analys	och	påbörjat	upphandling	av	nytt	medlemssystem	samt 
 påbörjat analysprocess för att upphandla nytt ekonomisystem. 

"Jakten på fram-
tiden” ledde till ett 
positivt stämmo-
beslut avseende 
vår strategiska 
målbild 2017. 

Maria Rankka

” 
” 
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Älgförvaltningen
Implementering av den nya älgförvaltningen har fortsatt varit en prioriterad 
uppgift under året. Den referensgrupp som bildats till stöd för framtagandet av 
länsstyrelsernas IT-portal för älgförvaltning, där Jägareförbundet medverkar, har 
under året haft fem heldagsmöten. För rapportering av fälld älg har det funnits 
fyra datoriserade alternativ, direkt i portalen eller i något av tre godkända under-
systemen, varav viltdata är ett. Vid en avstämning 2014-02-24 hade totalt 
92 438 fällda älgar rapporterats, varar 49.8 procent via viltdata som därmed 
är det enskilt största systemet för rapportering av fälld älg (övriga system 8–26 
procent). Viltdata har också haft högst täckningsgrad inom samtliga län utom tre. 
Inom Kronobergs län hade hela 91 procent av älgarna rapporterats via viltdata.

Biologiska data, främst i form av vikter och åldrar för fällda älgar, behövs både 
som ett underlag i förvaltningen och för att följa förändringar över tid. Ökad 
registrering av sådana uppgifter är därför en prioriterad fråga. Vid avstämningen 
2014-02-24 hade totalt 44 procent av de fällda älgarnas vikt och/eller ålder regist-
rerats. För de älgar som registrerats i viltdata var motsvarande värde 61 procent 
(övriga system 23–53 procent). Observera att ålder för årskalvar (vars ålder per 
automatik är känd) inte räknats med ovan.

Under året beslutades också att viltdata blir det system som nationellt ansvarar 
för kvalitetssäkring och lagring av all älgobs. Detta innebär att de två andra god-
kända undersystemen levererar sina obsdata direkt till viltdata, där den kvalitets-
säkras, lagras och sammanställs för visning i portalen (det går inte att rapportera 
obsdata direkt i portalen). Vid en avstämning per 2014-02-24 fanns totalt 5.3 
miljoner obstimmar, varav 78.6 procent registrerats direkt i viltdata. Viltdata är 
således det största systemet för rapportering av såväl avskjutning som älgobs.

Vildsvinsförvaltningen
Den förväntade ökningen av vildsvinsavskjutningen besannades, och hela 97 300 
vildsvin fälldes. Detta motsvarar en ökning med hela 77 procent jämfört med 
föregående år och innebar att antalet fällda vildsvin för första gången översteg 
antalet fällda älgar. 

Totalt har under året 33 informationskvällar rörande vildsvin hållits, med totalt 
1 592 deltagare, liksom 20 kurser i praktisk jakt och förvaltning, omfattande 289 
deltagare.

Resultat från en kartläggning av jägares och markägares attityder till vildsvin har 
presenterats vid cirka 15 tillfällen, bland annat vid IUGB:s internationella forskar-
konferens i Bryssel, vid ett seminarium på Rosenbad, för den nu pågående jakt-
lagsutredningen samt vid flera högskolor.

Under augusti månad genomfördes ett seminarium om vildsvin på Öster Malma, 
med cirka 130 deltagare. Avskjutning, attityder och europeiska erfarenheter av 
vildsvinsförvaltning presenterades och analyserades. Seminariet rönte även stor 
uppmärksamhet i media, med ett flertal TV- och radioinslag.

JAKTfRågoRnA 2013
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Rovdjursförvaltningen
Rovdjursfrågan har under åren utvecklats från biologi, via genetik till ekonomi 
för att under 2013 mest handla om juridik. Arbetet har under året fokuserats på 
det	politiska	arbetet	inför	regeringens	proposition	”En	hållbar	rovdjurspolitik”.	
Förbundets arbete har varit framgångsrikt och de referensvärden som riksdagen 
slutligen beslutade om ligger nära de nivåer som förbundet drivit. Tyvärr har 
juridiska processer gjort att politiken inte kunnat genomföras. Det i sin tur leder 
till allt större frustration bland medlemmarna och tilltron till det demokratiska 
systemet minskar nu snabbt. 

Förbundet har under året överklagat Förvaltningsrättens beslut att den av Natur-
vårdsverket beviljade selektiva jakten 2013 inte var förenlig med Art- och habitat-
direktivet. Den juridiska processen i ärendet fortgår under 2014.

Vargkommittén har i en gemensam åsiktsförklaring enats om att vargen har rätt 
att finnas i Sverige, men att stammens storlek ska utvecklas med hänsyn till be-
rörda så att landsbygdsnäringar inte hotas. Förbundet kan i efterhand konstatera 
att bevarandesidan inte varit ärliga i det arbetet. Trots att regering och riksdag an-
tagit huvuddelen av Vargkommitténs förslag där ledamöterna varit eniga hävdar 
de det motsatta.

Förbundet har under året också intensifierat kommunikationen i rovdjursfrågan 
genom ett flertal debattartiklar och framträdanden i riksmedia. Rovdjursfrågan 
var också i fokus under förbundets fullsatta seminarium i Almedalen. Vi har 
också kunnat mäta en förändring i allmänhetens opinion i samband med främst 
varg. Till exempel stöttade en bred majoritet (62 procent) av svenskarna en be-
ståndsreglerande jakt på varg i vinter.

Förbundets satsning på minskade skadeskjutningar under björnjakten har under 
året slagit igenom. Under höstens jakt var det 2,6 procent av de påskjutna björn-
arna som inte återfanns. Det är nivåer som är fullt jämförbara med till exempel 
älgjakt och en stor förändring från de cirka 20 procent som ej kunde återfinnas 
för mindre än tio år sedan. Förbundet har under året också arbetat hårt för att 
få försökverksamheten med åteljakt på björn att övergå i en etablerad jaktform 
inom hela björnjaktsområdet.

” ” Juridiska processer har gjort 
att rovdjurspolitiken inte 
kunnat genomföras vilket 
lett till allt större frustration 
bland medlemmarna och 
tilltron till det demokratiska 
systemet minskar.

Torbjörn Lövbom
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Viltvård
Svenska Jägareförbundet har arbetat vidare med att tydliggöra kopplingen mellan 
viltförvaltning, annan markanvändning och naturvård under 2013. Den nya eko-
systembaserade älgförvaltningen sätter fokus på balans mellan klövviltstammar-
nas 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. 

Jägareförbundet har även spelat en aktiv roll i diskussionerna om utformningen 
av miljöhänsyn i skogsbruket och jordbrukspolitiken under kommande stöd-
period 2014–2020. Det finns en stor potential att samtidigt gynna viltet, styra
viltet och minska skadorna genom att samordna natur- och viltvårdsåtgärder 
inom markanvändningen. Viltförvaltningen är kanske det bästa exemplet på hur 
man konkret skapat plattformar för att diskutera avvägningar mellan olika eko-
systemtjänster i samhället. Förbundet har påbörjat arbetet med att klargöra hur 
konceptet ekosystemtjänster kan tillämpas tydligare inom viltförvaltningen, samt 
att förbundets verksamhet skall ses som en del i samhällets miljömålsarbete.

Blyfrågan
På	senare	år	har	svenska	och	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 2013 varit att 
tillsammans med Livsmedelsverket (SLV) och Statens Veterinärmedicinska Anstalt  
(SVA) undersöka hur ammunitionsval och anpassad hantering av slaktkroppar 
kan minimera hälso- och miljöeffekter av bly i ammunition. Vidare bistår förbun-
det SLV i en undersökning av blodblyhalter hos jägarfamiljer, för att undersöka i 
vilken utsträckning bly tas upp från blyfragment och hagel i viltkött. 

Förbundet har reviderat rådgivning och utbildningar utifrån de preliminära 
resultaten av undersökningarna. Slutligen har förbundet fört en aktiv dialog med 
myndigheter, branschen och industrin om behov av alternativ till bly och vilka 
begränsningar olika val av ammunition innebär.

Etik vid jakt med hund 
Förbundet har under året, i samband med Elmia Game Fair, samlat alla jakthund-
klubbar till ett seminarium om etik. Förbundet har också besökt en handfull 
jakthundklubbar för mer specifika etikdiskussioner. Tillsammans med Svenska 
Kennelklubben (SKK) har också ett flertal jaktprovsregler setts över mot bakgrund 
av etik. Satsningarna på hägntestverksamheten för såväl björn- som vildsvins-
hundar har under året gett frukt och rekordmånga hundar (cirka 1 000 stycken) 
har genomfört test. Mångdubbelt fler har genomfört någon form av träning.

Etik vid jakt på stora rovdjur med hund har stått i särskilt fokus under hösten och 
förbundet har kommunicerat via såväl hemsidor som seminarier och tidningar 
hur man lämpligen bör använda hundar vid dessa jaktformer.
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samband med 
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hundklubbar till 
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Peter Eriksson
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Viltolycksarbetet
Under året har Svenska Jägareförbundet arbetat vidare med att utveckla kompe-
tensen inom Nationella Viltolycksrådets eftersöksorganisation. Målsättningen är 
fullgod hantering av uppdragen när det gäller såväl säkerhet och uppklarande 
som återrapportering. Detta utvecklas positivt, och successivt kompletteras såväl 
bemanningen som eftersökskompetensen utifrån lokala behov.

Under 2013 har ett stort arbete nedlagts för att organisera kompetenta eftersöks-
ekipage i hela landet. Detta kopplat till en ständig ambition att höja arbetets 
kvalité genom både information och utbildning samt optimerad uppdragsfrek-
vens. Under året satsades resurser särskilt på säkerheten i eftersöksarbetet. Det 
har dels bestått i att höja kunskapsnivån på området. Dels i att förse jägarna som 
utför uppdragen med ytterligare utrustning som gynnar säkerheten. 

Antalet eftersöksjägare har under senare år medvetet minskats på en del håll. 
Totalt finns det cirka 5 000 stycken i landet.  Antalet uppdrag för kontaktperso-
ner och eftersöksjägare har under året varit drygt 41 000 stycken och inneburit 
drygt 77 000 arbetade timmar. 

Under året genomfördes också ett stort arbete med att utveckla förbundets 
eftersöksutbildning. Det är nu bland annat en egen teoretisk kursdel och en mer 
innehållsrik utbildning med exempelvis ytterligare träningsmetoder samt rov-
djurs- och trafikeftersök. 

Förbundet har under året också arbetat intensivt med att informera i syfte att 
förebygga uppkomsten av viltolyckor. För detta har flera kanaler nyttjats. Först 
genom en välbesökt webb om vilt och trafik på förbundets hemsida. Vidare lanse-
rade förbundet under året en informationsfilm om viltolyckor, vilken på drygt sex 
månader visades över 10 000 gånger på internet. 

Förbundet har också fysiskt informerat om viltolycksproblematiken på mässor 
och andra samlingsplatser för allmänheten över hela landet. Därtill har förbundet 
över hela landet försett medier med information om viltolycksproblematiken. 
Även förbundets medlemstidningar har rapporterat om aktuella frågor inom om-
rådet. Dessutom har förbundet i samverkan med övriga parter i Viltolycksrådet 
arbetat fram och fört ut informationsmaterial. Det har gällt allt från säkerhet vid 
eftersöksarbetet till förebyggande insatser riktat mot allmänheten.

Till polisen rapporterades drygt 46 000 viltolyckor på väg under 2013. I NVR:s 
databas registrerades under året cirka 900 viltolyckor med spårbundna fordon, 
men det faktiska antalet olyckor är säkert betydligt fler. 

Under 2013 minskade antalet rapporterade vildsvinsolyckor i Sverige jämfört 
med året dessförinnan. Men sett över några fler år syns en svag ökning av antalet 
olyckor med vildsvin på nationell nivå. Denna ökning är dock utspridd över en 
successivt	större	yta.	Detta	helt	enkelt	för	att	vildsvinen	återetablerar	sig.	Proble-
men med vildsvinsolyckor kan därför minska på lokal nivå samtidigt som antalet 
olyckor på nationell nivå ökar. Även kron- och dovhjortstammarnas geografiska 
spridning avspeglas i högre antal rapporterade olyckor på nationell nivå. Anta-
let rapporterade älg- respektive rådjursolyckor ligger under senare år på stabila 
nivåer och står fortfarande för den överväldigande majoriteten av alla viltolyckor. 
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Viltövervakningen
Avskjutningen av de flesta viltarter i Sverige skattas via rapportering från av-
gränsande områden där ett jaktlag, jaktklubb eller motsvarande har jakträtten. 
Metoden har använts sedan 1939 och ger en god bild av avskjutningen av vilt i 
landet över tiden och på olika skalor. Som komplement görs också en enkät-
undersökning till knappt 12 000 jaktkortslösare, en metod som för närvarande
är under utvärdering. 

För att få tillförlitlig statistik behöver tillräckligt många rapportera sin avskjut-
ning. Hur många eller hur stor andel av jaktmarksarealen varierar mellan olika 
arter och områden. 

Målet för organisationen är att alla jaktvårdskretsar når minst 30 procent
rapportering av arealen. Endast 53 procent av kretsarna når det målet och för 
cirka 20 procent av dem är rapporteringen inte tillfredställande. För länen så
ligger rapporteringen i genomsnitt på cirka 35 procent och ett fåtal ligger under 
30 procent rapporteringsgrad. 

Trots stora insatser så har vissa områden svårt att höja rapporteringsgraden.
Jämför vi med hur rapporteringen av skjutna älgar till länsstyrelsen som sker 
via Viltdata ser ut, kan vi konstatera att områden som har låg rapportering av 
fällda älgar ofta också har låg rapportering av övrigt vilt (undantaget är Norr-
botten). Troligen så rapporterar man även övrigt vilt till samma system som 
man	använder	för	älgrapporteringen.	Problemet	är	att	dessa	rapporter	inte	
kommer oss tillgodo trots att jägarna har gjort sin rapportering. Detta är inte 
den enda orsaken till låg rapportering men en av delarna som vi under 2014 
kommer att behöva arbeta med.
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Jaktåret 2012/2013 ökade antalet fällda vildsvin 
kraftigt. För skogsfåglarterna var det ett dåligt 
år och den nedåtgående trenden för både skogs- 
och fälthare fortsätter. Ett examensarbete vid 
SLU om skogshare i Fennoskandia visar att detta 
inte bara gäller Sverige och att orsakerna till 
nedgången troligen beror på ett flertal faktorer, 
inkluderat predation från rödräv samt konkur-
rens från fältharen. 

Vi har i årets avskjutningsstatistik också med små-
viltsjakten i fjällen, där uppgifterna kommer ifrån 
respektive länsstyrelse. Vi får därmed en heltäck-
ande statistik för Sverige.   

Förutom avskjutningsstatistik så fortsätter inven-
teringar av älg (älgobs), stora rovdjur (björn- och 
lodjursobservationer) samt skogsfågelinvente-
ringar (långa tidsserier på två platser kopplade 
till smågnagarförekomst). Antalet spillningsinven-
teringar av älg (en hel del görs också för rådjur) 
fortsätter att öka och i SO-mitt omfattade dessa 
cirka fem miljoner hektar för 2013. 
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Alfågel 
40 (-20 %)

Bisam 
200 (-56 %)

Björktrast 
1 900 (21 %)

Björn 
302 (1 %)

Bläsand 
1 100 (-27 %)

Bläsgås 
600 (100 %)

Bäver 
7 300 (-12 %)

Dalripa 
24 100 (-47 %)

Dovhjort
 31 000 (28 %)

Ejder 
1 800 (-42 %)

Fasan 
23 800 (0 %)

Fiskmås 
6 900 (-39 %)

Fjällripa 
6 600 (-19 %)

Fälthare 
30 100 (3 %)

Grågås 
23 100 (-3 %)

Gråtrut 
3 900 (-10 %)

Gräsand 
113 200 (11 %)

Grävling 
27 500 (1 %)

Havstrut 
600 (-41 %)

Iller 
2 400 (-17 %)

Järpe 
7 600 (-36 %)

Kaja 
57 600 (13 %)

Kanadagås 
31 500 (26 %)

Knipa 
7 000 (-29 %)

Kricka 
5 900 (-30 %)

Kronhjort 
6 000 (1 %)

Kråka 
71 100 (-5 %)

Lo 
101 (13 %)

Mink 
7 600 (-18 %)

Morkulla 
1 200 (-25 %)

Mård 
12 100 ( 18 %)

Mårdhund 
170 (79 %)

Mufflon 
500 (92 %)

Nötskrika 
29 700 (9 %)

Orre 
19 700 (-39 %)

Rapphöna 
4 200 (9 %)

Ringduva 
74 800 (-6 %)

Rådjur 
96 400 (2 %)

Råka 
6 700 (-18 %)

Räv 
72 400 (-7 %)

Sjöorre 
140 (-45 %)

Skata 
43 800 (-10 %)

Skogshare 
18 600 (-37 %)

Storskrake 
1 000 (-74 %)

Småskrake 
250 (20 %)

Stadsduva 
10 300 (5 %)

Storskarv 
6 700 (31%)

Sädgås 
1 600 (-48 %)

Tjäder 
16 500 (-47 %)

Vigg 
1 800 (-34 %)

Vildkanin 
8 300 (12 %)

Vildsvin 
97 300 (77 %)

Älg
95 937 ( -4 %)

Beräknad avskjutning
Beräknad avskjutning jaktåret 2012/2013 i jämförelse med 2011/2012. Rapporterad 
areal är 9 685 000 hektar, vilket är en ökning med två procent. Data inkluderar 
uppgifter ifrån länsstyrelserna (älg och fjälljakten) och SVA.
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Viltdata.se
Viltdata.se är en neutral webbplats för utbyte av
information om de jaktbara viltstammarnas till-
stånd 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 jaktlagens upp-
gifter	blir	omedelbart	nåbara	från	portalen.	På	
portalens nyhetsplats rapporteras också löpande 
vad som händer på viltövervakningens område. 
Sammantaget fungerar Viltdata.se som en informa-
tionskanal gentemot den breda allmänheten. 

En större översyn kommer att ske under 2014 där övrigt klövvilt och småviltet 
ska integreras bättre med älgdelen och redovisningen av statistik ska förbättras. 
Användningen av portalen Viltdata.se har sedan starten i augusti 2007 ökat för 
varje år. Under 2013 ökade antalet unika besök med 22 procent, jämfört med året 
innan. Flest besök sker under oktober och november, då rapporteringen från 
älgjakten är intensivast. Minst besök sker under högsommaren. 

Vilt och Vetandets hemsida och Viltappen
Den av Jägareförbundet framtagna Viltappen syftar i första hand till att vara 
ett bra stöd vid fältbestämning av vilda däggdjur och fåglar. Målgruppen är den 
bredast möjliga, både vad gäller användarnas ålder och bakgrund. Viltappens 
stora spridning gör att förbundet fortsatt bedömer den som ett värdefullt kom-
plement inom området Vilt och Vetande för att höja allmänhetens kunskap om
och intresse för naturen.     

Viltappen fortsätter att laddas ned även andra året efter lansering. Under 2013 
installerades den till över 30 000 enheter, och behöll sin höga rankning och sitt 
höga betyg på Apple och Googles marknader för appar. Under året har Viltappen 
haft över 550 000 besök varav 260 000 unika besök. Vid utgången av 2013 hade 
den installerats till över 110 000 enheter sedan lanseringen två år tidigare. Under 
året genomfördes en uppgradering med en avdelning om spillning och speciella 
anpassningar för surfplattor. Dessutom gjordes den fri från annonser och inne-
hållet kompletterades med nya bilder och textavsnitt.

Under året har Vilt och Vetandes hemsida gjorts om i linje med den nya hemsida 
som lanserades för förbundet. Artpresentationer för alfågel och vitkindad gås har 
tillkommit och flera artpresentationer har utvecklats och uppdaterats under året. 

Forskningstjugan
Under 2013 inkom 13 ansökningar om sammanlagt 5,9 miljoner kronor. Av dessa 
ansökningar tilldelades 2,4 miljoner kronor till tio olika projekt. Forskningstjugan 
avsatte också pengar till flera kunskapssammanställningar som beställs direkt av 
Jägareförbundet. Dessutom avsattes medel för några riktade insatser i form av 
enkätundersökningar kring jakt och viltförvaltning.  
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Projekt Fjällgås
Projektet	har	fortsatt	sin	verksamhet	i	linje	med	det	svenska	åtgärdsprogrammet	
för Fjällgås under 2013. Verksamheten bedrevs med stöd från Naturvårdsverket, 
Länsstyrelsen i Norrbotten och Gävleborg, Stiftelsen Sveriges Vildnad och Våt-
marksfonden men är beroende av omfattande ideella insatser. Verksamheten 
inkluderar idag driften av två större avelsanläggningar, utsättningar av fjällgäss i 
fjällen, inventeringar, kartläggning av viktiga platser för fjällgås, åtgärder för att 
minska risker för fjällgäss året om och kommunikativa insatser.

Tyvärr blev 2013 ytterligare ett år med låg reproduktion och hög dödlighet bland 
vuxna vilda fjällgäss. Under våren räknades cirka 60 fjällgäss under flyttningen 
och efter sommaren bestod hela svenska populationen av totalt cirka 40 fåglar. 
Populationen	befinner	sig	med	andra	ord	i	ett	ytterst	kritiskt	läge.	Den	främsta	
anledningen till den snabba minskningen är högt predationstryck på fjällgässen 
under häckning och ruggning.

Projektet	har	sedan	2005	årligen	importerat	fjällgäss	som	fångats	på	ryska	tund-
ran för att bygga upp en ny avelspopulation. Den 2 juni 2013 anlände fyra nya 
unga ryska fjällgäss till Arlanda som fångades sommaren 2012 vilket blir den sista 
importen. Vi har, i samråd med Naturvårdsverket, valt att avsluta denna verksam-
het då avelbeståndet idag fyller våra avelsanläggningar, samtidigt har importen 
inneburit stora kostnader.

I avelsanläggningen på Nordens Ark häckade tolv par och på Öster Malma sex par. 
Sammanlagt producerades 52 flygga ungar varav 49 på Nordens Ark. Häckningen 
på Öster Malma gick med andra ord inte särskilt bra, vilket troligen kan förklaras 
med att de flesta fåglarna var oerfarna förstagångshäckare och att anläggningen 
inte var fullt intrimmad för häckande fjällgäss.

Under 2013 sattes 42 fjällgäss ut i det vilda beståndets häckningsområde i juli. Vi 
beslutade också att testa att sätta ut åtta unga hanar från Nordens Ark i Hudiksvall 
med förhoppningen att de ska ansluta till de ruggande gässen på platsen och följa 
dem på flyttningen. Efter partnerval under vinter/vår hoppades vi att de följer en 
hona till fjällen och går till häckning där. Hanar hos gäss uppvisar normalt lägre 
ortstrohet än honor och det är honan som leder hanen till häckningsområdet.

Projektet	har	ett	samarbete	med	ett	tyskt	forskningsprojekt	som	syftar	till	att	
kartlägga flyttvägen för fjällgäss i västra Europa. Under hösten gjordes ett försök 
att fånga vilda fjällgäss i Hudiksvall för att förse dessa med satellitsändare men 
fångstförsöket misslyckades.

Under året har ett antal kunskapsunderlag till myndigheter tagits fram i rapport-
form och behandlar bland annat fjällgässens vinterkvarter i Holland, mänsklig 
störning under häckning och Ammarnäsdeltats betydelse under vårsträcket.

Under 2013 har projektet arbetat med framtagande av en EU-Life ansökan. Natur-
vårdsverket har också beslutat att stödja oss under denna process. Den planerade 
ansökan omfattar åtgärder i Sverige, Holland och Tyskland och flera viktiga part-
ners i alla tre länderna har anslutit sig. 

Fjällgåspopula-
tionen befinner 
sig i ett ytterst 
kritiskt läge, 
främst på grund 
av högt preda-
tionstryck under 
häckning och 
ruggning. 

Lars  Ingelmark

” 

” 
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Mårdhundsprojektet
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. I augusti 
2013 avslutades LIFE+ projektet och från september 2013 drivs projektet vidare i 
alla länder med nationell finansiering.

Att bekämpa skadliga främmande arter som inte hör hemma i ett 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 de
numera nordiska mårdhundsprojekten har dock kommit en lång väg på bara 
några år vad gäller att begränsa mårdhunden. 

De samverkande nationella projekten arbetar praktiskt med uppgiften dels i 
Sverige och Danmark där man försöker begränsa de små populationerna till så 
låg nivå som möjligt, samt i Finland där man 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 sprid-
ning från Finland skulle troligtvis bli övermäktig och utan Danmarks insats ris-
kerar mårdhunden sprida sig in i Sverige även från söder. Även Norge ingår i den 
gemensamma förvaltningen av mårdhunden trots att de själva inte har haft en 
mårdhundsförekomst på flera år. De stöttar de andra länderna både ekonomisk 
och praktiskt eftersom det är det mest kostnadseffektiva sättet för Norge att hålla 
mårdhunden utanför sin gräns.

Sedan starten av LIFE+ projektet 2010 har projektet haft varningssystem bestå-
ende av viltkameror i alla länder. Dessa har levererat många bevis på mård-
hundar i gränszonerna och ger även, tillsammans med andra data från projektet, 
en indikation på populationens status. Det finns även ett rapporteringssystem 
i Sverige och Danmark där allmänheten kan ringa in troliga observationer av 
mårdhund via en tipstelefon. Rapporteringssystemet har varit mycket framgångs-
rikt och de flesta av de idag oskadliggjorda mårdhundarna är en direkt effekt av 
allmänhetens observationer. 

Det är dock 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	det	inte	ger	en	missvisande	bild	av	mårdhundens	utbredning.	Projektet	
bekräftar aldrig en observation utan att först ha kontrollerat den och utan att ha 
tydliga bevis på att det verkligen var en mårdhund. När en observation har blivit 
bekräftad försöker projektet i första hand fånga djuret, eller alternativt avliva det. 
Alla fångade individer steriliseras (ej i Finland), förses med väl synliga öronmär-
ken	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 mård-
hundar, även sändardjuren, finna en partner, som de då kommer att leda projek-
tet till. Dessa kommer i sin tur att antingen användas som sändardjur eller avlivas.
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Från LIFE+ projektets start den 1 september 2010 till den 31 december 2013 hade 
2 496 observationer rapporterats in till projektet i Sverige. Av dessa kunde 400 
bekräftas som mårdhund av projektet. Totalt har 382 mårdhundar antingen fång-
ats eller avlivats i Sverige under denna tid. Av dessa har 90 individer använts som 
sändardjur. 

Under det senaste året har ingen mårdhund bekräftats utanför det hittillsvarande 
utbredningsområdet i Sverige. I början av projektet, 2010, avlivades en mårdhund 
ett par mil söder om Örnsköldsvik, 2012 hittades en trafikdödad mårdhund några 
mil väster om Dorotea, i övrigt går den sydliga gränsen 2008-2013 längs Ume-
älven. För en utvidgad bild av mårdhundssituationen i Norden hänvisas till slut-
rapporterna från LIFE+ projekt (http://jagareforbundet.se/vilt/Mardhundsprojek-
tet/after-life/).

Enligt projektets skattningar, baserade på resultat från kamerasystem, finns det 
ett hundratal mårdhundar i vinterpopulation i Sverige. Baserat på data från pro-
jektet, har populationen inte förändrats nämnvärt i antal sedan det första svenska 
mårdhundsprojektet startade 2008. Modellerna visar däremot att utan projektets 
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 mård-
hundsavskjutningen i Finland; år 1970 = 800 individer, år 2000 = 85 000 indi-
vider, 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 mårdhunds-
förvaltningen 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. 

Samarbetet, och nätverket med lokala jägare (och även allmänheten i övrigt)
är mycket stort. Bland annat finns enbart i Sverige ett tiotal arvoderade jägare 
(bilersättning och viss ersättning per insats) som hjälper till med kameraupp-
följning, kontroll av fällor och tillsyn av sändardjur, framför allt i områden ut-
anför projektets normala arbetsområde. Dessutom finns ett hundratal återkom-
mande kontakter över hela landet som hjälper projektet helt ideellt vid behov. 
Utöver dessa två grupper tillkommer jägarna i allmänhet som rapporterar in 
mårdhundar skjutna under normal jakt eller observationer de gjort. 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 projektet inte har lyckats bekräfta någon 
mårdhund utanför dess nuvarande utbredning är det fullt möjligt att det kan 
finnas ett fåtal vandrande individer som projektet inte har upptäckt. Resultaten 
visar att en mårdhund kan vandra mycket långa sträckor i sitt sökande efter en 
partner och det är därför viktigt att fortsätta att följa upp alla inkomna observa-
tioner också utanför det nuvarande utbredningsområdet. 



föRBundSSTYRELSEnS Råd

Rovdjursrådet 
Rovdjursrådet har under året haft flera möten där rovdjursfrågor diskuterats, samt 
gjort avstämningar på ordförandekonferenserna i februari och november. Rådet 
har också behandlat inkomna motionerna gällande främst varg från årsstämman 
föregående år och införlivat dessa i "Handlingsplan varg" som fastställdes av styrel-
sen i augusti. En uppdatering av förbundets rovdjurspolicy har också genomförts 
på uppdrag av förbundsstyrelsen.

Arbetet under 2013 har präglats det politiska arbetet inför regeringens proposi-
tion	”En	hållbar	rovdjurspolitik”.	Jägareförbundets	arbete	har	burit	frukt	och	de	
referensvärden som riksdagen slutligen beslutade om ligger nära de nivåer som 
förbundet drivit. 

Tyvärr har den nya rovdjursförvaltningen som strävar mot de nya målen inte kun-
nat genomföras. Bevarandesidan har genom juridiska processer, trots överväldi-
gande majoritet i riksdagen för en ny rovdjursförvaltning och gemensamma över-
enskommelser i Vargkommittén, lyckats stoppa jakt på varg. Det i sin tur leder till 
allt större frustration bland medlemmarna och tilltron till det demokratiska syste-
met minskar nu snabbt. Förbundet har under året överklagat Förvaltningsrättens 
beslut att den av Naturvårdsverket beviljade selektiva jakten 2013 inte var förenlig 
med Art- och habitatdirektivet. Den juridiska processen i ärendet fortgår under 
2014.

Torbjörn Lövbom har under året varit förbundets representant i Vargkommittén.  
I en gemensam åsiktsförklaring enades ledamöterna om att vargen har rätt att fin-
nas i Sverige, men att stammens storlek ska utvecklas med hänsyn till berörda så 
att landsbygdsnäringar inte hotas. Förbundet kan i efterhand konstatera att be-
varandesidan inte varit ärliga i det arbetet. Trots att regering och riksdag antagit 
huvuddelen av Vargkommitténs förslag där ledamöterna varit enig hävdar vissa nu 
det motsatta.

Rådet har i alla sammanhang varit tydligt med att rovdjursstammarnas nuvarande 
utveckling inte är acceptabel och att stammarna måste regleras genom jakt. 

Fjällrådet
Årets fjällrådsmöte genomfördes den 8 och 9 februari i Jokkmokk. Fjällrådets verk-
samhet	har	under	det	gångna	året	styrts	av	den	pågående	Jaktlagsutredningen.	På	
uppdrag av förbundsstyrelsen har rådet därför samlat in underlag och utarbetat 
förslag till Jägareförbundets uppfattning kring utformningen av upplåtelsepolicy 
för småviltjakten på statens marker i fjällområdet samt förslag på lösning av pro-
blem kopplade till dubbelregistrering av älgjaktområden inom renskötselns året-
runt-marker. Rådets förslag kommer att behandlas av förbundsstyrelsen. 
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Jägareförbundet har tre råd som biträder styrelsen i frågor kopplade till rovdjur, kustjakt och fjäll-
jakt. Råden 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.
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Rådet har även medverkat i utformningen av förbundets yttrande över den utvär-
dering av småviltjakten i fjällområdet som under året har genomförts av Jordbruks-
verket. 

Jaktlagsutredningen har under året fått tilläggsdirektiv och utökad tid för att full-
göra utredningsuppdraget. Detta har medfört att även behandlingen av fjälljaktsfrå-
gorna i utredningen har flyttats fram. Detta har i sin tur medfört att verksamheten 
inom	rådet	delvis	varit	”vilande”	under	det	andra	halvåret	2013.	Jaktlagsutredning-
ens förändrade tidsplan har även medfört att det planerade fjällrådsmötet i febru-
ari 2014 är framflyttat till november 2014.

Kustrådet
Årets kustrådsmöte genomfördes den 23 och 24 maj i Grisslehamn, Stockholm. Vid 
mötet deltog 25 ledamöter, representerande samtliga kustlän utom ett. Vid mö-
tet deltog även företrädare för Finlands Viltcentral, Naturvårdsverket, Havs- och 
Vattenmyndigheten, Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) och Sveriges Lant-
bruksuniversitet (SLU). Vidare deltog Jägareförbundstjänstemän från såväl fältet 
som nationella kansliet.

I Kustrådets uppdrag från förbundsstyrelsen har frågor kopplade till den pågåen-
de Jaktlagsutredningen getts högsta prioritet, men även andra frågor har ingått i 
uppdraget. De delar i Jaktlagsutredningen som Kustrådet framförallt ombads att 
inkomma med synpunkter över var Myndighetsansvaret, Jakt på allmänt vatten, 
Jakt i svensk ekonomisk zon, Regionaliserad sälförvaltning och Gemensam förvalt-
ningsplan för gråsäl och vikare med Finland. Rådet har yttrat sig i den del som rör 
myndighetsansvaret. De övriga frågorna har på grund av utredningens förändrade 
tidsplan skjutits på framtiden.

Nordisk Jägarsamverkan (NJS) har från och med 2013 observatörsstatus i HELCOM. 
NJS har under året deltagit vid de två HELCOM-möten som fokuserat på sälar och 
havslevande sjöfåglar. Svenska Jägareförbundet har företrätt NJS vid dessa möten.

På	regeringens	uppdrag	har	Naturvårdsverket	genomfört	en	utredning	över	hur	
säljakten ska kunna effektiviseras. Jägareförbundet har aktivt medverkat i denna 
utredning såväl vid hearingar, muntliga kontakter och formella yttranden. Sam-
mantaget kan sägas att utfallet av Naturvårdsverkets utredning var positivt och 
verket ser inga hinder mot införande av licensjakt på säl. Ett möjligt problem för 
den framtida säljakten har dykt upp i form av ett besked från World Trade Orga-
nisation (WTO). WTO är kritiskt till de nordiska ländernas undantag från förbudet 
mot handel med sälprodukter och anser att detta undantag är diskriminerande. 
Regeringen kommer, trots WTOs kritik, förhoppningsvis att under 2014 besluta om 
införande av licensjakt på säl.

Naturvårdsverket har under året presenterat ett utkast till förvaltningsplan för 
skarv. Jägareförbundet har i sitt yttrande pekat på stora brister i planen, exempel-
vis saknas konkreta mål för förvaltningen, likaså saknas en beskrivning över vilka 
medel som står till förfogande för att förvalta den svenska skarvpopulationen.

Rådet har bidragit med information till SVAs miljöövervakning längs våra kuster 
samt med data och material till undersökningen av ejderns hälsotillstånd.



Medlemskap
Med ett år i ryggen där ett stort medlemstapp och stora förändringar i medlems-
kategorier låg färskt i minnet gick vi in i 2013 med fokus på att skapa stabilitet, 
ordning och reda för att framöver kunna satsa framåt. Genom att under slutet av 
2012 återinföra medlemskap utan tidning lyckades vi vinna tillbaka 4 864 innan 
aviseringen 2013 vilket utgjorde en bra grund för årets återhämtning. 
 
Tydligt och enkelt budskap vid avisering var i fokus för att säkerställa att avierna 
verkligen nådde våra medlemmar, vilket vi fick bra kvittens på då våra medlem-
mar hade betydligt större betalningsvilja än föregående år.

Utöver ordinarie avisering och påminnelse genomförde vi under 2013 två stycken 
återvärvningskampanjer mot före detta medlemmar som lämnat förbundet de 
tre senaste åren vilket gav ett mycket bra utfall med nästan 13 procent (4 779 st) 
återanslutning.

Problemet	med	vikande	medlemssiffror	beror	främst	på	att	vi	inte	rekryterar	i	
samma takt som vi har medlemmar som avslutar sitt medlemskap på grund av 
ålder eller att de slutar jaga av annan anledning. Detta innebär att vi måste bli 
mycket bättre på att rekrytera nya, och då främst unga, medlemmar. För att vara 
bra rustade för det framtida arbetet med att rekrytera nya medlemmar har vi sett 
över vårt medlemsystem och beslutat att det måste bytas ut för att uppfylla de 
krav som man bör kunna ställa på ett medlemssystem i våra dagar. Upphandling 
gjordes under hösten 2013 och implementering kommer ske under våren 2014.

Under 2013 togs en annonskampanj fram för att som ett första steg ge Jägareför-
bundet ett ansikte genom våra medlemmar och genom dem förklara vår verksam-
het. Kampanjen porträtterade fem av våra medlemmar och talade om vad Jägare-
förbundet gör via dem. Uppföljning och fortsättning på detta kommer att ske 
2014. Målgruppen för denna kampanj har varit våra redan befintliga medlemmar 
och människor som redan jagar då vi anser att dessa är de bästa budskapsbärarna 
för vad vi i Svenska Jägareförbundet står för.

Vid årets slut var vi 153 772 medlemmar vilket är 4 226 med-
lemmar fler än 31 januari 2012.

MEdLEM
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Mångfaldsarbetet
Svenska Jägareförbundets övergripande målsättning för mångfaldsarbetet är att 
göra jakten tillgänglig för alla, oavsett bakgrund, kön, ålder eller fysisk rörlighet. 
Efter nedgången 2012 då både antalet ungdomar och kvinnor minskade, verkar 
trenden ha brutits. De kvinnliga medlemmarna ökar och för ungdom så har an-
talet stabiliserats. Detta är kopplat till att det totala antalet medlemmar har ökat 
och som andel av medlemskåren så ligger både kvinnor och ungdomar relativt 
stabilt kring 8 respektive 10 procent. 

Jakt för alla – Tillgänglighet i fokus
Under 2012 startade Svenska Jägareförbundet projektet Jakt för alla. Målet var 
en treårig satsning för att förbättra/öka tillgängligheten inom jakten för personer 
med funktionsnedsättning. Samma år beviljades finansiering av Allmänna Arvs-
fonden för ett samarbetsprojekt tillsammans med ett flertal medlemsorganisatio-
ner för personer med funktionsnedsättning. Allmänna Arvsfonden bestämde sig 
för att avslå finansiering för 2013. 

Till följd av detta har genomförandet av vissa aktiviteter inte varit möjligt. Under 
året har projektet tagit fram en broschyr i syftet att informera om projektet och 
att marknadsföra årets aktiviteter. Elva (11) jaktarrangemang, bland annat en älg- 
och björnjakt i norra Värmland och en drevjakt på Nynäs i Nyköping, planerades 
och genomfördes under året. 

Projektet	har	även	strävat	efter	att	fler	jaktskyttebanor	ska	bli	tillgängliga.	2013	
har projektet också satsat på att bland annat förbättra målgruppens deltagande
i arrangemang, med särskilt fokus på ungdomar. Tillsammans med Studiefräm-
jandet och med E-jakt som utgångspunkten har projektet tagit fram ett koncept 
för personer som vill ta jägarexamen. 

Under 2014 kommer projektet att fortsätta söka finansiering och sträva efter ökat 
möjlighet för målgruppens deltagande att delta i jakt.
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Ungdom
Under 2013 fortsatte ungdomsgruppen arbetet som påbörjades i 2012 med en 
granskning av den befintliga ungdomsverksamheten. Målet är att hitta den bästa 
strukturen för en mer effektiv och livskraftig ungdomsverksamhet. 

Gruppen har bland annat inventerat det nuvarande ungdomsmaterialet (både 
tryckta och digitala) och genomfört en ungdomsundersökning. Till hjälp i
detta arbete har vi haft en ung mycket jaktkunnig praktikant, finansierad med 
medel från Svenskt Friluftsliv. Arbetet hittills visar ett behov av fokus på för-
bättrad kommunikation i alla led, utbildning och återrapportering. Under 2014 
fortsätter arbetet med inventering av existerande material och behov.

Hösten 2013 genomfördes en webbaserad undersökning i syftet att samla in åsik-
ter och erfarenheter hos ungdomar mellan 13 och 25 år. Undersökningen är en 
del i det pågående arbetet att effektivisera och utveckla vår ungdomsverksamhet 
och därtill även att skapa förutsättningar för ungdomar att diskutera med, samt 
engagera sig, inom organisationen. Det långsiktiga målet är att öka kunskapen om 
jakt hos ungdomar i allmänhet och att underlätta tillgången till information om 
och/eller att delta i jakt och friluftsliv.

Sammanlagt 400 ungdomar svarade på enkäten. Av dem som svarade var 71 pro-
cent över 18 år, 21 procent kvinnor, 61 procent uppväxta på landet och 20 procent 
i tätort. 77 procent av de tillfrågade jagar själva, 71 procent har tagit jägarexamen, 
medan 60 procent är medlemmar i Svenska Jägareförbundet. 41 procent svarade 
att de inte visste vad Svenska Jägareförbundet hade för ungdomsverksamhet och 
43 procent har aldrig deltagit i någon aktivitet jämfört med 10 respektive 17 pro-
cent som svarade positivt.

Av de 400 som svarade har nästan hälften uttryckt intresse för att ytterligare
bidra till arbetet genom att ingå i en referensgrupp. Referensgruppens roll blir att 
genom sina åsikter, erfarenheter, tankar och idéer stödja oss i arbetet att finna en 
lösning som bäst uppfyller ungdomar behov och förväntningar. Gruppen förvän-
tas ge input på befintliga och potentiella frågor som påverkar ungdomar samt 
hjälpa till att identifiera lämpliga allternativ för att hantera dessa frågor. 

Under 2013 har organisationen fortsatt att informera ungdomar om jakt och vilt-
vård genom olika ungdomsverksamheter som organiserats runt om i landet med 
hjälp av ungdomsansvariga,  andra förtroendevalda, personal och samarbetspart-
ners. Dessa aktiviteter inkluderade bland annat lägerverksamhet, kretskamper, 
ungdoms- och fadderjakter, skytteaktiviteter, jaktutbyte mellan län, med mera. 
Arbetet att informera via skolorna fortsatte under året.

Under året genomfördes SM i jakt i ny form. För första året planerades aktiviteten 
tillsammans med en deltagande skola, i detta fall Osby Naturbruksgymnasium i 
Skåne. Totalt 18 deltagare var på plats tillsammans med respektive coacher/lära-
re. Deltagarna tävlade inom områdena jaktformer, artkännedom, tillvaratagande 
av vilt, skytte, eftersök och juridik. Tack vare det nya konceptet var tävlingen mer 
tids- och kostnadseffektiv. Dessutom var skolorna mer engagerade.

Lägerverksam-
het, kretskamper, 
ungdoms- och 
fadderjakter, 
skytteaktiviteter, 
jaktutbyte mellan 
län är exempel på 
ungdomsverksam-
heter som pågår 
runt om i landet. 

Sven Lindén

” 

” 
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Kvinnor och jakt - JAQT
Svenska Jägareförbundet har nått sina uppsatta mål från verksamhetsplanen 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. 

Under 2013 ökade antalet kvinnliga medlemmar (+ 504). Jägareförbundet har nu 
12 507 kvinnliga medlemmar. Av Jägareförbundets medlemmar är 8,1 procent 
kvinnor. I två av länsjaktvårdsföreningar är andelen kvinnliga medlemmar 10,9 
och 10,6 procent, vilket är den högsta andelen kvinnliga medlemmar någonsin.

Jägareförbundet arbetar bland annat med JAQT (kvinnliga nätverk) i sitt arbete
att intressera fler kvinnor. JAQT:s syfte är att förmedla vad jakt innebär och nät-
verken fungerar också som rekryteringsbas av förtroendevalda till Jägareförbun-
dets styrelser på olika nivåer. JAQT-nätverk finns i nästan alla län. 

För att både ta del av, och bidra till, forskningen och utvecklingen av genus-
perspektiv i jakten sker kontakter med olika universitet, myndigheter och 
organisationer: SLU, Stockholms universitet, Umeå Universitet, Naturvårds-
verket, Skogsstyrelsen, Rikspolisstyrelsen, Försvarsmakten, Skogssällskapet, 
Norges jägar- och fiskeförbund och andra nordiska och europeiska jägar-
förbund. Föreläsningar om det nationella arbetet med JAQT har genomförts i 
olika sammanhang. 

I Svenska Jägareförbundets bok "75 år i allmänhetens tjänst för det vilda" finns två 
kapitel; Människan och jakten och Kvinnor i jakten, som bland annat behandlar 
kvinnors roll i jakten.

Kvinnliga jägare och genusperspektiv i jakten ger fortsatt positiv genomslagskraft i 
både riks- och länsmedia. Genom de kvinnliga jägarna kan vi öka acceptansen för 
jägaren, jakten och viltvården i stort, inte bara i genusfrågan. Ett 40-tal journalis-
ter, studenter och forskare har fått faktaunderlag och medieservice. Det har varit 
nationella medieinslag i Dagens Nyheter, Expressen, SVT-Nyheter, TV4-Nyheter, 
SVT-Mitt	i	Naturen,	SVT-Plus,	STF-tidningen	Turist,	SR-P4,	SR-TT,	SR-P1/Norden-
gren & Epstein, Damernas Värld, Forum Svea Skog.

JAQT-nätverken i länen och förbundets samverkansområden har fått stöd kring 
organisation av nätverk, faktaunderlag om kvinnor i jakten och informations-
material. De nationella träffarna som genomfördes tidigare har övergått till SO-
träffar i Syd och Mitt och Norr. De lokala JAQT-nätverken i länen har deltagit i 
förbundets montrar både på större och mindre jaktmässor.

Projektet	”Kretsarna	siktar	framåt”	skapade	förutsättningar	för	en	lokal	verk-
samhetsutveckling	när	det	gäller	JAQT.	I	broschyren	”Kretsarna	siktar	framåt”	
finns	det	verksamhetstips	för	nätverken	i	både	”Idébanken”	och	i	”Befattningsbe-
skrivningen”.	Det	finns	en	struktur	och	en	tydlighet	för	hur	jaktvårdskretsar	och	
länsföreningar kan arbeta med JAQT- nätverken och därmed nå förbundets mål. 

MEdLEM
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Integration
Svenska Jägareförbundets arbete med integrationsfrågor fortsätter framåt. Under 
2013 har organisationen ökat satsningarna på utlandsfödda ungdomar. Hittills 
har	projektet,	som	numera	heter	”Nya	svenskar	i	naturen”,	genomfört	aktiviteter	
och informationsdagar med cirka 600 nyanlända ungdomar med fokus på den 
svenska naturen, jakt och viltvård. 

Genom friluftsdagarna har ungdomarna, som är mellan 15 och 19 år, fått chansen 
att prova på fiske, skytte, hundapportering och att bygga fågelholkar, med mera. 
Ungdomarna kommer från en rad olika länder, bland annat Ryssland, Thailand, 
Somalia, Belgien, USA, Kenya, Syrien, Afghanistan och Irak. Dagarna, som ge-
nomförs i samband med språkintroduktion på gymnasiet, har lyckats att attra-
hera både tjejer och killar. 

Av de som deltagit uppger cirka 80 procent att de är intresserade av att lära sig 
mer om den svenska naturen och friluftsaktiviter. Man har även märkt en suc-
cessiv förbättring i kunskap för varje grupp som kan förklaras av att det sker en 
kunskapsöverföring mellan grupperna. Detta är mycket positivt och visar att det 
finns en spridningeffekt när det gäller informationen. 

Under hösten har en dag genomförts i Lund/Eslöv, två dagar på Öster Malma, två 
dagar i Borlänge samt en dag i Sollefteå. Totalt nådde vi sju skolor eller enheter 
och cirka 300 ungdomar mellan 15 och 20 år. Deltagande skolor har inspirerats 
att införa dessa frågor i sina egna program och har till och med tagit initiativet att 
genomföra friluftsaktiviteter på egen hand.

Utöver de kvantitativa resultat, samt ett bestående samarbete med deltagande 
gymnasieskolor och kommuner, har projektet:
•	 Skapat	en	mötesplats.	Med	friluftsdagar	som	plattform	har	projektet	skapat	ett	 
 rum för ömsesidigt möte och utbyte mellan nya och inhemska svenskar. 
•	 Bidragit	med	kunskap	och	information.	För	varje	aktivitet	som	genomförts	har	 
 projektet fått ny information och fakta.
•	 Tillhandahållit	utbildning.	Dagarna	har	fungerat	som	utbildningstillfällen	inte	 
 bara för ungdomarna utan även för skolpersonal samt Jägareförbundets tjänste- 
 män och förtroendevalda. För varje genomförd aktivitet kände deltagande  
 skolorna sig mer bekväma att genomföra egna aktiviteter.
•	 Förbättrad	opinion.	Genom	projektet	har	Jägareförbundet	och	konceptet	fått	 
 mer trovärdighet vilket framgår av de positiva bevakningarna i olika medier 
 samt en ökad vilja hos andra organisationer att samarbeta. 
•	 Visat	ett	gott	exempel	för	andra.

Projektet	”Nya	svenskar	i	naturen”	har	tagit	fram	filmmaterial	som	är	avsett	att
informera och inspirera. Filmen innehåller klipp från friluftsdagar samt inter-
vjuer	med	elever,	lärare	samt	andra	intressenter.		Planen	är	att	producera	flera	
kortfilmer som är skräddarsydda för specifika målgrupper

Arbete har påbörjats på ett handledningsmaterial. Materialet kommer att ge tips 
och information om sådana frågor som hur man kan påbörja ett arbete med 
integrationsfrågor och vad man bör tänka på. Avsikten är att inspirera till fler 
satsningar inom detta område. 

Av de som deltagit 
i friluftsdagarna 
uppger cirka 80 
procent att de är 
intresserade av att 
lära sig mer om den 
svenska naturen och 
friluftsaktiviteter.

Kristina c 
Gustafsson c

” 

” 
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Integrationsarbetet har även möjliggjort samarbete med andra projekt och orga-
nisationer. Under året har verksamheten deltagit i en förstudie med flera andra 
friluftsorganisationer.	Syftet	med	studien,	som	gick	under	namnet	”Mer	&	Fler”,	
var att inventera vad som har gjorts inom integrationsområdet: tillgängligt mate-
rial, goda exempel, etc. Meningen var att öka samarbetet mellan organisationerna 
och skapa möjlighet för gemensamma projekt ansökningar. I samma syfte har 
projektet på egen hand tagit kontakt med olika organisationer som antigen jobbar 
på något sätt med målgruppen eller har liknande verksamheter. 

Svenska Jägareförbundets arbete med integration i allmänhet och projektet 
”Nya	svenskar	i	naturen”	i	synnerhet	fortsätter	att	få	positiv	bevakning	både	från	
nationella och lokala medier. 2013 års arbete har bland annat varit med i SVT:s 
Landet Runt, Sveriges Radio (internationell sändning), Civilekonomerna, Söder-
manslands Nyheter, Nordsverige, Tidningen Ångermanland, Campus & Shortcut. 
Projektet	har	också	deltagit	i	olika	nätverk,	bland	annat	på	tankesmedjan	som	
arrangeras av Naturvårdverket.



Att finnas nära medlemmarna samt att fånga upp och förmedla expertkunskaper 
inom jakt och viltvård är centrala uppgifter för personalen i fält. Länsansvariga 
jaktvårdskonsulenter och administratörer har ett särskilt ansvar att stödja arbetet 
i länsföreningar och kretsar. 

Under 2013 har personalen deltagit mer aktivt än tidigare i återvärvning av 
medlemmar via telefon och/eller brev till medlemmar som inte förnyat sitt med-
lemskap. I hela landet har administratörerna därtill stöttat vår medlemsservice i 
samband med årets avisering av medlemsavgifter. Medlemsrekrytering har stått i 
fokus även vid mässor där personal och/eller förtroendevalda har deltagit. 

I landet indelas personalen i tre samverkansområden (SO). Det innebär möjlighet 
till samordning och viss specialisering hos personalen men ändå att arbetet kan 
utformas med hänsyn till de skillnader som råder i landet. Inom varje område 
samordnas, planeras och följs verksamheten upp vid gemensamma SO-råd, där 
länsordföranden, länsansvariga konsulenter samt SO-chefen deltar. 

Under årets SO-råd har implementering av årsstämmans beslut om strategisk 
målbild stått i fokus. Fjällrådet, rovdjursrådet och kustrådet är viktiga forum där 
förtroendevalda med visst personalstöd behandlar centrala frågor inom respek-
tive område.

Klövvilt
Klövviltförvaltning har varit högt prioriterad för flertalet jaktvårdskonsulenter. 
Årets satsning på att erbjuda företrädare för älgskötselområden (ÄSO) utbildning 
är i stort sett genomförd. Tillsammans med förtroendevalda har många län även 
genomfört träffar med älgförvaltningsområdenas (ÄFO:s) jägarrepresentanter. 
En annan prioriterad satsning som syftar till att öka kretsarnas engagemang i 
älgförvaltningen,	via	”jägarråd”	och	andra	älgmöten,	har	diskuterats	vid	flertalet	
kretsordförandekonferenser. I SO-Norr har klövviltansvariga konsulenter och SO-
chef träffat skogsbrukets jaktgrupp i syfte att förbättra kommunikationen och öka 
förståelsen mellan jägar- och markägarintressena.

I såväl Mellan- som Sydsverige har vildsvinsfrågan genom information och utbild-
ningar hanteras på ett sätt som bedöms för närvarande ha gett en vildsvinsstam 
i bättre balans. Här kan dock snabba förändringar ske och fortsatt arbete behövs 
för att implementera handlingsplan vildsvin, inte minst genom att ytterligare 
främja lokal samverkan vilket bedöms vara nyckeln till att kunna hantera vild-
svinsfrågan. 

Rovdjur
Rovdjursfrågorna är som alltid i fokus och personalen har, jämte många förtro-
endevalda, medverkat till att tydliggöra förbundets hållning. Arbetsinsatsen är 
särskilt arbetskrävande i SO-Mitt med många vargföryngringar. I år har frågan 
hamnat i rampljuset även i södra Sverige där skador på får hamnat i medialt 
fokus. Som en följd av att juridiska processer i flera fall har lett till inhibition 
av beslut om vargjakt växer frustrationen bland lokalbefolkningen i områden 
med etablerad vargstam. Vårt inflytande i Viltförvaltningsdelegationerna stärks 
ständigt och den regionala viltförvaltningen börjar särskilt vad gäller björnför-
valtningen att ge resultat.

MEdLEM - VåRA SAMVERKAnSoMRådEn

32



33

Fältvilt och spillningsinventering
I SO-Syd uppmärksammas fältviltet allt mer. Effekterna av det moderna jord-
bruket bedöms vara en av orsakerna till att fältviltet synes vara på en oroväck-
ande tillbakagång. Här finns ett område där förbundet i framtiden torde kunna 
initiera samverkan med ett flertal andra naturvårdande organisationer för att 
finna åtgärder för att främja småviltet. 

Viltövervakning med insamling av småviltstatistik har prioriterats i hela landet.
Inom SO-Mitt har flera konsulenter varit engagerade i en omfattande satsning 
på spillningsinventering av älg och rådjur. Intresset har varit större än någonsin 
och närmare fem miljoner hektar (cirka 40 procent av arealen) har inventerats 
av jägarna. Information om spillningsinventering har genomförts även i SO-Syd, 
men där svarar länsstyrelser för en större del av samordningen. I Dalarna och 
Gävleborg har jägarnas insamling av björnspillning för DNA-analys resulterat i ett 
bra underlag för björnförvaltningen. I Dalarna var årets björntilldelning markant 
högre än 2012.

Utbildning och ungdom
När det gäller utbildningar är intresset för jaktledarutbildning fortsatt stort och 
inom SO-Norr har det varit särskilt stort tryck. I SO-Mitt och Syd har ett flertal ut-
bildningar i förvaltning och praktisk jakt på vildsvin väckt stort intresse. I SO-Mitt 
har motsvarande utbildning avseende dovhjort genomförts. Björn- och säljakt är 
andra exempel på våra praktiskt inriktade utbildningar som genomförts på flera 
håll i landet. Därtill märks ett ökat intresse för vår utbildning av viltundersökare. 

Engagemanget för ungdomsverksamheten varierar mellan jaktvårdskretsar 
och län, men ökat fokus på medlemsfrågan ger avtryck även i ungdomsarbetet. 
Ungdomsläger arrangeras i flera län och SM i jakt, en tävling mellan Naturbruks-
gymnasier, har rönt stor uppskattning och engagemang bland såväl deltagare som 
medarbetare inom våra tre SO. Utbildning av ungdomsledare och deltagande vid 
Skogen i skolan och andra skol- och ungdomssatsningar har också prioriterats. 

Kretsverksamhet och strategiska mål
Som	en	uppföljning	av	fjolårets	satsning	”Kretsarna	siktar	framåt”	har	kretsarna	
i hela SO-Norr besökts av konsulenter och ibland också förtroendevalda. Målet 
med besöken har varit att skapa en dialog om stöttning och idéer om kretsverk-
samheten.	I	Mitt	och	Syd	har	tankarna	i	”Kretsarna	siktar	framåt”	diskuterats	vid	
kretsordförandekonferenser. Verksamheten inom jakt och viltförvaltning i SO-Syd 
har under året begränsats av bland annat vakansläge bland jaktvårdskonsulenter. 

Under året har en detaljerad uppföljning av vår verksamhet genomförts i våra 
samverkansområden. Antalet deltagare vid utbildningar och informationsmöten, 
med mera ger bra underlag för såväl verksamhetsplanering som redovisning av 
vårt allmänna uppdrag. Med utgångspunkt från de strategiska mål som Svenska 
Jägareförbundets årsstämma fastställt har fokus ökat på vårt arbete med att ut-
veckla såväl verksamhetsplanering som intern och extern kommunikation. 

Utveckling av ett nytt arbetssätt med målstyrning har påbörjats. Det arbetas i 
ökad utsträckning med systematiskt arbetsmiljöarbete. I fokus står Vi-anda, vår 
värdegrund samt stoltheten över vår verksamhet. 



Jakt och viltförvaltning inbegriper många olika intressenter i samhället. Därför 
arrangerar förbundet möten, seminarier och andra sammankomster där dessa 
frågor stöts och blöts mellan olika parter. Dessutom deltar vi ofta i andra arrang-
emang där jaktfrågor berörs.

Jägareförbundet arrangerade ett välbesökt vildsvinsseminarium (130 personer) 
i augusti på Öster Malma, där alla berörda parter deltog. Där redogjordes för 
utbredning, studie av attityder till vildsvin och en sammanfattning av vetenskap-
lig litteratur kring förvaltning. Seminariets slutsats var att samverkan och samar-
bete mellan jägare och lantbrukare på lokal nivå är nödvändig för att lyckas med 
vildsvinsjakten och minska konflikterna runt djuren. En annan slutsats var att 
konventionell jakt är lösningen och att vildsvinsjakt måste genomföras över alla 
marker. Det får inte finnas frizoner. Seminariet slog fast att vildsvinet är en värde-
full resurs, men att skadorna på grödor på vissa håll är för stora. 

Under Almedalsveckan togs rovdjursfrågan upp vid ett fullsatt seminarium; 
Människor och rovdjur, kan de förvaltas tillsammans? Bland debattörerna fanns 
representanter från Viltskadecenter, Umeå universitet, Vargkommittén, Miljö-
departementet och de politiska blocken. 

Svenska Jägareförbundet arrangerar med Sveriges Vildnad ett årligt seminarium 
på	Skansen,	i	år	handlade	även	det	om	”En	ny	svensk	rovdjursförvaltning”.	Cirka	
150 personer från olika organisationer och myndigheter deltog.

Viltmat är en viktig fråga som berör i stort sett hela samhället. Ett stort pressmöte 
hölls i Stockholm på Konstakademien tillsammans med Stockholms länsförening. 
Ett 30-tal representanter från matmedia fick provsmaka kända kockars tillag-
ning av viltkött och fick med sig en viltmatkarta över var i Stockholm det serveras 
viltkött under hösten.

Jägareförbundet ingår också i andra nätverk där vi deltar regelbundet; Rovdjurs-
centret de 5 stora i Järvsö, Skogen i Skolan (som drivs av Föreningen Skogen), 
Naturens år och Uteåret (som Naturvårdsverket hanterar), Kungliga Skogs- och 
vetenskapsakademien), Nationella Viltolycksrådet, Tankesmedja för Friluftsliv, 
med flera.

Självklart fanns även förbundet med på de stora mässorna Elmia Game Fair, 
Elmia Wood, Bosjöklosters jaktmässa, Fävikens jaktmässa, Jokkmokks marknad 
samt många mindre jaktmässor. Även på en rad älgförvaltningsmöten, vargsym-
posium, vilthistoriskt nätverk och viltförvaltningsdagar fanns förbundet med och 
gav information och förklarade såväl om jakt som om djur och natur. 

infoRMATionSVERKSAMHET
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Vildsvinsseminariets 
slutsats var att sam-
verkan och samar-
bete på lokal nivå är 
nödvändigt för att 
lyckas med vildsvins-
jakten och minska 
konflikterna. 

Folke Fagerlund
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Under året har utvecklingen av en ny utbildningsstrategi och att göra utbildning-
arna mer tillgängliga påbörjats. Förslaget till ny strategi är färdigt och kommer att 
finnas med som en grund inför verksamhetsplaneringen 2015. Utvecklingen av 
struktur och ökad tillgänglighet av utbildningarna sker parallellt med implemen-
teringen av det nya medlemsregistret och kommer att vara i drift inför hösten. 

Utbildningen av viltundersökare har tagit fart under året, 832 personer har 
genomgått kursen som i huvudsak leds av förtroendevalda instruktörer. Totalt 
finns nu 2 760 viltundersökare. Inom flera län har vissa viltundersökare dessutom 
erhållit en kompletterande utbildning och fått rätt av länsstyrelserna att döma ut 
fällda älgar som bedömts otjänliga. Jordbruksverket har också tagit fram en kom-
pletterande utbildning som möjliggör att viltundersökare får genomföra tuberku-
losbesiktning av hägnade hjortar. En uppdatering av kursmaterialet har gjorts i 
samverkan med SVA och utbildning av 31 nya instruktörer har genomförts för att 
möta den ökande efterfrågan.  

En ny film om tillvaratagande av klövvilt har lanserats. Syftet med filmen är att 
den bland annat ska vara ett verktyg i studiecirkelverksamheten och bidra till 
en ökad livsmedelshygien vid tillvaratagandet. Råfilm till ytterligare en film om 
styckning har spelats in och kommer att lanseras i höst. 

Intresset för Jägarexamen håller i sig och försäljningen av kursmaterialet har legat 
på en fortsatt hög nivå och knappt 8 000 paket har sålts under året.

Intresset för att arrangera utbildningsjakter växer i takt med att antalet tillkom-
mande	jägare	ökar	runt	om	i	landet.	På	allt	fler	håll	arrangeras	den	här	typen	av	
jakter för att framförallt nya jägare ska få en möjlighet att komma ut på jakt och 
lära mer under sakkunnig ledning.  
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Över 40 000 besökare under året är alla tiders besöksrekord. Bland alla besökare 
noterades bland annat kung Carl den XVI Gustaf, finansminister Anders Borg och 
en delegation från landsbygdsdepartementet. 

Konferensgrupperna var många och Jägareförbundets årsstämma, ordförande-
konferenser samt filminspelningar från såväl tysk som svensk TV var viktiga och 
roliga inslag i verksamheten. Även allmänhetens intresse för Öster Malma och 
viltet som matresurs ökar för varje år. 

Intresset för jakt och jägarutbildningar ökade och såväl ledarutbildningar som 
seminarier och Öster Malmas kurser var i regel fullbokade. Roligt är också att 
samarbetet med forskare från SLU har intensifierats med bland annat ett flertal 
försök på fastigheten. Det fleråriga projektet Sydälg med individmärkning av älg 
i Öster Malma området, börjar nu ge många intressanta resultat. Under ett flertal 
år har större seminarium genomförts och under 2013 var temat Vildsvinsförvalt-
ning. Moderator för det fullsatta mötet var vetenskapsjournalisten Henrik Ekman.

”Fastighetsåret”	inleddes	med	färdigställandet	av	nya	slottsköket	som	medgavs	
genom	ett	arv.	På	slottet	har	fönster	och	dörrar	tätats	samt	element	bytts	ut	efter	
ett mindre läckage. Fuktproblemen runt slottets framsida har åtgärdats med hjälp 
av bidrag från länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet. Värmefunktionen på 
Öster Malma har utretts och justeringar påbörjats. Under året installerades nya 
luftvärmepumpar i verkstaden och kläckeriet.

Besökare, medlemmar, konferensgäster, personal med flera har alla bidragit
till att verksamheten 2013 tog ett stort steg mot målsättningen för Öster Malma
– Sveriges jakt- och viltvårdscentrum.

öSTER MALMA
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Jägareförbundets internationella intressebevakning har under året förstärkts 
genom anlitandet av en anställd på FACE som under en del av sin tid kommer att 
bevaka EU-frågor som är av specifikt intresse för Jägareförbundet och även bistå 
med rådgivning.
 
Vargfrågan har även detta år dominerat den internationella verksamheten. Det 
har varit ett flertal besök i Kommissionen och konsultationer med FACE hur man 
ska hantera frågan. Kommissionen har insett konfliktnivån på vargfrågan och har 
ordnat möten på EU-nivån där man diskuterat de skador som förorsakas av varg. 
 
Vapenfrågan är aktuell igen och kommissionen har i ett så kallat meddelande 
redogjort för vilka problem den ser gällande vapen. I vanlig ordning pratas det 
om restriktioner för legala vapen när problemen är de illegala vapnen. Förbundet 
hade under hösten en brevväxling med kommissionären som ansvarar för frågan 
och även en debatt i Svenska Dagbladet. Diskussionerna lär fortsätta.
 
Sälfrågan fick en negativ vändning när det i en dom från WTO (World Trade Orga-
nization) ansåg att det undantag som möjliggör handel med sälar jagade i Sverige 
inte är i enlighet med gällande WTO-regler. Saken är principiellt viktig och kom-
mer att avgöras under 2015. 
 
Bly i ammunition är en fortsatt prioritet på internationell nivå. Ett flertal länder 
har en diskussion i frågan och Tyskland ligger långt framme i sina planer på möj-
liga begränsningar i användningen i bly i ammunition. 
 
Nordisk Jägersamverkan (NJS) har genomgått en liknande process som Jägareför-
bundets	”Jakten	på	framtiden”.	På	ett	styrelsemöte	på	Öster	Malma	fastslogs	en	
ny verksamhetsplan med tydligt definierade mål och vision. Visionen är att nord-
isk jakttradition och etik utgör en förebild för europeisk jakt- och viltförvaltning.

inTERnATionELLT

” ” Den internationella 
intressebevakningen
har under året för-
stärkts genom anlitan-
det av en anställd på 
FACE som under del 
av sin tid kommer att 
bevaka EU-frågor. 

Torbjörn Larsson
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Under 2013 har interninformation varje månad skickats ut till organisationen via 
ett nyhetsbrev. Genom en bra spridning via förtroendevalda och personal har 
nyhetsbrevet nått stora delar av organisationen. Nyhetsbrevet är uppskattat och 
ger en bra bild av den verksamhet som bedrivs.

Svenska Jägareförbundet har under året intensifierat arbetet med att föra debatt 
i tidningar. Debattartiklar har producerats på Öster Malma som sedan spridits till 
länsordförandena. Genom detta initiativ har förbundet ökat opinionsarbetet och 
samtidigt fört ut förbundets åsikter till allmänheten över hela landet. Målet har 
varit att öka tydligheten kring förbundets ställningstagande.

Efter att årsstämman i juni beslutat om den strategiska målbilden har kommuni-
kationsarbetet i förbundet analyserats. Syftet har varit att förbättra såväl informa-
tion som kommunikation samt öka öppenhet och snabbhet. Under hösten 2013 
beslutade GS om att införa ett nytt arbetssätt i organisationen; funktionsstyrning. 
Erfarenheter från analysen av kommunikationsarbetet fanns med som underlag 
i GS beslut, som bland annat ska leda till en ökad proaktivitet, större bredd och 
att fler deltar i opinions- och kommunikationsarbetet. Både förtroendevalda och 
tjänstemän har mediatränats på Öster Malma i syfte att nå ut bättre i media. 

Broschyren Kretsarna siktar framåt spreds i organisationen i syfte att entusias-
mera olika former av verksamhet i jaktvårdskretsarna.

Genom att reagera snabbt på beslut och skeenden i samhället och därefter skickat 
ut pressmeddelande har förbundet ökat sin synlighet  Den snabba reaktionen har 
medfört att pressen oftare citerat Svenska Jägareförbundet. Under 2013 har ett 
30-tal pressmeddelanden skickats ut och lästs cirka 6 300 gånger på redaktioner. 
Svenska Jägareförbundet har omnämnts 2 861 gånger i redaktionell media vilket 
är en ökning jämfört med 2012. Oftast förekommer vi i samband med orden; 
vildsvin, skyddsjakt, varg och regeringen. Många positiva artiklar handlar om 
viltkött och att fler tar jägarexamen. Välbesökta pressaktiviteter har genomförts 
i samband med vildsvinsseminarium, viltmatevent i Stockholm och i Almedalen, 
där vi serverade vildsvinspizza.

Under	året	har	Projekt	Viltmat	slutförts.	Flera	länsföreningar	har	varit	engage-
rade	tillsammans	med	projektgruppen.	Projektet	är	ett	samarbete	med	bland	
annat Institutet för livsmedel och bioteknik (SIK) och Viltmatakademin och är 
delvis finansierat av Jordbruksverket och syftar till att bland annat lyfta Sverige 
som	det	nya	matlandet.	Projektet	har	innehållit	välbesökta	pressträffar	med	mat-
media, utbildning av såväl jägare som vilthanteringsanläggningar i tillvaratagning, 
rökning och hantering efter skottet. En ny utbildningsfilm Den vilda maten är 
framtagen och är ett utmärkt instrument för att utbilda jägarkåren i tillvaratag-
ning. SIK har forskat fram tio nya viltprodukter av främst udda detaljer. Svenska 
Viltmatakademin har både gjort en förstudie i certifiering av viltkött och utbildat 
i tillvaratagning. Intresset för att både sälja viltkött och servera vilt har ökat under 
året. Trycksaker och event för att höja intresset för främst vildsvinskött som den 
nya allemansmaten har genomförts.

Svenska Jägareförbundets bildbank lanserades i slutet av 2012 och har under året 
fyllts på med nya bilder. Bildbankens innehåll kan nyttjas av både anställda och 
förtroendevalda för all användning i Jägareförbundets verksamhet. Bildbanken 
innehöll vid årets slut 1 189 fotografier. 

KoMMuniKATion ocH MEdiA



39



40

Hemsidan
Hemsidan är en av Svenska Jägareförbundets viktigaste kanaler för att nå ut med 
information till jägare och allmänhet. Innehållet på webbplatsen, den nationella 
delen, består av information om jakt, hundar, regeringens allmänna uppdrag till 
Jägareförbundet, villkor, bestämmelser, nyheter, vilt, viltvård, med mera.

Under året har jagareforbundet.se fått en ny design och stora delar av innehållet 
har moderniserats. Nya funktioner har skapats, bland annat inloggningsmöjlighet 
för medlemmar där de i dagsläget kan hantera sina medlemskonton.

Under året har också det allmänna uppdraget blivit tydligare och tidningen 
Svensk Jakt har övergått till egen domän. Nya webben lanserades i mitten av april 
och har haft 1,3 miljoner besök fram till årsskiftet.

I samband med lanseringen av nya webben började alla länsföreningar, bortsett 
från Skåne, tillsammans med nationella kansliet att arbeta och skapa sina egna 
webbsidor i det gemensamma webbverktyget EpiServer. Jaktvårdskretsarna har 
sedan tidigare haft möjlighet att kostnadsfritt arbeta med egna hemsidor under 
jagareforbundet.se	i	webbverktyget	WordPress.	I	samband	med	lanseringen	av	
nationella webbplatsen uppdaterades även de nya kretssidornas design för att 
följa övriga webbens utseende. Vid årets slut hade närmare 150 kretsar övergått 
från det gamla webbverktyget OEW till den nya administrationen.

Förbundets viltmatsajt www.viltmat.nu har etablerat sig som ett nav där kunskap, 
kontaktnät och inspiration om viltmat finns samlat. Hemsidan har cirka 10 000 
besökare per månad, varav många är ickejägare.

KoMMuniKATion ocH MEdiA
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Svensk Jakt
Svenska Jägareförbundets tidningar Svensk Jakt och Svensk Jakt Nyheter slogs 
under 2013 ihop till en tidning. Beslutet togs av förbundsstyrelsen i februari
och under tiden fram tills att den första tidningen kom ut (i slutet av november) 
genomfördes ett omfattande arbete för att kunna leverera den tidning som för-
bundet förväntade sig.

Såväl en kvalitativ som en kvantitativ undersökning genomföres under våren. 
Resultaten användes som grund för omgörningen. Två avstämningar med för-
bundsstyrelsen genomfördes under processen för att säkerställa att intentionen 
med sammanslagningen av tidningarna uppfylldes. Sammanslagningen av 
tidningarna gjordes av ekonomiska skäl och andra orsaker, som allmänt föränd-
rade läsarvanor och ökad efterfrågan av information och nyheter på hemsidan.

Omgörningen hade tre ledord: nytt, nytta och nöje. Det ska vara 
kunskapsgivande och roligt att läsa Svensk Jakt. Samtidigt ska tid-
ningen förmedla såväl regionala nyheter som riksnyheter. Formatet 
på tidningen ändrades och nya avdelningar tillfördes för att tidning-
en skulle bli mindre förutsägbar. Den sammanslagna tidningen har 
fått ett mycket bra mottagande. Upplagan för tidningen har mins-
kat under 2013 i och med att medlemskategorierna gjordes om. 

Annonsförsäljning har outsourcats och personalstyrkan på Svensk 
Jakt har minskat från åtta fast anställda till sex. Ny chefredaktör 
tillträdde vid årsskiftet 2013/2014.

Svenska Jakts hemsida gjordes om under samma period som tid-
ningen. Den nya hemsidan lanserades i början av juni 2013. Genom 
förändringen öppnades nya tekniska möjligheter vilket förbättrar 
och underlättar arbetet med hemsidan. Bland annat infördes en 
funktion som gör att hemsidan visas lika bra i mobiler, läsplattor 
som datorer. Detta har medfört att det idag är fler personer som 
läser hemsidan från mobiltelefoner och läsplattor än från datorer.

I samband med att den nya sammanslagna Svensk Jakt utkom lanserades också 
denna som E-tidning. Efter inloggning på hemsidan kan alla medlemmar med
tidning läsa det senaste numret av Svensk Jakt, samt alla nummer från 2013, 
telefoner, läsplattor och datorer. Detta har lett till att räckvidden har ökat.

Inloggningsfunktionen på hemsidan används främst för att låsa några artiklar 
per vecka. Detta görs för att visa på mervärdet av medlemskapet – medlemmen 
får mer. De unika besökarna ökade med 41 procent sedan lanseringen av nya 
hemsidan, däremot har antalet besök minskat med tio procent. En förklaring till 
detta är att webbkameran för vildsvin legat nere under lång tid.

Svensk Jakt finns även i flera olika sociala medier. Svensk Jakts Facebook-sida 
gillas av fler än 12 000 personer och tidningen finns även på Twitter och
Instagram.	Svensk	Jakt	har	även	en	egen	Youtube-kanal,	Svensk	JaktPlay.

Nr 12 
Dec 2013

Pris 48 kr

SV E N S K A  JÄGA R E FÖ R B U N D E T S  T I DS K R I F TSvensk        Jakt
Rävjakten som slutade i ett konstgryt

Test av fasta belysningar till vildsvinsåteln
Bakpasset: Etiken kan bli en ödesfråga
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Jägareförbundet Service AB är ett av Svenska Jägareförbundet helägt aktiebolag som bedri-
ver restaurang, konferens, hotell och vandrarhem, catering, gårdsbutik, sommarcafé och 
slakteriverksamhet på Öster Malma. Verksamheten bedrivs inte fullt ut på strikt kommersi-
ell grund eftersom stor hänsyn tas till organisationens behov av bolagets tjänster. 

Bolaget omsatte 2013 totalt 15,7 mkr vilket är en ökning med 11 procent från föregående år. 
Under året genomfördes cirka 396 konferens- och gruppbokningar och boendet genere-
rade 4 613 rumsnätter. Bolaget fortsätter att vissa ett ekonomiskt positivt resultat. 

Öster Malma som varumärke har förstärkts och fler och fler kommer på besök med anled-
ning	av	bland	annat	det	vilda	köket,	Wildlife	Park,	naturen	och	slottet.	Nytt	koncept	för	
året var Afternoon Tea på slottet som serverades totalt under fem månader. Detta blev om-
gående populärt och flertal av dagarna var fullbokade, totalt 1 707 personer. 15 bröllop och 
privata fester genomfördes och vi har fortsatt under några helger med konceptet week-
end.	Den	”vilda	söndagsbuffén”	fortsätter	att	vara	populär.	Den	vilda	grillbuffén	under	juli	
månad blev även i år välbesökt. Sommarcaféet omsatte cirka 255 tkr. 

Årets julmarknad som i år utökades till både lördag och söndag blev en succé med över 
70 utställare. Bland annat serverades totalt 966 luncher under dessa dagar. Även det vilda 
julbordet blev en succé med rekordmånga sålda julbord.

2013 har Öster Malma besökts av minst 40 000 personer. Denna siffra är beräknad på:

Dagens lunchgäster 24 558 personer (inklusive 3 962 personalluncher) 
Konferensluncher   3 449 personer
Söndagsbuffén   2 995 personer 
Julbord   3 052 personer
Julmarknaden   5 000 personer (uppskattad siffra utifrån parkeringsintäkt)
Grillbuffé       789 personer
Wildlife	Park	 		3	817	personer	(betalande)
Afternoon Tea   1 707 personer
 
Ett stort antal gäster besöker Öster Malma även utan att nyttja någon av de produkter som 
statistiskt kan mätas. 

JÄgAREföRBundET SERVicE AB

SVEnSK VåTMARKSfond

Fonden är en stiftelse som bildades 1995. I fonden samarbetar Svenska Jägareförbundet, 
Sveriges Ornitologiska Förening (SOF) och Världsnaturfonden (WWF). H.M. Konungen 
är fondens höge beskyddare. Jägareförbundet sköter och står för kostnader för ekonomi-
hanteringen.

Initiativet till fonden togs av Svenska Jägareförbundet och grundade sig på att 70 procent 
av de våtmarker som fanns i Sverige i början av 1900-talet försvunnit genom dikningar och 
sjösänkningar av jordbruk- och skogsmark och tätorternas utbyggnad. Skälen till bildandet 
av fonden var också att uppnå större effekt i våtmarksarbetet med landets främsta natur-
vårdsorganisationer och med insikt om den negativa trenden för våtmarksberoende arter 
både nationellt och internationellt. 



Sveriges Vildnad är en stiftelse som tillkommit på Svenska Jägareförbundets initiativ. 
Stiftelsen erhåller årligen bidrag från K A Wallenbergs stiftelse. Stiftelsen 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 består av högst 60 per-
soner med bakgrund inom svensk viltförvaltning och viltforskning. Rådet samlas årligen 
för att bland annat fatta beslut om verksamheten. Jägareförbundets styrelse fungerar som 
styrelse i Sveriges Vildnad. 

I Sveriges Vildnads regi genomfördes ett seminarium under 2013 med titeln En ny, svensk 
rovdjursförvaltning. Seminariet inleddes av miljöminister Lena Ek och hade ett rekord-
högt antal deltagare.

SVERigES ViLdnAd

JÄgAREföRBundETS uTVEcKLingS AB
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Ändamålet med bolaget är att spetsa Jägareförbundets digitala närvaro som ett modernt 
och proaktivt förbund. Under året har ett stort arbete lagts ner på en helt ny webbplats 
där en stor del av lösningen har gått ut på att nå ut till länsadministratörerna och möjlig-
göra för dem att publicera och presentera aktuellt innehåll. Detta som en del i att mer 
effektivt kunna arbeta med den så omfattande webbplatsen. Bolaget har under året bedri-
vit utbildning på länsnivå för att etablera en grundkompetens i arbetsverktyget EpiServer. 

Tidningen Svensk Jakt har även på webben fått nytt utseende och funktionalitet. Större 
stöd för mer interaktiva reportage med kopplingar till sociala medier och YouTube för
att visa filmklipp. Redaktörerna har med nya webben nu också möjlighet att skapa bild-
gallerier vilket sedan en längre tid varit efterfrågat.

Externt samarbete med digitalt säljbolag har under året varit gynnsamt och bolaget har 
visat att det finns goda förutsättningar att hitta intäktsströmmar på digital annonsförsälj-
ning på webbplatserna www.jagareforbundet.se och www.svenskjakt.se. Bolaget sålde för 
motsvarande två miljoner kronor.

Jaktappen WeHunt har förutom möjligheten att hämta hem lantmäteriets fastighetskarta 
nu	i	version	3.0	stöd	för	att	använda	en	extern	GPS-Tracker.	Arbetet	med	trackern	blev	
mer omfattande än beräknat och stödet för extern tracker hann inte införas inför årets 
jaktsäsong varför utslaget av denna lösning inte går att utläsa ännu. Trackern är tänkt att 
kunna användas på såväl hundar som av hundförare och andra jägare. Genom att åskådlig-
göra drev och hundar ges jaktlaget helt nya möjligheter att leda och följa en framgångsrik 
och säkrare jakt.

Antalet betalande användare av WeHunt uppgår till 8 000 vilket är en ökning med 2 000 
användare, trots att ingen uppdatering skett under året. Antalet sålda kartor av fastig-
hetskartan är nu över 75 000, vilket i sammanhanget ses som en stor framgång. WeHunt 
har under året fått ett eget verktyg för supporthantering och appen har nu också en egen 
plats på Facebook för att stärka närvaron och på ett effektivt sätt kunna hålla kontakt med 
slutanvändarna.
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Årets resultat
Det operativa resultatet för år 2013 uppgick till -0,5 mkr (-14,6 mkr). Resultatet efter finansnetto uppgick till 2,5
mkr	(-11,3	mkr).	På	intäktssidan	når	vi	inte	upp	till	budget	avseende	medlemsavgifter,	kursintäkter	samt	förlags-
och profilprodukter. Mårdhundsprojektet, ett EU-projekt från i Life+, har givit intäkter om 8,4 mkr (9,4 mkr). 
Projektet	avslutades	31	augusti	2013	och	följdes	av	ett	nytt	nationellt	mårdhundsprojekt	finansierat	av	Natur-
vårdsverket, vilket bidrog med 3,5 mkr i intäkter under 2013. Förbundets anslag för det allmänna uppdraget 
från viltvårdsfonden uppgick till 51,1 mkr (49,6 mkr). Anslaget svarar för 31 % (31 %) av de totala intäkterna och 
är avgörande för förbundets möjligheter att fullfölja det allmänna uppdraget. Medlemsintäkterna under år 2013 
uppgick till 63,1 mkr (65,9 mkr). Detta motsvarar 39 % (41 %) av verksamhetsintäkterna. Resterande del av intäk-
terna genereras av bland annat prenumerations- och annonsintäkter, samarbetsavtal samt förlags- och profil-
produkter. Verksamhetens totala kostnader inklusive avskrivningar uppgick till 163,1 mkr (176,6 mkr).

Tillgångar
Jägareförbundets totala tillgångar uppgick per den 31/12 2013 till 97,5 mkr (91,7 mkr). 

Byggnader och mark
Fastigheten Öster Malma har ett bokfört värde av totalt 39,7 mkr (42,3 mkr).

Värdepappersportfölj 
Jägareförbundet har avtal med en extern kapitalförvaltare om diskretionär förvaltning av förbundets 
värdepappersportfölj. Förvaltningen sker med stöd av en av förbundsstyrelsen beslutad kapitalförvaltnings-
policy som har en försiktig prägel. Värdepappersportföljen har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet 
och verkligt värde per balansdagen, 29,5 mkr. Marknadsvärdet av värdepappersportföljen uppgick per 31/12 
2013 till 31,4 mkr (26,6 mkr) vilket ger en dold reserv på 1,9 mkr.

Eget kapital
Det egna kapitalet består av Framtidsfond 0,5 mkr (0,5 mkr), Trygghetsfond* 11,3 mkr (12,8 mkr), Dispositions-
fond 0 mkr (9,7 mkr) samt årets resultat 2,5 mkr (-11,3 mkr), totalt 14,3 mkr (11,7 mkr).
* Förbundsstyrelsen slog tillsammans med länsföreningarna 2003 fast att Jägareförbundet ska sträva efter att 
bygga upp ett eget kapital om motsvarande 20 mkr fram till utgången av 2008, samtliga länsföreningar bidrog 
till detta med 20 kr per medlem.

Investeringar
Under år 2013 har förbundet gjort investeringar för 0,6 mkr (3,3 mkr). Dessa investeringar består i huvudsak av 
renoveringar av fastigheter på Öster Malma.

Resultatdisposition
Styrelsen och generalsekreteraren föreslår att till förfogande stående vinstmedel, trygghetsfond, 11.257 tkr, 
samt årets resultat, 2.498 tkr, disponeras enligt följande:

 
Balanseras i Trygghetsfond  11 257 tkr

 Balanseras i Dispositionsfond    2 498 tkr

   13 755 tkr

Disponibla vinstmedel i dotterbolag som ingår i koncernen uppgår till 1 329 tkr (2 499 tkr).

åRSREdoViSning 2013
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Belopp i tkr  Not 2013 2012 
   

Rörelsens intäkter

Medlemsavgifter och samarbetsavtal   65 282 68 132 

Viltvårdsfonden   51 100 49 600 

Anslag och bidrag   17 604  14 596

Övriga intäkter  1 28 674 29 684 

Totalt intäkter   162 660 162 012 

     

Rörelsens kostnader    

Tryckning och distribution   -16 673 -19 812 

Handelsvaror   -5 272 -5 136 

Övriga externa kostnader  2 -67 380 -75 943 

Personalkostnader  3 -68 533 -70 447 

Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillg.  4 -5 254 -5 256 

Totalt kostnader   -163 111 -176 594

Operativt resultat   -451 -14 582 

    

    

Resultat från finansiella poster    

Ränteintäkter och liknande resultatposter  5 4 682 3 985 

Räntekostnader och liknande resultatposter  6 -1 733 -728

 

Resultat efter finansiella poster   2 498 -11 325 

      

    

ÅReTs ResulTaT   2 498 -11 325 

RESuLTATRÄKning
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BALAnSRÄKning

Belopp i tkr  Not         2013-12-31 2012-12-31

TILLGÅNGAR    
anläggningstillgångar    

Immateriella anläggningstillgångar    

Programvara ....................................................................................................  7 1 101 2 482

   1 101 2 482

Materiella anläggningstillgångar    

Byggnader och mark ...................................................................................... 8 39 697 42 333

Inventarier, verktyg och installationer ....................................................... 9 1 575 2 251

   41 272 44 584

Finansiella anläggningstillgångar    

Andelar i koncernföretag ............................................................................. 10 450 250

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

   452 252

summa anläggningstillgångar   42 825 47 318

    

Omsättningstillgångar    

Varulager mm     

Färdiga varor och handelsvaror ..................................................................  4 635 4 450

   4 635 4 450

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar ...............................................................................................  4 074 4 188

Fodringar hos koncernföretag.....................................................................  7 253 5 359

Övriga fordringar ...........................................................................................  6 380 2 223

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter ....................................... 11 1 465 914

   19 172 12 684

Kortfristiga placeringar ................................................................................. 12 29 531 26 567

    

Kassa och bank ...............................................................................................   1 324 679

summa omsättningstillgångar   54 661 44 380

   

suMMa TIllGÅNGaR   97 486 91 698 
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Belopp i tkr  Not        2013-12-31 2012-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER    
eget kapital    13

Framtidsfond ...................................................................................................   540 539

Trygghetsfond .................................................................................................  11 257 12 836

Dispositionsfond ............................................................................................  0 9 746

Årets resultat ..................................................................................................   2 498 -11 325

   14 294 11 796

Kortfristiga skulder    

Checkräkningskredit (limit 40 000 tkr) ....................................................  34 439 27 611

Leverantörsskulder ........................................................................................  6 374 9 291

Övriga skulder ................................................................................................  3 333 1 891

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter ....................................... 14 39 047 41 109

   83 192 79 902

suMMa eGeT KaPITal OCH sKulDeR   97 486 91 698

STäLLDA SäKERHETER OCH ANSvARSföRbINDELSER     
  

ställda säkerheter
För egna skulder och avsättningar    

Fastighetsinteckningar ...................................................................................  55 000 40 000

summa ställda säkerheter   55 000 40 000

ansvarsförbindelser

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



KASSAfLödESAnALYS

Belopp i tkr   2013 2012

    

DEN LöPANDE vERKSAmHETEN    
Resultat efter finansiella poster ..................................................................  2 498 -11 325

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm ........................  2 512 3 910

Kassaflöde från den löpande verksamheten   5 010 -7 415

före förändringar av rörelsekapital 

    

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital    

Ökning(-)/minskning(+) av varulager .........................................................  -446 1 838

Ökning(-)/minskning(+) av rörelsefordringar ..........................................  -6 488 -4 683

Ökning(+)/minskning(-) av rörelseskulder ...............................................  -3 539 -6 064

Kassaflöde från den löpande verksamheten   -5 463 -16 325

   

INvESTERINGSvERKSAmHETEN    
Förvärv av materiella anläggningstillgångar ..............................................  -560 -3 340

Försäljning av materiella anläggningstillgångar..........................................   20 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -540 -3 340

   

fINANSIERINGSvERKSAmHETEN    
Inköp av dotterbolag .....................................................................................  0 -50

Inköp av kortfristiga placeringar .................................................................  -27 170 -20 470

Försäljning av kortfristiga placeringar ........................................................   27 190 17 847

Upptagna/amorterade lån ............................................................................  6 828 20 165

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   6 848 17 492

   

Förändring av likvida medel .........................................................................  845 -2 172

Likvida medel vid periodens början ...........................................................   679 2 851

likvida medel vid periodens slut   1 524 679

   

Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys    

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm    

Gåvor till framtidsfonden .............................................................................  1 3

Vinst vid försäljning av inventarier .............................................................  -20 0

Förlust vid försäljning av kortfristiga placeringar ....................................  423 1 550

Vinst vid försäljning av kortfristiga placeringar ........................................  -3 647 -1 248

Värdejustering av kortfristiga placeringar .................................................  239 -1 676

Nedskrivning av varulager ............................................................................  262 25

Avskrivningar ..................................................................................................  5 254 5 256

   2 512 3 910
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fEM åR (i SAMMAndRAg)

Belopp i tkr 2013 2012 2011 2010 2009 

Rörelsens intäkter

Medlemsavg. & samarbetsavt. 65 282  68 132 71 383 74 421 77 121 

Viltvårdsfonden 51 100  49 600 50 500 50 200 48 600  

Anslag och bidrag 17 604  14 596 13 919 11 081 7 911 

Övriga intäkter 28 674  29 684 31 121 33 700 32 207 

Totala intäkter 162 660  162 012 166 923 169 402 165 839 

Rörelsens kostnader

Tryckning och distribution 16 673  19 812 20 942 20 155 20 156

Personalkostnader 68 533  70 447 68 428 63 781 60 042

Övriga kostnader 77 905  86 335 78 898 87 544 90 618

Totala kostnader 163 111  176 594 168 268 171 480 170 816 

Operativt resultat -451  -14 582 -1 345 -2 078 -4 977 

finansiellt netto 2 949  3 257 -1 168 3 202 4 557 

Årets resultat 2 498  -11 325 -2 513 1 124 -420 

Balansomslutning 97 486  91 698 88 917 123 299 122 340 

NyCKELTAL
Anslag /totala intäkter % 42,2  39,6 38,6 36,2 34,1 

Egen kapitaltillväxt % 21,2  -48,9 -9,8 4,6 5,9 

Balanslikviditet % 65,7  55,5 60,4 117,6 113,9 

Soliditet % (per 31/12) 14,7  12,9 26,0 20,8 20,0 

Antal medlemmar (per 31/12) 153 773  149 546 175 434 179 002 183 195 

Antal jaktkort 265 282  271 063 268 816 261 475 258 406 

Andel av  jaktkort i landet % 58,0  55,2 65,3 68,5 70,1 

TS upplaga Svensk Jakt 132 000  133 100 137 400 141 900 142 700 

Genomsnittligt antal anställda 108  109 110 108 102 

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 anskaffnings-
värdet och det verkliga värdet. Värdepapper värderas med avseende på värdepappersportföljen 
i sin helhet.
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Not 1    Övriga intäkters fördelning      2013  2012 

Övriga intäkter per väsentligt intäktsslag    

Prenumerationer/Annonsintäkter    9 412  10 888 

Förlagsförsäljning    6 299  8 076 

Kursgårdstjänster/Kurser    4 258  4 236 

Övrigt    8 705  6 484 

summa    28 674  29 684 

Not 2    Övriga externa kostnader    2013  2012

Forskartjugan, medl.försäkring och övr. dir. kostnader    11 783  18 868 

Lokal- och fastighetskostnader    8 947  9 020 

Förbrukningsinv., reparation, underhåll och leasing inv.    5 327  4 969 

Rese- och transportkostnader    4 466  4 533  

Försäljningskostnader    3 614  8 437 

Kontorsmaterial, trycksaker, tele och porto    9 306  9 780 

Förvaltningskostnader    2 437  2 832  

Externa tjänster    17 585  12 275  

Övriga kostnader    3 915  5 230  

summa    67 380  75 943 

Not 3    anställda och personalkostnader    2013  2012

Medelantalet anställda    

Sverige    108  109 

Varav män    67%  67% 

löner, andra ersättningar och sociala kostnader    

Ordföranden    344  185 

Styrelsen    228  207 

Generalsekreterare    1 486  1 943 

Förtroendevalda    132  429 

Övriga anställda    45 979  44 603 

summa    48 169  47 367 

 

Sociala kostnader    18 686  19 725 

Varav pensionskostnader    4 898  4 792 

Övriga personalkostnader    1 678  3 355 

summa    68 533  70 447
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Not 4   avskrivningar av anläggningstillgångar    2013  2012

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

Byggnader och markanläggningar .......................................................    -3 155  -2 991

Inventarier, verktyg och installationer ................................................    -718  -885

    -5 254  -5 256

Not 5    Ränteintäkter och liknande resultatposter    2013  2012

Ränteintäkter, övriga ..............................................................................    431  202

Utdelningar ..............................................................................................    604  935

Utdelning från dotterbolag...................................................................    0  1 600

Vinst vid avyttring av värdepapper .....................................................    3 647  1 248

    4 682  3 985

Arvoden till styrelseledamöter och övriga förtroendevalda redo- 
visas i resultaträkningen under posten övriga externa kostnader. 

Till styrelsens ordförande har utgått ett arvode om 250 tkr,  
inklusive skatter så blir den totala ersättningen till ordföranden 
344 tkr (185 tkr).

Till nuvarande generalsekreterare har lön om 1 000 tkr (972 tkr) 
utgått. Till tidigare generalsekreteraren har utgått lön enligt träffat 
avtal tom juni 2013 med 486 tkr (971 tkr).

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 general- 
sekreterarens sida 6 månader. Vid uppsägning från förbundets 
sida har generalsekreteraren rätt till ytterligare 6 månaders
ersättning utan arbetsskyldighet.
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Not 6    Räntekostnader och liknande resultatposter    2013  2012

Räntekostnader ......................................................................................  -846 -700

Förlust vid avyttring av värdepapper ..................................................  -423 -1 550

Värdeförändring värdepapper .............................................................  -239 1 676

Övrigt........................................................................................................  -224 -154

  -1 733 -728

Not 7    Programvara   2013-12-31 2012-12-31

ackumulerade anskaffningsvärden    

Vid årets början  6 903 6 903

  6 903 6 903

ackumulerade avskrivningar enligt plan  

Vid årets början  -4 421 -3 041

Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden  -1 381 -1 381

  -5 802 -4 421

ReDOvIsaT vID ÅReTs sluT  1 101 2 482

Not 8    Byggnader och mark   2013-12-31 2012-12-31

ackumulerade anskaffningsvärden    

Vid årets början  66 199 63 110

Nyanskaffningar  513 3 529

Investeringsbidrag  0 -440

  66 712 66 199

ackumulerade avskrivningar enligt plan   

Vid årets början  -23 866 -20 872

Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden  -3 149 -2 994

  -27 015 -23 866

ReDOvIsaT vID ÅReTs sluT  39 697 42 333

Taxeringsvärde, byggnader  2 215 9 112

Taxeringsvärde, mark  43 430 44 672

  45 645 53 784
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Not 9    Inventarier, verktyg och installationer    2013-12-3 1   2012-12-31

ackumulerade anskaffningsvärden    

Vid årets början  24 229    23 978

Nyanskaffningar   48       251

Avyttringar      -80          0 

  24 197    24 229

ackumulerade avskrivningar enligt plan    

Vid årets början  -21 978    -21 097

Avyttringar          74            0

Årets avskrivning enligt plan        -718        -881

  -22 622    -21 978 

ReDOvIsaT vID ÅReTs sluT    1 575       2 251

Not 10    andelar i koncernföretag      2013-12-31 2012-12-31

ackumulerade anskaffningsvärden    

Aktier i dotterbolag       250   250

Aktieägartillskott Jägareförbundet Utvecklings AB       200   0

ReDOvIsaT vID ÅReTs sluT  450   250

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, 556880-6953, Nyköping 500   100    250

Not 11   Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter        2013-12-31     2012-12-31

Förutbetalda lokalhyror, leasingavtal och övriga poster ................             1 465                        914

....................................................................................................................             1 465                914

Not 12    Kortfristiga placeringar Bokfört värde  Marknadsvärde

Börsaktier 13 500  15 161 

Onoterade aktier 500 0

Aktiefonder 2 779  3 242

Räntefonder 3 585  3 625

Räntebärande värdepapper 9 167 9 368

 29 531 31 396
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Not 13    eget kapital

 Trygghetsfond/ Disposi- Årets 
 Framtidsfond tionsfond resultat

Utgående balans enligt balansräkning 

föregående år .............................................................................  13 375 9 746 -11 325

Disposition enligt årsstämmobeslut

Avsättning till Dispositionsfond .............................................  -1 579 -9 746 11 325

Gåvor till Framtidsfond ............................................................  1

Årets resultat .............................................................................    2 498

vID ÅReTs sluT  11 797 0 2 498

Trygghetsfond förklaras i inledningen under rubriken Eget kapital.
Dispositionsfond är Fritt eget kapital.
Framtidsfondens syfte är att genom bidrag stödja framtidsfrågor inom jakten.

Not 14    upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2013-12-31 2012-12-31

Förutbetalda medlemsavgifter        31 864        32 115

Semesterlöneskuld          3 127          3 287

Övriga poster        4 056        5 707

                                       39 047            41 109



Öster Malma den 6 mars 2014
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