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Hotet mot allmänna uppdraget skulle kunna 
få konsekvenser för stora delar av Folkrörelse-
sverige. Det är hög tid att regering och riksdag 
sätter ner foten i frågan. Det är ingen självklar-
het att jägarna själva ska betala för att utföra 
viktiga samhällsinsatser.

Hoppas att ni alla fått en riktigt bra start på 
jaktsäsongen. För det är tillsammans vi skapat 
dessa fina förutsättningar för jakten genom ett 
stort ideellt engagemang, kunskap och ansvars-
tagande. Självklart ska vi inte glömma att det 
finns problem. Ett är den icke existerande varg-
förvaltningen som ger negativa effekter på flera 
plan. Ett annat är utfodringsfrågan.

Allt det vi tar för givet när det gäller jakten, är 
inte det. Krafter verkar återkommande för att 
underminera jakten, viltvården och den sam-
hällsnytta vi jägare gör. 

Under sommaren gjordes en anmälan 
till EU-kommissionen om att pröva 
allmänna uppdragets förenlighet med 
lagen om offentlig upphandling. Frå-
gan berör inte bara Jägareförbundets 
bidrag ur Viltvårdsfonden, utan kan 
få konsekvenser för stora delar av 
Folkrörelsesverige omfattande flera  
miljarder kronor.

Förbundet har i närtid arbetat hårt för att 
klargöra rättsläget och dess eventuella effekter.

Allmänna uppdraget fick Jägareförbundet 1938 
av den svenska staten. Ett historiskt handslag 
som innebar att vi fick bidrag för att leda delar 
av den praktiska jakten och viltvården i Sverige. 

Detta har vi gjort genom att förmedla fakta, kun-
skap och organisera jägarkåren i förvaltningen 
av våra vilt stammar. 

Uppdraget har helt och hållet finansier-
ats av oss jägare genom den årliga jakt-
kortsavgiften. En god affär för staten. 
Vem skulle göra det annars – och till 
vilken kostnad?

Under tiden som gått sedan vi fick allmänna 
uppdraget har mig veterligt ingen regering 
ifrågasatt resultatet av förbundets och medlem-
marnas arbete. Det gör inte nuvarande regering 
heller. Krypskyttet mot förbundet fortsätter 
dock i skuggorna. 

Uppdraget kräver stabilitet, långsik-
tighet och kompetens. Här borde därför 
regering och riksdag sätta ner foten och 
klargöra förbundets och folkrörelsens 
roll i viltförvaltningen. 

För det är i huvudsak jägarnas engagemang och 
ansvarstagande som gör att svensk viltförvalt-
ning håller en hög internationell klass samtidigt 
som acceptansen i samhället är hög.

Det är inte självklart att jägarkåren själv 
ska betala för myndigheters uppdrag, 
viltforskning eller för att utföra viktiga 
samhällsuppgifter. Vilka andra ideella 
intressegrupper betalar med egna 
pengar för att sedan själva lösa viktiga 
samhällsuppgifter? Mig veterligt ingen. 
Handslaget i svensk viltförvaltning är 
genialt, men det krävs att man står upp 
för det.

Bo Sköld, generalsekreterare Svenska Jägareförbundet

krypSkyttet mot jägareförbundet 
kan Slå mot hela folkrörelSen



Nyhetsbrev 49
28 oktober 2016

Stor, Stark 
och omtyckt

bra förSlag om jakt på allmänt vatten

Naturvårdsverket har utrett hur man skulle kunna öppna upp 
för jakt på allmänt vatten. Nu har myndigheten skickat ett 
förslag till regeringen. Förslaget går ut på att den som bor och 
verkar i Sverige anmäler i vilket län de vill jaga i till Jaktkorts-
registret. Sedan är det bara att följa jakttider och börja jaga.

Svenska Jägareförbundet bedömer inte att jakttrycket på sjö-
fågel kommer att öka markant genom förslaget, främst eftersom 
det kräver en hel del utrustning, men det öppnas möjligheter 
till jakt för de som har tillgång till båt. Därtill kan det vara ett 
bra sätt för marklösa jägare att få tillgång till jakt.

– Vi har inte hunnit analysera förslaget i detalj, men intention-
erna ser bra ut. Naturvårdsverket har lämnat ett bra förslag som 
vi välkomnar. Svenska Jägareförbundet har arbetat under flera 
år för att öppna de allmänna vattnen för jakt. Nu är vi nära och 
vi hoppas att regeringen också ser allt positivt som detta för 
med sig. Bland annat att fler personer är ute i kustbandet och 
inventerar, bättre kontroll av sjukdomsläget bland djuren, en 
bättre viltövervakning och mycket annat, säger Hans Geibrink, 
ansvarig jaktvårdskonsultent för kustfrågor.

https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/
miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2016/redovisning-regering-
uppdrag-jakt-pa-allmant-vatten-20161027.pdf

enkät om jakthundar 
 
Svenska Jägareförbundet och 
Svenska Kennelklubben genom-
för nu en enkät bland 5 000 
slumpmässigt utvalda medlem-
mar i Jägareförbundet. 

Syftet är att få bättre kännedom 
om hur jakthunden används i 
jakten. Frågorna rör allt i från 
vilka typer av hundar man 
använder till om man deltar i 
jaktprov och hur många hundar 
man har. Enkäten mejlas ut och 
den som svarar på enkäten är 
helt anonym. 

Magnus Rydholm,  kommunikationschef

jägareförbundet 
vill rädda liv

Genom ett samarbete med  
Studiefrämjandet och Antici-
mex erbjuder Jägareförbundet 
Jönköping jaktskytteklubbar 
och jaktlag att köpa en hjärtstar-
tare med tillhörande utbildning 
för att öka säkerheten under 
jakt och jaktskytte. Initiativet 
har tagits av länsföreningens 
skyttegrupp. Projektet inleds i 
Jönköpings län, men förhoppnin-
gen är att det inte ska stanna där.
– Tanken är att fler länsförenin-
gar ska kunna utnyttja det avtal 
som vi förhandlat fram, säger 
Lars Gustafsson i skyttegruppen. 
Förhoppningen är att det ska bli 
rikstäckande.

Jan Henricson, Svensk Jakt
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enkla regler kan löSa fjälljaktSfrågan

Den 29 september berättade regeringen att man kommer att 
ge svenska jägare förtur till fjälljakten. Ändringen i rennärings-
förordningen träder i kraft den 1 april 2017 och de nya reglerna 
ska tillämpas från 2017 års jakt. Det är nu upp till Jordbruksver-
ket att författa ett regelverk som överensstämmer med regerin-
gens intentioner.

Svenska Jägareförbundet vill 
att jakten under i vart fall en 
rejält tilltagen första period 
ska vara reserverad för dem 
som bor och arbetar i Sverige. 
Därefter är jakttrycket normalt 
mindre och älgjakten i huvud-
sak avklarad. Då kan det finnas 
utrymme för länsstyrelserna att 
upplåta jakt även till utländska 
jägare under förutsättning att 
viltstammarna tål detta och 
att en ökad jakt under denna 
senare period är acceptabel 
med hänsyn till rennäringen 
och andra intressen. 

– Föreskrifter som går i denna riktning och kanske även anger 
brytdatum skulle göra det enklare för länsstyrelserna att admin-
istrera fjälljakten. Myndigheterna behöver inte i realtid veta hur 
jakttrycket ser ut i olika områden och göra bedömningar om 
förtur för svenskar och ifall det finns utrymme för utländska 
jägare. Istället kan de efter den inledande perioden öppna jakt-
en och använda befintligt system för att avgöra var jakttrycket 
varit lägre, säger Hans Geibrink, ansvarig för fjälljaktfrågor på 
Svenska Jägareförbundet

– Vi har lyckats med att få en förändring av fjälljakten. Men det 
behövs ett tydligt regelverk för att det ska bli bra i praktiken. 
Såväl förbundsstyrelsen som delar av tjänstemannaorganisa-
tionen arbetar aktivt vidare med frågan på många olika sätt. Vi 
hoppas nu att myndigheterna är öppna och tar till sig Jägareför-
bundets synpunkter, säger Anders Iacobaeus, förbundsstyrelse-
ledamot i Svenska Jägareförbundet.

jakten i europa värd
160 miljarder kronor

Europas sju miljoner jägare 
spenderar 16 miljarder euro 
(160 miljarder kronor) årligen 
på licenser, arrenden, vapen, 
ammunition, annan utrustning 
och resor. Det förklarade FACE, 
den europeiska federationen för 
jägarorganisationer, vid en kon-
ferens i Europaparlamentet 

Parlamentsledamot Karl-Heinz 
Florenz kommenterade:

– Jakt är en viktig 
drivkraft för landsbyg-
dens och ländernas ekon-
omier i hela Europa.  
Det är viktigare än någon-
sin att fastslå detta, sär-
skilt med bakgrund av 
hur Europas landsbygd 
förändras.

FACE:s ordförande Michl Eb-
ner menade att jaktens värde, 
med bättre mätmetoder, kanske 
motsvarar ett dubbelt så högt 
värde än 16 miljarder euro. 

– Jaktens värde kan inte 
bara mätas i pengar. 
Jägarna bidrar även med 
ideellt arbete för att 
skydda och förvalta arter 
och naturområden, ger 
arbetstillfällen, ökar den 
sociala samhörigheten, 
kulturella identiteten  
och traditionerna på 
landsbygden.

Svensk Jakt
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”vi måSte få ordning på vargförvaltningen”

Nyligen beslutade länsstyrelserna jakt på 24 vargar. Ett alldeles 
för litet antal tycker Svenska Jägareförbundets ordförande Björn 
Sprängare i en intervju från 15 oktober. 
–Att vi får ordning på vargförvaltningen och en fungerande för-
valtningsjakt är ännu viktigare i detta skede, säger han.
– Regeringen har ändrat systemet för överklagningar av rov-
djursbesluten. Nu ska dessa gå till en och samma förvaltnings-
rätt och därefter till en kammarrätt. Vi hoppas naturligtvis att 
detta leder till att myndighetsbesluten verkställs. Och vårt fokus 
måste vara på att få systemet att fungera. Mitt mål är att vi ska 
förvalta vargstammen regionalt med hänsyn till de människor 
som berörs. I första hand ska den ner på den nivån som gäll-
ande riksdagsbeslut anger, mellan 170 och 270 individer. På sikt 
arbetar vi för vår egen målsättning på maximalt 150 vargar. För 
att komma dit bör vi jägare inte driva på konflikten utan istället 
hitta smörjmedel som gör förvaltningen inte hakar upp sig.

Hela intervjun kan du läsa på
http://jagareforbundet.se/aktuellt/forbundsnyheter/2016/10/vi-maste-
fa-ordning-pa-vargforvaltningen

vargjakten överklagad även i år

21 oktober överklagades licensjakten på varg av Nordulv. Efter 
det följde fler överklaganden. Sista överklagandedag för varg-
jakten i Dalarna var den 25 oktober. För Värmland/Örebro och 
Gävleborg är sista överklagandedag den 3 november. 
http://svenskjakt.se/start/nyhet/fler-valjer-att-overklaga-vargjakten/

rikSdagen Sade nej till förbud mot utfodring

Onsdagen 26 oktober stod det klart. Det blir inget förbud mot 
utfodring. Regeringen ville ha ett generellt förbud eller villkor 
för utfodring av vilt. Riksdagen höll med om att det finns skäl 
att reglera utfodring av vilt men tyckte att regeringens förslag 
gick alltför långt. Riksdagen sade därför nej till förslaget med 
röstsiffrorna 164 mot 147.
Läs mer på http://svenskjakt.se/start/nyhet/riksdagen-sager-nej-
till-forbud-mot-utfodring/

SvenSk jakt.Se  
med ny teknik

Svenskjakt.se har bytt publicer-
ingsverktyg. De största ändrin-
garna har skett bakom kulisserna, 
men redan nu kan läsarna se 
förbättringar. Sajten har vuxit 
oerhört de senaste åren och nu 
har man tagit steget från ett kom-
mersiellt publiceringsverktyg 
till en skräddarsydd version av 
WordPress. 

– Vi vill att besökarna ska få en 
bättre upplevelse när de besöker 
svenskjakt.se. Antalet besökare 
på sajten ökar explosionsartat 
och för att fortsätta motsvara de 
högt ställa kraven måste vi ligga 
steget före, säger Olle Olsson, 
ansvarig för Svensk Jakts digitala 
kanaler.

– Besökarna kommer mö-
tas av en modernare sajt 
som de ändå kommer att 
känna igen. Vi lyfter tydli-
gare fram mervärdet för 
de besökare som även pre-
numererar på Svensk Jakt 
och den vägen kommer vi 
fortsätta på.

För att läsarna ska få ut det mesta 
av den nya webbplatsen ska 
de logga in. På så sätt kan man 
numera skapa sina egna nyhets-
flöden, läsa samtliga digitala 
artiklar och få tillgång till Svensk 
Jakt även som e-tidning. Som 
medlem i Jägareförbundet med 
tidning kostar det ingenting att 
skapa sitt konto.
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internationell vildSvinSkonferenS i luxemburg

Den 5-9 september hölls ett internationellt vildsvinssymposium 
i Luxemburg (11th International Symposium on Wild boar and 
other Suids) där forskare från hela världen presenterade sina 
forskningsresultat. Utfodring av vildsvin diskuterades mycket, 
men ingen studie kunde påvisa något samband mellan mäng-
den utfodring och skadebild. En studie visade att mängden 
tillgängliga ekollon har en tydlig effekt och ger större kullar, 
medan bokollon inte hade någon påvisbar inverkan. 
För de som är intresserade finns sammanfattningar från före-
dragen att ladda hem på http://www.environnement.public.lu/
wildboar/programme/WBS2016_abstract-booklet_V20160827.
pdf Om ni har några frågor går det bra att kontakta Elias Tures-
son, Fredrik Ustrup eller Thomas Ohlsson, som alla var där.

thomas ohlsson, jaktvårdskonsulent

StockholmSkrogar
bjuder på vildSvin

Fullt fokus på vildsvin gäller för 
fem Stockholmskrogar den 21-30 
oktober. 50 vildsvin har köpts in 
till restaurangerna som kompon-
erar sina egna vildsvinsmenyer 
enligt ”nose to tail”-principen, 
det vill säga så mycket som 
möjligt ska användas.

Restaurangerna som medverkar 
är KB, Ulla Winbladh, Meland-
ers Dalagatan, Melanders Täby, 
och Sjöpaviljongen i Alvik. På 
hemsidan www.vildsvinsfestiva-
len.se finns menyer och här kan 
man bland annat läsa: "Vild-
svinskött är inte bara grymt gott 
utan även magert, klimatsmart 
och rikt på mineraler, protein 
och vitaminer."

Under vildsvinsfestivalens 
invigning på restaurang KB  
medverkade undertecknad 
från Svenska Jägareförbundet, 
som fick chans att berätta om 
vildsvin och prata med nyfikna 
restauranggäster om hur man 
tar jägarexamen och kan hämta 
sin egen mat från skogen. 

I initiativet att lyfta fram vild-
svinskött har restauranggruppen 
även tagit fram en egen affisch 
med mera som de hoppas ska 
sprida mer intresse och kun-
skap om vildsvinen. Kanske kan 
denna idé få fler krogar att göra 
detsamma? Vi hoppas!

Christina-nilson dag, informationsansvarig
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nu får viltkött märkaS “från Sverige”

Märkningen ”Från Sverige” växer och utvecklas. Lagom till 
jaktsäsongen breddas den frivilliga ursprungsmärkningen till att 
även omfatta det vilda köttet.  
– Det finns en efterfrågan från jägarna och viltorganisationerna 
att kunna ursprungsmärka viltkött och charkuterier som inne-
håller viltkött, säger Maria Forshufvud, vd på Svenskmärkning 
som utarbetat reglerna med vilthanteringsbranschen. Viltkött 
som ursprungsmärks ska komma från djur som är jagade och 
hanterade på svensk mark. Djuren ska vara besiktigade av veter-
inär på av livsmedelsverket godkänd vilthanteringsanläggning.

Christina nilson-dag, informationsansvarig

http://www.environnement.public.lu/wildboar/programme/WBS2016_abstract-booklet_V20160827.pdf
http://www.environnement.public.lu/wildboar/programme/WBS2016_abstract-booklet_V20160827.pdf
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möte och jakt för ungdomSledare

Runt om i Jägareförbundet gör ideellt arbetande personer 
stordåd. I år erbjöds därför länsföreningarna att belöna en 
ungdomsledare med en jakt på Öster Malma. 15 länsföreningar 
tog chansen och skickade en ungdomsledare. I slutet av oktober 
genomfördes först ett ungdomsmöte där många olika frågor 
ventilerades. Deltagarna lyfte såväl möjligheter som utmaningar 
i ungdomsarbetet. Därefter diskuterade man de tre mål som allt 
arbete ska utmynna i.
• Få ungdomar att börja jaga
• Få ungdomar att bli medlemmar
• Ta hand om ungdomsmedlemmarna.
Dag två ägnades åt jakt på Öster Malma. Och jakten gick mycket 
bra. Totalt fälldes 13 dovvilt och en älgkalv.

Magnus Rydholm, kommunikationschef

eu:S dataSkyddSförordning

2018 ersätter nämnda förord-
ning nu gällande direktiv vilket 
innebär att den kommer att gälla 
som lag direkt i Sverige och den 
nu gällande Svenska personupp-
giftslagen kommer att försvinna. 
Vissa skärpningar kommer den 
nya lagstiftningen att innebära, 
till exempel att undantaget för 
behandling av personuppgifter i 
löpande text försvinner. Vad EU-
förordningen innebär kommer 
att utredas för svensk del genom 
en offentlig utredning, men vi 
som organisation kommer också 
att behöva se över vår hantering 
av personuppgifter. Vi återkom-
mer med mer information.

ola Wälimaa, förbundsjurist

tillStånd krävS för 
drönarkameror

Högsta förvaltningsdomstolen 
har i två domar funnit att en 
kamera som är monterad på en 
drönare kräver tillstånd enligt 
kameraövervakningslagen. Det 
har blivit allt populärare att filma 
sin hundträning eller sin jakt med 
hjälp av drönare. Men nu har 
alltså Högsta förvaltningsdomsto-
len kommit fram till att det alltid 
krävs tillstånd från länsstyrelsen 
för att filma eller fotografera med 
hjälp av drönare. En kamera som 
är monterad innanför vindrutan 
på en bil eller på ett cykelstyre 
behöver däremot inget tillstånd.

Svensk Jakt
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inga nya råd om bly i ammunition

Nyligen publicerades en så kallad ”metastudie” om miljö- och 
hälsoeffekter av bly i ammunition. Studien är en genomgång av 
all tillgänglig forskning på området sedan 70-talet. Jägareför-
bundets och myndigheternas rådgivning bygger på fakta från 
samma forskningsstudier, och det finns därmed ingen anled-
ning att revidera råden utifrån metastudien. Läs mer på
http://jagareforbundet.se/jakten/jaktnyheter/2016/09/inga-nya-
rad-om-bly-i-ammunition/
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har det vänt för fjällgäSSen?

Efter flera år utan några riktigt tydliga positiva tecken ser vi nu 
ett trendbrott för de svenska fjällgässen. Även om siffrorna är 
blygsamma känns det som att det nu finns mycket som tyder på 
populationens tillväxt kan få fart.

I somras kunde vi konstatera att fler kullar än på många år 
verkade ha kläckts i häckningsområdet i Arjeplogsfjällen. Anled-
ningarna till denna ökade häckningsgramgång är förmodligen 
kopplat till Länsstyrelsen i Norrbottens rödrävsjakt under våren 
vilket minskat förluster av ägg och ungar. I år har vi också kun-
nat bekräfta att två utsättningsfåglar, från tidigare år, har lyckats 
med sin häckning. I bägge fallen är utsättningsfågeln en hona 
som bildat par med en vild fjällgåshane. Gäss brukar bli köns-
mogna vid 3-4 års ålder och sedan kan partnervalet ta några år. 

Under sommaren 2016 sattes det ut 85 unga fjällgäss i häck-
ningsområdet. Under hösten har cirka 30 av dessa setts under 
flyttningen söderut och som vanligt kan mörkertalet vara stort. 
11 av dessa utsättningsfåglar har kunnat ses tillsammans med 
vilda fjällgäss under flyttningen och i flera fall verkar det handla 
om en regelrätt adoption av vuxna vilda fjällgäss som tagit till 
sig sina unga artfränder. Läs mer och se även en film från Hjäl-
staviken den 28 september på
http://jagareforbundet.se/projekt-fjallgas/fjallgasnytt/har-det-
vant-for-fjallgassen/

niklas liljebäck, projekt fjällgås

WorkShop om fjällgåS

Det svenska åtgärdsprogrammet 
för fjällgås har löpt i 5 år. Alla 
åtgärdsprogram för hotade arter 
i Sverige ligger i 4-6 år innan 
de utvärderas och beslut fattas 
om fortsättning. Som ett led i 
denna process anordnade Projekt 
Fjällgås tillsammans med läns-
styrelsen i Norrbotten en work-
shop på Öster Malma 17-18 okto-
ber. Detta möte samlade berörda 
myndigheter och intressegrupper 
i Sverige och målet var att pro-
ducera minnesanteckningar som 
sedan Naturvårdsverket kan ha 
nytta av när beslut om ett fortsatt 
arbete inom åtgärdsprogrammet 
ska tas.

niklas liljebäck, projekt fjällgås

jul på öSter malma

19-20 november är det dags för 
den traditionella julmarknaden 
på Öster Malma. Mängder med 
hantverk och delikatesser från 
lokala hantverkare. 

Den 24 november slås portarna 
upp för Öster Malmas vilda 
julbord med många anrättningar 
från skogens skafferi och allt an-
nat som hör ett riktigt julbord till. 
Julborden pågår torsdag–söndag 
fram till 20 december. 

Julmarknadspaket och julbords-
paket som inkluderar boende kan 
också bokas. Läs  mer på http://
jagareforbundet.se/oster-malma/
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foto: niklaS lilJeBäCk

Fjällgäss i Hudiksvall 6 september. På bilden ses några utsättningsfåglar 
tillsammans med några vuxna fåglar och årsungar av vilda fjällgäss.
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Stor, Stark 
och omtyckt

politiker på bogeSund

Den 24 oktober var det dags för ”Jaktupplevelse” på Bogesund. 
Jägareförbunden i Stockholms och Uppsala län bjöd in riks-
dagsbänkarna till en dag i det fria. Teoretisk genomgång, prak-
tisk jakt, tillvaratagande, provtagning och genomgång av den 
rådjursforskning som bedrivs på Bogesund tillsammans med 
SLU, förevisande och information om trafikeftersök, med mera 
med mera, blandades med samtal över kaffeelden. På det hela 
taget en mycket lyckad och trevlig dag där politikerna fick en 
möjlighet att se hur jakt och förvaltning kan se ut.

per Zakariasson, jaktvårdskonsulent

medlemSrabatter  
på teStkit och hundfoder

Jägareförbundet jobbar för att 
medlemmarna ska få bra er-
bjudanden om sådant som kan 
behövas i jakten. De senaste är:

• Testkit trikin för vildsvin och 
björn. Medlemmar får minst 
10 procent rabatt på förbetalda 
och förfrankerade trikinkuv-
ert på http://www.vidilab.se/
kollamasken/. Ange rabattkod 
SJF och ditt medlemsnummer. 
Mängdrabatt tillämpas. Ju fler kit 
desto lägre pris.
• Testkit parasiter för husdjur. 10 
procent rabatt på Kollamaskens 
parasittest för häst, hund och får 
och get.
• Bättre rabatt på hundfoder.
Eukanuba och IAMS erbjuder nu 
20 procent rabatt på alla hund-
foder i sitt sortiment. Gå med 
i Jägarklubben för att ta del av 
rabatten.

Helena Schnackenburg,  
biträdande medlemschef

internationellt Seminarium om bäver

Den 20 oktober hölls ett internationellt bäverseminarium på 
SLU i Ultuna. Bävern utrotades i Sverige och stora delar av  
Europa på 1800-talet. I Sverige återinfördes bävern på 1920- 
talet och kring millennieskiftet fanns uppskattningsvis 130 000 
djur. Även i Europa har man gjort utsättningar och bäverns 
utbredning ökar. Målet med seminariet på Ultuna var att utbyta 
kunskaper om hur bävern påverkar naturen och människan, 
att identifiera vilka kunskapsbehov som finns, samt att lägga en 
grund för en kunskapsbaserad förvaltning av bäverstammen.

Bodil Elmhagen på Svenska Jägareförbundet presenterade 
förbundets perspektiv på bäverförvaltning i Sverige. Jakt på 
bäver infördes 1973. Antalet fällda bävrar har ökat successivt 
till omkring 8 000 per år, samtidigt som bäverstammen fortsatt 
att öka. Förbundet har ingen särskilt policy för bäverförvalt-
ning. Det är en öppen fråga om bävern borde jagas mer, för att 
minska konflikter, eller om det snarare är så att det behövs mer 
bäver eftersom den gynnar andra arter. Mer om seminariet på
http://jagareforbundet.se/vilt/viltnyheter/2016/10/baverns-
aterkomst-bra-eller-daligt/
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Skicka material 
till nyhetSbrevet
Målet med det interna 
nyhetsbrevet är att det ska 
komma ut den sista freda-
gen i varje månad. Skicka 
gärna material och bilder 
till Malou kjellsson på 
malouk@telia.com. 

foto: oSCaR lindVall


