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SUCCE FÖR FÖRBUNDETS 
BROSCHYR OM NATUREN

SKOGSRAPPORT 
FÅR HÅRD KRTIK

STÄRKT SÄKERHET
VID UPPDRAG FÖR NVR

Jägareförbundets broschyr Välkommen till  
naturen gör succé bland Sveriges lärare. På 
tre arbetsdagar beställdes över 22 000 exem-
plar och broschyren blev etta på Utbudets 
beställningslista.  

LÄS MER SID 2

Jägareförbundet anser att rapporten ”Skogs-
skötsel med nya möjligheter”, som en arbets-
grupp under Skogsstyrelsen tagit fram, inte 
når upp till de krav som kan ställas på en 
myndighetsrapport.  
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SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET är en folkrörelse med cirka 155 000 medlemmar. Förbundet bildades 1830 i syfte att rädda viltstammarna, samt att främja en lång-
siktigt hållbar jakt. Principerna att arbeta med både viltets och jaktens förutsättningar står fortfarande i centrum. Svenska Jägareförbundet har även ett Jakt- och 
viltvårdsuppdrag av regeringen att leda den praktiska jakten och viltvården i Sverige.

Jägareförbundet bidrar till polismyndighe-
tens pågående uppgradering av säkerhets-
utrustningen för jägarna i Nationella vilto-
lycksrådet.
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SUCCÉ FÖR 
BROSCHYREN  
VÄLKOMMEN 
TILL NATUREN
Svenska Jägareförbundets 
broschyr Välkommen till 
naturen gör succé bland 
Sveriges lärare.

Som vi berättade i förra nyhets- 
brevet så fick Jägareförbundet  
projektbidrag av Svenskt Friluftsliv 
för att sprida  broschyren Välkom-
men till naturen via Utbudet.se som 
når ut till cirka 90 000 lärare över 
hela landet. Broschyren är nu tryckt och klar. 40 000 exemplar har börjat 
distribueras via Utbudet.se. Tanken var att 20 000 exemplar skulle finnas för 
vårterminen och 20 000 för höstterminen. 

Att broschyren var populär förra året visste vi, men nu har vi slagit rekord! 
På tre arbetsdagar beställdes över 22 000 exemplar och broschyren blev 
topp-ett på Utbudets beställningslista. Förbundet har nu stoppat distributio-
nen för att lärare under hösten också ska få chans att beställa av de 18 000 
exemplar som finns kvar. 

Josefina Höglin, ungdomsansvarig 

NU DRAR 
JAKTSTIGS-
SÄSONGEN 
IGÅNG!
På både Gyttorp Jägar-
duvan och Gyttorp Cup 
är det ett jägarnära skytte 
som liknar jakten. 

Det är både korta och lite längre håll 
men inom de jaktbara avstånden som 
målen finns på. Ibland är det långsam-
ma mål och ibland lite snabbare, som 
det är på jakten där man inte vet var 
djuren kommer. 

Ta med en eller flera jaktkamrater 
också så blir det en trevlig upplevelse. 
Resultaten kommer också ut på Jäga-
reförbundets hemsida. Kika i kalen-
dern när du har en Gyttorp Jägarduva 
eller Gyttorp Cup nära dig. Alla stigar 
har inte anmält sig än till oss, det 
kommer fler under hela våren. Hitta 
en tävling i kalendern HÄR.

MATERIAL TILL 
NYHETSBREVET
Det interna nyhetsbrevet 
kommer ut sista fredagen i 
varje månad. Skicka text och 
bilder till Malou Kjellsson 
på malouk@telia.com. 

VÅTMARKSKONFERENS
PÅ ASPENÄS HERRGÅRD
Den 8-9 maj håller Svensk Våtmarks-
fond sin årliga våtmarkskonferens. 
Platsen är Aspenäs herrgård i Lerum. 

Rubriken för konferensen är ”Alla goda krafter för 
fler våtmarker” med underrubriken ”Vilka hinder 
finns på vägen och hur kan vi tillsammans ta oss 
förbi dem?”

Målsättningen med konferensen är att den ska bli en plattform för diskus-
sioner och genomgång av förutsättningar, problem och möjligheter så att 
våtmarksarbetet blir så effektivt som möjligt. Vilka förenklingar i regelverket 
skulle underlätta våtmarksarbetet? Hur ser finansieringsmöjligheterna ut? 
Vad gäller beträffande samhällets intentioner för fler våtmarker?

Vid konferensen kommer samtliga berörda myndigheter och ett flertal  
organisationer att medverka. Konferensen är öppen för alla med intresse  
och engagemang för återskapandet av våtmarker.

Anmälan ska ske senast den 8 mars. Mer information och program finns på 
www.vatmarksfonden.se

Hans von Essen, generalsekreterare Svensk Våtmarksfond

FAKTA ELLER 
KÄNSLOR?
Viltförvaltningen ska baseras på  
vetenskapligt belagda fakta. Men 
varför blir det inte alltid så? Frågan 
belystes på seminariet ”När politik 
och känslor åsidosätter vetenskapen” 
som Statens veterinärmedicinska an-
stalt (SVA) arrangerade den 6 februari. 
Under dagen gavs exempel som rörde 
såväl viltsjukdomar som varg- och 
elefantförvaltning. Läs mer HÄR.
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https://jagareforbundet.se/jakt/skytte/skyttenyheter/2019/02/nu-drar-jaktstigssasongen-igang/
https://jagareforbundet.se/vilt/viltnyheter/2019/02/fakta-eller-kanslor-i-viltforvaltningen/
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JAQT - ETT VIKTIGT VERKTYG 
FÖR ATT NÅ FLER KVINNOR
1-2 februari samlades JAQT-ansvariga från 14 län på  
Öster Malma för att diskutera hur nätverket ska utvecklas 
och för att sätta riktlinjer för det fortsatta arbetet med att 
få fler kvinnor som medlemmar i Jägareförbundet.

– På många håll i landet pågår en aktiv JAQT-verksamhet sedan många år till-
baka, men den kan alltid utvecklas. Det är därför det här nationella mötet är 
viktigt, för att diskutera framtiden, hitta nya samverkansformer och utbyta 
erfarenheter, säger Josefina Höglin som är nationellt ansvarig för nätverket.

Den 31 december 2018 hade Jägareförbundet 13 659 kvinnliga medlemmar. 
Det var en ökning med 525 kvinnor jämfört med föregående år. Målet i verk-
samhetsplanen är att öka antalet kvinnliga medlemmar med tolv procent till 
2020. JAQT är ett viktigt verktyg för att nå dit.

– Det är bra att vi nu har fått ett tydligt nationellt mål i verksamhetsplanen. 
Det innebär att vi måste växla upp arbetet med att värva fler kvinnliga med-
lemmar men också hitta nya vägar för att nå ut till fler kvinnor – och få fler 
att börja jaga. Under de här dagarna har vi kommit fram till hur vi ska göra 
det och vi ser alla fram emot det fortsatta arbetet, säger Josefina Höglin.

”DET ÄR  
SERIÖST MÅNGA  
TALGBOLLAR”
”Svenska jägare lägger en 
halv miljard på viltvård 
varje år. Det är seriöst 
många talgbollar.”

Citatet ovan är från kampanjen Gilla 
en jägare. För landets jägare är det 
självklart att ställa upp när de vilda 
djuren har det som svårast, det är en 
naturlig del av viltförvaltningen. Få, 
om några, intressegrupper gör så stora 
och ideella naturvårdsinsatser som 
svenska jägare. 

En viltvårdsinsats kan vara allt från 
att sätta upp en fågelholk, anlägga, 
viltvatten, lähäckar, kantzoner, bryn, 
buskage, utföra predatorkontroll, 
stödutfodring till ett viltanpassat och 
varierat jord- och skogsbruk. 

Visste du att:
1. Svenska jägare lägger 2-3 miljoner  
 dagar årligen på viltvård.
2. Över en halv miljard kronor lägger 
 jägarna ur egen ficka på viltvårds- 
 åtgärder. Varje år.
3. Jägarnas insatser skapar större  
 biologisk mångfald och variation  
 i landskapet.
4. Tack vare att jägarna utfodrar vilt,  
 ökar överlevnaden, minskas skador  
 och ökar reproduktionen.
5. Mångfalden gynnas också av 
  jägarnas viltvårdsinsatser.
6 .I jägarexamen ingår kunskap om  
 hur man löser viltets problem med  
 föda, skydd och vatten. 
7. Jakt är också viltvård. Jakt på röd- 
 räv  är till exempel avgörande för  
 att vi lyckats behålla fjällräven i  
 Sverige.
8. 84 procent av jägarna anser att  
 viltvård ger ett vackrare landskap.
9. Hälften av våra skogsägande jägare  
 anpassar sin skogsskötsel för viltet.
10. Jakten är en del av vårt kulturarv  
 och i viltvården ingår ofta att vårda  
 och bevara kulturlämningar som  
 lövtäkter, åkerholmar, skogsbryn.  
 Viltvård = kulturvård.

Läs mycket mer om viltvård på Gilla 
en jägare HÄR.

MÖTE MED LRF PÅ ÖSTER MALMA
Jägareförbundet diskuterade gemensamma utmaningar, 
konfliktytor som behöver hanteras och samarbets- 
frågor när Palle Borgström och Thomas Bertilsson från 
lantbrukarnas riksförbund (LRF) besökte Öster Malma i 
slutet av februari.

Det är Torbjörn Larsson, Jägareförbundets ordförande, och Palle Borgström, 
LRF:s ordförande, som har tagit initiativ till att ha regelbundna möten och 
avstämningar. Syftet med att ha regelbundna möten är att hitta samarbete 
när det finns möjligheter samt att ha en dialog kring ställningstaganden i 
aktuella frågor.

– Detta gör att vi idag har löpande dialog och samverkan med LRF. Detta är 
viktigt. LRF är en av våra gamla och viktiga samarbetsorganisationer, säger 
Torbjörn Larsson.

https://jagareforbundet.se/gilla-en-jagare/viltvard/
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UTREDNING FÖR 
ENKLARE VILD-
SVINSREGLER
Livsmedelsverket har nu 
inlett arbetet med att ta 
fram enklare regler vid 
försäljning av vildsvinskött. 
Regeringsuppdraget ska  
redovisas 30 november.

Att förenkla reglerna för när en jägare 
får sälja vildsvinskött direkt till konsu-
ment, utan att behöva ta vägen via en 
vilthanteringsanläggning, har länge 
varit ett önskemål från organisationer 
och politiker. Livsmedelsverket fick 
regeringens uppdrag i somras, efter en 
lång tids debatt, om vad som kan göras 
för att öka efterfrågan på vildsvinskött, 
och därmed stimulera till en ökad jakt 
för att hålla ner stammen.
 
VOLYMER OCH KOSTNADER
Dåvarande landsbygdsminister 
Sven-Erik Bucht (S) sa vid flera till- 
fällen, bland annat i riksdagsdebatter, 
att han var positiv till att reglerna för-
enklades, men att det inte fick ske till 
priset av försämrad livsmedelshygien 
eller sämre köttkvalitet. 

Livsmedelsverket ska inte bara lämna 
förslag på förenklade regler, utan ock-
så analysera vilka volymer vildsvin-
skött som på så sätt görs tillgängligt på 
marknaden, och vilka kostnader det 
skulle innebära.

Den 26 februari tog arbetet fart på all-
var då Livsmedelsverket arrangerade 
en workshop med ett 20-tal deltagare. 
Bland andra Jordbruksverket, SVA och 
Naturvårdsverket.
 
TYSK MODELL
I uppdraget ingår att Livsmedelsverket 
också ka ta intresseorganisationer till 
hjälp i arbetet med att få fram förslag 
till enklare regler. Svenska Jägareför-
bundet har tillsammans med Lantbru-
karnas riksförbund tidigare lanserat 
ett förslag som bygger på en tysk 
modell där man tagit fram metoder 
för att garantera att trikinsmittat kött 
inte kommer ut i handel.

Jan Henricson, Svensk Jakt

FORTBILDNINGSDAGAR OM  
FODERSKAPANDE ÅTGÄRDER 
OCH VILTÖVERVAKNING
Den 11-13 februari samlades jaktvårdskonsulenter och 
annan personal på Öster Malma för de årliga fortbild-
ningsdagarna. Syftet med sammankomsten är att bidra 
till att upprätthålla en hög kompetens kring olika jakt-
liga frågor, inklusive det vetenskapliga kunskapsläget, 
samt ge möjlighet till diskussion och reflektion. 

Programmet avspeglade den bredd av frågor som förbundet arbetar med. 
Bland punkterna fanns älg och skog, Ektörne som arbetsverktyg i kronför-
valtningen, möjliga klimateffekter på älg och annat vilt, information om 
internationella flyttvägsbaserade förvaltningsplaner för gäss, utsättning av 
fågel, den pågående jakttidsprocessen, invasiva arter, samt arbetet som pågår 
i Sverige med att ta fram en beredskapsplan för afrikansk svinpest.

VILD OCH  
BORTSKÄMD
Nils Carlsson från 
länsstyrelsen i 
Skåne presentera-
de samarbetspro-
jektet ”Vild och 
Bortskämd” som 
förbundet del-
tagit i tillsammans 
med många andra 
organisationer. 
Projektets mål är 
att visa hur man 
kan arbeta med 
foderskapande åtgärder i landskapet för att minska skador på jord- och 
skogsbruk. Att arbeta med foderskapande är ett alternativ till en del former 
av utfodring. Foderskapandet bidrar dessutom till att skapa ett vackert och 
artrikt landskap, där det finns mer vilt som är jämnare fördelat i markerna. 
Projektets inspirationsfilmer om foderskapande i skogs- och jordbruksmark 
finns på youtube, se filmerna HÄR.

NY METOD FÖR ATT SKATTA AVSKJUTNING
Viltövervakning är en prioriterad fråga för förbundet de närmsta åren. Tom 
Lindström från Linköpings universitet beskrev en ny metod för att skatta av-
skjutning som är under utveckling. Med hjälp av den nya metoden kommer 
det i framtiden bli lättare att avgöra när en förändring i avskjutningen kan 
betraktas som statistiskt säkerställd, det vill säga när man säkert kan säga att 
avskjutningen ökat eller minskat sedan ett tidigare år. Generellt sett beror 
säkerheten i skattningen på hur många jaktlag som rapporterar till viltdata. 

ÖKA RAPPORTERINGEN TILL VILTDATA
Göran Bergqvist, viltövervakningsansvarig på förbundet, redogjorde för 
arbetet med att öka avskjutningsrapporteringen till Viltdata. Förbundets  
mål - som fastställdes inom Jakten på Framtiden - är att denna ska öka till  
40 procent av jaktarealen till 2024. Om ökningen som skett det senare året 
håller i sig kan målet nås. Möjligheten att i framtiden börja använda vilt- 
kameror i viltövervakningen diskuterades också.

Bodil Elmhagen, forskningskommunikatör

https://www.youtube.com/channel/UCoongOhREnwQZa65BqZ95rA/videos 
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UTBILDNING FÖR REGION MITT 
Den 16-17 februari genomfördes en ledarutbildning på 
Öster Malma för Region Mitt. 

Det var den andra av tre pilotutbildningar som genomförs i samarbete med 
Studiefrämjandet för att se hur förbundet ska utveckla en bra ledarskaps-
utbildning framöver. Kursledare var Hans Jonsson och Krister Lergård från 
Studiefrämjandet i Karlstad. Deltog gjorde främst ungdomsansvariga och 
styrgruppsmedlemmar från Unga Jägare i Region Mitt. Den 9-10 mars är det 
dags för samma utbildning i Region Syd.

Josefina Höglin, ungdomsansvarig 

SLUTAR EFTER 
TOLV ÅR I  
STYRELSEN
Torbjörn Lövbom ställer  
inte upp för omval till  
Jägareförbundets styrelse. 
Mikael Samuelsson, läns-
ordförande i Norrbotten,  
är valberedningens första-
val som ersättare för Tor-
björn Lövbom.

Torbjörn Löv-
bom har suttit i 
i styrelsen i tolv 
år, med förtro-
endeuppdrag 
som förbunds-
styrelsens andra 
vice ordförande, 
ordförande i 
Rovdjursrådet 
och ansvarig för 
rovdjursfrågorna. 
Vid fyllda 60 år anser han att det kan 
vara läge att lägga tiden på annat. Han 
tänker fortsätta som en fri debattör, 
och ägna sig mer åt ungdomar och 
Jägarexamen.

Torbjörn Lövbom sitter kvar på sina 
poster fram till Jägareförbundets års-
stämma, som i år hålls i juni på Öster 
Malma. Läs mer HÄR.

FÖRSTAVAL SOM ERSÄTTARE
Mikael Samuelsson, ordförande i  
Jägareförbundet Norrbotten, är val- 
beredningens val som ersättare för 
Torbjörn Lövbom. I förbundsstyrelsen 
hoppas Mikael Samuelsson på ett fort-
satt fokus på medlemsfrågor, jaktens 
framtid och jaktens roll i samhället.

BEHÖVER BLI FLER
– Jag brinner för löshundsjakten, och 
att vi i framtiden ska ha möjlighet att 
jaga. Vi behöver också bli fler i förbun-
det och stå upp för jakten i den allmän-
na debatten. Det är strategiskt viktiga 
frågor, säger Mikael Samuelsson.

På övriga poster i förbundsstyrelsen 
har valberedningen föreslagit omval.
Läs mer HÄR.

Boo Westlund, Svensk Jakt

FÖRBUNDET TAR VIKTIGT STEG 
I DIGITAL VILTÖVERVAKNING
Sedan 1939 har Svenska Jägareförbundet arbetat med 
och fortlöpande utvecklat viltövervakningen i Sverige 
– nu tar förbundet nästa steg.

Med ny teknik får Jägareförbundet bättre kunskap om viltet, vilket ger ännu 
bättre förutsättningar för en regional och lokal viltförvaltning. Därför kommer 
samarbetet med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) att fördjupas vad avser 
metoder för digital inhämtning av fakta och analys av landets viltstammar.

BÄTTRE UNDERLAG
– Vi använder redan viltkameror som ett varningssystem för invasiva arter 
som mårdhund och tvättbjörn och de används i rovdjursförvaltningen av 
bland annat länsstyrelsen, säger generalsekreterare Bo Sköld.
– Jägareförbundet inleder nu ett digitalt utvecklingsarbete i viltövervakning-
en. Det långsiktiga målet är att förbundet ska kunna ge ett bättre faktabaserat 
och användarvänligt underlag i den lokala samt regionala viltförvaltningen. 
För att nå det målet kommer vi att samarbeta med SLU. Planeringen inleds 
nu för att systematisera och utveckla metoder för att nyttja digitala lösningar 
som kameror, drönare och artificiell intelligens inom viltförvaltningen.

SKA UTVECKLA METODER
– Vi har en lång tradition av samarbete med Jägareförbundet när det gäller 
metodutveckling inom viltförvaltning. Det är naturligt att fördjupa samarbe-
tet avseende ny teknik i viltövervakningen, säger Göran Ericsson, professor 
vid Sveriges lantbruksuniversitet.

https://svenskjakt.se/start/nyhet/slutar-efter-tolv-ar-i-forbundsstyrelsen/
https://svenskjakt.se/start/nyhet/lansordforande-foreslas-ta-plats-i-forbundsstyrelsen/
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EFTERSÖK
I FRAMTIDEN
Över hela landet bidrar en 
stor mängd människor till 
att göra Jägareförbundets 
eftersöksverksamhet möjlig.

Eldsjälarna i förbundets eftersöksverk-
samhet har många olika roller men 
gemensamt är målet om att hela tiden 
förbättra våra möjligheter, och vår 
förmåga, att göra eftersök. 

Under detta och nästa år fortsätter 
resan. Det innebär bland annat: flera 
säkerhetssatsningar, att erbjuda våra 
sju olika utbildningar inom eftersök, 
mer kommunikation med resten av 
förbundet om vad som görs inom 
eftersöksverksamheten, och varför.

Vi planerar också att fortsatt bidra till 
Nationella viltolycksrådets arbete med 
allt som rör arbetsmiljö och nya regel- 
verk. Samt även att utveckla Efter-
söksassistans, som är ett nätverk att 
vända sig till för jägare som av någon 
anledning vill ha hjälp med kontroll-
spårning eller eftersök.

Verksamhetsplan för eftersöksverk-
samheten 2019 och 2020 kan du läsa 
HÄR.

Markus Olsson,  
eftersöks- och kommunikationssamordnare

STÄRKT SÄKERHET  
VID UPPDRAG FÖR NVR
Jägareförbundet bidrar till polismyndighetens på- 
gående uppgradering av säkerhetsutrustningen för 
jägarna i Nationella viltolycksrådet.

Polismyndigheten jobbar sedan en tid hårt på att bättra arbetsmiljön för 
jägarna i Nationella viltolycksrådet (NVR). Bland annat ser man över all 
säkerhetsutrustning och avser uppgradera utrustningen. I det arbetet kom-
mer Jägareförbundets kunskaper och insikter väl till pass. Inte minst läns- 
ansvariga jägare och samordningsansvariga lokalt fångar eftersöksjägares 
och kontaktpersoners behov av säkerhetsutrustning i olika delar av landet.

Självfallet är Jägareförbundet mycket mån om att jägarna som gör NVR-upp-
drag ska ha utmärkta förutsättningar. Därför kommer förbundet trycka på 
behovet av funktionell, smidig och ändamålsenlig utrustning, utöver att 
den givetvis ska skapa säkrast möjliga arbetsmiljö. Kort sagt ska alla delar av 
säkerhetsutrustningen bättras. Och nya delar tillkomma. Det gäller både var-
ningsskyltar och varningslampor omkring olycksplatsen. Det gäller varsel-
utrustning till hunden. Och inte minst säkerhetsutrustningen som personen 
som utför NVR-uppdrag har.

En del ny utrustning finns redan för beställning av polismyndigheten, som 
har arbetsmiljöansvaret för NVR-uppdragstagarna. Denna utrustning har 
också börjat delas ut till jägarna på en del håll. Redan i april kommer flera 
uppgraderade och nya delar för utplacering i trafikmiljön.      

Markus Olsson, eftersöks- och kommunikationssamordnare
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HJÄLP MED  
EFTERSÖK
Vill du känna tryggheten 
i att enkelt kunna nå ett 
duktigt eftersöksekipage? 
Nu når du enkelt ekipagen i 
Eftersöksassistans. 

Gå in på jagareforbundet.se/ea. Lägg 
till webbadressen på din hemskärm, 
så gör du det enkelt för dig själv om 
olyckan skulle vara framme. Idag finns 
Eftersöksassistans i Västra Götaland 
och Västmanland, men målet är att 
snart finnas i flera län.

Markus Olsson,  
eftersöks- och kommunikationssamordnare

VÄRDEFULLA FÖRSÄKRINGAR
Flera försäkringar täcker om olyckan är framme under 
trafikeftersök, initierat av polisen. 

Som medlem i Svenska Jägareförbundet ingår försäkringar som är värde-
fulla för eftersöksjägare. Medlemskapet ger dig och din hund skydd genom: 
Ansvarsförsäkring, Olycksfallsförsäkring och Trafikeftersöksförsäkring för 
hund. Dessutom har polismyndigheten tecknat en samlingsförsäkring som 
motsvarar det personskadeskydd som anställda vanligen har.
Läs mer om de olika försäkringarna HÄR.

Markus Olsson, eftersöks- och kommunikationssamordnare

https://jagareforbundet.se/jakt/eftersok/nyheter-viltolycka/2019/01/stort-engagemang-i-eftersok/
https://jagareforbundet.se/jakt/eftersok/nyheter-viltolycka/2018/01/forsakringsskydd-under-nvr-uppdrag/
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SÅ BLIR ETT 
SVERIGE 
UTAN JÄGARE
Det finns många människor 
som vill förbjuda jakt. Det 
har till och med inlämnats 
riksdagsmotioner med det 
kravet. Men vilka följder 
skulle det få om ett sådant 
förbud realiserades?

Det är naturligtvis svårt att förutspå 
vad som skulle hända i ett längre 
perspektiv. Det visar bland annat skol-
boksexemplet som så flitigt användes 
på 1960-talet för att belägga naturens 
underbara ordning. En grupp älgar 
hade tagit sig till ön Isle Royal i Övre 
Sjön (Lake Superior) i Nordamerika, 
där de förökade sig så snabbt att växt-
ligheten utarmades. Sedan kom en 
grupp vargar till ön. Vargarna började 
ta älg och stabiliserade älgstammen på 
en nivå som inte överskred öns bär-
förmåga. Men idealtillståndet varade 
inte så länge. De följande åren nötte 
vargarna successivt ner sitt näringsun-
derlag och när sista älgen var uppäten 
var vargarna tvungna ge sig i väg. 

FÖRST MÄRKS INGENTING
Utvecklingen under jaktförbud är 
däremot något enklare att förutspå i 
ett kortare perspektiv.
– Första året utan jakt skulle det nog 
inte märkas så mycket överhuvud-
taget, säger riksjaktvårdskonsulent 
Daniel Ligné. De stora förändringarna 
skulle bli uppenbara från och med 
andra och tredje året samt därefter.

OSKYGGA DJUR
– Det allra första jag tror vanligt folk 
skulle lägga märke till är en tilltagande 
oskygghet bland vilda djur och fåglar. 
Det känner vi till från exempelvis 
Holland, där det i princip råder jakt-
förbud och där man har stora problem 
med oskygga gäss. Oskygghet är en 
påtaglig beteendeförändring hos vilt 
som inte jagas. Man kan därför säga att 
jakt generellt har en ”uppfostrande” 
effekt. Det är också en erfarenhet som 
vargjakten här hemma gett oss.
Läs hela Bernt Karlssons artikel från 
Svensk Jakt HÄR.

SKOGSRAPPORT FÅR HÅRD 
KRITIK AV JÄGAREFÖRBUNDET
Svenska Jägareförbundet anser att rapporten ”Skogs-
skötsel med nya möjligheter”, som en arbetsgrupp 
under Skogsstyrelsen tagit fram, inte når upp till de 
krav som kan ställas på en myndighetsrapport. 

Kritiken som Jägareförbundet riktar mot arbetsgruppens rapport baserar sig 
på en omfattande granskning av forskningresultat inom de sakområden som 
rapporten behandlar. Genomgången visar tyvärr en dålig samstämmighet 
mellan forskningsläget och förslagen.
– Slutsatserna och föreslagna åtgärder i rapporten blir fel eftersom de är bas- 
erade på felaktiga grunder, säger förbundets ordförande Torbjörn Larsson.

ENSIDIGT OCH FELAKTIGT
Förbundet anser därtill att det är 
slående hur remissen ensidigt och 
felaktigt lyfter fram klövviltets bete 
som ett hot mot biologisk mång-
fald. All internationell och historisk 
erfarenhet visar att måluppfyllna-
den i naturresursförvaltning ökar 
med ökad lokal delaktighet. Flera 
av förslagen i rapporten pekar dock 
åt motsatt håll.

– Förbundet anser att fakta, dialog, 
lokal delaktighet mellan markägare 
och jägare är avgörande faktorer 
för en långsiktigt framgångsrik 
viltförvaltning. Vi har sedan flera år 
tillbaka en överenskommelse med 
ett antal skogliga organisationer 
om hur förvaltningen ska fungera. 
Detta synsätt på älgförvaltningen 
borde ha funnits med i rapporten.

HITTA LÖSNINGAR TILLSAMMANS
Svenska Jägareförbundet har den största respekt och förståelse för att klöv-
viltet lokalt kan åsamka kännbara betesskador.
– Naturligtvis står förbundet på medlemmarnas och jaktens sida samtidigt 
som vi vill hitta lösningar tillsammans med skogsbruket.

Den svenska älgstammen har årligen minskat sedan den nya älgförvalt- 
ningen infördes 2012, eftersom det har varit ett mål i förvaltningen.
– Att föreslå tidsatta ultimatum för när modellen måste ses över och göras 
om riskerar att bryta denna trend. Att ifrågasätta ett system på osakliga grun-
der, är säkert inte rapportens syfte, men det medför att rapportens trovärdig-
het och objektivitet inte kan accepteras.

KAN INTE ANVÄNDAS SOM UNDERLAG
– Svenska Jägareförbundet har många synpunkter på rapportens innehåll, 
vilka vi framför i vårt remissvar. Rapporten håller helt enkelt inte den kvali-
tet som gör att den kan användas som underlag till förändringar av dagens 
älgförvaltningssystem, vilket verkar vara ett av rapportens syften, säger 
Torbjörn Larsson.

Läs remissvaret HÄR. Eventuella sakfrågor kring remissvaret besvaras av 
riksjaktsvårdskonsulent Daniel Ligné.

https://svenskjakt.se/start/nyhet/sa-blir-ett-sverige-utan-jagare-och-jakt/
https://jagareforbundet.se/aktuellt/forbundsnyheter/2019/02/skogsstyrelsen/
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För fem år sedan beslutade riksdagen om 
en ny rovdjurspolitik som skulle minska 
konflikterna kring framför allt vargen.  
Naturvårdsverket fick möjligheter och 
ansvar att agera. ”Men det har inte blivit 
någon förändring. Ansvarig myndighet har 
inte genomfört riksdagsbeslutet. Nu måste 
politikerna se till att beslutet genomförs.” 
Det säger Torbjörn Lövbom, ordförande i 
Jägareförbundets rovdjursråd.

Jägareförbundet har under många år arbetat för att rovdjurs-
politiken ska utgå ifrån de människor som drabbas. Detta har 
varit ett av de viktigaste argumenten för att få en fungerande 
förvaltning. Saknas stöd och förtroende för vargförvaltning-
en från de som drabbas är den dömd att misslyckas. 

Som en konsekvens därav vill Jägareförbundet att stammen 
ska innehålla så får vargar som möjligt, maximalt 150 djur. 
Därtill får inte stammen vara koncentrerad till några få 
län och de som lever med vargen måste ha möjligheter att 
påverka besluten och sin vardag.

JÄGAREFÖRBUNDETS STÅNDPUKTER
– Vi har nu tagit fram ett antal ståndpunkter som tydliggör 
vår inställning till vargen och vargförvaltningen. Det är 
inget nytt i sak, men vår ambition är att vara tydlig med vad 
vi tycker, säger Torbjörn Lövbom.
 
All viltförvaltning ska vara långsiktig, hållbar och förutsäg-
bar. Vargförvaltningen, och rovdjursförvaltningen, är tyvärr 
inget av detta.

– Det är oerhört viktigt att politiska beslut i vårt högsta 
beslutande organ faktiskt genomförs. Tilltron till rovdjurs-
förvaltningen och demokratin urholkas om myndigheter 
kan driva en sakfråga till något annat än beslutet – eller att 
inte genomföra det.

VÄLDIGT LITE HAR HÄNT
Torbjörn Lövbom menar att Naturvårdsverket tillåtits höja 
nivån för gynnsam bevarandestatus, tillåtits att inte dele- 
gera beslutsrätt till länsstyrelser, tillåtits hålla på med in- 
direkt styrning av länsstyrelserna och mycket annat.

– En av de viktigaste delarna i riksdagsbeslutet var att kon-
centrationerna – där vargstammen är som tätast – skulle 
minska. Det har gått fem år sedan riksdagen satte ner foten, 
men väldigt lite har hänt. Nu måste politikerna ta sitt an-
svar. Antingen ska riksdagsbeslutet genomföras eller så får 
våra folkvalda fatta ett annat beslut.

GROGRUND FÖR ILLEGAL JAKT
Eftersom vargförvaltningen inte genomförts har Jägare-
förbundet ett antal gånger uttryckt en oro för att denna 
”icke-förvaltning” kan skapa grogrund för illegal jakt.

– Förbundet är tydligt emot alla former av illegal jakt. Där-
för lägger vi all vår energi för att se till att vi får en bra och 
förutsägbar legal förvaltning. Men det känns tyvärr som 
vi är långt ifrån en förvaltning som har ett brett stöd av de 
som påverkas av vargen.

Jägareförbundets argument kring de bakomliggande orsa-
kerna till illegal jakt har fått stöd i SLU-forskaren Erica von 
Essens avhandling. Hon menar att den illegala jakten på 
varg i många landsändar ses som civil olydnad, inte som 
brottslig verksamhet. Den illegala jakten är också en politisk 
markering, eftersom många på landsbygden och i vargrevi-
ren känner sig utlämnade och utan möjligheter att påverka 
sin situation.

SÄTT MÄNNISKORNA I CENTRUM
– Illegal jakt är alltid fel, men om man förstår de bakom- 
liggande orsakerna är det alltid lättare att lösa problemen. 
Då är det också rimligt att samhället – och politikerna 
– agerar så vi får bort den illegala jakten. Den första åtgär-
den borde vara att sätta människorna i centrum, samt att 
genomföra de politiska beslut som redan är tagna, säger 
Torbjörn Lövbom.

Läs Jägareförbundets ståndpunkter om varg och varg- 
förvaltning HÄR.

FOTO: MOSTPHOTOS

POLITIKERNA 
MÅSTE FULLFÖLJA 
ROVDJURSBESLUTET

https://jagareforbundet.se/aktuellt/forbundsnyheter/2019/02/politikerna-maste-fullfolja-rovdjursbeslutet/
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FÖRSLAG TILL 
NYA JAKTTIDER 
UTE PÅ REMISS
Jägareförbundet skickade 
i början av februari ut ett 
underlag med nya jakttider 
för diskussion och syn-
punkter i länsföreningar 
och kretsar. 

Någon större översyn av jakt- 
tiderna har inte gjorts sedan början 
på 2000-talet. Processen som nu 
satts igång inom Jägareförbundet, där 
förhoppningen är att så många som 
möjligt deltar, ska genomföras under 
vårvintern.

– Målet är att förbundet ska lämna ett 
gemensamt förslag till Naturvårds- 
verket i början av mars. Efter det vid-
tar en process i jakttidsberedningen. 
Jag bedömer att det blir fler remisser, 
möten och diskussioner inom förbun-
det innan det hela är klart. Slutligen är 
det regeringen som fastställer de nya 
jakttiderna som ska börja gälla jaktåret 
2020-21, säger riksjaktvårdskonsulent 
Daniel Ligné. Läs mer om förslagen på 
nya jakttider HÄR.

Jan Henricson, Svensk Jakt

TA I MED HÅRDHANSKARNA MOT
DJURRÄTTSTERRORISTERNA
Göteborgs Postens granskning av djurrättsaktivismen 
har riktat strålkastarljuset mot ett stort samhälls- 
problem. – Vi ser behov av förbättrad lagstiftning och 
tydligare instruktioner till rättsvårdande instanser. Så 
här får det inte fungera, säger Torbjörn Larsson, Jäga-
reförbundets ordförande.

Granskningen av djurrättsaktivismen har medfört att allmänheten fått större 
kännedom hur rena terrormetoder används för att skrämma bönder som 
har djurhållning. Dödshot, hot om sabotage, hot mot familjemedlemmar har 
blivit vardag för de som blir måltavlor för aktivisterna.

INTE BARA BÖNDER DRABBAS
– Men det är inte bara bönder som drabbas. Alla former av djurhållning, häst-
gårdar, pälsindustri, jakt och andra verksamheter får känna av deras våld 
och hot. Tyvärr sker detta utan att rättssamhället agerar kraftfullt. Så här 
får det inte vara. Lagliga verksamheter som jordbruk och jakt måste kunna 
genomföras utan att vanliga människor ska riskera att utsättas för hot.
Torbjörn Larsson menar att det är gripande att höra de vittnesmål som fram-
kommer när aktivisterna ger sig på barn och familjer till brukare.

– Det är vedervärdigt och visar djurrättsaktivisternas brutala hänsynslöshet.
Samtidigt anser han att det är problematiskt när myndigheter och andra ser 
aktivisterna som en samtalspart likt alla andra. 
– De som använder hot om och våld som metod ska aldrig mötas med dialog. 
Här måste samhället vara mycket tydligt, säger Torbjörn Larsson.

SABOTAGE I ALMEDALEN
Inom jakten har det uppmärk-
sammats flera olika händelser 
där aktivisterna har saboterat, 
hotat och förstört. Även Jägare-
förbundets politikerutfrågning 
i Almedalen 2018 drabbades av 
sabotage.

– Vi tillkallade då polis, med det 
fanns en stor osäkerhet kring 
hur de kunde agera. Vilket inne-
bar att det tog lång tid innan 
de gjorde något och det direkt-
sända demokratiska samtalet 
påverkades negativt.

DET HAR GÅTT ALLDELES FÖR LÅNGT
Jägareförbundet har arbetat med frågan under lång tid och välkomnar 
verkligen LRF:s tydliga, drivande och viktiga arbete i frågan. Förbundet har 
kontaktat regering och riksdag och upplyst politikerna om de omfattande 
problem som aktivisterna skapar.

– Men det har nu gått så långt att regering och riksdag behöver agera. Det be-
hövs en förbättrad lagstiftning och tydligare instruktioner till rättsvårdande 
instanser hur de ska agera för att terrorn ska stoppas, beivras och straffas.
 Jägareförbundet kommer enskilt och tillsammans med andra intressenter 
agera. Det har gått alldeles för långt. Nu behöver rättsstaten ta i med hård-
handskarna mot djurrättsterroristerna, säger Torbjörn Larsson.

FOTO: MAGNUS RYDHOLM

LÄSVÄRT 
PÅ BLOGGEN
Du läser väl Jägarbloggen? Ett av de 
senare inläggen tar också upp djur-
rättsterroristerna och har rubriken 
” Vad djurrättsterroristerna missar 
helt”. Läs inlägget HÄR.

https://svenskjakt.se/start/nyhet/debatt-att-vanta-efter-forslag-till-nya-jakttider/
https://blogg.jagareforbundet.se/2019/01/28/vad-djurrattsterroristerna-missar-helt/
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BRUNST-
UPPEHÅLLET 
I ÄLGJAKTEN 
BLIR KVAR
I slutet av februari hade 
viltförvaltningsdelega- 
tionen i Västerbotten sam-
manträde. På dagordning-
en stod jakttiderna för älg 
de kommande tre åren. 

Skogsbolagen har önskat att brunst- 
uppehållet slopas men en majoritet 
av ledamöterna röstade för att behål-
la uppehållet i jakten under älgens 
brunstperiod. En seger för jägarnas 
representant i delegationen.

FÖRBUNDETS ÄLGPOLICY
Jägareförbundet klubbade under 
förbundsstämman i Kiruna i juni förra 
året en älgpolicy. Tanken med den 
är att förtydliga den gemensamma 
inriktning som Jägareförbundet ska ha 
inom jakt och viltförvaltning. Där står 
det specifikt att jakt inte ska bedrivas 
under älgens brunstperiod. Detta 
grundar sig på etiska, biologiska och 
samhälleliga faktorer.

ÖKA MÅLUPPFYLLNADEN
Skogsbolagen däremot vill slopa 
brunstuppehållet för att öka målupp-
fyllnaden i länet. I en rapport som 
Jägareförbundet Västerbotten skri-
vit, visar det sig dock att man inte 
ökar måluppfyllnaden med slopat 
brunstuppehåll. Snarare har Väster-
botten en högre måluppfyllnad än 
Norrbotten sett till älgskötsel- och 
licensområdenas avskjutningsmål. För 
några år sedan slopades brunstuppe-
hållet i Norrbotten.

NÖJD ORDFÖRANDE
KG Abramsson, ordförande för Jägare-
förbundet Västerbotten och jägar-
representant i delegationen, är mycket 
nöjd över att brunstuppehållet blir 
kvar.
– Visst är det här en seger. Det är en 
mycket viktig fråga för oss och vi har 
jobbat hårt för att uppehållet ska vara 
kvar, säger han.

Lars-Henrik Andersson, Svensk Jakt

SLUTA JAGA 
LEGALA VAPENÄGARE
Regeringen har skickat en remiss till lagrådet som före-
slår hur lagstiftningen ska ändras för att implementera 
EU:s vapendirektiv i Sverige. Även om det bara är ett 
fåtal jägare som påverkas är Jägareförbundet inte nöjt. 

Genom ett intensivt arbete 
och ett tydligt remissvar har 
Svenska Jägareförbundet 
bidragit till att det endast är 
ett fåtal jägare som påverkas 
av implementeringen av 
vapendirektivet. Främst är 
det jägare som har halvauto-
matiska kulgevär med löstag-
bara magasin med fler än tio 
skott som påverkas. Andra 
skytteorganisationer påver-
kas tyvärr betydligt hårdare 
än jägarna.
– Det finns undantagsmöjligheter i direktivet, men dessa har inte regeringen 
använt – fullt ut.  Då kan regeringen svårligen påstå att man genomför en mini-
miimplementering av vapendirektivet, säger generalsekreterare Bo Sköld. 

LEGALA VAPEN INGET PROBLEM
Men det som Jägareförbundet är mest missnöjt över är EU:s och lagstiftarens 
syn på legala vapenägare och deras vapenanvändning.
– Legala vapen är inget problem i Sverige. Legala vapenägare sköter sig utan 
anmärkning och följer de stränga regler Sverige har. Att sätta tuffare regler 
för människor som redan följer lagstiftningen minskar inte den vapenrelate-
rade brottsligheten. Det försvårar bara legal vapenanvändning.

– Grunden för att vi i Sverige ska kunna genomföra en jakt med hög etik 
ligger i att jägarna tränar skytte. Därför måste det finnas bra förutsättningar 
för såväl övningsskytte som tävlingsskytte vid skjutbanorna runt om i landet. 
Idag känner ideellt engagerade människor sig misstänkliggjorda. Kan inte 
skytteverksamheten och tävlingsverksamheten genomföras på ett enkelt sätt 
riskerar vi sämre skyttekunskaper i jaktsammanhang. Och det vore mycket 
olyckligt, säger Bo Sköld. 
 
SKULLE MINSKA KRÅNGLET
Jägareförbundet arbetar för jaktens och medlemmarnas bästa. Därför ligger 
förbundets fokus på vapen som används för jakt och jaktskytteträning, samt 
de skjutbanor som används för jaktskytteverksamheten.
– Men vi samverkar med andra sportskytteorganisationer. Det har vi gjort 
under flera år, bland annat i arbetet med dessa frågor. Tillsammans står vi 
upp för skytterörelsen i Sverige, säger Bo Sköld. Han understryker att han 
hoppas regeringen tar till sig av den kritik som kommit fram, sedan lagråds-
remissen blev offentlig.

– Det finns några saker som är enkla att ändra och som skulle minska krång-
let med implementeringen av direktivet, samt förenkla för både skytteverk-
samheten och jägarna. Den möjligheten borde regeringen utnyttja. 
– Därtill tycker vi att alla positiva delar, som till exempel att ta bort licenskrav 
för ljuddämpare, borde ha kommit samtidigt med implementeringen av 
EU-direktivet. Nu har regeringen valt ett annat genomförande för detta och 
då borde den kunna vara tydlig med när detta ska genomföras.
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FÖRBUNDET 
KASTAR LOSS
Den 23 mars väntar intres-
santa seminarier, föreläs-
ningar och en jaktmässa 
ute till sjöss.

Det är Swedish Game Fair Kryssningen 
2019 som kastar loss och Jägareför-
bundet deltar som medarrangör.

Jaktkryssningen är ett populärt event 
och i år satsar bland annat Jägareför-
bundet med ett koppel av intressanta 
föredrag. Till exempel kommer riks-
jaktvårdskonsultent Daniel Ligné att 
delta under rubriken ”Jakten idag och 
i morgon” och jaktvårdskonsulent 
Jesper Einarsson berättar om det alltid 
lika viktiga och intressanta ämnet 
eftersök. 

Andra gäster är till exempel Rasmus 
Boström som kommer för att prata på 
temat rovdjursjakt, Anna-Carin West-
ling om säljakt och Mattias Westerlund 
om dressyr av jakthundar.

Svensk Jakt

BESÖK JÄGAREFÖRBUNDET  
PÅ SWEDISH GAME FAIR 
Svenska Jägareförbundet deltar naturligtvis på 
Swedish Game Fair 24-26 maj på Tullgarn.

I den stora montern i slottsparken har Jägareförbundet en mängd aktiviteter, 
erbjudanden och tävlingar. Om du som medlem tar med dig en kamrat som 
inte är medlem, men blir medlem utanför entrén, så går han/hon in gratis på 
mässan.

Medlemstältet: Funderingar kring medlemskap och köp av profilprodukter. 
Här kan mannaturligtvis kan du också köpa kaffe och kåsa för 20 kronor och 
få påtår hela dagen. Tävla också om en Zeiss handkikare.

Skyttesimulator: Här kan man testa sina skjutegenskaper mot rörliga mål. 
Genom att skjuta deltar man också i en tävling om ett Zeiss V6 kikarsikte.

Trofébedömning: Alla svenska arter bedöms. En bedömning kostar 300 
kronor per trofé och en eventuell medalj 150 kronor. För icke medlemmar 
kostar värderingen 600 kronor per trofé.

Ung jägare: I detta tält kan man träffa representanter Jägareförbundets nya 
projekt – Ung jägare. Varje län arrangerar olika aktiviteter riktade till unga 
jägare såsom jakter, skytteträningar och utbildningar.

Gilla en jägare: Ett tält fyllt med allt från viltmat och viltvård till viltolycksor-
ganisationen NVR och Jägareförbundets hundverksamhet.

JAQT: Jägarförbundets nätverk för kvinnor JAQT ( jagande kvinnor i tiden) 
har också ett tält. Här kan man höra mer om nätverkets aktiviteter i Mälar-
dalslänen.

Studiefrämjandet: Jägareförbundet är medlemsorganisation i Studiefräm-
jandet och i deras tält presenteras deras kursutbud och man förklarar hur 
man tar Jägarexamen. Vidare presenteras här Jägareförbundets nya Jägar- 
skolebok som finns till försäljning sensommaren 2019.

Stefan Holm, jaktvårdskonsulent
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ÅRETS VILT-
KOCK UTSEDD
Emil Lindfors från Restau-
rang Bryggargatan i Skellef-
teå gick hem med segern 
som Årets viltkock 2019.

– Tävlingen är ett jättebra initiativ. 
Viltkött är ett mer hållbart och etiskt 
sätt att äta kött på eftersom vilda djur 
får leva ett vanligt liv, säger en glad 
Emil Lindfors.

– Emil lyckades med att presentera en 
elegant rätt med viltkött, tydlig upp-
läggning vilken gav en visuell sma-
kupplevelse som följdes upp av utsökt 
balanserade smaker, kommenterade 
Gert Klötzke, juryns ordförande.
Svenska Viltmatakademin är arrangör 
av tävlingen, tillsammans med Eriks-
berg Vilt & Natur och Svenska Jägare-
förbundet. 


