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ordföranden och gS har ordet
Verksamhetsberättelsen för 2014 är en berättelse om
Svenska Jägareförbundet i förändring. Det mest påtagliga
uttrycket för detta är den nya organisationen som formellt
verkar från den 1 maj 2014. En matrisorganisation som
verkar genom fyra tydliga funktionsinriktningar mot våra
gemensamma strategiska mål och för att lösa uppgifterna i
Allmänna uppdraget. Organisationen är förbundets verktyg att genomföra intentioner och idéer formulerade i de
strategiska målen till praktisk handling på fältet, nationellt
och internationellt.
En lång process ligger bakom formandet av organisationens struktur. Den började med projektet ”Jakten på
framtiden” och avslutades i det uppdrag styrelsen gav generalsekreteraren att på bästa sätt ta vara på
förbundets personalresurser i en åtstramad ekonomi. Personal har sagts upp och kontor har lagts ned.
Nu trimmas organisationen och anpassningar till de olika förutsättningarna pågår. En organisation blir
aldrig riktigt färdig och måste vara flexibel inför omvärldens förändringar. Grundstrukturen är lagd och
den är förutsättningen för att vår personal ska kunna lösa förbundets olika uppgifter mot medlemmar,
myndigheter och samhället i stort. Syftet är också att skapa goda förutsättningar för våra anställda att
utveckla sin yrkeskompetens och personliga färdigheter och därmed öka förbundets värde och nytta för
våra medlemmar.
I berättelsen om 2014 finns också ett kapitel om ekonomi, som är en glädjande läsning. Efter flera år
av negativa operativa resultat kan vi nu konstatera att vi med råge levererar ett positivt resultat. Det är
naturligtvis helt nödvändigt att vi inte förbrukar våra reserver för att täcka underskott och styrelsen har
som mål att det operativa resultatet ska vara större än noll även kommande år. Vi har dessvärre fortfarande ett behov av ytterligare förstärkning av vårt kapital för att uppfylla de krav som stämman ställt på
vårt finansiella läge. Om den positiva utvecklingen fortsätter bör vi inom några år ha nått de uppställda
finansiella målen. Till dess är styrelsen återhållsam med användning av förbundets medel.
Förbundet har haft vikande medlemsantal under flera år. Orsakerna till detta är flera. Unga, nyblivna
jägare söker sig inte till våra jaktvårdskretsar och blir medlemmar på samma sätt som tidigare generationer jägare. Kontakterna mellan jägare sker alltmer över internets olika arenor och värdet av medlemskap i förbundet uppfattas inte lika påtagligt som förr. Förbundet arbetar på flera områden för att
förbättra medlemsrekryteringen. Ett eftersatt område är kommunikationen med medlemmarna, som
vi nu satsar på att förbättra. Det är helt klart att många medlemmar inte vet vad förbundet erbjuder och
vilka insatser vi gör för jakten och jägarna. Än mindre vet jägare som inte är medlemmar i förbundet.
Förbundets roll i den politiska debatten beror till stor del på vår förankring i jägarleden. Ju fler vi är,
desto större tyngd i argumentationen. Vår ekonomi är också beroende av medlemsantalet och en
vikande medlemsstock ger vikande intäkter med negativa konsekvenser på vår ekonomiska handlingsfrihet. Att få fler medlemmar är därför en av våra viktigaste frågor inför framtiden.
Avslutningsvis är det mycket svårt att inte nämna vårt långsiktiga och fokuserade arbete med rovdjursförvaltningen som gav ett positivt beslut och genomförande av licensjakt på varg 2015. Den gemensamma inriktningen, engagemanget och professionalismen gjorde att vi lyckades. Det anser vi är ett av de
finaste kvittona på ett förbund som levererar.

Björn Sprängare
förbundsordförande

Bo Sköld
generalsekreterare

INledning
Svenska Jägareförbundet är en ideell förening som bildades 1830 och är en
demokratiskt uppbyggd organisation av folkrörelsekaraktär. Jägareförbundet består av enskilda medlemmar som är organiserade i 22 till förLänsjaktvårdsbundet anslutna länsjaktvårdsföreningar. Föreningarna delar i sin tur
föreningar
in sin verksamhet i 339 jaktvårdskretsar. Föreningarna och kretsarna
är självständiga juridiska personer med sina respektive styrelser och
årsstämmor. Föreningarna utövar sitt inflytande i förbundet genom
Jaktvårdskretsar
valda stämmoombud på Jägareförbundets årsstämma. Mellan
Jägareförbundet och länsjaktvårdsföreningarna råder inget
koncernförhållande eller annat formellt ägandeförhållande.
Bindningen är av federativ art. Utöver medlemmar, länsjaktvårdsföreningar,
jaktvårdskretsar och förbundet är cirka 2 000 lokalorganisationer anslutna till
Svenska Jägareförbundet. Jägareförbundets styrelse består av ordförande, nio
ledamöter samt en representant för arbetstagarna. Generalsekreteraren ingår
inte i styrelsen men är föredragande vid styrelsens sammanträden. Generalsekreteraren leder tjänstemannaorganisationen som består av 109 anställda som finns
lokalt representerade i hela landet.

Förbund

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, genom en
riksomfattande organisation bestående av länsjaktvårdsföreningar och kretsar,
ska 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 arbeta med information, opinionsbildning och utbildning.
• Att erbjuda god medlemsservice.
Att medlemmar, förtroendevalda och tjänstemän strävar mot samma mål är en
förutsättning för en väl fungerande verksamhet. Därför måste vår organisation
utvecklas kontinuerligt och en modern och god arbetsmiljö säkerställas. Mångfald
vad avser kön, etnicitet och kompetens ska eftersträvas.
Visionen är lika enkel som tydlig:
”Svenska Jägareförbundet ska med kraft och kunskap leda och utveckla den
svenska jakten och viltvården”
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Utifrån visionen bygger vi vår verksamhet och arbetar mot gemensamma mål.

Jaktetik – en central del av vår vardag
Vi arbetar fortlöpande med att diskutera och värdera våra jaktetiska riktlinjer
samt kommunicera våra ställningstaganden. Våra jaktetiska riktlinjer samlar vi i
följande fem ställningstaganden:
1. Vi respekterar viltet, naturen, människan och samhället
2. Vi vårdar en naturresurs på ett hållbart sätt
3. Vi vårdar jaktens namn och rykte
4. Vi söker och förmedlar kunskap
5. Vi är noga med säkerheten

Vår värdegrund – inte bara ord utan ett sätt att vara
Våra ledord är Öppenhet, Respekt och Ansvar.
Svenska Jägareförbundet är öppet för alla. Vi värdesätter nya idéer och konstruktiv kritik som en viktig del i demokratin och utvecklingen av förbundet.
Vi bjuder in till att fler ska få uppleva jakt och viltvård, på så sätt ökar vi omvärldens kunskap om samspelet mellan vilt, människa och samhälle. Vi är
stolta över att företräda Jägareförbundet i allt det vi gör och står för.
Vi har respekt för viltet, människan och naturen samt har klara jaktetiska riktlinjer. Vi arbetar för att bevara och utveckla den svenska jakten och viltvården,
nu och för kommande generationer. Genom kunskap, erfarenhet och tydlighet
skapar vi förtroende i vår omgivning, vilket är avgörande för den svenska jaktens
framtid. Vi respekterar och stödjer varandra för förbundets bästa.
Vi tar gemensamt ansvar för utvecklingen av Svenska Jägareförbundet. Vi tar samhällsansvar genom att visa vår sakkunskap och professionalism, samt genom en
väl förankrad organisation. Vårt eget ansvar är grundläggande, men som individer tar vi också ansvar för helheten så att vision, mål och medel hänger ihop.
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måluppfyllelse av verksamhetsplan 2014

”

Vi har i huvudsak nått våra övergripande mål vad avser kommunikation, jaktetik
och en mer effektiv organisation. Men vi har självklart arbete kvar att göra, för
att vi ska vara nöjda. Dessa områden kommer alltid kräva utveckling, finjustering
och flexibilitet i förhållande till medlemmarnas behov och samhällsutvecklingen.
Vi har däremot inte nått vårt övergripande mål om 148 000 betalande medlemmar 2014-12-31. Vi har rekryterat cirka 7 000 nya medlemmar och var 143 947
betalande medlemmar 2014-12-31. Vi är inte nöjda med resultatet. Det krävs ett
mycket tydligare fokus och uthållighet i medlemsrekryteringen samt att vi kommunicerar den medlemsnytta vi gör varje dag för den svenska jaktens bästa.
När det gäller målen för jakt och viltförvaltning har vi nått sju av tio mål fullt
ut. Målet att höja älgstammens kvalitet lokalt och regionalt är inte nått. När det
gäller lokal och regional vildsvinssamverkan samt kvalitetssäkrad viltövervakning
har vi bara delvis nått målen.

"Vi har en riktigt
kompetent organisation som levererar mer än väl, vi
måste bara kommunicera det."

”

Anders Iacobaeus

När det gäller målen inom opinionsbildning och kommunikation har de nåtts
i huvudsak, men vi har kvar att utveckla samt fastställa vår kommunikationsstrategi. Det proaktiva kommunikationsarbetet och arbetet med digital kommunikation har utvecklats mycket under året. Svensk Jakts digitala del och tidningsutveckling har fått ett positivt genomslag.
När det gäller våra mål inom utbildning har vi nått fem av sju mål. Målet avseende naturexamen har vi prioriterat bort under året och flyttat till 2015. När det
gäller en långsiktig plan för jägarskolans utveckling har vi en bit kvar innan vi är
nöjda, vilket kvarstår som arbete under 2015.
Avseende målen inom medlems- och marknadsföring har vi nått tre av fem
mål. Målet om 148 000 betalande medlemmar har ej nåtts (se ovan). Vi har bara
börjat arbetet med medlemsrekrytering, men vi har en fantastisk utgångspunkt.
Vi har en riktigt kompetent organisation som levererar mer än väl, vi måste bara
kommunicera det.
När det gäller målen inom organisation har vi nått fyra av sex mål. Vi har inte
2014 gjort analysen av medarbetarundersökningen och vi har ett pågående arbete
för att tydliggöra roller och ansvar mellan förtroende- och tjänstemannaorganisationen som gör att vi inte kan säga att vi nått det målet.
När det gäller långsiktighet i Allmänna uppdraget har vi arbete kvar att göra. Men
vi har under slutet av 2014 definitivt, och med positivt resultat, markerat var vi
står och vad vi vill.
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Utöver ovanstående mål har vi:
• Tillsammans säkerställt en licensjakt på varg i början av 2015.
• Tagit fram en långsiktig utvecklingsplan för viltförvaltning med målet
samförvaltning.
• Genomfört ett stort europeiskt jägarmöte på Öster Malma, med mycket
positivt gensvar.
• Genomfört en förändring av arbetssätt och struktur i tjänstemannaorganisationen samt parallellt genomfört en ledar- och medarbetarutveckling internt.
• Uppnått ett positivt operativt resultat ekonomiskt.
• Implementerat ett nytt medlemssystem och ny medlemsservice i förbundet.
• Påbörjat implementering av nytt ekonomisystem i förbundet.

jägareförbundets REGIONER

Här hittar du Svenska Jägareförbundet
Öster Malma
611 91 Nyköping

Tel: 0155–24 62 00 (växel)
Tel: 0155–24 62 55 (reception)
Medlemsärenden tel: 020–22 00 10

Expeditionstid: 08.30–16.00 (helgfri måndag–fredag), lunchstängt 12.00–13.00 (hela året)
Hemsida: www.jagareforbundet.se
E-post till anställda på Jägareförbundet är: fornamn.efternamn@jagareforbundet.se

I landet indelas ”fältpersonalen” i tre regioner, tidigare samverkansområden
(SO). Här har under året ett nytt arbetssätt införts. Ett arbetssätt som är utformat
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Medlemsrekrytering har stått i fokus även vid mässor där personal och/eller
förtroendevalda har deltagit. Här har arbetet med ett nytt mässkoncept upplevts
som positivt.
Inom varje region samordnas, planeras och följs verksamheten upp vid gemensamma regionråd, där länsordföranden, länsansvariga konsulenter samt regionchefen deltar.
Under årets regionråd har implementering av det nya arbetssättet och förbundets
nya planeringscykel prioriterats. Viktiga steg har tagits i samordningen men en
del arbete återstår med att till exempel få hela organisationen att arbeta efter
samma planeringscykel.

Beslut budget
och verksamhetsplan

Länsordförandekonferens motsvarande

Dec

Länsordförandekonferens
motsvarande

Jan

Nov

Feb

Budgetberedning
Okt

Operativ verksamhetsoch budgetplanering
Prel beslut
verksamhetsplan

Sept

Ständigt
pågående
operativt
genomförande

Aug
Beredning och
verksamhetsplanering
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Årsstämma
jaktvårdskretsarna
(senast 1/3)

Mars
April

Avstämning, uppföljning
och strategisk planering
Årsstämma
länsföreningarna
(senast 15/4)

Maj
Juli

Juni
ÅRSSTÄMMA
Svenska Jägareförbundet
(senast 30/6)

Jägareförbundet
Blekinge
Jägareförbundet
Halland
Jägareförbundet
Skåne
Box 572
Björkhemsgatan 19
291 25 Kristianstad
Tel: 044–12 93 40
Agusa
vildsvinshägn
Box 572
291 25 Kristianstad
Jöns-Lennart
Andersson
Tel: 0703–30 31 68

Klövviltförvaltning har varit högt prioriterad för flertalet jaktvårdskonsulenter.
Under året har älgförvaltningsområden varit prioriterade och satsningen på att
erbjuda dess företrädare utbildning är i stort sett genomförd. Älgfrode har också
distribuerats ut till förvaltnings- och skötselområden. Här kvarstår problem i
södra regionen där flera länsstyrelser inte vill använda Älgfrode som gemensamt
simuleringsprogram.
I såväl Mellan- som Sydsverige har vildsvinsfrågan genom information och utbildningar hanteras på ett sätt som för närvarande bedöms 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 vildsvinsfrågan.
I framförallt södra delen av landet är tränade jakthundar för vildsvinsjakt ett fortsatt viktig område. Det är alldeles tydligt att det också är en viktig etikfråga. Agusa
vilthägn, där cirka 180 hundar har tränats under året, har upplevt konkurrens
från nyetablerade vildsvinshägn. Det är tyvärr ofta hägn av enklare karaktär där
inte träningen i alla delar bedöms nå den standard som eftersträvas vid Agusa.
Vårt inflytande i viltförvaltningsdelegationerna är starkt i framförallt region mitt
och norr. I region syd behöver arbetet med att förbättra inflytandet i viltförvaltningsdelegationerna fortsatt prioriteras.
I region syd har ett arbetsprojekt fältvilt startats upp. Projektet leds av Jägareförbundet Skåne med stöd av region syd. Projektet har som syfte att kommunicera
att fältviltet är på en oroväckande tillbakagång. Härigenom ska förbundet kunna
initiera samverkan med ett flertal andra naturvårdande organisationer för att
finna åtgärder för att främja småviltet.
Jaktledarutbildning och utbildning av viltundersökare är två efterfrågade utbildningar. I region syd och mitt har ett flertal utbildningar i förvaltning och praktisk
jakt på vildsvin väckt stort intresse. Björn- och säljakt är andra exempel på våra
praktiskt inriktade utbildningar som genomförts på flera håll i landet.

”
"Personalen i fält
har en viktig roll
att förmedla
efterfrågade
kunskaper till
allmänhet och
medlemmar."

”

Sven Lindén

En god uppföljning av verksamheten sker i regionerna. Antalet deltagare vid
utbildningar och informationsmöten ger bra underlag för såväl verksamhetsplanering som redovisning av vårt allmänna uppdrag.
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funktionen jakt och viltförvaltning

”

Under maj månad trädde det nya arbetssättet med funktionsstyrning i kraft. Tre
regionalt funktionsansvariga jaktvårdskonsulenter knöts till funktionen Jakt och
viltförvaltning. Funktionen hade följande mål för 2014:
• Våra representanter i viltförvaltningsdelegationerna har verkat för att sätta
regionala mål i rovdjursförvaltningen.
Samtliga län har nu ett inriktningsmål för den regionala vargförvaltningen och
en stor majoritet har mål för lodjur. I län där björn förekommer har också regionala mål satts. Ännu återstår det i några län att sätta mål för järv och kungsörn.
Regionaliseringen av rovdjursförvaltningen har under året fortskridit och regionala beslut om såväl björn- som lo- och vargjakt har fattats och genomförts.
• Har vi stärkt intressebevakningen på den internationella jaktarenan.

"Förbundet har
under året haft
kontakt och
dialog med
representanter
för samtliga
landets 149
älgförvaltningsgrupper."
Folke Fagerlund

”

Under året genomfördes ”FACE members meeting” på Öster Malma med ett femtiotal representanter för europeiska jägarförbund och bland annat den svenska
landsbygdsministern på plats.
Under 2014 intensifierades det internationella arbetet och en deltidstjänst i
Bryssel inrättades samt att en internationellt ansvarig i förbundsstyrelsen utsågs.
Det internationella arbetet under året har främst fokuserat på förberedandet av
ett vapendirektiv från EU där vi med framgång undanröjde en rad begränsningar
för jaktvapen. Fokus har också lagts på blyfrågan samt handel med sälprodukter
och en europeisk plattform för förvaltning av stora rovdjur.
Arbetet inom ramen för NJS, Nordisk Jägarsamvirke, har också intensifierats
under året och förbundet har varit drivande i en omorganisation av kansliet samt
initierat ett fördjupat samarbete på tjänstemannanivå.
• Har vi regionalt haft dialog med samtliga älgförvaltningsgrupper (ÄFG),
säkerställt att vi använder samma älgsimuleringsprogram och aktivt tagit fram
förslag för utveckling av älgförvaltningen.
Förbundet har under året haft kontakt och dialog med representanter för samtliga landets 149 älgförvaltningsgrupper. Det har främst varit fråga om representanter för jägarintresset men ett flertal representanter för markägarsidan har
också genomgått utbildning i vår regi.
Under året lanserades simuleringsprogrammet Älgfrode, som utvecklas och
ägs av förbundet, Sveaskog och Svensk Naturförvaltning, med stort genomslag.
Programmet har laddats ned av tusentals användare och en bred majoritet av de
planer som tagits fram av ÄFG och ÄSO har gjorts med hjälp av Älgfrode.
Under hösten tog också förbundet med hjälp av remisser och andra demokratiska
instrument fram fyra punkter som bör förbättras i den nya älgförvaltningen:
1. Utslagsrösten i ÄFG bör tas bort – en utslagsröst ger inte en fungerande diskussion och dialog samt konsensuslösningar.
2. Kostnaderna i älgförvaltningen måste minska – i den nya älgförvaltningen minskade registreringarna med 80 procent men kostnaderna (fällavgifterna) ökade
med 40 procent.
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3. Den representativa demokratin fungerar inte – storskogsbruket är överrepresenterat i ÄFG och i ordföranderollen vilket är olyckligt eftersom attitydstudier
som genomförts under året tydligt visar att de privata markägarna inte har
samma uppfattning om älgstammens storlek mm som storskogsbruket.
4. Förvaltningsunderlagen måste bli bättre och mer tillgängliga – länsstyrelsernas
system Älgdata är idag undermåligt och i flera fall direkt felaktigt samt innehåller
inte alla de underlag som borde finnas, till exempel foderprognoser och trafikolycksstatistik.

”

• Har vi nationellt och regionalt verkat för rimliga fällavgifter för älg och att
jägarpengar går till rätt verksamhet.
Under året sänktes fällavgifterna för älg i några län och höjdes inte i något län.
Kostnaderna är dock i majoriteten av länen omotiverat höga, främst på grund av
en kraftigt höjd administrativ kostnad hos länsstyrelserna.
Under året träffades en överenskommelse med markägarnas organisationer om
finansiering av ÄBIN. Finansieringen löses genom en avgift per avverkad kubikmeter som avsätts till älgbetesinventeringar. Avgiftens storlek är satt så att halva
landets yta ska kunna inventeras årligen. Systemet kommer i drift under 2015 och
bör innebära att fällavgifterna sänks i de län där älgvårdsfonderna använts för
finansiering av ÄBIN.
• Har vi regionalt och lokalt verkat för att höja älgstammens kvalité enligt handlingsplan älg.
Detta mål prioriterades bort på nationell nivå tidigt under året och har endast
drivits i ett fåtal län.
• Har vi etablerat ett system för regional rådgivning i vildsvinsförvaltning.
Under slutet av 2014 lanserades ”vildsvinsbarometern”. Detta system bygger på
en webblösning där jaktvårdskonsulenterna månadsvis rapporterar och förutsäger vildsvinsstammens utveckling och behov av till exempel utfodring eller
intensifierad jakt. Underlagen för bedömningarna är bland annat avskjutningsstatistik, trafikolycksstatistik, klimatdata och inte minst rapporter från jägare och
lantbrukare. Inom ramen för systemet finns också ett samarbete med utsedda
markägarrepresentanter från LRF som kan ge råd om tidpunkt för till exempel
sådd och mjölkmognad.

"Under 2014
normaliserades
vildsvinsdebatten
jämfört med
tidigare år."
Lars Ingelmark

”

• Har 1/3 av jaktvårdskretsarna med vildsvinsförekomst etablerat samverkan
med markägarorganisationer.
Under 2014 normaliserades vildsvinsdebatten jämfört med tidigare år. Till exempel skrevs det bara hälften så många artiklar i media om ”vildsvin+skador” under
2014 jämfört med 2013. Förbundet anordnade flera seminarier under året där
såväl länsstyrelsens tjänstemän som markägarnas företrädare bjöds in. Förbundet
satsade också hårt med vildsvinstema på Elmia lantbruk under året.
Målet bedöms som uppnått om samverkan definieras som dialog med markägarorganisationer. Formaliserad samverkan i form av tydliga samverkansorgan med
stadgar eller regelverk finns dock inte i en tredjedel av jaktvårdskretsarna med
vildsvinsförekomst.
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• Är vår viltövervakning och återrapportering kvalitetssäkrad samt lätt tillgänglig för alla.
Målet kommer att nås under första kvartalet 2015 då det nya Viltdata lanseras. I
det nya systemet finns utökade möjligheter till direkt återrapportering och analyser i realtid. Vidare finns i det nya Viltdata möjligheter att registrera förvaltningsunderlag för allt klövvilt, ett viktigt steg mot samförvaltning av våra klövviltsstammar. Personalen introduceras i det nya systemet under våren och till sommaren
finns systemet fullt tillgängligt för jägarna.
• Har vi nationellt verkat för att skapa ett gemensamt viltrapporteringssystem.
Under året har en intensiv dialog förts med markägarnas organisationer om ett
utökat samarbete mellan deras viltrapporteringssystem och Viltdata. Ett utökat
samarbete, främst vad gäller småviltsrapportering, har också uppnåtts under
året. 2014 blev det också klarlagt att Viltdata är det nationella systemet för sammanställning och kvalitetssäkring av älgobs.
• Har hundverksamheten inom förbundet fått en tydlig ledning på nationell nivå
och har börjat utvecklats.
Under 2014 bildade förbundet en ny nationell hundgrupp och en utvecklingsplan
togs fram. Hundgruppen består av en nationellt ansvarig tjänsteman, som har det
övergripande ledande ansvaret, och en ansvarig jaktvårdskonsulent per region. I
gruppen ingår också en tjänsteman med ansvar för eftersöksfrågor.
Några viktiga delar som nationella hundgruppen arbetar med är att utveckla
jakthundswebben på vår hemsida och att etablera goda kontakter med Svenska
Kennelklubben och dess jakthundklubbar.
Vidare har gruppen påbörjat arbetet med att förtydliga organisationen, ekonomin
och ta fram rutiner för administration och registerhållning. Hundverksamheten
ska bland annat fortsätta att utvecklas enligt den utredning av hundverksamheten
som presenterades 2012.
Ett av de viktigaste huvudmålen för förbundet är att jägare även i framtiden ska
kunna fortsätta att jaga med lös hund enligt svenska jakttraditoner. De huvudområden som Jägareförbundet praktiskt jobbar med är lydnad (Fyra lätta steg),
eftersök och hägntester på björn och vildsvin. Jägareförbundet har ett samarbete
med Barbro Börjesson och hennes utsedda grupp. Gruppen arbetar för att öka
hundkunskapen inom all hundrelaterad verksamhet och ta fram och utveckla
utbildningsmaterial samt ansvara för mentaltester.
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Attityder till vilt och viltförvaltning
Kunskap om styrmedel, organisationsstruktur och attityder tillmäts en allt
viktigare betydelse inom viltförvaltningen. Förbundet har i samarbete med SLU
undersökt jägares, markägares och brukares attityder till viltstammarnas storlek,
viltvård samt omfattningen på skador på grödor och växande skog under 2014.
Genomförandet av undersökningarna har skett med stöd av Forskningstjugan,
medan arbetet med att kommunicera resultaten till intressenter, allmänheten
och jaktlagsutredningen delvis har skett inom ramen för det allmänna uppdraget.
Kommunikationen kommer att fortgå under 2015, med fokus på att föra ut kunskap om attityderna till VFD och ÄFG.

Älgförvaltningen
Under året genomfördes Fokusprojekt älg, vilket innebar en omfattande kartläggning och analys av det system för älgförvaltning som infördes jaktåret 2012/2013.
Huvudsyftet var att öka kunskapen om systemet samt att fastställa i vilken mån de
uppställda målen uppnåtts. Fokusprojektet har i hög grad inriktats mot älgförvaltningsgruppernas arbete, då dessa utgör en helt ny hierarkisk nivå i älgförvaltningen. Resultaten kommer under 2015 att utgöra en grund för utbildningar och
informationsmaterial riktade till älgskötselområden, älgförvaltningsgrupper och
viltförvaltningsdelegationer.
Projektet har samordnats med den utvärdering av älgförvaltningen som genomförts av Naturvårdsverket (regleringsbrev 2014) i syfte att förse denna utvärdering
med relevanta data och analyser. En stor mängd av de resultat som tagits fram i
fokusprojektet återfinns också i Naturvårdsverkets slutrapport. Slutsatserna av
fokusprojektet är att älgförvaltningen i huvudsak är adaptiv, främst på älgförvaltningsområdesnivå, att systemet inte blivit kostnadseffektivt samt att markägarnas
inflytande på älgförvaltningen har stärkts. Bilaga medföljer.

FOKUSPROJEKT ÄLG
2013/2014
1

Jägareförbundet har från och med jaktåret 2013/2014 i uppgift att kvalitetssäkra
och lagra alla älgobs samt att överföra dessa till länsstyrelsernas älgportal Älgdata
för presentation. Detta medför en avsevärd förbättring av möjligheten för samtliga älgförvaltningsgrupper att få tillgång till samlad förvaltningsdata.
Älgobs registreras av jägare i Jägareförbundets system Viltdata eller i något av
systemen Jaktrapport eller Moosecare. I de senare fallen överförs uppgifterna till
Viltdata i realtid via en webbtjänst. I Viltdata sker rimlighetskontroller rörande
tidpunkt, omfattning (antal jägare, antal timmar, antal observationer) samt logik
(till exempel att en fälld älg även måste vara observerad) varefter data lagras.
Sammanställd data levereras en gång per dygn till Älgdata via en XML-tjänst.
Totalt har 5.4 miljoner obstimmar registrerats under jaktåret 2013/2014. Av dessa
har 78 procent registrerats i Viltdata, 16 procent i Jaktrapport och återstående 6
procent i Moosecare. Totalt hade 91 procent av landets älgförvaltningsområden
(motsvarande 98 procent av arealen) minst 5 000 obstimmar registrerade (det
minsta antalet timmar för att erhålla säkra data). Även 29 procent av landets
älgskötselområden hade minst 5 000 obstimmar medan motsvarande värde för
licensområden var endast 0.6 procent

15

jakt och viltförvaltning
Rovdjursförvaltningen
Rovdjursförvaltningen fortsätter att präglas av juridiska processer. Naturvårdsorganisationer överklagar huvuddelen av alla beslut om jakt på varg. Förbundet
har därför under året lagt ner stora resurser i de pågående juridiska processerna.
Under året har Naturvårdsverket fastställt nya nationella och regionala miniminivåer för de stora rovdjuren. Förbundet har aktivt deltagit i det arbetet. Tyvärr
valde Naturvårdsverket att inte följa de av länen föreslagna miniminivåerna,
vilket har lett till en stor debatt och Naturvårdsverket har fått omfattande kritik
från många håll. De nya miniminivåerna, satta av Naturvårdsverket, ger ändå ett
större förvaltningsutrymme än tidigare. Därefter har Naturvårdsverket delegerat
beslutanderätten om skyddsjakt till alla länsstyrelser och licensjakt till de som
uppnått miniminivåerna. Vidare beslutade regeringen under 2014 att regionala
beslut enbart kan överklagas till Naturvårdsverket.
Licensjakt på lodjur medgavs enbart i det norra förvaltningsområdet. Totalt
fälldes 20 av 24 tilldelade lodjur. I de två södra förvaltningsområdena bedömde
Naturvårdsverket att jakt inte kunde medges eftersom stammen inte nådde upp
till miniminivåerna, förutom i Gävleborgs län där Naturvårdsverket beviljade jakt
på sex lodjur. Den jakten stoppades av Förvaltningsrätten efter överklagan från
Djurens rätt.
Totalt beviljades jakt på 273 björnar i landet och 268 av dessa fälldes.
Under året har Kammarrätten och Förvaltningsrätten i Stockholm meddelat
domar i målen rörande vargjakterna 2013 respektive 2014. Båda domarna anger
att Naturvårdsverkets beslut om 16 respektive 30 vargar inte var förenliga med
gällande undantagsbestämmelser i lagstiftningen. Förbundets bedömning är ändå
att domarna öppnat vägen för framtida vargjakt eftersom de båda rättsinstanserna rent principiellt godkänt de angivna syftena med jakterna till exempel socioekonomisk hänsyn, men att Naturvårdsverket inte har kunnat visa hur jakterna
bidrar till att syftet nås.
Länsstyrelserna i Värmland, Örebro och Dalarna beslutade i november om licensjakt på sammanlagt 44 vargar för 2015. Naturvårdsorganisationer överklagade
beslutet till Naturvårdsverket och begärde inhibition. Naturvårdsverket avslog
organisationernas begäran för Värmland och Örebro. I Dalarna stoppades jakten
med motiveringen att länsstyrelsen inte tillräckligt väl har kunnat motivera syftet
med jakten.
Kvällen före jaktstart, 8 januari 2015, stoppades jakten även i Värmland och Örebro av Förvaltningsrätten i Karlstad med hänvisning till talerättsfrågan och rätten
till juridisk prövning i domstol.
Förbundet överklagade till Kammarätten i Göteborg redan morgonen därefter.
Förbundets EU-bevakning bidrog till att förbundet kunde förse rätten med en ny
EU-dom rörande talerätten och det bidrog till att Kammarrätten en vecka senare
upphävde jaktstoppet och vargjakten kunde inledas i Värmland och Örebro.
Dalarna fattade därefter ett nytt beslut om jakt på 8 vargar som också kunde verkställas. Samtliga 44 tilldelade vargar fälldes. Att vargförvaltningen äntligen kom
igång är en stor framgång för förbundets arbete.
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Parallellt med att vargjakten pågick överklagades Kammarrättens beslut till
Högsta förvaltningsdomstolen. Högsta förvaltningsdomstolen såg inte behov av
att stoppa jakten, men beviljade prövningstillstånd i fråga om talerätten. De juridiska processerna, där förbundet är part, kommer således att fortgå under 2015.

Vildsvinsförvaltningen
I dagsläget finns populationer av vildsvin i hela södra Sverige samt delar av mellersta Sverige. De tätaste stammarna finns i den sydöstra delen, medan spridning
främst sker mot väst och norr, något som kommer att fortsätta tills olika lokala
populationer växt ihop i ett mer eller mindre sammanhållet utbredningsområde.
Detta medför att vildsvinsstammen kommer att växa under många år framöver,
även om populationerna hålls konstanta eller minskar i de etablerade områdena.
Under senare delen av året introducerades förbundets webb-baserade rådgivningsverktyg för vildsvinsförvaltning, ”Vildsvinsbarometern”. Barometern, som
uppdateras månadsvis eller med tätare intervall när behov finns, är en variant
av expertsystem. Sådana är mycket vanliga i internationell viltförvaltning men
relativt ovanliga i Sverige.
Experter i systemet är förbundets konsulenter runtom i landet. Utifrån statistik
om trafikolyckor, avskjutning och klimat samt daglig kontakt med jägare och
markägare sammanställer de läget och ger råd om hur avskjutning och eventuell
utfodring bör inriktas. Vid behov kan också råd lämnas rörande jaktens utformning, till exempel vid sen föryngring då hundjakt tidigt under säsongen kan vara
olämplig eller vid tidig mjölkmognad för spannmål då extra jaktinsatser för skydd
av grödor kan krävas.
Ett mycket viktigt underlag utgör de numera talrika viltkameror som jägare och
markägare använder. Via dessa kan precisa och snabba uppskattningar erhållas
rörande, till exempel, förekomst, födelsetidpunkter och kullstorlekar.
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”
"För Jägareförbundet är viltköttets status som
värdefull resurs
och nyttigt livsmedel av central
betydelse."
Angelica
Johansson

”

Viltvård och miljömålsarbetet
Viltvård har utgjort kärnverksamhet sedan förbundet bildades 1830. Idag ser vi
att jakt och viltvård är ett gott exempel på hållbart brukande av den biologiska
mångfalden. Vidare ger jakten viktiga incitament för anpassad skötsel inom jordoch skogsbruk, vilket i sin tur ger ökad biologisk mångfald. Viltförvaltningen
är samtidigt kanske det enda området i samhället där det finns en formaliserad
struktur (älgförvaltningsgrupper, viltförvaltningsdelegationer) där olika aktörer
finner avvägningar mellan olika ekosystemtjänster. Jägarnas ideella insatser kompletterar därmed den offentliga naturvården inom miljömålsarbetet. Samtidigt
kan viltförvaltningen fungera vägledande inför en bredare övergång mot fokus på
ekosystemtjänster i samhället fram till 2018.
Förbundets verksamheter bidrar i första hand till måluppfyllnad inom miljömålen
Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, Ett rikt växt- & djurliv, Myllrande våtmarker och Giftfri miljö, men även inom Hav i balans samt Levande kust och skärgård,
Storslagen fjällmiljö, Levande sjöar och vattendrag samt Ingen övergödning. Ett
tydligt exempel är jägarnas arbete med att skapa grön infrastruktur i anslutning
till vatten, vilket ger positiva effekter för flertalet av målen som angivits ovan.

Miljö och hälsoeffekter av bly i ammunition
Under de senaste åren har svenska och utländska studier visat på blyförgiftning
hos örnar, förekomst av blyrester från ammunition i viltkött och förhöjda blodblyhalter hos konsumenter av viltkött. För Jägareförbundet är viltköttets status
som värdefull resurs och nyttigt livsmedel av central betydelse. Skulle det finnas
negativa hälsomässiga effekter av att konsumera någon form av viltkött är det
dessutom sannolikt jägarna och deras familjer som utgör en eventuell riskgrupp.
Självklart är det också i vårt och samhällets ögon oacceptabelt att vilt förgiftas och
dör en plågsam död genom få i sig bly med födan.
Förbundet inledde därför ett samarbete med Livsmedelsverket och Statens Veterinärmedicinska Anstalt 2011. Målet var att undersöka förekomsten av blyrester
från ammunition i svenskt viltkött, samt ta fram och kommunicera råd om kötthantering som minimerar risken för bly i viltköttet och i miljön.
Undersökningarna publicerades av Livsmedelsverket under hösten 2014: http://
www.slv.se/sv/Fragor--svar/Fragor-och-svar/Bly/Bly-i-viltkott/. Resultaten visar att
blyfragmenten sprider sig längre från sårkanalen än vi trott och att blyhalterna är
högre än vi trott i området nära sårkanalen. Blyrester förekommer även i viltkött
avsett för konsumtion. Samtidigt så visar undersökningarna att det gå att få bort
blyresterna genom att skottrensa med tillräcklig marginal, och allt kasserat kött
och räntor med bly bör tas om hand så att vilt inte kan komma åt det. Alternativt
använder man blyfri ammunition.
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Förbundet har under 2014 låtit genomföra en jämförande undersökning av
skottverkan för blyfri och konventionella ammunition, samt avser under 2015
inleda diskussioner om klassning av ammunition med ansvariga myndigheter.
Vidare har förbundet under 2014 fört en aktiv dialog med svenska myndigheter
som Naturvårdsverket och KEMI, samt ammunitionsindustrin och vapenhandlarbranschen för att öka kunskapen om potentiella effekter av ammunitionsbly och
behov av åtgärder och produktutveckling. Förbundet har även fört motsvarande
dialog med flera utländska jägarorganisationer, och tagit en aktiv roll inom arbetet med ammunitionsbly inom den europeiska jägarfederationen FACE.

jakt och viltförvaltning

”

Viltolycksarbetet
Eftersök
Också under 2014 såg Jägareförbundet och dess medlemmar till att flytta fram
positionerna vad gäller eftersök på uppdrag av Polismyndigheten. Det är en stor
samhällsinsats, vars direkta syfte är minska viltets lidande. Dessutom ger detta
arbete upphov till kunskap som på sikt kan förebygga uppkomsten av viltolyckor.
Och ett minskat antal viltolyckor i framtiden sänker såväl kostnader som människors och djurs lidande.
Drygt 43 000 uppdrag har under året rapporterats från kontaktpersoner och
eftersöksjägare. Det har inneburit över 80 000 arbetade timmar fördelat på cirka
5 000 personer, de flesta medlemmar i Svenska Jägareförbundet.

"Under året har
förbundet prioriterat insatser
för att både höja
kompetensen hos
eftersöksekipage
och att åstadkomma en tydlig
och väl fungerande eftersöksorganisation."
Björn Sundgren

”

Under året har förbundet prioriterat insatser för att både höja kompetensen hos
eftersöksekipage och att åstadkomma en tydlig och väl fungerande eftersöksorganisation. På alla nivåer i organisationen har därför ett stort arbete nedlagts för att
de som lokalt ingår i NVR:s (Nationella Viltolycksrådet) eftersöksorganisation ska
ha rätt kompetens, information, uppdragsfrekvens och fullgoda förutsättningar i
övrigt.
Arbetet har bland annat bestått i att undersöka om vi internt har några brister
när det gäller kunskap och efterlevnad av regler, riskbedömningar, uppklarande
av eftersöken samt återrapportering av utförda uppdrag. Förutom utbytande av
värdefulla erfarenheter och kunskaper gav detta arbete flera konkreta resultat,
dels verktyg för att tydliggöra kompetensen på lokalplanet, dels ett dokument
som beskriver uppdraget för lokalt ansvarig för eftersöksorganisationen. Därtill
utmynnade detta i en sammanställning av förslag till effektivisering av eftersöksorganisationen för vidare process inom NVR.
Det som under 2014 också slukade stora resurser var planeringen av förändringsarbetet som Polismyndighetens omorganisering innebar för hela NVR.
Under årets första kvartal lanserade förbundet ett nytt utbildningspaket vad
gäller eftersök. Detta föregicks av ett omfattande arbete för att fånga synpunkter
och förankra utbildningens innehåll med förbundets rikstäckande organisation
av instruktörer för utbildningen. Den teoretiska delen av utbildningen har sedan
lanseringen i februari 2014 haft över 500 kursdeltagare och getts höga betyg i
kursutvärderingen. Dessutom har förbundet under året skapat tydlighet och
struktur vid utbildning av eftersöksinstruktörer.
Förebyggande arbete
När det gäller arbetet för att förebygga uppkomsten av viltolyckor har förbundet
genom sin medverkan i Nationella Viltolycksrådet bidragit till en utveckling mot
fler faktiska åtgärder.
För att finna riktning och innehåll i NVR:s arbete med att förebygga viltolyckor
genomfördes först en omfattande tankesmedja av förbundet och andra samarbetsparter i NVR. Detta arbete utmynnade under 2014 i en landsomfattande
handlingsplan för organisationer ingående i NVR samt uppstart av projekt i
Värmlands och Östergötlands län med syfte att testa och utvärdera åtgärder på
området.
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För att öka medvetenheten om viltolyckor kommunicerar förbundet dessa frågor
flitigt i flera kanaler över hela landet. Jagareforbundet.se används som en effektiv
kanal för att ge såväl allmänhet som NVR:s eftersöksorganisation aktuell information. Under året förbättrades sidorna inom området och blev än mer informativa
och lättnavigerade. Förbundets informationsfilm om viltolyckor nås från dessa
sidor och har under året visats cirka 8 000 gånger.
Viltolyckor
Till polisen rapporterade allmänheten drygt 46 000 viltolyckor på väg under
2014. Motsvarande siffra för spårbundna fordon understeg 900 viltolyckor. Denna
låga siffra beror på brister i rapporteringen från Trafikverket till Polismyndigheten. Och det ger undermåliga förutsättningar för eftersöksjägarna att utföra sina
uppdrag av detta slag. Dessutom leder denna bristande rapportering till sänkta
möjligheter att bygga kunskap.
Generellt ligger viltolyckstalen för klövviltet relativt konstant sedan NVR startades
2010. Värt att nämna är ändå att älgen under 2014 visar de klart lägsta olyckstalen
under dessa fem år. Vad gäller dovviltet ökar olyckstalen år för år under denna
tidsperiod. Älg- och rådjursolyckorna står hur som helst fortsatt för den överväldigande majoriteten av alla viltolyckor.
En faktor som påverkar antalet viltolyckor är storleken på trafikarbetet (trafikvolymerna). Under 2014 ökade detta enligt uppgift med omkring 2,5 procent.
Under de tre senaste decennierna har trafikarbetet i allmänhet ökat med omkring
1-3 procent årligen. Men några få år under dessa decennier minskade istället
trafikarbetet något. Detta utgör undantag och skedde under finanskriserna på
1990-talet och 2000-talet.

jakt och viltförvaltning
Viltövervakningen
Den areal som täcks av rapporterna om avskjutning för jaktåret 2013/2014 har minskat något
jämfört med tidigare år. Orsaken beror på att de
jaktlag som rapporterar älg på jaktrapport.se
också i huvudsak rapporterar övrigt vilt på denna
webbplats. Diskussioner förs nu så att även dessa
uppgifter kan ingå i den nationella avskjutningsrapporteringen. Den valda insamlingsmetoden
som baseras på rapportering ifrån jaktområden
möjliggör en hög geografisk upplösning (jaktvårdskretsar sedan 1996) och metoden har använts i Sverige sedan 1939. Den kompletteras
med en enkätundersökning till jaktkortslösare
sedan år 2000.
För att säkerställa en hög kvalitet på data så sker
kvalitetssäkringen av data i flera led. Jaktområdena lägger själva in rapporterna, oftast av en
jaktledare som ansvarar och bokför detta under
jaktåret, sedan följs rapporteringen upp av ansvarig i jaktvårdskretsen, jaktvårdskonsulenten i respektive län samt en slutlig genomgång nationellt.
En viktig funktion i kvalitetsarbetet är extern
granskning och huvudsakligen sker den genom
publicering i vetenskapliga artiklar, examensarbeten och rapporter. För 2014 levererade vi data
till 14 forskare och studenter vid universitet och
dessutom till andra myndigheter, journalister,
intresseorganisationer med flera. Avskjutningsstatistiken presenteras helt eller delvis i bland annat
Skogsstatistisk årsbok och i Jordbruksverkets
statistik samt på Jägareförbundets hemsida.
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För att öka tillgängligheten
på jaktstatistik har vi
	
  
	
  
utvecklat nya funktioner
och förbättrade statistikverktyg på portalen www.vilt	
  
	
   versionen kommer att lanseras under mitten av 2015.
data.se. Den nya
	
  
	
  
	
  
För jaktåret 2013/2014
så ökade avskjutningen av dovhjort, kronhjort
och rådjur
	
  
	
   stor insats
medan vi såg en minskning för vildsvinen som delvis beror på en
	
  
att lokalt sänka populationerna året innan. Vildsvinen fortsätter
	
   att sprida sig i
	
   och norrut ifrån de områden i södra och östra Sverige som har
huvudsak västerut
	
  
etablerade vildsvinspopulationer
och i dessa områden så ser vi ingen minskning
av antalet fällda
	
   vildsvin.
	
  
Då förvaltningen
	
   av älg går mot en ekosystemsförvaltning så arbetar vi att förse
älgförvaltningsområden med statistik ifrån övriga klövvilt (se figur ovan). Det är
	
  
stor skillnad i utbredning och täthet av olika klövviltsarter mellan län, men också
inom länen. 	
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Beräknad avskjutning
Beräknad avskjutning jaktåret 2013/2014. Rapporterad areal är 9 038 000 hektar,
vilket är en minskning med sju procent. Data inkluderar uppgifter ifrån länsstyrelserna (älg och fjälljakten) och SVA.
Alfågel
10 (-77 %)

Grävling
33 900 (23 %)

Rådjur
106 400 (10 %)

Bisam
90 (-57 %)

Havstrut
1 100 (69 %)

Råka
7 200 (8 %)

Björktrast
1 500 (-20 %)

Iller
2 900 (21 %)

Räv
64 000 (-12 %)

Björn
305 (1 %)

Järpe
6 500 (-14 %)

Sjöorre
20 (-84 %)

Bläsand
1 300 (17 %)

Kaja
60 100 (4 %)

Skata
48 900 (12 %)

Bläsgås
400 (-30 %)

Kanadagås
23 800 (-24 %)

Skogshare
19 000 (2 %)

Bäver
8 200 (12 %)

Knipa
9 100 (30 %)

Storskrake
1 100 (10 %)

Kricka
6 200 (-30 %)

Småskrake
200 (-19 %)

Kronvilt
7 200 (19 %)

Stadsduva
10 300 (5 %)

Kråka
68 300 (-40 %)

Storskarv
600 (-91%)

Dalripa
35 000 (45 %)

Lo
20 (-80 %)

Sädgås
2 700 (69 %)

Dovvilt
36 800 (19 %)

Mink
7 900 (4 %)

Tjäder
16 600 (0 %)

Ejder
1 400 (-20 %)

Morkulla
1 200 (0 %)

Vigg
2 500 (41 %)

Fasan
30 400 (28 %)

Mård
11 000 ( -9 %)

Vildkanin
5 200 (-37 %)

Fiskmås
9 100 (33 %)

Mårdhund
140 (-18 %)

Vildsvin
83 900 (-14 %)

Fjällripa
4 300 (-35 %)

Mufflon
190 (-61 %)

Älg
95 079 ( -1 %)

Fälthare
25 400 (-16 %)

Nötskrika
36 600 (23 %)

Grågås
24 100 (4 %)

Orre
19 700 (0 %)

Gråtrut
5 300 (37 %)

Rapphöna
2 500 (-40 %)

Gräsand
123 400 (9 %)

Ringduva
78 200 (5 %)
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Tillgångsstatistik
Avskjutningsstatistiken speglar oftast populationernas storlek men det förutsätter
att uttaget ur viltpopulationerna är proportionellt mot antalet djur. För att skatta
ett absolut mått eller index på tätheten av olika viltarter finns bara ett begränsat
urval av metoder att använda. Spillningsinventering används för bland annat
klövvilt men även tillsammans med fångst-återfångstmetodik som bygger på individidentifiering (till exempel björnar och DNA ifrån insamlad spillning).
Svenska Jägareförbundet har under flera år arbetat för att införa metoder som ger
skattningar av tätheter eller trender. Vi har infört spillningsinventering av älg och
rådjur i klövviltsförvaltningen och vi arbetar med att komplettera älgobsen med
observationsinventeringar av kronhjort och vildsvin. Observationer av björnar
under älgjakten är en etablerad metod och vi kommer under 2015 att utvärdera
om även observationer av lodjur kan användas på samma sätt.

Långa inventeringsserier
Vid Boda viltforskningsstation utanför Enånger har man under lång tid inventerat smågnagare och sedan 1980 även skogsfågel. Smågnagarfångsten har pågått
sedan 1961 och ger ett index över smågnagarförekomst. Det är en viktig källa till
information när man ska analysera populationsdata för ett flertal arter.
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Ovan: Antalet fångade sorkar
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Vildsvinsbarometern
Under hösten infördes vildsvinsbarometerns som är ett verktyg som ska underlätta vildsvinsförvaltningen. Det är ett expertsystem där den anvarige jaktvårdskonsulenten beskriver statusen för populationen och relaterad information i
länet varje månad samt ger råd för förvaltningen. Uppgifterna är lätt tillgängliga
via Jägareförbundets webbplats och inkluderar även viltolyckorna per månad i
samarbete med viltolycka.se.

Älgfrode

	
  

Älgfrode är ett beräkningsverktyg
som hjälper förvaltare att ta fram
avskjutningsförslag utifrån den
kunskap man har om älgstammen och hur man vill att den
skall se ut i framtiden. Det började distribueras under 2014 och är
nu det dominerande programmet
av denna typ. Programmet ägs till
lika delar av Svenska Jägareförbundet, Skogsbrukets viltgrupp
	
  
och Svensk Naturförvaltning AB. 	
  
Vi avser att fortsätta utvecklingen
av programmet och eventuellt
även anpassa det för andra arter.

Antalet registrerade användare av
Älgfrode fördelat på uppgiven tillhörighet under de två första månaderna 2015.

	
  

Vilt & Vetande och Viltappen
Vilt & Vetande förmedlar fakta och kunskap om vilt. Mottagare är allmänheten, myndigheter och massmedier. Informationskanalerna är webb,	
  
telefon, mail och en så kallad mobilapp.
Vilt & Vetandes hemsida har under året haft cirka 89 000 användare. Hemsidan
förbättras löpande både till struktur och innehåll. Under året har artpresentation
för havsörn tillkommit och presentationen för sädgås i grunden gjorts om.
Svenska Jägareförbundets Viltapp syftar i första hand till att vara ett lättillgängligt
och bra stöd vid fältbestämning av vilda däggdjur och fåglar. Viltappen fungerade
väl som informationsspridare också under 2014. Antalet unika besökare var under året cirka 200 000 stycken. Viltappen hade därmed över 500 användare en
genomsnittlig dag. Totalt har Viltappen sedan lanseringen knappt 140 000 installationer, varav knappt 30 000 skedde under 2014.

Vildsvinsbarometern
ger översiktlig information om situationen
gällande vildsvin på
länsnivå. Kartan beskriver läget i december 2014 där grön färg
indikerar att läget är
normalt och under kontroll medan gult anger
att man situationen
kräver högre uppmärksamhet.
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Forskningstjugan
Naturvårdsverket publicerade under 2014 en plan för forskningsfinansieringen
från Viltvårdsfonden under perioden 2015-2020, samtidigt som många projekt
finansierade av forskningstjugan avslutades 2014. Därmed fanns goda förutsättningar för att fatta strategiska beslut om inriktningen av finansieringen genom
forskningstjugan framöver.
Styrelsen beslutade därför i augusti 2014, efter förslag från Forsknings- och
förvaltningsgruppen, att se över formerna för förbundets forskningsfinansiering,
samt att inte ha en utlysning för nya projekt medan översynen pågår.
Pågående projekt erbjöds möjlighet att söka slutanslag för 2015. Överskjutande
medel användes till strategiska satsningar för att etablera Öster Malma som
kunskapscentrum, för kunskapssammanställningar och attitydstudier samt för
delfinansiering av ansökningar till Viltvårdsfonden.

Flyttvägsbaserad förvaltning
Processen med att ta fram en internationell förvaltningsplan för skogssädgåsen
(A.f.fabalis) påbörjades under 2013 och har fortfarande inte, i skrivandets stund,
avslutats. Svenska Jägareförbundet har bidragit till processen genom att anordna
en nordisk workshop under 2013 och under 2014 bjöds koordinatorn för framtagande av planen till ett informationsmöte med fokus på den svenska förvaltningen av sädgäss. Det som framgått tydligt under processen är att olika länder har
olika synsätt och ofta inte är överrens om ingående data.
Bristen på data, samordning av data och en gemensam plattform för diskussioner
kring förvaltningsbeslut för flyttande fåglar för berörda länder är påtaglig. AEWA
(Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds) har
agerat som en samordnande kraft för några arter till exempel den aktuella planen
för sädgås, men det har visat sig att detta inte är det optimala forumet för viltförvaltningsbeslut utan denna organisation är av tradition inriktad på bevarande.
Sveriges officiella talan i dessa processer ligger på Naturvårdsverkets ansvar men
det finns mycket som tyder på att Naturvårdsverket inte prioriterat dessa frågor
i tillräckligt hög grad. Under 2015 planerar Jägareförbundet att i samarbete med
forskare göra en vetenskaplig utvärdering kring vilka möjligheter och brister det
finns för en så kallad flyttvägsbaserad förvaltning av några flyttande fågelarter
som har häckande populationer i Sverige.
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Projekt Fjällgås
Projektet har fortsatt sin verksamhet i linje med det svenska åtgärdsprogrammet
för fjällgås under 2014. Verksamheten bedrivs med stöd från Naturvårdsverket,
Länsstyrelsen i Norrbotten och Gävleborg samt Våtmarksfonden, men är beroende av omfattande ideella insatser. Verksamheten inkluderar idag driften av
två större avelsanläggningar, utsättningar i fjällen, inventeringar, kartläggning av
viktiga platser, åtgärder för att minska risker för fjällgäss året om och kommunikativa insatser.
2014 års verksamhet har gett intressanta och positiva resultat för fjällgåsen i
Sverige. Den dystra trenden för den svenska populationen verkar ha brutits och
under 2014 ökade antalet något och en försiktig skattning av antalet ger knappt
50 vuxna fåglar och 11 ungfåglar efter häckningen. Under sommaren sattes 54
fjällgäss ut i häckningsområdet. Av dessa har 41 setts under flyttning eller övervintring. Hur många av de 41 fåglarna som kommer att återvända för att häcka i
Sverige återstår att se. I avelsanläggningen på Nordens Ark häckade 12 par och på
Öster Malma 8 par. Sammanlagt producerades 64 flygga ungar.
Projektets samarbete med tyska gåsforskare för att kartlägga fjällgässens flyttning
fortsätter. Fortfarande har dock fåglarna visat sig mycket svåra att fånga och efter
fem fångstförsök har fortfarande inte någon vild fågel försetts med satellitsändare. Däremot har fem utsättningsfåglar burit sändare vilket gett mycket information. Dessa sändare har kunnat följas på projektets hemsida vilket skapat stort
intresse internationellt.
Det mediala intresset har varit stort under året och ett antal tidningsartiklar och
radioinslag har gjorts kring olika delar av projektets verksamhet.
Under 2014 har projektet arbetat med förberedelser inför framtagande av en
EU-life ansökan och parallellt har det pågått en revidering av det internationella
åtgärdsprogrammet. De motsättningar som länge funnits angående bevarandet av
fjällgäss i Norden har blossat upp på nytt och dessa har tagit fokus från projektet.
Den planerade EU-ansökan omfattar åtgärder i Sverige, Holland och Tyskland och
flera viktiga partners i alla tre länder har anslutit sig.
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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 spridning från Finland skulle troligtvis bli övermäktig och utan Danmarks insats riskerar 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.
Mårdhundsprojektet har under 2014 utbildat cirka 50 biologistudenter på universitetsnivå om invasiva främmande arter, framför allt mårdhund och tvättbjörn.
Projektets anställda har under året hållit fem föredrag/utbildningar för lokala
jägare och allmänt naturintresserad lokalbefolkning för totalt cirka 100 personer.
Mårdhundsarbetet har förevisats på tre mässor med totalt tiotusentals besökare
som visat stort intresse för arbetet; Jaktmässan i Kainulasjärvi 25 maj, Utemässan
i Lycksele 30-31 maj och NOLIA-mässan i Piteå 2-10 augusti.
Projektet har under året spridit information och resultat till allmänheten via
radio, TV, dagstidningar och tidsskrifter. I genomsnitt har mårdhundsprojektet
omnämnts i cirka sju unika webbaserade artiklar per månad under 2014, eller totalt 83 stycken under året (källa: Meltwater). En analys på enbart ordet mårdhund
gav ett snitt på 28 artiklar per månad, eller 336 artiklar under året (källa: Meltwater). Oftast refererar också dessa artiklar på något sätt till projektet även om det
inte nämns specifikt som ”mårdhundsprojektet”.
Under 2014 (augusti) startade projektet en öppen facebookgrupp som har blivit
mycket uppskattad. Där beskriver vi den dagliga verksamheten i projektet och
lägger upp bilder och filmer för att beskriva vårt arbete. Nära 1 000 personer har
hittills gillat sidan och varje inslag sprids till tusentals personer. För att hitta sidan
söker man på ”mårdhundsprojektet” i Facebook.
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Bekräftad geografisk förekomst
Under 2014 har ingen mårdhund bekräftats utanför det område där vi inom projektet bekräftat förekomst tidigare i Sverige (2008-2013). Sedan projektet startade
2008 har ett mindre antal djur bekräftats söder om Norrbottens län. I mars 2010
avlivades en mårdhund ett par mil söder om Örnsköldsvik och 2012 hittades en
trafikdödad mårdhund några mil väster om Dorotea, i övrigt går den sydliga gränsen för var vi har bekräftat mårdhund 2008-2014 i princip längs Ume älv.
Nitton tvättbjörnsobservationer rapporterades in av allmänheten till projektet
under året varav en kunde bekräftas. Denna hittades död på havsstranden vid
Falsterbo i Skåne och förmodas ha flutit i land redan död.
Varningssystem
Våra objektiva varningssystem i form av fasta system av viltkameror i södra och
mellersta Sverige har inte gett några mårdhundsindikationer 2010-2014. I vårt
objektiva kamerasystem i Haparanda kommun i Norrbotten ser vi en tendens till
att antalet kameror som fångar mårdhund på bild minskar.

	
  

1. Mårdhund

2. Tvättbjörn

1. Bekräftad förekomst av mårdhund i
Sverige 2008-2013 (svarta prickar) och
2014 (röda fyrkanter). Populationen har
inte utvidgat sitt geografiska område
under 2014. Förutom ett par strödjur går
den sydliga gränsen för var vi har bekräftat mårdhund under åren 2008-2014
i princip vid Ume älv (blå linje).
2. Inrapporterade observationer av
möjliga tvättbjörnar i Sverige under
2014 (rosa trianglar). En av dessa kunde
bekräftas som tvättbjörn (svart cirkel).
Flera observationer kom från samma
område som där projektet oskadliggjorde en tvättbjörn 2013 (röd cirkel) men
kunde inte bekräftas.
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förbundsstyrelsens råd
Jägareförbundet har tre råd som biträder styrelsen i frågor kopplade till rovdjur, kustjakt
och fjälljakt. 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.

Rovdjursrådet
Rådet har behandlat inkomna motioner till årsstämman 2014 och haft dessa som
bakgrund när rådet föreslagit åtgärder till förbundsstyrelsen och reviderat handlingsplan varg. Rådet har vidare arbetat med att uppdatera handlingsplanen så att
den överensstämmer med de beslut som tagits av bland annat riksdagen.
Rådet har vidare arbetat med Naturvårdsverkets förslag till miniminivåer för
björn, varg, järv och lodjur. Ordföranden medverkade vid den årliga träffen med
delegaterna i VFD på Östermalma där frågan diskuterades främst med ett perspektiv att länen först skulle kräva en socioekonomisk utredning innan beslut
om mininivåer antogs.
Rådet har även lämnat synpunkter på Naturvårdsverkets utkast till förvaltningsplaner samt deltagit i processen runt ett nytt avtal med Naturvårdsverket när det
gäller förbundets deltagande i rovdjursinventeringarna.
Inför valet diskuterade rådet strategier och vilka uppvaktningar av politiker som
skulle göras.
Arbetet under 2014 har präglats av juridiska processer i vargfrågan. Vargjakten
2014 stoppades redan innan den startade vilket föranledde skarpa protester från
förbundet. Även EU-kommissionen har åter igen lagt sig i Sveriges rovdjursförvaltning genom att skicka en så kallad ”pilot” avseende rätten att överklaga beslut till
domstol.
Året har präglats av stor frustration över att förvaltningen av vargstammen
återigen stoppades. Naturvårdsverkets sätt att fastställa miniminivåer har också
bidragit till att ytterligare sänka förtroendet för myndigheten. Naturvårdsverket
fastställde slutligen miniminivåer för de stora rovdjuren, dock i strid med vad
länen själva hade föreslagit. Naturvårdsverket delegerade därefter beslutanderätten om licensjakt på varg till samtliga län i det mellersta förvaltningsområdet.
I december tog länsstyrelserna i Värmland, Örebro och Dalarna beslut om jakt
på sammanlagt 44 vargar. Efter en hel del juridiska turer med stoppad jakt och
inhiberade beslut kunde slutligen samtliga 44 vargar fällas i januari 2015! Vargjaktbesluten är en stor framgång för förbundet och ett första steg mot en sundare
vargförvaltning.
Rådet har också haft en inledande diskussion om hur rovdjursarbetet ska organiseras i framtiden. Den regionala förvaltning som är under framväxt kräver en ny
strategi samtidigt som rovdjursfrågan flyttat allt längre upp i förhållandet mot EU.
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Fjällrådet
Två stora frågorna har sedan länge dominerat förbundets arbete när det gäller
jakten i fjällområdet och gör så alltjämt, dessa är:
– Dubbelregistrering av älgjaktmarker inom området ovan odlingsgränsen i Norroch Västerbotten. Dubbelregistreringen har medfört att flera älgjaktlag kan jaga
på samma mark, samtidigt, ovetande om varandra.
– Småviltjakten på statens marker i fjällområdet. När det gäller denna fråga är förbundets arbete inriktat på att harmonisera det svenska regelverket med vad som
gäller i övriga Europa – nämligen att jägare bosatta i landet har förtur till jakten.
Under 2014 ingick båda dessa frågor i den så kallade jaktlagsutredningens uppdrag, att utreda och komma med förslag på eventuella förändringar. Utredningen
har dock inte påbörjat arbetet med dessa frågor.
Under slutet av 2014 kom signaler från utredningen om att man inte kommer
att behandla fjälljaktsfrågorna. Så blev också fallet och förbundet har beslutat att
med kraft driva frågan mot regeringen om att uppfylla höstens vallöfte att åtgärda
problemen runt småviltjakten i fjällområdet. Om fjälljaktsfrågan får en lösning
kan denna lösning med fördel samordnas med ett system för upplåtelse av jakt
på allmänt vatten.

Kustrådet
Flera av förbundets ”tunga” kustjaktfrågor låg under året hos jaktlagsutredningen
för hantering. Av dessa kan nämnas:
– Licensjakt på säl.
– Jakt inom Sveriges ekonomiska zon.
– Rätt att jaga på allmänt vatten och på statens holmar, klippor och skär.
– Gemensam sälförvaltningsplan med Finland.
Den nedlagda jaktlagsutredningen gör nu att förbundet får driva dessa frågor på
ett annat sätt.
Under året har förbundet även medverkat i olika myndigheters utredningar kopplade till jakten i kustområdet, bland annat Naturvårdsverkets utredning rörande
förenklade provtagningskrav från fällda sälar. Länens kustrådsledamöter och
kustansvariga jaktvårdskonsulenter har vidare medverkat i de olika Vattenmyndigheternas arbete med att ta fram en ny förvaltningsplan för Sveriges vattenområden. Under året har också ett omfattande arbete lagts ned på att få ett fortsatt
undantag för Sverige när det gäller EU:s förbud mot handel med sälprodukter.
Förbundet har även medverkat som företrädare för Nordisk Jägarsamverkan vid
ett antal möten i HELCOM´s (Helsingforskommisionen).
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funktionen opinion och kommunikation
1 januari 2014 trädde en omorganisation i kraft på kommunikationsavdelningen.
Svensk Jakt organiserades under kommunikationschefen. Svensk Jakt fick en ny
chefredaktör och en biträdande chefredaktör. Dessa personer fick ansvaret att
genomdriva planerna för den sammanslagna och utvecklade tidningen Svensk
Jakt. I kommunikationsavdelningen ingår förutom Svensk Jakt, information,
webb, ungdom/integration och JAQT.
Under maj månad trädde det nya arbetssättet med funktionsstyrning i kraft. Tre
regionalt funktionsansvariga jaktvårdskonsulenter knöts till funktionen Opinionsbildning och kommunikation, dit även frågor som rör enheten Intressebevakning
och juridik till en del ingår.
I maj startades också arbetet med ett nätverk med länskommunikatörer. Genom
en tvådagars utbildning och diskussioner lades grunden för hur länsföreningarna
ska stödja det nationella arbetet, få stöd från personal på Öster Malma och arbeta
med regional opinionsbildning. De regionalt funktionsansvariga jaktvårdskonsulenterna ska arbeta som ett stöd och samordna arbetet i länen. Målsättningarna
för länskommunikatörerna sattes lågt för 2014, istället prioriterades att få nätverket och arbetssättet att fungera.
Flera länsföreningar tog initiativ till opinionsbildning via regionala debatter,
utfrågningar av politiker i samband med EU- och riksdagsval. Flera länsföreningar
har också utvecklat ett bra koncept för hur de ska arbeta med kommunikation
och börjat känna ett större ansvar för frågorna.

”

”

"Flera länsföreningar tog
initiativ till opinionsbildning via regionala debatter,
utfrågningar av politiker i
samband med EU- och riksdagsval."
Torbjörn Lövbom
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Funktionen har haft följande operativa mål för 2014:
• Har vi en nationell kommunikationsstrategi och struktur för interna och
externa behov.
Ett omfattande internt dokument hur vi ska arbeta med kommunikation i förbundet har tagits fram. En kommunikationsstrategi har producerats och väntar på att
bli godkänd. Arbetsfördelning och rutiner inom kommunikationsavdelningen har
konkretiserats för att få ett optimalt arbetssätt utifrån de resurser som avdelningen har att tillgå. Målet är i huvudsak uppnått.
• Har vi ökat acceptansen för jägarna, jakten och viltvården.
Mätningar av samhällets acceptans för jakt har genomförts. Dessa visar på en fortsatt hög acceptans, 86 procent. Bara nio procent är emot jakt. Viltkött är en av de
viktigaste faktorerna som leder till att samhället har en positiv inställning till jakt.
Andra frågor är hög jaktetik, tillvaratagande och att man känner en jägare. Alla
dessa frågor arbetar förbundet kontinuerligt med för att bibehålla en hög acceptans. Målet är nått.
• Har vi genom regional utbildning höjt kompetensen om press och media
i Jägareförbundet.
Genom såväl arbetet med regionalt funktionsansvariga jaktvårdskonsulter inom
funktionen Opinionsbildning och Kommunikation som utbildning och stöd till
länsföreningarnas kommunikatörer, samt utbildningar har kompetensen stärkts.
Närvaron i sociala medier ökar. Målet är nått.
• Har vi utvecklat projekt viltmat för att sprida kunskap och locka till intresse
om viltkött.
Genom viltmatprojektet Viltlab till handeln, som delfinansierats av Jordbruksverket, har förbundet arbetat med att höja kunskapen om viltkött i handeln.
Utbildningar av köttansvarig personal i butiker, samt framtagning av såväl butikskoncept, filmer om tillagning av viltkött, samt återrapportering av projektet inom
samma år som projektmedel tilldelades. Målet är nått.
• Har vi nationellt påbörjat mätning av nöjdmedlemsindex, kommunikationsindex och läsarindex, med mera.
En omfattande medlemsundersökning genomfördes under hösten 2014. Syftet
var att få en uppfattning av nöjdhet och hur väl vi arbetar mot de strategiska
målen. Undersökningen från 2014 spreds i organisationen tidigt under 2015.
Undersökningarna kommer att genomföras regelbundet.

Strategiska mål
Allt kommunikativt arbete strävar mot att uppfylla de strategiska målen och bidra
till att uppfylla den målbild som stämman slog fast 2013. I huvudsak har de kommunikativa insatserna i förbundet utvecklats och strukturerats för att leda mot
målen. Mängden information, tydlighet, snabbhet liksom proaktivitet har ökat.
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”
"Opinionsbildningen har blivit
en självklar del i
förbundets dagliga
arbete."
Maria Rankka

”

Kommunikation
Interninformationen har bestått av mejl, nyhetsbrev, hemsida, möten, utbildningar, seminarier, med mera. Nyhetsbrevet har blivit mycket uppskattat bland
personal och förtroendevalda.
Opinionsbildning via debattartiklar har använts frekvent, särskilt i samband med
EU- och riksdagsval. Debattartiklar har även producerats nationellt och sedan
distribuerats till länsordförandena för att kunna användas regionalt. Målet har
varit att öka tydligheten kring vad Jägareförbundet står för. Ett annat mål med
kommunikationen har varit att öka snabbheten och distribuera denna brett i
organisationen för att alla nivåer ska veta vad förbundet står för och kunna interagera med media.
Opinionsbildningen har blivit en självklar del i förbundets dagliga arbete. Ett
par nya aktiviteter genomfördes för att sprida kunskap till nya opinionsbildare;
Jägarexamen för opinionsbildare och Skjut din julskinka (för opinionsbildare).
Därtill kan vi notera att flera kändisar öppet börjar berätta att de jagar. Bland
annat gjordes ett TV-program, som fått bra kritik, om att börja jaga. Där lärde sig
matjournalisten Lotta Lundgren att jaga av Leif GW Persson.
Förbundet måste även följa med i utvecklingen och anpassa sitt arbete till det förändrade medielandskapet, där resurser flyttas från traditionella medier till webb
och sociala medier. Denna utveckling sker snabbt och påverkar oss allt mer.
Svenska Jägareförbundet ska vara en öppen organisation och därför är transparens och tillgänglighet viktiga beståndsdelar i allt vi gör. Förbundet är mån om att
bistå och dela med sig av sin kunskap till media på bästa sätt och bygga relationer
med pressen.
I takt med urbaniseringen kommer många människor allt längre från landsbygden och naturen. Därmed blir det ännu viktigare att visa upp och driva frågor om
jaktens- och viltförvaltningens roll. Jägareförbundet gör många olika insatser för
att sprida kunskap och hålla intresset uppe för de jaktliga frågorna. Bland annat
engagerades TV-profilen Lotta Lundgren i en pressträff om jaktintresset hos kvinnor och om viltkött som eftertraktad råvara. Men många andra press- och informationstillfällen genomförs löpande.
Förbundet skickar regelbundet ut pressinformation om aktuella viltfrågor vilket
resulterade i något fler artiklar än året innan, drygt 3 000 stycken. Vi konstaterar
att intresset för viltförvaltningsfrågor är stort. Många frågor är lokala, andra, som
till exempel viltkött, hänger ihop med den ekologiska trenden.
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Viltmat
Intresset för viltkött fortsätter att öka. Restauranger, matprogram på TV, böcker
– alla verkar vilja vara en del av denna hållbara trend.
Vildsvinsstammen både ökar och sprider sig, vilket också ökar intresset för att
sälja kött, eftersom de täta populationerna leder till att jägarna – där vildsvinen
finns – ganska snart fyller sina frysboxar. Men eftersom det är en ny råvara för
många behövs förbundet för att sprida information och inspiration.
Jägareförbundet lyfter fram viltköttet via vår webb, viltmat.nu och jagareforbundet.se, där bland annat jägare får information om tillvaratagning och konsumenter om recept.
Förbundet har också genomfört ett viltmatprojekt, med ekonomiskt stöd från
Jordbruksverket. Projektet gick under namnet Viltlab för handeln, och syftade
till att öka kunskapen och intresset för viltkött hos konsumenter genom att öka
kunskapen hos försäljarledet och få fler som icke jagar att ta del av en unik svensk
resurs; viltkött.
Bakgrunden till projektet var att kunskapen om viltkött är låg trots intresset för
att äta naturligt och ekologiskt ökar. Idag når 15 procent av vildsvinsköttet ut till
handeln. Genom undersökningar framkom att handeln behöver mer kunskap om
viltkött, framför allt vildsvinskött som de kan vidareförmedla till konsumenter.
Därför genomförde Svenska Jägareförbundet endagskurser, så kallade viltlab, för
köttansvariga i livsmedelshandeln.
I utbildningen har de köttansvariga från butikerna styckat vildsvin, gått igenom
köttkvalitet, viltegenskaper och tillagningsmetoder samt tagit del av vilttrender
och matlagningstips och marknadsföring till konsument. Kursdeltagarna deklarerade efter kursen att de skulle lyfta fram viltköttet med större intresse och
kunskap i butikerna. Dessutom kunde en uppföljande undersökning påvisa att
intresset för att äta vildsvinskött ökat.
Utbildningsmaterial i form av en viltköttbroschyr har producerats liksom en utbildningsfilm om tillagningsmetoder av viltkött, samt butiksmaterial om viltkött.
Styckschema för både älg och vildsvin har tryckts. Allt för att underlätta kedjan
från jägare till konsument och sprida intresse och information om viltkött.

Viltkött
SäSong, tillagningStipS, StyckningSdetaljer mm
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Svensk Jakt
Under 2014 bestod en stor del av arbetet på Svensk Jakt av att genomföra de
planer som gjordes i samband med sammanslagningen av Svensk Jakt och Svensk
Jakt Nyheter. Det har bland annat handlat om att säkerställa att de regionala
sidorna innehåller rätt information och att länsföreningarna känner ansvar och
bidrar till att fylla dessa med material. En annan av grundtankarna med tidningen
var att den skulle bli mindre förutsägbar, med större variation av ämnen och
innehåll. Tidningens format och redigering skulle också ge utrymme för fler
annonser, samt annonsfinansierade bilagor.
Arbetet har genomförts enligt planerna och resultatet har blivit mycket uppskattat. Ur ett ekonomiskt perspektiv har de vidtagna förändringarna slagit väl
ut och annonsförsäljningen har ökat. Ett av de underliggande syftena med tidningen har alltid varit att skapa mervärde åt medlemmarna. Bland annat har
tävlingar med fina vinster genomförts, styckscheman skickats ut, med mera.
Besökstatistik
Svensk Jakts
webb
1/7–31/12 2013
1 362 264 besök
av 485 554 unika
besökare.
Använda enheter (%):
Dator (57)
Mobil (34)
Läsplatta (9)
1/7–31/12 2014
2 277 033 besök
av 839 974 unika
besökare.
Använda enheter (%):
Dator (35)
Mobil (55)
Läsplatta (10)

Svensk Jakts webb har haft en fantastisk utveckling. Från 1 362 264 besök 2013
till 2 277 033 besök 2014 (se statistik). Omfattningen av artiklar och olika inslag
är mycket hög. I och med att besökarantalet ökar, så blir administrationen (med
svar på frågor och liknande) också mer omfattande. Flera mindre projekt har genomförts för att minska, underlätta och automatisera arbetsuppgifter för webben
för att kunna motsvara besökarnas förväntningar. Svensk Jakt har också tagit fram
en app, som visar tidningens hemsida. Utvecklingen av sajten har medfört att
intäkterna för annonser har vuxit och blivit en viktig del av förbundets intäkter.

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 Jägareförbundets verksamhet, utbildning, jakt,
hundar, regeringens allmänna uppdrag till Jägareförbundet, bestämmelser, nyheter, vilt, viltvård, länkar vidare i organisationen, med mera. Jagareforbundet.se
hade 1 022 708 användare fördelat på 13 757 423 sidvisningar under 2014.
Under året har den nationella delen av hemsidan moderniserats ytterligare genom att webbplatsen kodats om i responsiv design, vilket innebär att innehållet
anpassats för mobiler och surfplattor. Vidare har den nya funktionen Vildsvinsbarometern skapats. Detta är ett samarbete med funktionen Jakt & Viltförvaltning. Under året har också viltmat.nu flyttat över allt sitt innehåll och sin aktivitet
under domänen jagareforbundet.se.
Sedan 2013 arbetar alla länsföreningar, utom en, tillsammans med nationella
kansliet med att skapa sina webbsidor i verktyget EpiServer. Webbadministratörerna nationellt och i länen har under året genomgått två webbutbildningar.
Jaktvårdskretsarna har sedan tidigare haft möjlighet att kostnadsfritt arbeta med
egna hemsidor under jagareforbundet.se i webbverktyget WordPress. Vid årets
slut har närmare 200 kretsar övergått till den nya administrationen.
Uppdatering av funktionen för Jägareförbundets bildbank påbörjades i slutet av
året där också Svensk Jakt är involverad i en gemensam lösning med nya funktioner som exempelvis egen filmspelare och bildspelsfunktion.
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Ungdom
Under 2014 har organisationen med hjälp av tjänstemän, förtroendevalda och
samarbetspartners planerat och genomfört olika ungdomsverksamheter runt om
i landet Dessa aktiviteter inkluderade bland annat läger, ungdomsjakter, fadderjakter, utbildningsjakter, skyttedagar, utbytesjakter, SM i jakt och Kretskampen,
som är en länstävling med fokus på skytte och viltvård som idag anordnas i region
mitt och syd. Dessutom har man fortsatt arbeta med att nå skolungdomar, till exempel i samarbete med Skogen i skolan som är ett nationellt samverkansprogram
mellan skolan och Sveriges skogliga intressenter.
Jägareförbundet har sedan 2013 påbörjat en granskning och utvärdering av befintlig och framtida verksamhet. Målet är att hitta en struktur för en mer effektiv och
livskraftig ungdomsverksamhet. Det långsiktiga målet är att öka kunskapen om
jakt hos ungdomar i allmänhet och att underlätta tillgången till information om
var och hur man kan delta i jakt och annat friluftsliv.

"Målet är att hitta
en struktur för en
mer effektiv och
livskraftig ungdomsverksamhet."
Peter Eriksson

”

2014 genomfördes en undersökning bland länsjaktvårdsföreningar och jaktvårdskretsar som uppföljning till den undersökning som gjordes 2013 bland ungdomar
mellan 13 och 25 år. Ungdomsundersökningen syftade till att lära mer om ungdomars åsikter, erfarenhet och önskemål. Syftet med undersökningen 2014 var att få
en helhetsbild av erfarenheter, åsikter och behov inom organisationen gällande
arbetet med ungdomar, men även avseende andra målgrupper. Enkäten gick ut
till totalt 354 kretsar och 22 länsföreningar. Totalt fick vi svar ifrån 111 kretsar och
12 länsföreningar och resultaten är under bearbetning och analys.
Den 17-18 maj 2014 genomfördes en ungdomskonferens på Öster Malma. Deltagarna inkluderade förträdare från 16 länsföreningar, tjänstemän som arbetar med
ungdomsfrågor samt ett antal ungdomar. Syftet med konferensen var att skapa
dialog och enighet gällande syfte och mål för ungdomsverksamheten. Att initiera
dialog mellan ungdomar och företrädare för verksamheten i Jägareförbundet var
också ett viktigt mål. Dagarna utmynnade i ett antal mål för 2014 och 2015.
• Sluten Facebooksida för dem som arbetar med ungdomsfrågor (klart).
• Varje län ska inventera sin verksamhet (vad görs idag, vilka resurser finns, osv).
• Arbetsgrupper ska bildas för att jobba med särskilda frågor och ge ökad effektivitet samt att man ska ta fram en gemensam plan för ungdomsverksamheten.
Ungdomsgruppen har också inventerat det befintliga ungdomsmaterialet (både
det tryckta och det digitala). Det finns mycket material som är uppskattat och
användbart av förtroendevalda och andra, till exempel skolor, men även en del
som inte är relevant idag. Det finns dock väldigt lite material som riktar sig direkt
till ungdomar och dessutom saknas en struktur, till exempel vad som är avsett för
specifika målgrupper. Som ett första steg är nu ungdomsmaterialet på webben
anpassat till olika ålderkategorier och för olika behov. I nästa steg ska lokalproducerat material inventeras och återrapporteras tillsammans med andra slutsatser
från de granskningar som görs på läns- respektive kretsnivå.
En av slutsatserna vi hittills gjort visar på ett stort behov av en förbättrad kommunikation i alla led av utbildning och återrapportering.
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Integration
Under 2014 har Jägareförbundet fortsatt sin satsning på integration. Modellen har
varit framgångsrik och därför har årets arbete fokuserat på skala upp verksamheten ifrån punktinsatser till att nå ut på bredden till övriga delar av landet.
Under året deltog över 300 ungdomar i friluftsdagar i Lund/Eslöv, Öster Malma/
Nyköping, Borlänge samt Östersund. Deltagarna är nyanlända ungdomar mellan
15-18 år som är inskrivna i språkintroduktionsprogram vid de olika gymnasieskolor som förbundet samarbetar med.
En nyhet är att vi nu förmedlar vår kunskap om friluftsdagarnas genom att
erbjuda intresserade förtroendevalda och annan ideell arbetskraft möjligheten
att komma på studiebesök. Där ges de möjlighet att själva delta i verksamheten
under en av friluftsdagarna och därigenom få en uppfattning av hur det kan gå
till. Med denna kunskap och lite stöd från ungdomsansvariga förväntas de kunna
planera och genomföra sin egen friluftsdag. Under hösten deltog personer från
Blekinge, Jönköping, Östergötland och Dalarnas län.
Hittills har projektet nått cirka 1 000 ungdomar. Verksamheten har ett pågående
samarbete med åtta skolor och enheter och det finns flera som har uttryckt intresse för att delta.
Genom aktiviteterna överförs information om olika relevanta ämnen såsom
allemansrätten, viltvård samt Svenska Jägareförbundets verksamhet. Fokus ligger
på såväl möjligheter som skyldigheter och syftar till att ge utrikesfödda personer
grundläggande kunskaper om svensk natur och friluftsliv. Under friluftsdagarna
ges ungdomar möjlighet att få prova på olika verksamheter som fiske, skytte,
hundapportering, spika fågelholkar och få praktisk och teoretisk kännedom om
våra svenska viltarter. Aktiviteten anpassas till lokala förutsättningar såsom plats,
väder, språkkunskap och så vidare hos deltagarna.
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.
Som stöd tar vi fram handledningsmaterial samt korta filmer.
Under året har Jägareförbundet fortsatt sitt samarbete med andra projekt och
organisationer inom området integration. Målet är fortfarande att öka effektiviteten genom att dela resurser, erfarenheter, med mera. Flera kommuner och
organisationer har också visat intresse för ett utökat samarbete. Under 2015 ska
verksamheten utöka sina insatser ytterligare för att integrera förtroendevalda och
nya svenskar i vuxen ålder samt färdigställa stödmaterialet. Tillsammans med
Studiefrämjandet, Skogsstyrelsen, Borlänge kommun, med flera, ska förbundet
fortsätta arbetet för att hitta flera samverkansfördelar och projekt inom integrationsområdet.
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kommunikation och opinion
Kvinnor i jakten
Andelen kvinnliga jaktkortslösare var 5,9
procent under 2014/2015, vilket motsvarar 16 994 kvinnor (- 165 stycken från
2013). År 1996/1997 var andelen kvinnor
i jägarkåren 3,7 procent (11 300 kvinnliga
jaktkortslösare).
Av Jägareförbundets medlemmar är nu
8,3 procent kvinnor, vilket motsvarar
12 536 kvinnor (+ 29 stycken från 2013).
I två av landets länsjaktvårdsföreningar
är andelen kvinnliga medlemmar 11
procent, vilket är den högsta andelen
kvinnliga medlemmar någonsin.

Kvinnor i Jägareförbundet
december 2014

Förbundsstyrelse
20 % (2 st)
22 länsjaktvårdsföreningar
15,4 % kvinnor i styrelser
(32 st ordinarie ledamot)

339 jaktvårdskretsar
8,2 % kvinnor i styrelser (256 st)
19 st kvinnliga ordföranden

151 020 medlemmar
8,3 % kvinnor

Under 2013 var 20 procent av prov285 981 jaktkortslösare (5,9 % kvinnor)
tagarna för Jägarexamen kvinnor
(2 370 stycken). Trenden har varit stabil de senaste fem åren när det gäller kvinnor som tar jägarexamen. Jägarexamensiffor från 2014 inte är tillgängliga förrän
en bit in på 2015.
Svenska Jägareförbundet har delvis nått sina mål i verksamhetsplanen och i det
allmänna uppdraget när det gäller genusperspektiv inom jakten. Att fler kvinnor
jagar eller åtminstone vet vad jakt innebär blir allt viktigare för jägarkåren och för
jaktens position i samhället.
Jägareförbundet arbetar bland annat med verktyget JAQT (kvinnliga nätverk) i sitt
genusarbete. Nätverkens syfte är att förmedla vad jakt innebär och fungerar också
som rekryteringsbas av förtroendevalda till Jägareförbundets styrelser på olika
nivåer. En utredning om JAQT:s fortsatta arbete genomfördes 2014.
För att både ta del av och bidra till forskningen och utvecklingen av genusperspektiv i jakten sker kontakter med olika universitet, myndigheter och organisationer: SLU, Stockholms universitet, Umeå Universitet, Örebro högskola, Göteborgs journalisthögskola, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Rikspolisstyrelsen,
Försvarsmakten, nordiska och europeiska jägarförbund. Föreläsningar om det
nationella arbetet med JAQT har genomförts i olika sammanhang.
På det vilthistoriska seminariet på Öster Malma gavs en föreläsning om kvinnliga
jägare i historien. Förbundet deltar också med ett kapitel om kvinnor i jakten i
boken Vilt, Människa och Samhälle del 2 (utgivning 2016).
Kvinnliga jägare och genusperspektiv i jakten ger fortsatt positiv genomslagskraft
i både riks- och länsmedia. Ett 40-tal journalister, studenter och forskare har
fått faktaunderlag och medieservice. Det har varit nationella medieinslag i bland
annat SVT-Nyheter, TV4-Nyheter, Dagens Industri, Dagens Nyheter, Expressen,
SR-P4, SR-TT, SR-P1/Jakt i P1, Svenska Kennelklubbens jubileumsskrift, magasinet
Villebråd, tidningen I form. Ett 70-tal journalister deltog också på pressträffen i
Stockholm om viltkött och kvinnor i jakten. Två filmer har producerats till jaktserien På spaning efter jaktens själ. Det var porträtt av fotografen och författaren
Astrid Bergman Sucksdorff och den unga jägaren Johanna Nilsson.
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Projekt Jakt för alla – tillgänglighet
Utgångspunkten för projektet är att den person som
blivit funktionsnedsatt på grund av olycka, sjukdom eller
är funktionsnedsatt sedan födseln så långt som möjligt
också kan delta i praktisk jakt.
Verksamheten i den här formen startade strax före
halvårsskiftet 2014 och drivs i princip ideellt av Rikard
Södergren, rullstolsbunden tidigare jaktvårdskonsulent.
Verksamheten bekostas till största delen av tio länsföreningar spridda över landet samt ett par externa sponsorer.
Delar av verksamheten är projekt som kommer att pågå
under lång tid, till exempel diskriminerande lagstiftning
och tillgänglighet. Andra delar går att säsongsvis redovisa
som arrangemang och pågående arbete med jägarskolan.
Projektet samarbetar med avdelningen för Intressebevakning och juridik i arbetet
med att försöka påverka lagstiftningen. Det handlar främst om terrängkörningslagen och jaktförordningen om vilka viltarter som får jagas från motorfordon.
Funktionsnedsatta jägare som måste jaga från motorfordon lämnar in dispenser
till länsstyrelsen där man bor. Länsstyrelserna kan tolka lagstiftningen olika,
vilket de också gör. Dessutom kan handläggningstiderna vara upp till ett halvår
så att om man ska bli inbjuden till en jakt gäller det att ha framförhållning. Under
året har speciellt länsföreningen i Norrbotten aktivt verkat för förändring.
Sju natur- och jaktarrangemang har genomförts under hösten. Arrangemangen
har i år lockat 35 jägare. Speciellt var att harjakten i Kalix blev ett samprojekt med
ungdomar, nya jägare, JAQT och integration. Jaktarrangemangen har varit väl
genomförda och uppskattade av deltagande jägare.

JAKT FÖR ALLA
TILLGÄNGLIGHET

Jakt- och naturarrangemang 2014

Projektet har frågat länsjaktvårdsföreningarna vilka jaktskyttebanor som de vet
uppfyller kraven för bra tillgänglighet. Detta ihop med att en enkät skickats till
alla jaktskyttebanor skapar möjlighet att certifiera jaktskyttebanorbanor som
uppfyller de basala kraven. Jaktskyttebanor som blir certifierade tilldelas en skylt
och diplom om bra tillgänglighet. Här är förhoppningen att man på länsföreningsstämmorna bjuder in representanter och överlämnade av skylt och diplom.

Utgångspunkten är att den person som blivit funktionsnedatt
av olycka, sjukdom eller är funktionsnedsatt sedan födsel
så långt som möjligt också kan delta i praktisk jakt.

Naturupplevelser
Spänning
Kamratskap

Projektet och förbundet har under året subventionerat priset på att läsa in teoridelen med E-jakt. Neuroförbundet har planerat att under våren 2015 marknadsföra möjligheten till E-jakt i medlemstidningen Reflex. För att sedan kunna fullfölja
examen krävs förstås att det finns tillgängliga jaktskyttebanor.
Projektansvarig har under året hjälpt ett tiotal funktionsnedsatta jägare med att
rådgöra om hur man kan fortsätta att jaga om man drabbats av sjukdom eller
olycka. Samtalen kommer från hela Sverige. Den personliga rådgivningen gäller
oftast hur man ska skriva dispensansökningar till länsstyrelserna. Projektet är
också delaktiga i diskussioner och rådgivning om anpassningar för bättre tillgänglighet på förbundets anläggningar.
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intressebevakning och juridik
Under året har intressebevakningen och juridiken slagits ihop till en enhet. Syftet
är att effektivisera förbundets påverkansarbete. Resultatet har varit positivt där
vi sett bra synergieffekter mellan nationell och internationell intressebevakning
sammankopplad med det juridiska kunnandet.
Basverksamheten för det juridiska arbetet utgörs av juridisk upplysning till våra
medlemmar samt juridiskt stöd till förbundet. Varje månad hanteras i genomsnitt
över 135 samtal med juridiska frågor. Till det kommer svar på epost samt över
100 utlåtanden om året på vapenlicenser. Under 2014 gjordes riktade insatser i
arbetet med jaktlagsutredningen.
Den nationella intressebevakningen har fokuserat på Europavalet och det nationella valet. Inför Europavalet skickades information om viktiga jägarfrågor till de
tio toppkandidaterna för varje parti. Det anordnades även en valdebatt som filmades och även sändes på SVT. Information inför valet fanns även på förbundets
och Svensk Jakts hemsidor.
Inför det nationella valet skrevs ett antal debattartiklar som kunde användas av
länsföreningarna. En valdebatt genomfördes under Almedalen och filmades. Den
fanns sedan tillgänglig på förbundets hemsida tillsammans med information om
partiernas ställningstaganden i viktiga jaktfrågor. Svensk Jakt skickade även en
frågeenkät till partierna och svar fanns med i Svensk Jakt samt på deras hemsida.
Förbundet tog även fram en valkompass inför valet och som användes flitigt.
Internationellt sköts bevakningen främst genom förbundets internationelle
konsult (deltid) samt via FACE och CIC. Främsta fokus har legat på att skapa kontakter till det nyvalda parlamentet och de nya kommissionärerna. Handel med
sälprodukter har även den varit en viktig fråga under året och frågan kommer att
avslutas under 2015.
Förbundet ordnade i år FACE:s, den europeiska jägarfederationens, årliga medlemsmöte. Mötet hölls på Öster Malma och 22 länder deltog. Under mötet diskuterades aktuella jaktfrågor, bland annat bly i ammunition och rovdjursfrågor.
Deltagarna fick även lära sig mycket om svensk jakt och viltförvaltning. Genom
att ordna mötet lyckades vi på ett framgångsrikt sätt lyfta de svenska jaktfrågorna
inom FACE samt marknadsföra vår viltförvaltning.
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Funktionen utbildning
Under året strukturerades utbildningsverksamheten och arbetet prioriterades
mot de operativa målen. Arbetet med att ta fram en övergripande strategisk
utbildningsplan ersattes med ett Styrdokument Utbildning, där vi bland annat
beslutat om struktur för mål, målgrupper och ämnesområden.
Alla som är intresserade är välkomna att delta och utbildningarna delas in i två
kategorier; Utbildningar inom ramen för allmänna uppdraget (AU) och utbildningar som produceras utanför ramen för det allmänna uppdraget.
Jägareförbundets grundutbildningar är naturexamen, jägarskolan och praktiska
jägarskolan. Jägarutbildningar genomförs inom fem ämnesområden: jägare, vilt
och jakt, hund, skytte och tillvaratagande. Utbildningsformen är att teori och
praktik varvas med målet att använda så många sinnen som möjligt.
Framtagandet av ett koncept för naturexamen sköts ett år framåt. Jägarskolans
utveckling har analyserats med förslaget att ta fram en tydlig struktur och arbetsplan för de kommande åren. Utbildningsstrukturen för ”Framtidens Jägare”
fastställdes där Jägareförbundet bland annat ska erbjuda två praktiska steg med
fadderjakter och utbildningsjakter.
Den nationella skytteverksamheten leds från utbildningsfunktionen och de
ansvariga har påbörjat kartläggningen och utvecklingen av skytteverksamheten i
förbundet. Under året genomfördes instruktörs- och skjutledarutbildningar med
240 deltagare. En bred informationsinsats rörande den uppdaterade SäkB har
också genomförts i delar av landet med 205 deltagare från främst lokalorganisationerna.
Ett utvecklat samarbete med studieförbunden innebar att en plan för nationellt
samarbete med vägledning för regionalt och lokalt samarbete undertecknades
med Studiefrämjandet.
Den framtida viltmästarutbildningen utreddes av Svenska Yrkesjägareföreningen.
Utredningen tog hjälp av en referensgrupp där representanter från forskning,
skogsbruk och viltförvaltning framlade synpunkter på vad en framtida viltmästare bör kunna för att vara intressant för respektive bransch. Förslagen i utredningen fastslogs och innebär att viltmästarkursen kommer att breddas ytterligare
2018. Detta kommer främst ske genom ändrade antagningskriterier. En större
andel av studenterna ska komma från akademiska utbildningar, forskningen eller
från företag och myndigheter.
Under höstterminen gavs universitetskursen ”Jakten, viltet och viltvården” i samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). 31 studenter deltog och fokus låg
på flerartsförvaltning, det vill säga hur man förvaltar flera olika populationer av
vilt inom ett givet område. Övriga uppdragsutbildningar som genomförts under
året är bland annat med Realgymnasiet och Fjällräven.
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Utbildningsmaterial
Under året producerades två filmer, en om styckning av vilt och en om tillagning
av viltkött. Styckningsfilmen finns till försäljning, dels som dvd och dels som
kurser på e-jakt till en låg kostnad. Verktyget i e-jakt är uppdaterat och har nu ett
format som är enkelt att använda och ger bra kvalité i mobiltelefon och läsplattor. Möjligheten att använda telefonen för att få vägledning i samband med egen
styckning är därmed stor.
2014

45 minuter
16 minuter
13 minuter
3 minuter
9 minuter
37 minuter

vildsvin
svinslår
ndre hjortar, rådjur och vildsvin

21 minuter
8 minuter
12 minuter

Tidigare utgivna titlar
Tillvaratagande av klövvilt - 2013

Total speltid: 2 timmar, 44 minuter.
Produktion: PANTHEON Film & Fotografi AB/Andreas Norin

a Jägareförbundet och PANTHEON Film & Fotografi AB 2014

DVD är skyddat enligt lagen om upphovsrätt, all kopiering är förbjuden. Missbruk beivras.

Materialet till ”Den Vilda Maten” har tagits fram på initiativ av Svenska
Jägareförbundet och är en serie filmer med fokus på ett korrekt och
hygieniskt tillvaratagande av klövvilt. Syftet är att ytterligare öka kvalitén
och höja statusen på ”Den Vilda Maten”. Filmerna inspirerar till ett bra
tillvaratagande och således ett ännu bättre livsmedel. ”Laga Viltkött” är
den tredje delen i serien Den Vilda Maten och visar på ett enkelt sätt
hur man kan lyckas i köket med kött från älg, rådjur, hjort och vildsvin.
Studiehandledning till filmerna finns att hämta gratis på Jägareförbundets hemsida www.jagareforbundet.se/utbildning.
Innehåll
Introduktion
Bryna och krydda
Bogstek av älg
Höggrev av älg
Älgfilé och biff
Älginnanlår & fransyska
Älgrulle och ytterlår
Rostbiff och entrecôte
Dovhjortstek del för del
Rådjurssadel

3 minuter
6 minuter
5 minuter
3 minuter
8 minuter
5 minuter
7 minuter
6 minuter
5 minuter
4 minuter

Vildsvinsstek hel
Vildsvinsrulle
Vildsvinskarré
Vildsvinsstek del för del
Grytbitar
Lägg och pulled pork

5 minuter
6 minuter
7 minuter
12 minuter
4 minuter
6 minuter

Laga viltkött
Älg, rådjur, hjort
och vildsvin

Laga viltkött

dning till filmerna finns att hämta gratis på Jägareförbunwww.jagareforbundet.se/utbildning

älg och större hjortar
år på bänk
mdelskött
rygg
kdelskött
mindre hjortar och rådjur

Styckning av klövvilt

”Den Vilda Maten” har tagits fram på initiativ av Svenska
det och är en serie filmer med fokus på ett korrekt och
varatagande av klövvilt. Syftet är att ytterligare öka kvalitatusen på ”Den Vilda Maten”. Filmerna inspirerar till ett
ande och således ett ännu bättre livsmedel. ”Styckning av
n andra delen i serien Den Vilda Maten.

Total speltid: 1 timme, 32 minuter.
Produktion: PANTHEON Film & Fotografi AB/Andreas Norin

Tidigare utgivna titlar
Tillvaratagande av klövvilt - 2013
Styckning av klövvilt - 2014
© Svenska Jägareförbundet och PANTHEON Film & Fotografi AB 2014
Allt material på denna DVD är skyddat enligt lagen om upphovsrätt, all kopiering är förbjuden. Missbruk beivras.

Utbildningar och tema
Jägarutbildningens kursverksamhet har utvecklats och en gemensam utvärderingsmall har tagits fram. Deltagarnas utvärderingar ger övervägande mycket
höga betyg särskilt när det gäller instruktörernas kunskap och engagemang.
Under året redovisas 5 210 deltagare i förbundets utbildningar och temakvällar.
Rapporteringen återspeglar väl den verksamhet som prioriterats. Inom länen i
södra och mellersta delen av landet har satsningen på vildsvin resulterat i 2 012
deltagare under temakvällar om förvaltningen av vildsvin. Tema hjort är ytterligare en satsning som påbörjats och drivits i framförallt mellersta och delar av
norra Sverige. För tema hjort uppges 563 deltagare.
Bland de utbildningar och temakvällar som haft störst efterfrågan kan nämnas:
Tema vildsvin
Tema hjort
Jaktledarutbildning
Viltvårdsområden
Lockjakt på räv
Ledarutbildning skytte
Viltundersökare
Tema hund
Tema jaktskytte
Tillvaratagande av vilt
Björnjaktsutbildning
Ripsnarning
Säljakt

2 012 deltagare
563 deltagare
440 deltagare
259 deltagare
242 deltagare
240 deltagare
233 deltagare
211 deltagare
205 deltagare
184 deltagare
120 deltagare
104 deltagare
97 deltagare
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FUNKTIONEN MEDLEM och marknad

”

2014 var ett händelserikt år för avdelningen, många stora förändringar gjordes
samtidigt som sparkrav fanns med i bilden.

Nytt medlemssystem
I slutet av 2013 togs beslut om byte till ett nytt medlemssystem, mer anpassat till
dagens tekniska krav och användarvänlighet. 1 april gick vi över till nytt system
som det under året arbetats hårt med att trimma in i organisationen.
Samtidigt som vi bytte medlemssystem tog vi hem medlemsservice till våra egna
administratörer i syfte att spara pengar då vi tidigare köpte in tjänsten externt,
samt att få en närmare kontakt med våra medlemmar.

5 framgångar
"5 framgångar
bygger på fem
exempel på framgångar som jägarna har att tacka
Svenska Jägareförbundet för."
Torbjörn Larsson

”

Då ett tydligt behov av ett marknadsföringskoncept konstaterats under 2013 så
påbörjades arbetet under 2013 med konceptet ”5 framgångar” som slutfördes och
sjösattes i början av 2014. "5 framgångar" bygger på fem exempel på framgångar
som jägarna har att tacka Svenska Jägareförbundet för, något som vi historiskt
varit dåliga på att framhäva. Detta gör det betydligt enklare att motivera ett medlemskap utöver våra försäkringar, tidning och rabatter.
För att växla ut ”5 framgångar” har vi skapat mässkonceptet ”Lära genom att
tävla” som användes på alla stora jaktmässor i Sverige under året. Konceptet går
ut på att besökarna tävlar om ett fint pris genom att besvara frågor om våra fem
framgångar. På så sätt får många besökare kunskap om vad förbundet erbjuder
för medlemsnytta utöver, försäkring, tidning och rabatter.
Årets avisering utgick även det ifrån vårt koncept 5 framgångar för att i ytterligare en kanal påminna/berätta vad vi som organisation har åstadkommit för
våra medlemmar och jägarna.

Satsning på jägarskolan
I denna viktiga kanal för rekrytering av nya medlemmar har vi gjort en översyn
av värvningsmaterial och erbjudandet till dessa blivande jägare, som innebär
att Jägareförbundet bjuder på halva avgiften första medlemsåret. Arbetet med
utveckla arbetet med jägarskolor kommer fortsätta under 2015.

Återvärvningskampanjer
Under hösten genomfördes två större återvärvningskampanjer mot de medlemmar som lämnat oss de tre senaste åren där vi erbjöd 1,5 års medlemskap. En i
september och en i mitten av december
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Öster Malma
Öster Malma är en utbildnings- och upplevelsegård för jakt och viltvård med
restaurang och konferensverksamhet. Fastigheten Öster Malma är knappt 1 200
hektar stor, varav 560 hektar är produktiv skogsmark. Drygt 350 hektar är sjöar,
viltvatten och vattendrag och resten är åker, äng och övrigt.
Jägareförbundet har bedrivit yrkesmässig utbildning på fastigheten sedan 1947
och fastigheten köptes 1993. 2003 flyttade Jägareförbundets nationella kansli till
den då nyrenoverade ladugården på Öster Malma.
Av byggnaderna dominerar Öster Malma slott (1668) med flyglar, stallflyglar och
uthus. I Ladugården finns reception, restaurang och konferenslokaler samt 42
arbetsplatser på övervåningen. Sex hus och ett viltslakteri ingår i fastigheten.
Röda Längan är ett modernt hotell för övernattande gäster. Den inhägnade
viltgården är uppdelad i en uppfödningsdel och Wild Life Park där besökare kan
uppleva och lära sig om vilt.
2014 kännetecknas av att såväl den vilda maten som jakten fick ett stort genomslag i massmedia. Ett flertal lokala och nationella reportage om vild kost, jakt,
jakten som yrke och viltvård gjordes på Öster Malma.
Som brukligt är anordnades ett flertal större seminarier under året. Ett 90-tal
handläggare, forskare och chefer som arbetar med viltfrågor deltog i de så kallade
Viltforskardagarna. Ett annat stort viltförvaltningsmöte var FACE (Europeiska
jägarefederationen) Members Meeting 9-12 april.
Besöksrekord, nära 50 000 besökare, och boenderekord (6 045 rumsnätter)
bidrog till att omsättningen i Service AB ökade med 13 procent från föregående
år. Helgernas Afternoon Tea på slottet och tvådagars julmarknad blev åter igen
succéer.
Intresset för jakt- och jägarutbildningar ökade, liksom ledarutbildningar och
seminarier. Öster Malmas kurser var i regel fullbokade. Viltforskningen på fastigheten utvecklas också och nya visningsområden iordningställdes.
Fastighetsåret inleddes med färdigställandet av nytt pentry i Röda Längan. Hissarna renoverades och slottets jakthistoriska inslag har utökats. Fuktproblemen
runt slottet har åtgärdats med hjälp av bidrag från länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet. Energiförsörjningen på Öster Malma har utretts och justeringar
genomförts.
Besökare, medlemmar, konferensgäster, personal med flera har alla bidragit till
att verksamheten 2014 tog ett stort steg mot målsättningen för Öster Malma:
Sveriges jakt- och viltvårdscentrum.

47

JÄGAREFÖRBUNDET SERVICE AB
Jägareförbundet Service AB är ett av Svenska Jägareförbundet helägt aktiebolag
som bedriver restaurang, konferens, hotell och vandrarhem, catering, gårdsbutik, sommarcafé och slakteriverksamhet på Öster Malma. Verksamheten
bedrivs inte fullt ut på strikt kommersiell grund eftersom stor hänsyn tas till
organisationens behov av bolagets tjänster.
Bolaget omsatte 2014 totalt 17,9 miljoner kronor, vilket är en ökning med 14
procent från föregående år. Bolaget fortsätter att visa ett ekonomiskt positivt
resultat, för 2014 blev rörelseresultatet strax över 1 miljon. Öster Malma som
varumärke har förstärkts och fler och fler kommer på besök med anledning av
bland annat det vilda köket, Wildlife Park, naturen och slottet.
• Under året genomfördes 547 konferens- och gruppbokningar och
boendet genererade 6 045 rumsnätter.
• 18 privata fester genomfördes varav 5 var bröllop.
• Den ”vilda söndagsbuffén” fortsätter att vara populär.
• Den ”vilda grillbuffén” under juli månad blev även i år välbesökt.  
• Afternoon Tea på slottet var fullbokat vid varje tillfälle, serverades lördagar
under fem månader.
• Sommarcaféet omsatte cirka 220 000 kronor.
• Årets julmarknad, som 2013 utökades till både lördag och söndag, blev åter
en succé med över 70 utställare.
• Även det ”vilda julbordet” blev en succé med rekordmånga sålda julbord.
Under 2014 har Öster Malma besökts av minst 48 000 personer.
Denna siffra är beräknad på:
Dagens lunchgäster
Konferensluncher
Söndagsbuffén
Julbord
Julmarknaden
Grillbuffé
Wildlife Park
Afternoon Tea

24 755 personer (inklusive 3739 personalluncher)
4 045 personer
3 208 personer
3 111 personer
6 000 personer (uppskattad siffra)
913 personer
3 894 personer (betalande)
2 198 personer

Ett stort antal gäster besöker även Öster Malma utan att nyttja någon av de
produkter som är statistiskt mätbara.
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Jägareförbundets Utvecklings AB
I bolaget har ingått delar av utvecklingen av tidningen Svensk Jakt och förbundets
hemsidor. Svensk Jakt har under 2014 bytt annonsbokningsystem och återgått till
det system Svenska Jägareförbundet haft sedan tidigare. Detta mot bakgrund att
det finns bättre stöd för mobilannonsering. Svensk Jakt har under året lanserat
tjänsten ”Hunters Market” som är en annonsmärkt sektion på webbplatsen där
annonsörer erbjuds köpa annonsutrymme i form av kommersiella reportage. Tidningen har under året bytt leverantör för digital annonsförsäljning då tidningen
haft som önskemål att föra samman den traditionella och digitala försäljningen
till en och samma leverantör.
Projekten Svensk Jakt och Svenska Jägareförbundets hemsidor är nu i förvaltningsfas och har sedan 1 januari 2015 flyttats ut ur Jägareförbundet Utvecklings
AB. Bolaget hanterar i dagsläget enbart projektet WeHunt där dialog förs med
extern part, Allied AB, om att överta och fortsätta utvecklingen av appen.
Antalet registrerade användare av jaktappen WeHunt uppgår till över 25 000,
där det i nuläget är en konverteringsgrad på 40 procent av dessa användare som
väljer att betala sin årsprenumeration om 95 kronor. Funktionen med köp av
Lantmäteriets fastighetskarta överstiger nu 200 000 kvadratkilometrar.
I takt med ökat antal användare så ökar också kraven på support. WeHunt har under året tagit fram en sida på Facebook där dialog hålls med användarna. WeHunt
har fått en ny webbplats med separat supportsida där de vanligast förekommande
frågorna besvaras. Under andra kvartalet 2015 kommer en funktion att tas fram
för att i appen kunna bekräfta medlemsskap i Svenska Jägareförbundet. Antalet
sålda trackers i WeHunt uppgår under 2014 till cirka 450 stycken där medlemmar
köper både hårdvara och mjukvara till medlemspris. All försäljningsprovision (20
procent) har under 2014 gått till enskild medlem.

sveriges vildnad
Sveriges Vildnad är en stiftelse som tillkommit på Svenska Jägareförbundets
initiativ. Stiftelsen erhåller årligen bidrag från K A Wallenbergs stiftelse, samt från
Kungliga Patriotiska Sällskapet. Stiftelsen har till ändamål att dels främja utvecklingen för, och säkerställandet av, viltarter vars populationer visar en vikande
trend eller bedöms hotade, dels främja utvecklingen och säkerställandet av viltbiotoper som är av betydelse för sådana viltarter eller av annan särskild betydelse. Sveriges Vildnad står under förvaltning av ett förtroenderåd, som består av
högst 60 personer med bakgrund inom svensk viltförvaltning och viltforskning.
Rådet samlas årligen för att bland annat fatta beslut om verksamheten. Jägareförbundets styrelse fungerar som styrelse i Sveriges Vildnad.
I Sveriges Vildnads regi genomfördes ett seminarium under 2014 med titeln
Synen på etik inom viltförvaltningen. Seminariet var liksom 2013 fullsatt, med
över 100 deltagare.
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svensk våtmarksfond
Svensk Våtmarksfond bildades den 9 juni 1995 på initiativ av Svenska Jägareförbundet. Stiftelsens ändamål är att ta fram resurser för att sprida kunskap om, och
stödja åtgärder för, bevarande, skapande och skötsel av våtmarker för fåglar samt
om våtmarkernas roll och värde. Stiftelsen får genom donationer, testamentsmedel eller på annat sätt motta medel från myndigheter, organisationer, företag och
enskilda personer. H.M. Konungen stöder stiftelsen som dess högste beskyddare.
I stiftelsens styrelse finns representanter från Svenska Jägareförbundet, Sveriges
Ornitologiska Förening (SOF), Världsnaturfonden (WWF), Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), och näringslivet. Detta innebär att stiftelsen har en stark förankring i
svensk naturvårdsrörelse.
Året inleddes med ett skifte av generalsekreterare. Carl von Essen slutade sin
tjänst efter 19 år och efterträddes av Hans von Essen, som tidigare arbetat som
riksjaktvårdskonsulent på Svenska Jägareförbundet.
Efter ett längre förankringsarbete antogs under året en vision för Våtmarksfondens verksamhet med lydelsen ”Att våtmarkernas fåglar lever i livskraftiga bestånd tillsammans med andra arter i välskötta våtmarksmiljöer över hela landet”.
Strategin för att nå uppsatta mål är att Våtmarksfonden ska vara ett kunskapscentrum och en naturlig mötesplats samt pådrivare och opinionsbildare i det
nationella våtmarksarbetet. Ett aktivt engagemang från deltagande organisationer
och goda ekonomiska resurser stödjer verksamheten. Rådgivning, utbildning och
information samt ekonomiskt stöd till bevarande, skapande och skötsel av våtmarker är viktiga delar av den praktiska verksamheten. Målgruppen för fondens
arbete är markägare och förvaltare av jord-och skogsbruksmark samt myndigheter och intresseorganisationer.
Sedan stiftelsen bildades har den genom sin verksamhet medverkat till att
närmare 700 våtmarker om 6 500 hektar restaurerats eller återskapats. De
flesta typer av våtmarker finns representerade, allt från små viltvatten till större
våtmarker både i skog och på åkermark. Årets ekonomiska stöd har dock uteslutande gått till två projekt – projekt fjällgås och projekt sädgås.
Årets Våtmarksstipendium, Ragn-Sells i samarbete med Våtmarksfonden, på
25 000 kronor tilldelades Malin Karlsson, verksam vid länsstyrelsen i Västerbotten. Stipendiaten har med sitt stora engagemang haft en stor del i att man
inom Västerbottens län så framgångsrikt kunnat driva ett flertal betydelsefulla
miljövårdsprojekt – särskilt restaurering av goda våtmarksmiljöer. Med stor erfarenhet och vana har hon fått markägare med flera att förstå våtmarkernas stora
värde för den biologiska mångfalden, som näringsfällor för renare vatten, landskapsbilden, etc.
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årsredovisning 2014
Årets resultat
Det operativa resultatet för år 2014 uppgick till 2,9 mkr (-0,5 mkr). Resultatet efter finansnetto uppgick till
5,3 mkr (2,5 mkr).
Jägareförbundets anslag för det allmänna uppdraget från viltvårdsfonden uppgick till 51,7 mkr (51,1 mkr).
Anslaget svarar för 32 % (31 %) av de totala intäkterna och täcker kostnaderna för att fullfölja det allmänna
uppdraget.
Medlemsintäkterna under år 2014 uppgick till 64,4 mkr (63,1 mkr). Detta motsvarar 40 % (39 %) av verksamhetsintäkterna. Resterande del av intäkterna genereras av bland annat prenumerations- och annonsintäkter,
samarbetsavtal samt förlags- och profilprodukter.
Under 2013 och 2014 har en utvecklingsprocess inletts i förbundet för att effektivisera arbetet mot våra
gemensamma strategiska mål. Utvecklingen har krävt prioriteringar, ett förändrat arbetssätt med fyra tydliga
funktionsinriktningar och målstyrning. De fyra funktionerna har förstärkts med kompetens och satsningar.
Utvecklingen har också inneburit vissa personalnedskärningar, förändringar rörande antalet kontor och sammanslagning av tidningarna Svensk Jakt samt Svensk Jakt Nyheter till en tidning, Svensk Jakt, som utvecklats.
Eftersträvade ekonomiska effekter i form av lägre kostnader har nåtts. En extraordinär nedskrivning av fordran
mot dotterbolaget Jägareförbundet Utvecklings AB påverkar resultatet med -2,1 mkr. Verksamhetens totala
kostnader inklusive avskrivningar uppgick till 156,5 mkr (163,1 mkr). Skillnaden jämfört med 2012, då de totala
kostnaderna uppgick till 176,6 mkr, är 20,1 mkr.

Tillgångar
Förbundets totala tillgångar uppgick per den 31/12 2014 till 87,9 mkr (97,5 mkr).

Byggnader och mark
Fastigheten Öster Malma har ett bokfört värde av totalt 37,3 mkr (39,7 mkr).

Värdepappersportfölj
Jägareförbundet har avtal med en extern kapitalförvaltare om diskretionär förvaltning av förbundets värdepappersportfölj. Förvaltningen sker med stöd av en av förbundsstyrelsen beslutad kapitalförvaltningspolicy
som har en försiktig prägel. Värdepappersportföljen har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet och
verkligt värde per balansdagen, 32,4 mkr. Marknadsvärdet av värdepappersportföljen uppgick per 31/12 2014
till 34,3 mkr (31,4 mkr) vilket ger en dold reserv på 1,9 mkr.
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Eget kapital
Det egna kapitalet består av Framtidsfond 0,5 mkr (0,5 mkr), Trygghetsfond 11,3 mkr (11,3 mkr),
Dispositionsfond 2,5 mkr (0 mkr) samt årets resultat 5,3 mkr (2,5 mkr), totalt 19,6 mkr (14,3 mkr).
Förbundsstyrelsen slog 2003 tillsammans med länsföreningarna fast att Svenska Jägareförbundet skulle
sträva efter att bygga upp ett eget kapital om motsvarande 20 mkr, samtliga länsföreningarna bidrog då
till detta med 20 kr per medlem. Det stora negativa resultatet 2012 påverkade drastiskt kapitalet men har
nu på två år i princip återställts i och med att vi nu har 19,6 mkr i eget kapital.

Investeringar
Under år 2014 har förbundet gjort investeringar för 2,3 mkr (0,6 mkr). Dessa investeringar består av
renoveringar av fastigheter på Öster Malma samt övriga investeringar i it samt inventarier.

Övriga intäkter
Anslag och bidrag består till större delen, 8 mkr 2014, av intäkter relaterade till Mårdhundsprojekten
och resterande hänförs till anslag rörande Jägarexamen och övriga mindre projekt. Övriga intäkter hänförs till bland annat annonsering, försäljning av förlags- och profilprodukter, utbildningar och intäkter
från fastigheten Öster Malma.

Resultatdisposition
Styrelsen och generalsekreteraren föreslår att till förfogande stående vinstmedel, trygghetsfond, 11 257 tkr,
dispositionsfond 2 498 tkr samt årets resultat, 5 273 tkr, disponeras enligt följande:

Balanseras i Trygghetsfond		
Balanseras i Dispositionsfond		

13 756 tkr
5 273 tkr

						19 028 tkr
Disponibla vinstmedel i dotterbolag som ingår i koncernen uppgår till 1 976 tkr (1 329 tkr).
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fem år

(i sammandrag)

Belopp i tkr

2014

2013

2012

2011

2010

Medlemsavg. & samarbetsavt.

65 939

65 282

68 132

71 383

74 421

Viltvårdsfonden

51 750

51 100

49 600

50 500

50 200

Anslag och bidrag

11 861

17 604

14 596

13 919

11 081

Övriga intäkter

29 859

28 674

29 684

31 121

33 700

162 660

162 012

166 923

169 402

Rörelsens intäkter

Totala intäkter

159 410		

Rörelsens kostnader
Tryckning och distribution

15 556

16 673

19 812

20 942

20 155

Personalkostnader

66 276

68 533

70 447

68 428

63 781

Övriga kostnader

74 695

77 905

86 335

78 898

87 544

156 527

163 111

176 594

168 268

171 480

Operativt resultat

2 882

-451

-14 582

-1 345

-2 078

Finansiellt netto

2 391

2 949

3 257

-1 168

3 202

Årets resultat

5 273		

2 498

-11 325

-2 513

1 124

Balansomslutning

87 874		

97 486

91 698

88 917

123 299

Anslag / totala intäkter %

39,9

42,2

39,6

38,6

36,2

Egen kapitaltillväxt %

37,0

21,2

-48,9

-9,8

4,6

Balanslikviditet %

68,1

65,7

55,5

60,4

117,6

Soliditet % (per 31/12)

22,3

14,7

12,9

26,0

20,8

Antal medlemmar (per 31/12)

151 020

153 773

149 546

175 434

179 002

Antal jaktkort i landet

264 281

265 282

271 063

268 816

261 475

57,1

58,0

55,2

65,3

68,5

132 000

133 100

137 400

141 900

108

109

110

108

Totala kostnader

Nyckeltal

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

116 500		
109

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

2014

2013

Medlemsavgifter och samarbetsavtal			

65 939

65 282

Viltvårdsfonden			

51750

51 100

Anslag och bidrag			

11 861

17 604

Övriga intäkter		

1

29 859

28 674

Totalt intäkter			

159 410

162 660

					
Rörelsens kostnader				
Tryckning och distribution			

-15 556

-16 673

-6 370

-5 272

2

-61 831

-67 380

Personalkostnader		3

-66 276

-68 533

-4 391

-5 254

-2 103

0

Totalt kostnader			

-156 527

-163 111

Operativt resultat			

2 882

-451

Handelsvaror			
Övriga externa kostnader		
Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillg.		

4

Nedskrivningar av omsättningstillgång utöver normala nedskrivningar		

				
				
Resultat från finansiella poster				
Ränteintäkter och liknande resultatposter		

5

4 120

4 682

Räntekostnader och liknande resultatposter		

6

-1 730

-1 733

2 391

2 949

Resultat efter finansiella poster			

				
				
Årets resultat			

5 273

2 498
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balansräkning
Belopp i tkr		 Not

2014-12-31

2013-12-31

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

7

			

803

1 101

803

1 101

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

8

37 311

39 697

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

9

2 243

1 575

			39 554

41 272

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

10

982

450

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

2

2

			

984

452

41 341

42 825

Summa anläggningstillgångar			

				
Omsättningstillgångar				
Varulager mm 				
Färdiga varor och handelsvaror...................................................................		 3 214

4 635

			 3 214

4 635

Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar................................................................................................		 2 470

4 074

Fodringar hos koncernföretag.....................................................................		 2 461

7 253

Övriga fordringar............................................................................................		 2 069

6 380

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

2 449

1 465

			 9 450

19 172

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

29 531

11

12

32 376

				
Kassa och bank................................................................................................		 1 494
Summa omsättningstillgångar			

46 533

1 324
54 661

			
SUMMA TILLGÅNGAR			

56

87 874

97 486

Belopp i tkr		 Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER

2014-12-31

2013-12-31

			

Eget kapital

13

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

548

540

Trygghetsfond..................................................................................................		11 257

11 257

Dispositionsfond.............................................................................................		 2 498

0

Årets resultat...................................................................................................		 5 273

2 498

			19 577

14 294

Kortfristiga skulder				
Checkräkningskredit (limit 40 000 tkr).....................................................		17 538

34 439

Leverantörsskulder.........................................................................................		 6 947

6 374

Övriga skulder.................................................................................................		 3 882

3 333

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

39 930

39 047

			68 297

83 192

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER			

97 486

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
		

14

87 874

				

Ställda säkerheter
För egna skulder och avsättningar				
Fastighetsinteckningar....................................................................................		55 000

55 000

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

800

800
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kassaflödesanalys
Belopp i tkr			

2014

2013

				

Den löpande verksamheten

			

Resultat efter finansiella poster...................................................................		 5 273

2 498

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm.........................		 5 304

2 512

Kassaflöde från den löpande verksamheten			

5 010

10 577

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

538

-446

Ökning(-)/minskning(+) av rörelsefordringar...........................................		 7 619

-6 488

Ökning(+)/minskning(-) av rörelseskulder................................................		 2 006

-3 539

Kassaflöde från den löpande verksamheten			

-5 463

20 740

			

Investeringsverksamheten				
Förvärv av materiella anläggningstillgångar...............................................		 -2 327

-560

Försäljning av materiella anläggningstillgångar..........................................			

0

20

Kassaflöde från investeringsverksamheten			

-2 327

-540

-532

-200

Inköp av kortfristiga placeringar..................................................................		-32 277

-27 170

Försäljning av kortfristiga placeringar.........................................................		31 467

27 190

Upptagna/amorterade lån.............................................................................		-16 901

6 828

Kassaflöde från finansieringsverksamheten			

6 848

			

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

-18 243

			
Årets kassaflöde.........................................................................................		

170

645

Likvida medel vid periodens början............................................................		 1 324

679

Likvida medel vid periodens slut			

1 494

1 324

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

58

Gåvor till framtidsfonden..............................................................................		

8

1

Vinst vid försäljning av inventarier..............................................................		

-46

-20

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

862

423

Vinst vid försäljning av kortfristiga placeringar.........................................		 -2 897

-3 647

Värdejustering av kortfristiga placeringar..................................................		

0

239

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

883

262

Nedskrivning av kortfristig fordran.............................................................		 2 103

0

Avskrivningar...................................................................................................		 4 391

5 254

			 5 304

2 512

Noter

med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Belopp i tkr om inget annat anges.
Årsredovisningen har för första gången upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och
BFNAR 2012:1 Årsredovisning (K3). Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med föregående år.

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:		
							
Nyttjandeperiod
Byggnader 		
25-33 år
Byggnadsinventarier 		
10 år
Inventarier, verktyg och installationer		
5 år
Datorer
		
3 år

Leasing – leasetagare

Leasingavtal redovisas enligt BFNAR 2000:4. Samtliga leasingavtal redovisas som operationella
i enlighet med dessa regler. Operationell leasing innebär att leasingavgiften kostnadsförs över
löptiden med utgångspunkt från nyttjandet.

Likvida placeringar

Likvida placeringar värderas i enlighet med årsredovisningslagen till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Värdepapper värderas med avseende på värdepappersportföljen
i sin helhet.
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Not 1

Övriga intäkters fördelning 				 2014		

2013

Övriga intäkter per väsentligt intäktsslag				
Prenumerationer/Annonsintäkter				12 036

9 412

Förlagsförsäljning				 6 111

6 299

Kursgårdstjänster/Kurser				 3 667

4 258

Övrigt				 8 046

8 705

Summa				29 859

28 674

Not 2

Övriga externa kostnader				 2014		

2013

Forskartjugan, medl.försäkring och övr. dir. kostnader				

10 376

11 783

Lokal- och fastighetskostnader				

10 154		

8 947

Förbrukningsinv., reparation, underhåll och leasing inv.				

5 551		

5 327

Rese- och transportkostnader				

4 667

4 466

Försäljningskostnader				 3 108		

3 614

Kontorsmaterial, trycksaker, tele och porto				

9 306

6 943

Förvaltningskostnader				 2 189

2 437		

Externa tjänster				16 464		

17 585		

Övriga kostnader				 2 379

3 915

Summa				61 831

67 380

Not 3

Anställda och personalkostnader				 2014		

2013

Medelantalet anställda				
Sverige				

109

108

Varav män				

71%		

67%

Ordföranden				

276

344

Styrelsen				

214

228

Generalsekreterare				 1 013

1 486

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader				

Förtroendevalda				

60

111

132

Övriga anställda				42 657

45 979

Summa				44 271

48 169

Sociala kostnader				18 903

18 686

Varav pensionskostnader				 5 018

4 898

Övriga personalkostnader				 3 102

1 678

Summa				66 276		

68 533

Arvoden till styrelseledamöter och övriga förtroendevalda redovisas i resultaträkningen under posten övriga externa kostnader.
Till styrelsens ordförande har arvode om 276 tkr (344 tkr) utgått.
Till nuvarande generalsekreterare har lön om 1.013 tkr (1.000 tkr)
utgått. Till tidigare generalsekreteraren har lön utgått under 2013
med 486 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 generalsekreterarens sida 6 månader. Vid uppsägning från förbundets
sida har generalsekreteraren rätt till ytterligare 6 månaders
ersättning utan arbetsskyldighet.

Not 4 Avskrivningar av anläggningstillgångar				

2014		

2013

Programvara............................................................................................. 			 -1 000

-1 381

Byggnader och markanläggningar........................................................			 -2 933

-3 155

Inventarier, verktyg och installationer.................................................			 -459

-718

				-4 391

-5 254

Not 5

Ränteintäkter och liknande resultatposter				

2014		

2013

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

409

431

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

814

604

Vinst vid avyttring av värdepapper......................................................			 2 897

3 647

				 4 120

4 682
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Not 6

Räntekostnader och liknande resultatposter				

2014		

2013

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

-574

-846

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

-862

-423

Värdeförändring värdepapper..............................................................

0

-239

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

-294

-224

		
-1 730
-1 733
Not 7

Programvara			

2014-12-31

2013-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden				
Vid årets början		

6 903

6 903

Nyanskaffningar		
701
0

		
7 604
6 903
Ackumulerade avskrivningar enligt plan		
Vid årets början		

-5 802

-4 421

Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden		

-1 000

-1 381

		
-6 802
-5 802
Redovisat vid årets slut		

Not 8

Byggnader och mark			

Ackumulerade anskaffningsvärden

803

2014-12-31

1 101

2013-12-31

.		

Vid årets början		

66 712

66 199

Nyanskaffningar		
565
513
Utrangeringar		
-2 192
0

		
65 084
66 712
Ackumulerade avskrivningar enligt plan			
Vid årets början		

-27 015

-23 866

Utrangeringar		
2 174
0
Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden		

-2 932

-3 149

		
-27 773
-27 015
Redovisat vid årets slut		

37 311

39 697

Taxeringsvärde, byggnader		

2 189

2 215

Taxeringsvärde, mark		

51 231

43 430

		
53 420
45 645
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Not 9

Inventarier, verktyg och installationer		

2014-12-31			

2013-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden				
Vid årets början		

24 197				

24 229

Nyanskaffningar		

1 061				

48

Utrangeringar		
-19 026				
-80
		

6 232			

24 197

Ackumulerade avskrivningar enligt plan				
Vid årets början

-22 622			

-21 978

Utrangeringar		 19 093		

74

Årets avskrivning enligt plan 		

Redovisat vid årets slut	
Not 10

Andelar i koncernföretag		

-459			

-718

-3 989			

-22 622

2 243				

1 575

2014-12-31

2013-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden				
Aktier i dotterbolag		

450			

250

Aktieägartillskott Jägareförbundet Utvecklings AB		

532			

200

Redovisat vid årets slut		

982			

450

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				

782

Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.			 		
2014-12-31					
2013-12-31
Förutbetalda lokalhyror, leasingavtal och övriga poster.................			2 449

1 465

.................................................................................................................... 				

1 465

Not 12

Kortfristiga placeringar

Börsaktier

2 449					

Bokfört värde		 Marknadsvärde
12 634		

15 065

Aktiefonder

1 369		

1 323

Räntefonder

6 163		

6 182

Räntebärande värdepapper

12 210

11 754

32 376

34 323
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Not 13

Eget kapital
Trygghetsfond/
Framtidsfond

Dispositionsfond

Årets
resultat

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

11 797

0

2 498

Avsättning till Dispositionsfond.............................................. 		

2 498

-2 498

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

5 273

Vid årets slut		

5 273

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

8

11 805

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
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Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2014-12-31

2013-12-31

Förutbetalda medlemsavgifter		

32 359		

31 864

Semesterlöneskuld		

3 502		

3 127

Övriga poster		

4 070

4 056

39 930

39 047

Öster Malma den 18 mars 2015
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