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Inledning 
 
Denna redovisning utgår från Regeringens beslut 2005-12-20 om bidrag ur 
Viltvårdsfonden till Svenska Jägareförbundet. Redovisningen är i princip uppställd 
i enlighet med detta beslut.  
 
Svenska Jägareförbundets organisation består av 23 till förbundet anslutna 
länsjaktvårdsföreningar och på lokalplanet av 365 jaktvårdskretsar. Förbundet, 
länsjaktvårdsföreningarna och jaktvårdskretsarna är självständiga juridiska 
personer med respektive styrelse och årsstämmor. Förbundet har vid medlemsårets 
slut ca 196.000 medlemmar och man kan räkna med ca 4.000 förtroendevalda på 
olika poster i organisationen. Förbundet har nu drygt 100 personer anställda. 
Förbundet är en bred folkrörelse med medlemmar, förtroendevalda och personal 
över hela landet. 
Jägareförbundets styrelse består av ordföranden, nio ledamöter, en representant för 
arbetstagarna samt en ledamot som utses av regeringen (f n vakant).  
Årsstämman utser på sedvanligt sätt revisorer, 2 ordinarie och 2 suppleanter, varav 
en ordinarie och en suppleant skall vara auktoriserad utöver detta utser regeringen 
en revisor och en revisorssuppleant. 
 
I Regeringens beslut om precisering av det allmänna uppdraget finns, förutom ett 
antal generella villkor, angivet att verksamheten skall genomföras och redovisas 
inom ett antal verksamhetsområden. Till dessa verksamhetsområden finns också 
kopplat ekonomiska ramar.  Redan i 2005 års verksamhetsredovisning 
konstaterade förbundet att gränserna mellan de olika verksamhetsområdena inte är 
knivskarpa. Bland annat har under året diskuterats justeringar och 
sammanslagningar mellan olika verksamhetsområden och förbundet kan 
konstatera att Regeringen i sitt beslut för 2007 genomfört vissa justeringar. 
Ändringarna uppfattas positivt av förbundet. Mellan verksamhetsområdena har en 
avvägning och justering av anvisade medel skett för 2007. Med ökande 
noggrannhet i rapporteringen skapas bättre förutsättningar för att bedöma 
storheterna på de olika verksamhetsområdena.  



 
Modell för beräkning av kostnader 
Redan vid årsskiftet 2004/2005 införde förbundet en tidredovisning som utgick 
från utredarens förslag till precisering av det allmänna uppdraget. Denna åtgärd 
vidtogs för att i god tid starta en utvecklingsprocess inom organisationen kring 
återrapportering av det allmänna uppdraget. För att skapa ytterligare underlag 
undersökte Jägareförbundet hur myndigheter, som har sin verksamhet uppdelad i 
så kallade uppdragsverksamhet och myndighetsuppgifter, följer upp och redovisar 
den. Ett enklare databaserat tidrapporteringssystem har tillämpats i organisationen 
och ligger till grund för 2006 års redovisning.  
Erfarenheterna från de två senaste årens uppföljning ligger bakom den nya modell 
för återrapportering som utvecklats under 2006. Under 2006 har också 
ekonomisystemet varit föremål för ett omfattande utvecklingsarbete. Från och med 
den 1 januari 2007 har en ny webbaserad tidrapportering införts kopplat till det 
nya ekonomisystemet. Systemet ger möjlighet att särskilja intäkter och utgifter för 
det allmänna uppdraget från förbundets övriga intäkter och utgifter. Vidare kan 
såväl tid som kostnader för verksamhet specificeras per verksamhetsområde på ett 
fullödigare sätt än vad som hittills varit möjligt.  
 
Jägareförbundets kostnader för att genomföra det allmänna uppdraget under 
2006.  
Den medelsmässiga fördelningen mellan uppdragets verksamhetsområden utgår 
från de uppskattningar som gjordes i utredningen och vilar således på en teoretisk 
grund. Personalen som rapporterar sin arbetstid upplever dessutom att 
gränsdragningen mellan uppdragets verksamhetsområden är komplicerad att göra i 
praktiken. Mot bakgrund av detta anser förbundet att tiden är mogen för att 
påbörja en översyn av medelsfördelningen med utgångspunkt från de två senaste 
årens utfall. Resultaten torde vara en avsevärt bättre utgångspunkt än tidigare 
skattningar och en översyn bedöms i hög grad kunna bidra till att höja kvalitén i 
återrapporteringen. 
I Jägareförbundets ekonomiska redovisning kan för närvarande inte det allmänna 
uppdraget särskiljas från förbundets övriga ekonomi.  Därför bifogas förbundets 
nuvarande redovisning.  
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Verksamhetsområde Anvisade 

medel 2006 
Resultat 2006 Resultat 2005 

Information 9 220 000 18 861 132 13 500 000
Praktisk Jakt & förvaltning 
av viltarter 15 860 000 12 220 593 14 900 000
Viltövervakning 3 070 000 2 990 566 3 600 000
Älgförvaltning 9 220 000 6 456 450 7 500 000
Vilt & trafik 2 050 000 870 740 1 100 000
Skyddsjakt 2 050 000 367 372 800 000
Yrkesmässig 
jägarutbildning. 

1 530 000 2 043 179 900 000

(Rovvilt) - - 1 700 000
Summa 43 000 000 43 810 033 44 000 000
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Regeringsbeslutet 
 
1. Verksamhet 
 
Det allmänna uppdraget 
Leda de delar av jakten och viltvården som framgår av denna bilaga, i syfte att 
bidra till att riksdagens mål för viltvård och viltförvaltning uppfylls. 
 
Generella mål 

- Beslutade mål i berörda politikområden som kopplar till jakt och viltvård är 
uppfyllda. 

- Jämställdheten är god på både central och regional nivå 
- Andelen av underrepresenterat kön i förbundets centrala och lokala 

organisation understiger inte medlemsdelen. 
- Jaktsäkerheten är hög. 

 
Generella villkor 

- Den information och de yttranden som Jägareförbundet tar fram och 
tillhandahåller är objektiv. 

- Intäkter och utgifter för det allmänna uppdraget skall redovisas skiljt från 
förbundets övriga intäkter och utgifter och skall specificeras per 
verksamhetsområde om inget annat anges. 

 
Generella återrapporteringskrav 

Jägareförbundet skall redovisa: 
- arbetet rörande jämställdhet på central och regional nivå. 
- arbetet rörande rekrytering av nya jägare.  
- Hur förbundet har verkat för en högre jaktsäkerhet.  

 
Jämställdhetsarbetet inom Jägareförbundets organisation. 
Jägareförbundets personalorganisation har i ett historiskt perspektiv varit 
mansdominerad. Förbundet har sedan länge arbetat aktivt för att skapa en jämnare 
könsfördelning, Genomsnittligt antal anställda för 2006 uppgick till 104 personer, 
fördelat på 39 % kvinnor och 61 % män. Jämställdhetsplanen för 2007 bifogas.  
 
För 2006 kan redovisas att förbundet på såväl central som regional nivå uppfyller 
den generella målsättningen för jämställdhet. Jaktåret 2006/07 är andelen 
kvinnliga jaktkortslösare 5,2 % och andelen kvinnliga medlemmar är ca 6 %.  
 

- I förbundsstyrelsen är andelen kvinnliga ledamöter 20 %. 
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- I landets 23 länsjaktvårdsföreningar är den kvinnliga 
styrelserepresentationen uppe i 9,7 %. Fyra föreningar har ännu inte någon 
kvinnlig representation.  

- I landets 365 kretsstyrelser var andelen kvinnor 6,6 % 
- Andelen kvinnliga ombud på länsjaktvårdsföreningarnas årsstämmor var 

5.8 %.  
- Andelen kvinnliga ombud på Jägareförbundets årsstämma var 10%.  

 
               Utvecklingen av kvinnliga medlemmar 1999-2006 
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Rekrytering av nya jägare 
 
Antalet jaktkortslösare 
Jaktåret 2006/07 redovisas 278 024 jaktkortslösare vilket är en minskning med ca 
15 000 under en treårsperiod. Under de senaste 12 åren har antalet jaktkortslösare 
minskat med ca 50.000 personer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2004 2006 2007

 5



 
Satsning på kvinnliga nätverk JAQT  
Svenska Jägareförbundet tillsatte i augusti 2005 en tjänst på 50 % för att arbeta 
nationellt med ”Kvinnor i jakten” och samordning av Jägareförbundets kvinnliga 
nätverk- JAQT. Syftet med de kvinnliga nätverken är att presentera jakten för fler 
kvinnor och att förmedla vad jakt innebär.  
 

- Från jaktåret 2001/2002 till och med nuvarande jaktår har antalet kvinnliga 
jaktkortslösare ökat med cirka 21 %. 

- 22 % av dem som genomgick jägarexamen var kvinnor under 2005.   
 
Jakten är idag fortfarande starkt mansdominerad trots att antalet kvinnliga jägare 
ökar snabbt. Syftet med de kvinnliga nätverken är att presentera jakten för fler 
kvinnor och att förmedla vad jakt innebär.  
 
Verksamheten under 2006 bestod av olika delar; bland annat stöd till de regionala 
nätverken, produktion av informationsmaterial samt framtagande av fakta om 
kvinnor i jakten. 
 
Stöd till JAQT-nätverk i länen  
Svenska Jägareförbundet har kvinnliga jaktnätverk sedan 1996. De sista tre åren 
har det bildats många nya nätverk i länen och i jaktvårdskretsarna.  Alla län har år 
2006 någon form av nätverk.  
 
I maj genomfördes en nationell träff med länens JAQT-nätverk på Öster Malma. 
Den årliga träffen är viktig för erfarenhetsutbyte och behovsanalys.  
 
Samarbete har också skett med Norges Jeger og Fiskerforbund när det gäller deras 
satsning på kvinnor. 
 
Informationsmaterial 
En JAQT-tidning som handlade om kvinnor i jakten producerades och 
distribuerades med Svensk Jakt nr 5 (167 000 + 8 000 ex.). Tidningen finns utlagd 
på Jägareförbundets hemsida/wilda. Uppdatering av hemsidan/Wilda, med 
adresser till kontaktpersoner för JAQT-nätverken i länen, samt deras aktiviteter 
har skett kontinuerligt.  
 
Föreläsningar om det nationella arbetet med JAQT och ”Kvinnor i jakten” 
genomfördes på SLU i Umeå,  på Svenska Jägareförbundets 
förtroendemannautbildning och på journalistseminariet. Dessutom har ett antal 
föreläsningar skett i samband med länsträffar med JAQT-nätverk, årsmöten mm. 
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Jägareförbundet deltog med en poster om verksamheten med JAQT –nätverk på 
den internationella konferensen om genusperspektivet i Europas och 
Nordamerikas skogsbruk; Gender & Forestry på SLU i Umeå i juni.  
 
Ett stort antal journalister, studenter och forskare (Södertörns högskola, SLU, 
Umeå) har fått faktaunderlag och mediaservice. Ett 40-tal intervjuförmedlingar av 
kvinnliga jägare har gjorts till riks- och länsmedia kring jaktfrågor. (bla  
Nyhetsbyråerna TT och  AFP, SVT Tema Jakt 18/11, SVT Bolibompa, 12/4-07, 
Utbildningsradion, sänds 07, Tysk television, Dagens Nyheter, jaktbilaga 1/10, 
Svenska Dagbladet, Göteborgsposten, 5/12, Aftonbladet, Veckans Affärer, nr 8, 
Land, nr 19, Damernas Värld, nr 13, Amelia, publ. 07, Veckorevyn nr 2, Vi 
föräldrar, nr 11). De olika JAQT-nätverken i länen har också varit mycket aktiva i 
media. 
 
Ungdomsverksamheten 
Syftet med Jägareförbundets ungdomsverksamhet är att öka förståelsen för 
naturen, viltet och viltvården. Verksamheten har också bidragit till att skolungdom 
aktiverats under friluftsdagar och annan skolverksamhet som syftar till att 
ungdomarna ska vistas utomhus och röra på sig. 
 
Under året har Jägareförbundet inlett ett samarbete med Linköpings universitet 
med inriktning på utomhuspedagogik. Projektet går ut på att skapa en 5-poängs 
specialistutbildning i ämnet avsedd för lärare, ledare och andra intressenter. I 
Skåne genomfördes en uppmärksammad Publicumjakt efter dansk modell. Via 
media bjuds helt enkelt intresserade familjer in till en organiserad jakt. Besökarna 
tar del av jakten, får insyn i säkerhet, hundarbete, förvaltningsfrågor och 
tillvaratagande av fält vilt mm. Information om ungdomsverksamheten har 
genomförts vid ett antal mässor och liknande arrangemang runt om i landet. 
Jägareförbundet har också satsat egna medel i betydande omfattning, bland annat 
genom subventionering av utbildningsmaterialet till ungdomar som studerar inför 
jägarexamenproven 
 
Följande verksamhet har genomförts på central och regional nivå 

- Skolverksamhet, besök och stöd vid aktiviteter 
- Utbildningsverksamhet, främst i samarbete med Naturbruksgymnasier. 
- Lägerverksamhet med inriktning på exempelvis skytte och viltvård. 
- Ledarutbildning 
- Utbildningsjakter i samarbete med exempelvis hundorganisationer 
- Fadderjakter där erfarna jägare har med sig ungdomar under jakt. 

 
Högre jaktsäkerhet 
Att arbete för en betryggande jaktsäkerhet har genom åren varit en naturlig del i 
Jägareförbundets verksamhet. Filmen ”Skott i våda” som Jägareförbundet 
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producerade för närmare 30 år sedan är ett exempel på detta. Det är avgjort den 
film som visats på flest antal jägarmöten genom åren. I såväl jägarutbildningen 
som jaktledarutbildningen har jaktsäkerheten också fått en framträdande plats. I 
”Nya jägarskolan” ägnas 20 sidor åt ämnet i kapitlen ”Den säkra jakten” och 
”Trygghet i jakten”. 
 
Förbundets grunduppfattning är att jaktsäkerheten i Sverige relativt sett är mycket 
god. Detta bekräftas bl.a. i en forskarrapport angående jaktolyckor från Umeå 
universitet i vilken man konstaterar att olyckstatistiken visar att den svenska jakten 
är en av de minst farliga friluftsaktiviteterna. Samtidigt måste man konstatera att 
det finns goda skäl till att ständigt föra en propaganda för en hög säkerhet i jakten.  
 
Under 2006 har Jägareförbundet inlett en planeringsfas för att svara upp mot det 
nya generella målet en hög jaktsäkerhet. Förbundet ser detta arbete som mycket 
långsiktigt och avser att dels arbeta metodiskt och strukturerat med frågan i ett 
särskilt projekt ”Trygg i jakten” och dels i möjligaste mån allokera särskilda 
resurser för detta. Förbundet har till den delen arbetat fram en projektplan samt 
helt nyligen utlyst en projektanställning för säkrare jakt och det andra nytillkomna 
regeringsuppdraget minskade skadskjutningar. Projektplanen innehåller ett antal 
olika aktiviteter med bl.a. ett särskilt säkerhetspaket med nytt säkerhetsband, 
säkerhetsväst, infofolder och en DVD om jaktsäkerhet. Vidare kommer det att ske 
en uppföljning av projektet i Svensk Jakt, på jägarmöten och i 
jaktledarutbildningen. 
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1.1  Verksamhetsområde Information 
 
Mål 

- Myndigheter erhåller efterfrågande yttranden. 
- Allmänheten erhåller objektiv och lättillgänglig sakkunskap om annat vilt 

än stora rovdjur, jakt och viltvårdsfrågor samt viss viltforskning. 
 
Återrapportering 

- vilken information som tagits fram och till vilka målgrupper 
- tidsåtgång för information till allmänheten, vilken skett inom ramen för det 

allmänna uppdraget. 
- hur många besök som webbsidan Vilt & Vetande haft under året 
- vilken information som lämnats på hemsidan 
- med vilka intervall webbsidan uppdateras 
- hur många och vilka yttranden och utlåtanden som under året begärts av 

olika myndigheter 
- hur många av dessa utlåtanden och yttranden som förbundet besvarat 
- hur förbundet arbetar för att garantera objektivitet i den information och 

service som ges 
- antalet sammanträden med Naturvårdsverket och andra myndigheter. 

 
Rapporterad arbetstid för information 
Jägareförbundets personal har rapporterat 29 175 arbetstimmar under rubriken 
Information till allmänheten och 1 942 timmar under rubriken hemsidor inom 
ramen för det allmänna uppdraget. Totalt rapporteras 31 117 timmar under 
verksamhetsområdet Information. 
 
 
Information 
I syfte att sprida kunskap och information kring jakten och viltvården satsas stora 
resurser på informationsverksamheten inom förbundet. Av bilagda ekonomiska 
redovisning framgår att ca 40% av resurserna i det allmänna uppdraget går till 
denna verksamhet.  
 
En viktig del i det allämna uppdraget är att svara på myndigheter och allmänhetens 
frågor kring jakt och viltvård. Många utlåtanden och synpunkter på olika förslag 
och frågeställningar ges naturligtvis på traditionellt sätt via brev. Det ökande 
tempot och samhällsutvecklingen i stort, med korta svarstider och behov av snabba 
beslut, innebärande att användandet av mail och telefon ökat markant även vad 
avser myndighetskontakter. Det rapporteras att totala antalet yttranden och 
utlåtanden skriftliga, muntliga eller via mail stannat vid 2.823 för året. 
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För att informera om övergripande jakt och viltvårdfrågor, grunderna i 
viltforskningen och förvaltningsfrågor samt inte minst sprida kunskap om 
internationella konventioner och avtal har under året arrangerats seminarier för 
journalister. Kontakter med media är också stor arbetsuppgift som tar mycket tid i 
anspråk.  
 
Verksamheten på Jägareförbundets kursgård Öster-Malma fortsätter att öka. En 
aktivitet som utvecklats kraftigt under senare år är efterfrågan på kvalificerade 
guidningar/rundvandringar på fastigheten. Allt i syfte att i fält kunna ta del av den 
praktiska jakten och viltvården. I takt med omställningen av jordbruket och 
ändrade stödregler för användandet av jordbruksmark har under senare år förmärks 
har ett ökat intresse från markägarsidan vad gäller våtmarker. På Öster-Malma 
finns för närvarnade ca 25 anlagda viltvatten. Kunskapen om anläggande och 
skötsel av viltvatten har utvecklats mycket under senare år.  
Genom sitt centrala läge i Mellansverige utgör Öster-Malma en attraktiv 
samlingspunkt för både markägare och allmänhet. Antalet deltagare vid 
organiserade guidningar rapporteras till 1.400 personer. En växande grupp som 
kommer till Öster-Malma är skolklasser representerande i stort sett alla nivåer i 
utbildningssystemet.    
Man kan bedöma att efterfrågan på guidningar, att i fält kunna presentera jakt och 
viltvårdfrågor samt traditionella fältvandringar är i snabbt ökande. 
 
För att överföra kunskap om jakten och viltvården har Jägareförbundet lagt ner 
betydande resurser på att informera en bred allmänhet om jakten och viltvården 
genom deltagande på ett stort antal mässor och utställningar. Bland större 
evenemang kan nämnas jakt och fiskemässan på Tullgarns slott, Bosjökloster i 
Skåne, Fäviken i Jämtland, Uddevalla Game Fair mfl. Arrangemang som lockar 
sammantaget över 100.000 besökare. Utöver dessa stora mässor och utställningar 
har förbundet på olika sätt medverkat på regionala och lokal sammankomster. 
Sammantaget är utställnings- och mässverksamheten en betydande del i 
möjligheten att sprida kunskap om jakten och viltvården i Sverige.   
 
Trots utvecklingen av modern kommunikationsteknik via Internet mm så fyller 
behovet av traditionella sammankomster i form av informationsmöten en viktig 
funktion i informationsarbetet. Andra sammankomster som drar mycket folk är 
diskussioner kring den framtida klövviltförvaltningen. Frågan om den framtida 
älgförvaltningen är alltid högaktuell men också förvaltningen av våra växande 
vildsvinstammar.  
 
Förbundet kan konstatera att intresset och förfrågningar från EU- nivån har ökat 
markant. Jägareförbundet bevakar de internationella frågorna bla. genom sitt 
medlemskap i FACE (Federation of Associations for Hunting and Conservation of 
the E.U.), NJS (Nordisk Jägersamvirke) och CIC (International Council for Game 
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and Wildlife Conservation). Genom medlemskap i dess organisationer skapas 
förutsättningar för ett brett informationsflöde i angelägna jaktpolitiska frågor. 
Främst genom FACE erhåller förbundet en löpande information om det 
jaktpolitiska arbetet inom kommissionen och i EU-parlamentet.    

Svenska Jägareförbundets webbplats samt Vilt & Vetande 
Förbundets hemsida består nu av sammanlagt drygt 10 000 webbsidor. 
Antalet unika besökare pendlar runt 100 000 i månaden med en topp på 118 785 
besökare under september.                                                  
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Hemsidans innehåll 
Jägareförbundets webbplats består av följande delar.  
 Central del* 
 Länsjaktvårdsföreningarnas hemsidor 
 Jaktvårdskretsarnas sidor 
 
*Den centrala delen är i sin tur uppdelad i följande avdelningar: 

 Huvudavdelning 
 Från Jägareförbundet 
 Medlemswebben (Inloggning) 
 Vilt & Vetande, Viltforskning  
 Viltövervakning 
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 Kvinnor och Jakt (Wilda, JAQT) 
 Svensk Jakt  
 Akila (Ungdomssajt) 
 Ungdom, skola 
 Jaktskytte 
 Jakthundswebben 
 Juridik 
 Öster Malma Utbildning och Konferens 
 Butik och förlag 
 Nyheter 
 Pressmeddelanden 

Central del 
Uppdatering 
Innehållet på Jägareförbundets webbplats består till närmare 90 procent av 
information till allmänhet och ingår i det allmänna uppdraget. 
På den centrala delen uppdateras/nyproduceras dagligen mellan 15-20 webbsidor. 
De regionalt producerade hemsidorna uppges ha uppdaterats vid 943 tillfällen 
under året.   
 
Huvudavdelning 
På huvudavdelningen presenteras en rad interaktiva funktioner till gagn för jägare 
och allmänhetens vilja att söka information om jakt och vilt. Där återfinns: 
 

1. Jakttidtabell 
2. Tabell för solens upp- och nedgång. 
3. Tabell för månens faser under hela året. 
4. Webbjaktskolan – en interaktiv lösning där skott ”simuleras” på älg-, 

rådjurs- eller vildsvinsfigur. Effekter av skottets verkan ges därefter 
beroende på var ”skytten” träffat i djurfiguren. Fakta till Webbjaktskolan är 
framtagen av erfarna jägare och erkända forskare på området. 

5. Interaktiva självrättande kunskapstest – Ett bra sätt för allmänheten att lära 
mer om vilt-, natur- och jakt.  Blivande jägare har också hjälpmedel för att 
träna inför sin jägarexamen.  

6. Hundjouren – Saknade hundar (även icke jakthundar) kan registreras och 
efterlysas via funktionen. Flera lokala polismyndigheter använder sig av 
funktionen. 
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Övrigt på Huvudavdelningen, bland annat 

 Jägareförbundets verksamhet, personal, adresser 
 Blanketter 
 Faktaartiklar 
 Fjälljakt 
 Jägarexamen och övrig utbildning 
 Länkar 
 Nyhetsartiklar och notiser 

 
Från Jägareförbundet 

 Jägareförbundets historia 
 Jägareförbundets framtidsfond 
 Skrivelser och remissyttranden 
 Pressrum 

 
Medlemswebben 

 Innehåller inloggning för medlemmar 
 Jaktforum 
 Medlemsinformation 

 
Vilt & Vetande 

 Artpresentationer 
 Viltforskning 
 Nyheter om vilt och viltforskning 
 Frågelåda – Frågor och svar om biologi och 

ekologi

 13



0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

Jan FebMarsApr Maj Juni Juli AugSeptOkt Nov Dec

Antal besök på Vilt&Vetande under 2006

  Vilt & Vetande har haft 313.632 besökare under 2006. 
 
 
Viltövervakning 

 Presentation av rapporterings- och statistikprogrammet Viltdata.se 
 Avskjutningsstatistik 
 Spillningsinventeringar 

 
Kvinnor och Jakt 

 Wilda – Jägareförbundets webbavdelning där kvinnor medverkar och 
skriver om jakt.  

 JAQT – Jagande Aktiva Qvinnor i Tiden. Jägareförbundets kvinnliga 
nätverk. Har en egen avdelning på Wilda med information om de lokala 
nätverken, kommande aktiviteter och egna artiklar. 

 
Svensk Jakt 
Jägareförbundets medlemstidning på nätet innehåller: 
 

 Valda reportage ur magasinet Svensk Jakt 
 Ledare 
 Objektiv nyhetsbevakning och rapportering 
 Svensk Jakts radannonser på nätet 
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AKILA 
Jägareförbundets ungdomstidning på nätet innehåller: 

 Lättförstådd information i form av artiklar om biologi och ekologi 
 Kunskapstest 
 Frågelåda med frågor och svar anpassade för de yngre 
 Boktips 
 Serie 

 
Ungdom, skola 
Innehåller information och studiematerial om vilt, jakt och natur för 
ungdomsledare och skolor. 
 
Jakthundswebben 

 Information om jakthundraserna 
 Nyheter inom området jakthundar 
 Artiklar om dressyr och jakt med hund 
 Länkar 

 
Juridik 

 Frågor och svar inom jaktjuridiken 
 Länksida till jakt- och vapenlagstiftning samt övriga författningar av 

intresse 
 Nyheter inom jaktjuridiken 

 
Öster Malma Utbildning & Konferens 

 Historik Öster Malma 
 Information om kurser och utbildning 
 Konferens 
 Anmälningsformulär 

 
Butik och Förlag 

 Information och försäljning av Jägarexamenslitteratur 
 Försäljning av Jägareförbundets övriga utbildningslitteratur 
 Försäljning av utbildningsvideor 
 Försäljning av profilkläder och –produkter 

 
Nyheter 

 Daglig bevakning av de senaste händelserna inom jakt, vilt och natur. 
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Pressmeddelanden 

 Jägareförbundets pressmeddelanden 
 
 
Länsjaktvårdsföreningarnas hemsidor 

 Alla 23 länsjaktvårdsföreningar har egen hemsida på Jägareförbundets 
domän jagareforbundet.se. 

 Av landets 377 jaktvårdskretsar har cirka 170 kretsar sin egen hemsida på 
jagareforbundet.se 

 
Märkning av sidor inom ”Det allmänna uppdraget” 
Svenska Jägareförbundets centrala sidor och dokument är uppdelade efter 
informationens art och karaktär. Vissa är därför märkta. Varje sida som är 
medlemsrelaterad och som inte faller inom ramen för det allmänna uppdraget har 
en speciell märkning i sidfoten. 
 

 
 
Sidfoten på sidor som inte ingår i det allmänna uppdraget. 
 
Märkningen gäller sidor på den centrala webbplatsen där följande 
avdelningar ingår: 

 Svenska Jägareförbundets huvudavdelning  
 Nyheter/Pressmeddelanden   
 Från Jägareförbundet  
 Vilt&Vetande  
 Viltövervakning  
 Viltforskning  
 Jakthundswebben  
 Juridik  
 Ungdom Skola  
 Jaktskytte  
 Kvinnor och Jakt (Wilda/JAQT)  
 Öster Malma  
 Hundjouren 
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Avdelningar som inte ingår i uppdragsmärkningen: 

 Jägareförbundets lokala länsjaktvårdsföreningars samt jaktvårdskretsarnas 
webbsidor ligger utanför detta märkningsprojekt och är alla omärkta.  

 Butik  
 Medlemssidorna  
 Svensk Jakt 
 Akila 
 Svensk Jakts Radannonser 

 
Objektivitet i information och service 
Förbundets ledning arbetar målinriktat för att förbundet ska bibehålla en hög 
trovärdighet. Förbundet formar sina ställningstaganden utifrån ett omfattande 
samarbete med myndigheter, organisationer och viltforskning. Vidare är 
personalens samlade kompetens mycket hög och utvecklas löpande genom 
utbildning och erfarenhetsutbyte. Förbundet är en organisation som bygger sin 
trovärdighet på samarbete och överläggningar med andra organisationer och 
myndigheter, hög kompetens, integritet och långsiktigt agerande med viltet och 
viltvården i centrum. Erfarenheterna visar att det går alldeles utmärkt att förena 
objektivitet med ett stort engagemang från en förtroendemannaorganisation.  
 
Yttranden och utlåtanden 
Totalt rapporteras 2 823 yttranden och utlåtanden. Rapporteringen avser såväl 
muntliga som skriftliga yttranden och utlåtanden till myndigheter. På förbundsnivå 
har det behandlats 39 remisser, varav två som inte har besvarats. Inkomna remisser 
redovisas i bilaga.  
 
Antal sammanträden med Naturvårdsverket och andra myndigheter 
Under året har enheten Jakt & Fauna haft 72 möten med Naturvårdsverket och 
andra myndigheter. Utöver dessa protokollförda möten har ett stort antal möten 
hållits mellan enskilda tjänstemän och företrädare för Naturvårdsverket. Från 
fältorganisationen rapporteras en stor mängd möten med myndigheter och 
organisationer. Den största mängden möten har organisationen haft med 
länsstyrelserna och viltvårdsnämnderna runt om i landet. Andra myndigheter som 
det återkommande rapporteras kontakter med är Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, 
Rikspolisstyrelsen och Polisen. Vidare rapporteras ett omfattande samarbete med 
en rad organisationer däribland LRF, skogägarrörelsen, Sveaskog och 
skogsbolagen. 
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Sammanställningen gäller enheten Jakt & Fauna. 
 
Naturvårdsverket, samordningsmöte  3 
NV, viltforskningskommitté  2 
NV, viltövervakningen   1 
NV, rovdjursavtal   1 
NV, biologisk mångfald   1 
NV, fjällgås    1 
NV, konsekvensutredningen bly  3 
Miljödepartementet, rovdjursutredn.  1 
Miljödepartementet, fjällgås  1 
Jordbruksdep., viltolycksutredn.  2 
Jordbruksdep., allmänna uppdraget  1 
Skogsstyrelsen, ÄBIN   2 
Skogsstyrelsen, viltskador  3 
Älgjaktsutredningen   5 
Skogspolitiska utredningen  1 
Rovdjursutredningen   3 
Polis och åklagare illegal jakt  1 
SLU, IUGB (viltforskarkonferens)  9 
SLU, Adaptiv förvaltning  11 
RPS, Vägverket m.fl. viltolycksorg.  3 
Vägverket, viltolycksprojekt  1 
Jordbruksverket, fågelinfluensan  5 
Jordbruksverket, EU regler viltbete  1 
SVA, fågeldöden   1 
KSLA, viltförvaltningsutskott  3 
CBM, kunskap biologisk mångfald  1 
Naturhistoriska riksmuséet, vargdebatt 1 
Länsstyrelser, älgförvaltning  5 
Summa                      72 möten 
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1.2 Verksamhetsområde Praktisk jakt och förvaltning av viltarter 
 
Mål 

- Kunskapen i praktisk jakt, viltvård och det jaktbara viltets utveckling är god 
bland markägare, jakträttshavare och jägare.  

- Myndigheter, markägare, jakträttshavare, och jägare erhåller objektiv 
information och god service i frågor som rör praktisk jakt, viltvård och  det 
jaktbara viltets utveckling 

 
Återrapportering 
Jägareförbundet skall redovisa: 
 

- hur många och vilka kurser, temadagar och liknande som förbundet 
anordnat., 

- antalet deltagare vid dessa kurser och temadagar, 
- vilken information förbundet tillhandahållit. Detta skall ske genom 

redovisning av var och hur informationen getts. (webbplats, uppskattat 
antal telefonfrågor per år etc), 

- hur förbundet har verkat för att minska antalet skadskjutningar, 
- tidsåtgång för arbete med upplysning till myndigheter, markägare och 

jägare i markanvändnings- och miljöfrågor relaterade till viltvård och jakt, 
- hur förbundet arbetar för att garantera objektivitet i den information som 

ges 
- de jaktbara stammarnas utveckling, samt hur denna statistik har 

kvalitetssäkrats. 
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Kurser och temadagar 
Antalet deltagare vid kurser, temadagar och liknande rapporteras till 12 566 
personer. 
   
Rapporterade kurser och temadagar 
Artkunskap Jaktlagstiftning Skogsfågeljakt 
Biotopvård Jaktledarutbildning Sjöfågeljakt 
Cirkelledarutbildning för 
Jägarutbildningen 

Förvaltning av dovhjort Skytteutbildning 

Domare för björnstest Förvaltning av kronhjort Spillningsinventering 
Eftersök av björn Förvaltning av vildsvin Säljakt 
Eftersök av klövvilt Förvaltning av älg Ungdomsledarutbildning 
Eftersök av småvilt Jakt, säkerhet, 

organisation 
Utbildning i skolor 

Fortbildning av lärare Jaktetik Viltvård 
Fångst av bäver Tillvaratagande av vilt VVO 
Fällfångst Ledarutbildning eftersök Åldersbestämning 
Fältvilt Ripjakt  
 
Rapporteringen av hur många kurser, temadagar och liknande som genomförts 
totalt kan inte redovisas med någon större säkerhet på grund av brister i 
anpassningen av rapporteringssystemet.  
 
Minskade skadskjutningar 
Jägareförbundet ser arbetet med att minimera antalet skadskjutningar som den 
avgjort viktigaste delen inom jaktetiken. Förutom jägarens omdöme, vapen och 
ammunition är regelbunden jaktskytteträning den faktor som har störst inverkan på 
skadskjutningsrisken. Förutom förbundets löpande engagemang i denna 
verksamhet genom utbildning av skytteinstruktörer och samverkan med 
jaktskyttebanorna avseende tränings- och tävlingstillfällen i jaktskytte har 
förbundet här – liksom avseende säkrare jakt – inlett en planeringsfas för 
utvecklade aktiviteter inom träningsskyttet med fokus på att minska 
skadskjutningsrisken.  
 
Avsikten är att dels genomföra en omfattande inventering avseende träningsskyttet 
och en åtföljande analys över vad som krävs för att stimulera till ökat regelbundet 
träningsskytte. Som stöd för en kommande kampanj planeras att ta fram ett särskilt 
material i form av en DVD, foldrar, dekaler, annonser m.m. I planen ligger att 
distribuera kampanjmaterial till samtliga jaktkortslösare med stödjande 
tidningsartiklar i Svensk Jakt. En uppföljande enkät som utvärdering av insatserna 
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finns också med i planeringen. En rekrytering av en projektanställd för uppdraget 
minskade skadskjutningar och säkrare jakt har inletts. 
I sammanhanget ska även framhållas att Jägareförbundet övertagit ansvaret för en 
stor jaktstigstävling, Jägareförbundet Gyttorp Cup. Jaktstigskyttet är en bra och 
stimulerande form av jaktskytteträning som samlar årligen ett mycket stort antal 
jägare. 
 
Tid för arbete med upplysning om markanvändnings och miljöfrågor 
Den rapporterade tiden för arbete med upplysning till myndigheter, markägare och 
ägare i markanvändnings- och miljöfrågor relaterade till viltvård och jakt är 7 105 
timmar. 

 21



 
1.3 Verksamhetsområde Viltövervakning 
 
Mål 

- Kunskapen om det svenska jaktbara viltets tillstånd och utveckling är god. 
- En fullgod avskjutningsstatistik som täcker hela landet finns för samtliga 

jaktbara viltarter. 
 
Återrapportering 
Jägareförbundet skall: 

- redovisa avskjutningsstatistik årligen för samtliga jaktbara viltarter, samt 
hur denna statistik har kvalitetssäkrats. 

 
Avskjutningsstatistik – metoder och kvalitetssäkring 
Svenska Jägareförbundet har sedan 1995 ett program för viltövervakning, och har 
sammanställt avskjutningsstatistik sedan 1939. Viltövervakningsprogrammets 
syfte är att skapa en mer omfattande monitoring för förbättrad uppföljning av 
viltpopulationerna. Utvecklingen av kompletterande metoder pågår och en av de 
viktigaste är insamling av avskjutningsstatistik via enkäter till enskilda jägare. 
Enkäten har genomförts vid sammanlagt fyra tillfällen och en vetenskaplig 
utvärdering av verksamheten har genomförts under 2006/2007 och kommer inom 
kort att presenteras. 
 
Uppföljning av viltstammarnas utveckling är viktig. Dels för att skapa ett gott 
underlag för viltförvaltningen – jakten måste grundas på kunskap om tillgång och 
förändringar av viltstammarna. Dels som en del av miljöövervakningen – ett antal 
viltarter kan fungera som lämpliga indikatorer på tillståndet i miljön 
 
Den traditionella avskjutningsstatistiken bygger på rapporter från geografiskt 
avgränsade jaktenheter. Den fungerar bra som ett trendmått, särskilt i de områden 
där samma enheter rapporterar år från år. Avskjutningsnivåer kan dessutom knytas 
till annan geografisk information. Systemets uppbyggnad medför dock att det är 
svårt att med tillräcklig säkerhet skatta den totala avskjutningen av respektive art. 
Antalet jaktlag som lämnar in viltrapporter har ökat sedan 
viltövervakningsprogrammet infördes. Den sammanlagda arealen som rapporterna 
omfattar uppgår till mer än 10 miljoner ha jaktmark. Det motsvarar drygt 31% av 
jaktmarksarealen (nedanför odlingsgränsen i svenska fjällen). 
 
Avskjutningsstatistiken för jaktåret 2005-2006 grundar sig på rapporter från 
10 105 563 hektar nedan odlingsgränsen. Uppgifter har lämnats från 5 684 
rapportörer med en median storlek på 670 hektar. Medelarealen på den 
rapporterade arealen är 1 779 hektar. Personalens arbete med viltrapporteringen 
innebär en omfattande administration av avskjutningsblanketter, registerhållning, 
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kvalitetssäkring och stansning. Vidare samverkar personalen med län och 
kretsansvariga då det gäller återrapportering, kvalitetsförbättring, utveckling.  
 
Den krets och länsvisa stansningen av rapporterna beräknas och kvalitetssäkras 
ytterligare på central nivå innan landets avskjutningsstatistik sammanställs. 
Årligen levereras uppgifter till ett flertal organisationer och myndigheter, bl. a. 
Jordbruksverket för beräkning av livsmedelkonsumtion och till Skogsstyrelsen för 
publicering i skogsstatistiks årsbok.  
 
En årsrapport från Jägareförbundets viltövervakning håller på att sammanställas 
och kommer att vara klar i maj. Rapporten översänds då till departementet. 
Fjolårets årsrapport (2004/2005) bifogas. 
 
FOMA-Vilt 
Sveriges Lantbruks Universitet (SLU) har en ny satsning på Fortlöpande 
miljöövervakning (FOMA) inom olika områden. Jägareförbundet är med som en 
samarbetspartner tillsammans med SLU och Naturvårdsverket inom programmet 
FOMA-Vilt för att förbättra övervakningen av den vilda faunan, kvalitetssäkring, 
metodutveckling och analyser. FOMA kommer troligen att utgöra ett av de 
viktigaste instrumenten för kvalitetssäkring av Jägareförbundets 
viltövervakningsdata. Vilt 2006 – 2007, som bland annat behandlar 
kvalitetssäkring av viltdata bifogas. 
 
Internationellt 
Jägareförbundet deltar i arbetet med att skapa en avskjutningsstatistik för hela EU 
och som jägarorganisationen FACE håller i på uppdrag av EU-kommissionen. Ett 
nytt system kallat Artemis är under införande och syftar till att sammanställa 
avskjutningsstatistik för analys på Europeisk nivå. Jägareförbundets arbete med att 
vidareutveckla statistiken följer de intentioner som man jobbar för inom Europa 
och våra erfarenheter kan vara till nytta för införandet av Artemis.  
 
Viltdata.se 
Jägareförbundet har skapat en webbportal för insamling och presentation av 
viltövervakningsdata som heter www.viltdata.se. I första steget så bygger vi 
systemet för inrapportering och presentation av älgobs och älgavskjutning vilket 
beräknas vara genomfört under jaktåret 2008/2009. Man kan också rapportera 
andra parametrar som ålder och vikter. Därefter flyttar vi över andra system till 
portalen såsom småviltsavskjutning, inventeringar etc. 
 
De jaktbara viltstammarnas utveckling 
Klövviltstammarna har vuxit starkt under den senare delen av 1900-talet. 
Älgstammen kulminerade i början på 80-talet och rådjuret i början på 90-talet. 
Såväl avskjutningen som tillgängliga inventeringsresultat visar entydigt på att 
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älgstammen är på nedgång. Variationen är dock stor och antalet älgar i vinterstam 
ligger i spannet 1 – 10 älgar per 1000 hektar, i vissa fall inom samma län. Vid en 
lägre totalpopulation ökar skillnaden i älgtäthet mellan goda och dåliga 
älgbiotoper. Även om tillgången på data är sämre för rådjur finns det fog för att 
påstå att nedgången i rådjursstammen fortsätter. Kron- och dovhjortstammarna 
ökar dock kraftigt i relativa tal och den geografiska spridningen är tydligare nu än 
under tidigare decennier. Vildsvinens antal har ökat betydligt under 90-talet vilket 
avspeglar sig i en ökande avskjutning. Geografiskt sett förekommer vildsvin nu 
över c:a två tredjedelar av södra Sverige. 
 
Rödrävspopulationen har återhämtat sig väl från den mest intensiva 
rävskabbsperioden under 80-talet. Detta förhållande har även avspeglat sig i lägre 
nivåer för såväl skogs- som fältharestammarna. Skogsharen befinner sig historiskt 
sett på en lägstanivå även om det senaste årets avskjutning antyder om en 
marginell ökning. Grävlingpopulationen fluktuerar påfallande mycket – 
åtminstone med ledning av avskjutningsdata. 
 
Såväl grågås- som kanadagåspopulationerna har ökat kraftigt det senaste decenniet 
men under de senaste åren kan man skönja en viss avmattning. 
Skogsfågelstammarna präglas av tydliga fluktuationer mellan åren även om det 
förefaller som trenden är svagt vikande. 
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Avskjutningsstatistik 2005 -2006 
  

Beräknad avskjutning 2005/2006 (utom fjälljakten) 
RAPPORTERAD AREAL ha 10105563 ANDEL AV TOTAL AREAL 31%
ÄLGTJUR 28255 FASAN 31800
ÄLGKO 24002 RAPPHÖNA 9500
TJURKALV 20255 KRÅKA 107300
KVIGKALV 18302 SKATA 54600
ÄLG 90814 KAJA 54500
RÅBOCK 45% NÖTSKRIKA 25000
RÅGET 24% DOVHJORT 38%
RÅDJURSKID 31% DOVHIND 27%
RÅDJUR 129700 DOVKALV 35%
SKOGSHARE 31500 DOVVILT 16600
FÄLTHARE 66600 KRONHJORT 25%
VILDKANIN 9000 KRONHIND 30%
BÄVER 6700 KRONKALV 45%
RÄV 70700 KRONVILT 3000
GRÄVLING 27200 VILDSVINSGALT 26%
MINK 11100 VILDSVINSUGGA 13%
MÅRD 8400 VILDSVINSKULTING 61%
ILLER 3500 VILDSVIN 24000
GRÅGÅS 12200 BISAM < 500
KANADAGÅS 41700 MÅRDHUND 0
SÄDGÅS 6400 VESSLA <500
GRÄSAND 114700 FRETT <500
KRICKA 9700 HERMELIN <500
STORSKRAKE 2300 MUFFLON <500
KNIPA 10300 STJÄRTAND <500
EJDER 2100 BLÄSAND 800
VIGG 3600 BLÄSGÅS <500
ALFÅGEL < 500 SMÅSKRAKE <500
FISKMÅS 15000 SVÄRTA <500
GRÅTRUT 11800 SJÖORRE <500
HAVSTRUT 3000 RÅKA 15600
RINGDUVA 96500 BJÖRKTRAST <500
MORKULLA 1700 KORP <500
DALRIPA uppg.saknas STORSKARV 3700
FJÄLLRIPA uppg.saknas STADSDUVA 3400
TJÄDER 16300 BJÖRN 112
ORRE 20300 LODJUR 54
JÄRPE 7300   
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Nedan presenteras avskjutningsstatistiken för klövviltsarterna. 
Diagram för alla arter finns på Jägareförbundets hemsida 
http://www.jagareforbundet.se/forsk/viltrapporterin/javachart/html/artval.asp 
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Älgavskjutningen 
Från och med jaktåret 2005/2006 så övertog viltövervakningen den redovisning av 
länsstyrelsernas uppgifter om älgavskjutning som tidigare gjorts av Naturvårdsverket. 
Älgavskjutningen presenterades i maj 2006 på viltövervakningens webbplats. Där 
finns också länkar till länsstyrelsernas egna redovisningar samt även de senaste årens 
avskjutning i Excel-tabeller. Redovisnings kommer att utvecklas de kommande åren 
för att möta behov från förvaltning, myndigheter och andra intresserade. 
 

År :  2005/2006   

Områdestyp Tjurar Kor 
Tjur-

kalvar 
Kvig-

kalvar 
Summa 

älgar 
Antal 

områden 
1000-tal 

hektar areal 
Fällda älgar 
per 1000 ha 

A 18 110 14 984 12 040 10 955 56 089 8 512 23 934 2,34 

B 819 540 229 160 1 748 12 223 796 2,20 

E 1 3 492 352 848 6 605 592 1,43 

K 0 0 7 3 10 12 89 0,11 

Ä 9 325 8 475 7 487 6 832 32 119 718 12 163 2,64 

Summa : 28 255 24 002 20 255 18 302 90 814 28 070 37 574  

Förra året : 30 708 26 037 21 030 18 822 96 597 28 963 38 457  

 
 
Observationer  
Älg- och björnobs är en systematisering av observationer av älg under ett bestämt antal 
jaktdagar under älgjakten. Obsen visar trender i stammarnas utveckling. Syftet är att 
utveckla ett instrument till älgförvaltningen och kunna avläsa förändringar i 
älgstammen. Resultaten kan också användas som grund för att skapa uppföljningsbara, 
förvaltningsmässiga målsättningar vad gäller numerär och kvalité. Arbetet med 
älgobsen innebär administration av blanketter, kvalitetskontroll genom ett stort antal 
telefonsamtal till avsändarna, stansning, central sammanställning, analys och 
återkoppling. Älgobsen sammanställs i ca 400 olika upplagor vilket innebär att ca 
2 000 diagram uppdateras årligen.  
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Inventering av björn 
2001 startade en ny inventeringsform av björn. Metoden innebär att jägarna samlar in 
björnspillning som därefter genomgår DNA-analys och resulterar i en 
populationsuppskattning för ett eller flera län. Inventeringen har fram till årsskiftet 
2004/05 genomförts i Dalarna, Gävleborg, Västernorrland och Västerbotten. 
Förbundets personal bidrog då med organisationsarbetet runt insamlingen i fält. Under 
2006 har en spillningsinventering genomförts i Jämtland där förbundets personal har 
hjälpt Länsstyrelsen med organisationen och information och där totalt 5287 
spillningsprov har samlats in. Dessa kommer tillsammans med observationer av 
björnar under älgjakten utgöra grunden för en ny populationsberäkning av 
björnstammen i Sverige för 2008. 
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1.4 Verksamhetsområde Älgförvaltning 
 
Mål 

- En väl sammansatt älgstam i balans med betestillgången har uppnåtts genom att 
älgförvaltningsarbetet stöds och samordnas strategiskt och operativt på lokal 
nivå. 

- Rovdjurens älguttag beaktas i förvaltningsarbetet 
 
Återrapportering 
Jägareförbundet skall redovisa: 

- vilka åtgärder som vidtagits i fråga om att samordna och stödja 
älgförvaltningsarbetet på lokal nivå, 

- de lokala samråd som hållits och vilka organisationer som deltagit vid samråden 
 
Åtgärder för att stödja älgförvaltningsarbetet på lokal nivå. 
Gränsdragningsproblem kan ha medfört att viss tidrapportering som avser 
älgförvaltning lagts under verksamhetsområde 1 och 2.  
 
Den satsning på kompetenshöjning av egna tjänstemän som inleddes under 2005 har 
fortsatt. En utbildningsomgång, omfattande två dagar har genomförts med totalt 26 
deltagande tjänstemän. Följande moment ingick; älgjaktsutredningen (Jan Hyttring), 
utvärdering av ÄBIN respektive älgobs, indelning i förvaltningsområden samt 
information om älgdatabasen och Skellefteåmodellen för älgförvaltning. Satsningen 
fortsätter under 2007 då utbildningen utökas till att gälla även övriga klövviltsarter. 
Vid kretsars eller länsföreningars möten har föreläsningar om älgförvaltning, 
foderdynamik/älgskador eller kronhjortsförvaltning genomförts vid ett 20-tal tillfällen 
samt vid viltmästarkursen och SLU:s viltförvaltarkurs.  
 
Arbetet med älgdatabasen har fortsatt. En projektledningsgrupp samt en extern 
referensgrupp med representanter från Naturvårdsverket, länsstyrelserna, 
Skogsstyrelsen och Skogsindustrierna har tillsatts. Under året har databasen använts av 
jaktlag i Sörmland och Halland samt områdesvis i ytterligare ett antal län. En särskild 
projektledare har engagerats för att leda den mer landsomfattande användningen av 
älgdatabasen viltdata.se. Ett utvecklingsarbete har också påbörjats med ledning av de 
erfarenheter som vunnits vid den praktiska användningen av databasen. 
 
Vidare deltar förbundet i ett antal projekt, med praktisk eller vetenskaplig prägel. Som 
exempel kan nämnas forskningsprogrammet vid SLU Umeå, Adaptiv förvaltning av 
Vilt och Fisk.  
 
Förbundet deltar även som aktiv representant i Skogsstyrelsens arbete med ett 
nationellt sektorsmål skog och vilt. Till den delen deltar förbundet såväl i det 
nationella sektorsrådet som fem regionala sektorsråd. Vidare kommer förbundet att 
representeras i de 43 lokala sektorsråd som är under uppbyggnad. 
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Rapporterade åtgärder på lokal nivå  

- Analys och förmedling av avskjutningsresultat 
- Analys och distribution av olika inventeringsresultat 
- Utbildning och information till samrådsgrupper 
- Möten med jaktvårdskretsarna för avstämning av samrådsförfarandet 
- Omfattande samverkan med Länsstyrelsernas handläggare för utveckling av 

förvaltningsfrågorna 
- Förberedelser och medverkan vid viltvårdsnämndernas sammanträden 
- Initiering, planering och genomförande av utbildning och information till 

viltvårdsnämnder 
- Samverkan med viltvårdsnämndernas parter för bildande av 

förvaltningsområden i länen. 
- Samverkan med viltvårdsnämndernas parter för att formulera gemensamma 

övergripande målsättningar på länsnivå. 
- Sammanställning och redovisning av samrådsförfarandet 
- Stöd vid bildande av älgskötselområden 
- Stöd vid formuleringen av älgskötselområdenas skötselplaner 
- Stöd vid samordning av avskjutningsstrategier 
- Stöd för att organisera spillningsinventering 
- Stöd vid lösande av konflikter runt älgjakten 

 
 
Lokalt samråd 
Under 2006 har det genomförts 324 lokala samråd (315 vid uppföljningen 2003) med 
ett totalt antal deltagare om 2 271 personer. Jägarnas representanter (Jaktvårdskretsen, 
Jägarnas Riksförbund och älgskötselområden) var sammanlagt 1 038 personer, d.v.s. 
3.2 deltagare per samråd. Icke jägare (markägarrörelsen, storskogsbruket, 
skogsstyrelsen, länsstyrelse, kommun, polis och vägverk) var sammanlagt 1 082 
personer, d.v.s. 3.3 deltagare per samråd. 
Förhållandet mellan jägarrepresentanterna och icke jägarna är identiskt med 
uppföljningen som gjordes 2003. 
Övriga fakta om genomförda lokala samråd 2006 framgår av bilaga. 
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1.5 Verksamhetsområde Vilt och trafik 
Mål 

- Minska lidandet för trafikskadat vilt genom att tillhandahålla kompetenta 
eftersöksekipage. 

 
Återrapportering 
Jägareförbundet skall redovisa: 

- den tid som tagits i anspråk för att tillhandahålla uppdaterade listor med 
eftersöksekipage för trafikskadat vilt, 

- förbrukade medel för att tillhandahålla uppdaterade listor med eftersöksekipage 
för trafikskadat vilt, 

- förbrukade medel för utbildning av eftersöksekipage. 
 
Arbetet med Vilt & Trafik 
Förbundet har i samverkan med RPS, Vägverket m.fl. bistått regeringens utredare 
avseende ansvarsförhållanden, regelverket och ersättningssystem för eftersök i 
samband med viltolycka. Resultatet hittills är att RPS utsetts till huvudman och att 
samverkansformen mellan berörda myndigheter och organisationer sker i ett nationellt 
råd, ”Nationella viltolycksrådet”. Jägareförbundet har utarbetat ett förslag till 
utredningen avseende regelverket och ersättning till eftersöksekipagen och delgett 
detta för utredaren vid särskilda överläggningar.  
 
Förbundet har i samverkan med Svenska Kennelklubben haft en tvådagars 
överläggning med samtliga jakthundsklubbar och inlett en diskussion om 
eftersöksverksamheten. Ämnet kommer att vara ett huvudtema vid årets 
överläggningar med jakthundsklubbarna. Förbundet undersöker samtidigt 
möjligheterna till samfinansiering med SKK av ett projekt som syftar till att skapa 
effektivare metoder för utbildning av eftersökshundar. 
 
                            Antalet polisrapporterade viltolyckor under 2005 och 2006. 
 

Viltslag Viltolyckor 2005 Viltolyckor 2006 
Älg 4 092 4 957 
Hjort 580 602 
Rådjur 27 761 27 706 
Vildsvin 987 1 020 
Stora rovdjur 33 39 
Summa 33 452 34 324 

 
     Den relativt sett kraftiga ökningen av antalet älgolyckor speglar inte motsvarande 

ökning älgstammen. Förklaringen får närmast sökas i den förhållandevis långt 
utdragna snövintern under 2006 samt även en fluktuation som orsakas av slumpens 
skördar.  
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Upprättande av uppdaterade listor för trafikskadat vilt  
Arbetet med att organisera det inledande arbetet med framtagande av listor över 
eftersöksekipage som har förutsättningar och intresse av att genomföra eftersök på 
uppdrag av polisen är genomfört sedan länge. Den uppdatering som nu sker görs på 
flera håll i landet av arvoderade ledare eller på helt ideell basis. Personalens 
engagemang har i stor utsträckning ersatts av andra resurser och arbetet idag 
inskränker sig ofta till ett antal möten med kretsarnas ansvariga för verksamheten.  

Antal eftersöksekipage och kontaktmän samt i vilken grad jägarna nyttjas baserat på 
uppgifter från länsansvariga poliser. 
 
Län Antal eftersöksjägare

och kontaktmän 
Jägarna
nyttjas 

Stockholm 380 90% 
Uppsala 130 90% 
Södermanland 200 94% 
Östergötland 220 75% 
Jönköping 450 98% 
Kronoberg 225 95% 
Kalmar 240 85% 
Gotland 11 100% 
Blekinge 200 98% 
Skåne 248 80% 
Halland  200 80% 
Västra Götaland ? 90% 
Värmland 400 95% 
Örebro 250 70% 
Västmanland 300 84% 
Dalarna 1050 90% 
Gävleborg 160 100% 
Västernorrland 190 ? 
Jämtland 200 100% 
Västerbotten 300 ? 
Norrbotten 350 ? 
   
Summa 5 704 90 % 

 
 
 
5 704 jägare tas i anspråk av polis enligt uppgift i 90 % av de vilttrafikolyckor som 
anmäls till länskommunikationscentralerna (LKC). Det innebär det att jägarresursen 
tas i anspråk i uppskattningsvis drygt 30 000 gånger/år. 
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Utbildning av eftersöksekipage 
I verksamhetsplanen för 2006 ingick att utbilda en stor mängd instruktörer som skulle 
genomföra utbildningar på lokal nivå. Satsningen fick emellertid skjutas ett år framåt i 
tiden och kommer nu att genomföras med start under april 2007. 
 
Tidigare har omfattande utbildningssatsningar gjorts vad avser eftersök på björn och 
eftersök på vildsvin. Dessa verksamheter är idag utvecklade och genomförs i stor 
utsträckning av lokala instruktörer och andra ideellt arbetande jägare inom de län där 
viltslagen är etablerade. I län där etablering pågår drivs den initiala 
utbildningssatsningen. 
 
För 2006 rapporteras 1 145 timmar för organisation och 406 timmar för utbildning av 
eftersöksekipage. Verksamheten inom Vilt & Trafik förväntas öka under 2007 i och 
med att de nya instruktörsutbildningarna genomförs. 
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 1.6 Verksamhetsområde Skyddsjakt 
Mål 

- Kunskap av hög kvalité tillhandahålls om praktisk jakt och viltvård vid 
skyddsjakt och andra skadeförebyggande åtgärder till myndigheter, markägare 
och jägare. 

 
Jägareförbundet skall redovisa: 

- antalet avgivna yttranden och utlåtanden i frågor om skyddsjakt, 
- förbrukade medel och tidsåtgång för detta 
- förbrukade medel och tidsåtgång för kontakter med kommuner, markägare och 

jakträttshavare i dessa frågor 
 
Förbundet samverkar med andra myndigheter och organisationer vad gäller skyddsjakt 
och skadeförebyggande åtgärder som exempelvis Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, 
LRF, polismyndigheten och Viltskadecenter. Skyddsjakt är i dag ett tämligen vitt 
begrepp som omfattar olika åtgärder för at förhindra skador främst inom jordbruk, 
djurhållning, skogsbruk, vägtrafiken och på fastigheter.  
 
Insatserna berör en mängd olika arter i en mängd olika situationer. Det kan gälla 
grävling under ett bostadshus, gäss på badstränder eller i jordbruksgrödor, älg och 
rådjur i villabebyggelse, olämpliga bäverfördämningar, kronhjorts- och älgskador på 
skog eller vildsvinsskador i jordbruk och anläggningar.  Rådgivningen kan gälla 
enskilda skyddsjaktsbeslut eller allmänna skyddsjaktsbestämmelser. Oftast är 
rådgivningen också förknippad med råd om hur skador ska kunna förebyggas. 
 
Erfarenheterna visar att förfrågningarna om förebyggande åtgärder och begäran om 
skyddsjakt synes öka när en viltart etablerar sig på nya platser. Detta trots att arten i 
många fall inte uppfattas som någon större skadegörare i trakter där den varit etablerad 
under en längre tid. Detta kan ha sin förklaring i att människan fått en annan syn på 
viltarten och också tagit till sig tekniken för att förebygga skador på ett effektivt sätt.  
 
För året rapporteras 318 arbetstimmar och 80 avgivna yttranden och utlåtanden till 
myndigheter i skyddsjaktfrågor. Tiden för kontakter med kommuner, markägare och 
jakträttshavare rapporteras till 414 timmar. 
 
För 2007 har skyddsjakten lagts i Verksamhetsområdet Praktisk jakt och viltvård 
vilket förbundet anser vara en förbättring då området är smalt och mycket väl kan 
inrymmas i detta verksamhetsområde. 
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1.7 Verksamhetsområde Yrkesmässig jägarutbildning 
 
Mål  

- Kompetensen hos landets yrkesjägare är hög 
- Tillgången på utbildade yrkesjägare är i nivå med behovet 
- Utbildningen är objektiv och behandlar till följd därav olika synsätt på jakten 

och viltvården i landet. 
 
Återrapportering 
Jägareförbundet skall redovisa: 

- vilken yrkesmässig utbildning som bedrivits under året (i korthet). 
- Antalet studerande som antagits till utbildningen och antalet som tagit examen 

 
Svenska Jägareförbundet har det övergripande ansvaret för att driva och utveckla den 
yrkesmässiga utbildningen på jaktens och viltvårdens område. Förbundet har också 
ansvar att på lämpligt sätt verka för att jägarkåren bibehåller och utvecklar goda 
kunskaper i viltvård och jakt. 
 
Sedan 1947 har förbundet bedrivit yrkesmässig utbildning inom jakten och viltvården 
på Jägareförbundets fastighet Öster Malma i Södermanland. Till och med 2006 har 
351 Viltmästare, varav 12 kvinnor, utbildats. Nuvarande utbildning sker i nära 
samarbete med Sveriges Yrkesjägareförening och i nära kontakt med 
Jordägareförbundet. Utbildningstiden är fyra och ett halvt år och består av praktik och 
teori. Under fyra år utförs praktik på platser godkända av Sveriges 
Yrkesjägareförening. Den avslutande teoridelen som är sex månader lång är förlagd till 
Öster Malma. Utbildningen på Öster Malma bedrivs vart tredje år med 15-18 elever 
per gång. 
 
Utbildningen ger teoretiska kunskaper om jakt, viltvård, jaktledning, etik i jakten, 
eftersök av skadat vilt, samhällets organisation och struktur kring de jaktliga frågorna 
m.m. För att få behörighet och examineras som viltmästare måste eleven genomgå den 
teoretiska utbildningen på Öster Malma. Erfarenheten visar att nuvarande 
utbildningsvolym väl motsvarar marknadens behov då 14 av de 15 utexaminerade 
viltmästarna 2006 fick jobb i paritet med utbildningen.  
 
Förbundet har också påbörjat planeringen för att gå vidare inom den högre 
utbildningen i syfte att kunna erbjuda beslutsfattare i kommuner, länsstyrelser och 
andra berörda en ”högre” 
kurs i jakt och viltvård. Många beslut som fattas av kommuner och länsstyrelser har 
stor och ibland helt avgörande betydelse för jakten och viltvården. Det är därför viktigt 
att det hos beslutande organ och att det hos dess tjänstemän finns en hög kompetens 
inom områdena jakt och viltvård. Inte minst kunskaper om tillämpningen och 
tolkningen av internationella konventioner och direktiv är viktiga i olika 
beslutsögonblick. Förbundet har inlett arbetet med att ta fram flera olika ”högre” 
temautbildningar bl.a. planeras utbildningar inom ämnesområdena Viltövervakning 
samt Jägarnas viltkontroll i samband med försäljning av vilt.  
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En viktig del i utbildningen är också det praktiska jakt- och viltvårdsarbetet. Genom 
förbundets markinnehav på Öster Malma tillförsäkras eleverna goda möjligheter till 
praktisk jakt och viltvård. Anläggandet av ett stort antal viltvatten i olika naturtyper, 
ett viltvårdsanpassat jord och skogsbruk, ett praktiskt viltvårdsarbete genom 
viltremisser bidrar till detta.  
 
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) förlägger årligen delar av sin 
utbildningsverksamhet till Öster Malma. Under 2006 genomfördes en tio veckor lång 
viltförvaltningskurs med 9 elever. I regel brukar det vara ca 20% kvinnor på dessa 
kurser, vilket inte uppfylldes 2006. Eleverna utbildas inom bl.a. skytte, jaktledarskap, 
praktisk viltvård, viltkännedom, jakt och hundkännedom. 
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