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...OCH UPPSALA FIRAR 150 ÅR 
MED JAKTENS DAG I SOMMAR
Jägareförbundet Uppsala län fyller 150 år 2019 och 
firar med Jaktens dag på Ekebyboda jaktskyttecenter 
lördagen den 17 augusti. 

Länsföreningen hette Uppsala läns jaktvårdsförening när den bildades 1869 
av några framsynta män. Syftet var att få ordning och reda på viltvården och 
jakten inom länet. 1873 hade föreningen 330 medlemmar. Nu 150 år senare 
har länsföreningen 6 600 medlemmar fördelat på 20 jaktvårdskretsar.

Styrelsen för Jägareförbundet Uppsala län har diskuterat 150 års-firandet och 
kommit fram till att både banketter och jubileumskrifter är föråldrade och 
satsar istället på en Jaktens dag i sommar. 

Länsföreningen har hyrt hela anläggningen och det blir en jubileumsdag fyllt 
med pröva-på- skytte (bågskytte, pistol, viltmål, älgbana, trap, med mera) och 
olika hundarrangemang med bland annat viltspår, björnpermobil, apport-
övningar och rasparad. Naturligtvis kommer många företag och organisa-
tioner att vara där för att marknadsföra sig och sälja sina produkter. Viltmat, 
Jägarloppis och JAQT finns också på plats liksom flera matserveringar. Även 
förbundets trofébedömare finns där för att mäta troféer. 

Som du ser blir det en form av en jaktmässa lördagen den 17 augusti på 
Ekebyboda. Boka redan nu in dagen i almanackan så att du inte missar detta 
unika arrangemang. Tid: 10-15. Det är fri parkering och fritt inträde.

Stefan Holm, jaktvårdskonsulent

VÄSTERBOTTEN FIRAR 100 ÅR
MED JUBILEUMSBOK...
Jägareförbundet Väster-
botten firar 100 år och lör-
dagen den 6 april hölls års-
stämma i Umeå med flera 
inbjudna gäster. Lagom till 
årsstämman var också läns-
jaktvårdsföreningens jubi-
leumsbok Från fjäll till hav 
tryckt och klar.

”En skrift som är något extra” skrev Jan 
Henricson i en recension på Svensk Jakt 
(läs recensionen HÄR) och rekommen-
derar Västerbottenjägarna i synnerhet 
och andra jägare i allmänhet att köpa 
jubileumsboken, som för medlemmar 
kostar 200 kronor och för övriga en 
hundralapp mer. Från Fjäll till hav spänner över 112 sidor, är uppdelad på 
26 kapitel, författade av 14 skribenter. Den kan beställas på Jägareförbundet 
Västerbottens kontor i Umeå.

Anja Kjellsson, jaktvårdskonsulent

FYRA NYA 
ORDFÖRANDEN
Alla Jägareförbundets 22 
länsjaktvårdsföreningar 
har haft sina årsstämmor 
och fyra har fått nya ord-
föranden.  

BLEKINGE: 
Omval Linda Mattisson-Olsson.
DALARNA: 
Omval av Ulf Berg.
GOTLAND: 
Omval av Hans Olsson.
GÄVLEBORG: 
Omval av Johan Lundberg.
HALLAND: 
Omval av Fredrik Jonsson.
MITT NORRLAND: 
Omval av Gun Fahlander.
JÖNKÖPING: 
Omval av Gunnar Lindblad.
KALMAR: 
Omval av Annika Brodin.
KRONOBERG: 
Nyval av Ewert Frisk.
NORRBOTTEN: 
Nyval av Peter Olofsson, som dock 
avgått. Vice ordförande är Birgitta 
Isaksson. Läs mer HÄR.
SKÅNE: 
Omval av Jonas Paulsson.
STOCKHOLM: 
Omval av Olle Lublin.
SÖDERMANLAND: 
Nyval av Jonas Fransson.
UPPSALA: 
Omval av Torsten Nilsson.
VÄRMLAND: 
Omval av Anders Olsson.
VÄSTERBOTTEN: 
Omval av K G Abramsson.
VÄSTMANLAND: 
Omval av Emil Stolpe-Nordin
VÄSTRA GÖTALAND VÄST: 
Omval av Göte Johansson.
VÄSTRA GÖTALAND SÖDRA ÄLVSBORG: 
Omval av Magnus Kelldén.
VÄSTRA GÖTALAND SKARABORG: 
Omval av Kurt Andersson.
ÖREBRO: 
Nyval av Göran Eriksson
ÖSTERGÖTLAND: 
Omval av Anders Gruvaeus.

100 år med länsjaktvårdsföreningen 
Jägareförbundet Västerbotten (1919–2019)

Från fjäll
till hav

https://svenskjakt.se/jakt-prylar/sett-last/datid-och-framtid-i-tilltalande-jubileumsbok/
https://jagareforbundet.se/norr/norrbottens-lan/jagareforbundet-norrbotten/nyheter-norrbotten/2019/04/jagareforbundets-ordforande-i-norrbotten-lamnar-sitt-uppdrag/
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”STÄRK OCH UTVECKLA
VILTFÖRVALTNINGS-
DELEGATIONERNA”
Svenska Jägareförbundet vill vara tydligt med att vi 
ser viltförvaltningsdelegationerna som en vital del av 
framtidens viltförvaltning. Samtidigt ser vi med oro 
att delegationerna sällan fungerar så väl som de måste 
göra. Därför krävs en översyn av riksdag och reger-
ing, skriver generalsekreterare Bo Sköld i en ledare i 
Svensk Jakt.

Svensk viltförvaltning bygger på lokalt engagemang, lokal kunskap och 
lokala förutsättningar. Utifrån detta balanseras intressen och beslut fattas 
om förvaltningen. Det gäller för älg och annat klövvilt och det borde i ännu 
högre utsträckning gälla för rovdjuren. Nationella planer, beräkningar och 
beslut saknar alltför ofta förståelse för de lokala förutsättningarna och hur 
de som bor och verkar där påverkas.

TANKEN VAR GOD
2009 inrättades viltförvaltningsdelegationer (VFD) under varje länsstyrelse 
runt om i landet. Syftet var att dessa delegationer ska ha ett övergripande 
ansvar i den regionala och lokala viltförvaltningen. Sammansättningen gjor-
des för att spegla hela samhället, via folkvalda politiker, och en större grupp 
som på olika sätt representerade de olika intressenterna i viltförvaltningen. 
Jägarna och markägarna är kärnan i viltförvaltningen, men ska så klart ta 
hänsyn till andra intressen. 

Tanken bakom inrättandet av viltförvaltningsdelegationerna var god och 
framåtsyftande. Dagens och morgondagens viltförvaltning kräver en vidare 
blick och förmågan att hantera fler viltslag och den inverkan de har på om-
givningen. Då behövs även en regional funktion för beslut i dessa frågor. Här 
ska delegationerna ha en viktig roll. 

OLYCKLIG UTVECKLING
Tyvärr har vi under senare tid kunnat konstatera att viltförvaltningsdelega-
tionerna fungerar väldigt olika beroende på var i landet man befinner sig. 
Ibland fungerar de väl och ibland fungerar de markant mindre väl, rent av 
dåligt. Det är olyckligt.

Även om det givetvis finns, och ska finnas, regionala skillnader och möjlig-
heter för landets landshövdingar att forma just sin delegation, är det av
yttersta vikt att det finns en grundnivå som är enhetlig. Exempelvis vilka 
befogenheter delegaterna har och inom vilka frågor delegationen har 
beslutsrätt och förväntas fatta riktiga beslut. 

Vi har till exempel ett aktuellt ärende där en VFD fattade ett beslut om mini-
minivåer i lodjursförvaltning som sedan revs upp av länsstyrelsen i samma 
län. Så kan omöjligen riksdag och regering ha tänkt att systemet ska fungera.

STÄRK DERAS ROLL OCH FUNKTION
Svenska Jägareförbundet vill vara tydligt med att vi ser viltförvaltnings-
delegationerna som en vital del av framtidens viltförvaltning. Samtidigt ser 
vi med oro att delegationerna allt för sällan fungerar så väl som de måste 
göra. Jägareförbundet förväntar sig att riksdag och regering snabbast möjligt 
ser över viltförvaltningsdelegationerna och stärker deras roll och funktion.

Bo Sköld, generalsekreterare

UPPDRAGET 
ÄR UTFÖRT!
Jakt- och viltvårdsuppdraget 
för 2018 är nu rapporterat 
till Näringsdepartementet. 

Som vanligt är det fantastiskt kul att 
se allt vi åstadkommer på ett år från 
de pengar vi får från Viltvårdsfonden. 
Det är med stolthet vi kan lämna 
redovisningen även denna gång. Gå 
gärna in och titta på redovisningen 
som finns HÄR.

Åke Granström, vice genereralsekreterare

Återrapportering 2018

JAKT- OCH
VILTVÅRDSUPPDRAGET

VÄRVNINGS-
KAMPANJ
Bli medlem och betala med swish så 
får du en fin liten Morakniv. Kampan-
jen gäller så länge lagret räcker eller 
senast till 15 maj. 

Helena Schnackenburg, marknadsansvarig

https://jagareforbundet.se/jakt--och-viltvardsuppdraget/aterrapportering2/
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SÅ VILL JÄGAREFÖRBUNDET 
ÄNDRA JAKTTIDERNA
För att få fram ett gemensamt och bra jakttidsförslag 
har hela Jägareförbundet deltagit i arbetet. Och den 
31 mars skickades förslaget in. ”Men det är lång process 
kvar innan vi vet vad det blir för jakttider”, säger för-
bundsordförande Torbjörn Larsson.

De som tror att Jägareförbundet lämnar in förslag utan koppling till kunskaps- 
läge, biologiska förutsättningar, en avspegling av en hög jaktetik och en stor 
portion av eftertanke har inte förstått hur seriöst förbundet tar jakttiderna.

– Redan på 1970-talet tog vi fram jakttidsramar som baserar sig på djurens 
biologiska förutsättningar. Sedan dess har arbetet utvecklats ytterligare. Det 
förslag vi lämnat in är välmotiverat och har bra bakgrundsbeskrivningar till 
varför vi vill förändra vissa jakttider, säger Torbjörn Larsson.

VILL HA MER JAKT
Syftet med allt engagemang runt jakttiderna bottnar i tre viktiga fundament.
– Det första är att vi vill ta tillvara på den förnyelsebara resurs som viltet är. 
En bra viltförvaltning tar avstamp i en hållbar jakt. Vi ser möjlighet till mer 
jakt när vi ser på viltstammarnas storlek. 

– Det andra är att Jägareförbundet arbetar för en regional och lokal viltför-
valtning. Vi tycker att de människor som berörs ska kunna påverka bland 
annat jakttiderna – utifrån de förutsättningar som finns lokalt. Vi håller 
denna linje i rovdjursfrågan och vi gör det även när det kommer till annat 
vilt. Det är också därför som det är viktigt att Viltförvaltningsdelegationen 
får en tydligare roll och mandat. Det skapar delaktighet och förankring kring 
viltförvaltningen, säger Torbjörn Larsson.

– För det tredje förändras viltstammarna hela tiden. De ökar och minskar 
beroende på hur landskapet brukas, samt hur klimatet förändras. Så aktuellt 
kunskapsläge om arterna är centralt. Eftersom det historiskt har varit svårt 
att få tillbaka jakttider, är förbundet nästan alltid emot att ta bort jakttider. 
Detta beror på att jakten i stort sett aldrig är orsaken till minskningen, samt 
svaga stammar medför att jägare låter bli att jaga.

MÅNGA FÖRÄNDRINGAR
Men vilka jakttider vill förbundet ändra? Jo, det är en hel del arter som finns 
upptagna i förbundets förslag. Hela förslaget kan du läsa HÄR.

– Det finns både stort och smått. Älg, vildsvin, gäss och mycket annat vill vi 
förändra jakttiderna på. Ibland rör det sig om små justeringar, ibland om 
större, ibland om principer som att ändra startpunkten av älgjakten till ett 
fast datum – men att man regionalt via länsstyrelsen kan få en senare jakt-
start om man vill det, säger Torbjörn Larsson och påpekar att det är långt 
kvar tills regeringen fattar slutgiltigt beslut.

– Först ska Naturvårdsverket, och den arbetsgrupp som finns knuten till detta, 
skapa ett förslag utifrån alla inskickade önskningar. Detta kommer sedan att 
skickas på remiss. Därefter kommer regeringen att ta över ansvaret och skicka 
ut en ny remiss. Jag bedömer att de nya jakttiderna träder i kraft först till jakt-
säsongen 2021/2022.

–Det är alltså omöjligt att idag avgöra vad resultatet av denna process blir. 
Men jag tycker att vi har fört fram kloka och väl underbyggda förslag. Så jag 
hyser gott hopp om att majoriteten av våra förslag går igenom.

ÖVER 500 
FÖRSLAG OM 
NYA JAKTTIDER
När Naturvårdsverkets  
period för att lämna för-
slag till jakttider avslutades 
hade över 500 förslag från 
ett 80-tal organisationer, 
myndigheter och privat-
personer inkommit. 
KRÅKJAKT SKA FÖRBJUDAS
Birdlife Sverige har tagit fram långt-
gående förslag till kortare jakttid och 
också jaktstopp på flera arter. Bland 
annat vill man att jakten på kråkfåglar 
och vitfågel endast ska få bedrivas som 
skyddsjakt. Med andra ord vill man 
förbjuda den naturvårdande jakten 
på exempelvis kråka, skata, nötskrika 
och gråtrut. För orre och tjäder vill 
man införa ett jaktstopp i Götaland. 
Även rapphönan ska ha ett tillfälligt 
jaktstopp, utom på Öland och Gotland. 
Läs mer HÄR.

JAKT DYGNET RUNT
När det gäller Lantbrukarnas riks-
förbunds (LRF) förslag är det inte 
frågan om några neddragningar av 
jakttiderna, tvärt om. De tycker att 
jakt på rådjur, dov och kron ska kunna 
bedrivas även under dygnets mörka 
timmar. För att minska rådjursstam-
men vill LRF införa vårjakt på råbock 
i hela landet. Man vill också att jakt 
med hund på vildsvin införs under 
vår och sommar och man vill ta bort 
begränsningen som säger att sugga 
som åtföljs av smågrisar är fredad hela 
året. Jakttiden på älg ska inte beslutas 
av länsstyrelsen utan av regeringen. 
Något brunstuppehåll ska inte vara 
möjligt. Läs mer HÄR.

GÅR PÅ LRF:S LINJE
Skogsindustrierna, Bergvik Skog och 
Sveaskog går på LRF:s linje i sitt förslag 
till nya jakttider. Hur man vill bedriva 
utökad jakt på älg, kron, rådjur och 
dov har tagits fram i samarbete med 
LRF. Läs mer HÄR.

Jan Henricson, Svensk Jakt

Alla förslag kan läsas på Naturvårds-
verkets hemsida HÄR.

https://jagareforbundet.se/aktuellt/forbundsnyheter/2019/04/sa-vill-jagareforbundet-andra-jakttiderna/
https://svenskjakt.se/start/nyhet/ornitologerna-forbjud-jakt-pa-tjader-i-sodra-sverige/
https://svenskjakt.se/start/nyhet/ornitologerna-forbjud-jakt-pa-kraka-skata-orre-och-tjader/
https://svenskjakt.se/start/nyhet/lrf-jaga-radjur-dov-och-kron-dygnet-runt/
https://svenskjakt.se/start/nyhet/skogsbolag-foreslar-langre-jakttid-pa-flera-arter/
https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Jakt/jakttid/
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TESTAR NYTT GREPP FÖR ATT 
LOCKA FLER MEDLEMMAR
Jägareförbundet Mitt Norrland testar ett nytt grepp 
för att få ännu fler medlemmar. Jägareförbundet blir 
mobilt och ger sig ut på värvningsturné.

Jägareförbundet Mitt Norrland växer. För första gången på många år notera-
des en ökning av medlemstalet 2018, och ökningen ser ut att fortsätta. 
– Jägareförbundet Mitt Norrlands medlemssiffror har det senaste året pekat 
uppåt, vilket är mycket glädjande. Det är kvinnor och ungdomar som ökar 
mest, säger ordförande Gun Fahlander.
 
VILL BLI ÄNNU FLER
I Mitt Norrland är man trots ökningen inte nöjd, man vill ha ännu fler med-
lemmar i Västernorrland och Jämtland. Därför testas nu ett nytt grepp där 
förbundet med hjälp av sponsorer hyrt en husbil ett antal månader.
– Vi kommer bland annat besöka mässor, hundutställningar eller så ställer vi 
oss bara på parkeringen utanför en mataffär, berättar Gun Fahlander.
– Vi kommer att åka runt i hela Jämtland och Västernorrland för att träffa 
medlemmar, blivande medlemmar och allmänhet. Att finnas ute bland våra 
medlemmar tillsammans med våra kretsar är viktigt, med fokus på medlem 
och att kommunicera Jägareförbundets arbete.

Lars-Henrik Andersson, Svensk Jakt

UTBILDNING 
FÖR NYA  
LEDAMÖTER 
I mars genomförde region 
Syd och Mitt en gemensam 
utbildning för förbundets 
nya ledamöter i älgför-
valtningsgrupperna och 
viltförvaltningsdelegatio-
nerna.

Utbildningen fokuserade inte i första 
hand på ren förvaltningskunskap utan 
fokus var att skapa dialog samt förtyd-
liga och stärka Jägareförbundsidenti-
teten i form av kunskap om policys, 
handlingsplaner, hur vi ska tolka och 
använda Äbin och andra inventerings-
verktyg samt hur vi kan ta oss an ut-
maningen med flerartsförvaltningen.

Hans Johansson, jaktvårdskonsulent

FOTO: LARS-HENRIK ANDERSSON

3 179 RÅDJUR, 886 RÄVAR... 
Jaktåret 2017/2018 fälldes bland annat 3 179 rådjur, 886 
rävar och 8 982 kaniner på Gotland. 

Avskjutningsstatistiken för jaktåret 2017/2018 är klar och en detaljerad rap-
port finns på hemsidan. Tre av kretsarna har en rapporteringsgrad på nästan 
100 procent. Bra jobbat! Rådjursavskjutningen på Gotland ökade med cirka 
300 djur jämfört med året innan. Glädjande är att fördelningen ser bra ut 
med 48 procent bockar, 24 procent hondjur och 28 procent kid. Första 
Temakväll rådjur har genomförts i Linde med fyra jaktklubbar närvarande. 
Det var en bra kväll med högt i tak. Alla var överens om att man måste sam-
arbeta över gränserna med avskjutning och inventering. 

Dan Persson, jaktvårdskonsulent

Gun Fahlander, ordförande Jägareförbundet Mitt Norrland, med styrelseledamöterna Lena 
Smålänning, Peter Eriksson, Karl Åke Sandström, Sven Norgren och Bertil Johansson (sak-
nas på bild gör Åsa Vilson).

MANIFEST 
INFÖR EU-VALET
Det stundande valet till 
EU-parlamentet är av stor 
vikt för Europas jägare. 

Det anser jägarförbundsfederationen 
FACE och vill därför att kandidater 
till parlamentet skriver under ett 
manifest som FACE har tagit fram. I 
manifestet görs ett antal uttalanden 
som kandidaterna ombeds under-
teckna. Det handlar om en gemensam 
lantbrukspolicy, biologisk mångfald, 
stora rovdjur, vapen och ammunition, 
flyttfåglar och jakt utanför EU.

Bland annat anser FACE att skyddssta-
tusen för stora rovdjur ska anpassas så 
snart den önskade bevarandestatusen 
uppnåtts. Det skulle ”tillåta medlems-
staterna att få en mer meningsfull 
förvaltning av stora rovdjur”. Organi-
sationen vill också att jägare ska kun-
na skaffa, äga, använda och resa med 
vapen och ammunition utan onödig 
byråkrati, kostnader och restriktioner.

Svensk Jakt
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MÖRKERSIKTEN
– ETT STEG I RÄTT RIKTNING
I slutet av mars fattade regeringen beslut om föränd-
ringar i jaktförordningen gällande vissa jaktmedel, ett 
beslut som välkomnas av Jägareförbundet. Förbundet 
har under en längre tid arbetat med behovet av att 
tillåta nya tekniska hjälpmedel för att effektivisera vild-
svinsförvaltningen.

– Jägareförbundet välkomnar regeringsbeslutet att tillåta olika mörkersikten 
och rörlig belysning. Förbundet är för utveckling av nya metoder och red-
skap vid jakt. Vi hoppas att regeringen i närtid även kan ta ytterligare beslut 
i syfte att underlätta vildsvinsförvaltningen, genom tillåta småskalig försälj-
ning av vildsvinskött. Det skulle öka incitamenten för jägarnas avskjutning, 
tillgängliggöra ett klimatsmart viltkött och det skulle också stimulera den 
lokala näringen, vilket Tyskland har lyckats med, säger förbundsjurist Ola 
Wälimaa.

Lokalt bör man även arbeta för att minska trösklarna för marklösa jägare och 
släppa in fler jägare för att vakta på åkrar och åtlar. Den lokala förvaltningen 
och samverkan är nyckeln. Lyckas jägarna och markägarna utveckla den så 
leder denna typ av beslut i rätt riktning.

KRITISK TILL TERMISKA SIKTEN
– Men vi är fortsatt kritiska till den del som omfattar termiska sikten, det har 
förekommit olyckor och även en dödsolycka i närtid. Vi saknar fakta och 
riskanalys i grundarbetet, det är också därför våra medlemmar röstade nej 
till termiska sikten vid årsstämman. Av erfarenhet krävs det bland annat att 
det termiska siktet är av god kvalitet, det vill säga återger djuret med en bra 
signatur, att siktet är rätt inställt till rådande förhållanden, att man lägger 
många timmars träning i att lära sig IR-signaturen av viltet/arten och att terr- 
ängen är väl känd i syfte att bland annat erhålla gott kulfång. Det krävs med 
andra ord en hel del och därmed ökar också riskerna, säger Ola Wälimaa.

Samtidigt är Svenska Jägareförbundet mycket positiva till att termisk optik 
används för att upptäcka vilt och därmed underlätta skyddsjakt.
Ändringarna i jaktförordningen träder i kraft den 15 maj.

SNART DAGS 
FÖR ELMIA 
GAME FAIR
Självklart finns Svenska 
Jägareförbundet på plats 
under mässdagarna den 30 
maj-1 juni. Tre dagar med 
100 procent fokus på jakt, 
jägare och viltvård!

I montern inne i mässhall B finns det 
möjlighet att delta i en frågetävling 
med chans att vinna en handkikare 
från Zeiss. Den populära skjutsimula-
torn finns också på plats och dagens 
bästa skytt får ett fint pris. I montern 
kan man också bli medlem till ett 
särskilt bra mässerbjudande. Givetvis 
finns det även möjlighet att prata med 
förtroendevalda och kunnig personal 
från Jägareförbundet om saker som 
rör medlemskap eller jaktliga frågor. 

BYGG EN FÅGELHOLK
I Jägarlunden erbjuds det fågelholks-
bygge för de unga jägarna. Trofébe-
dömning och hagelskytte är andra 
mässaktiviteter. Om någon inte har 
jägarexamen, men är sugen på att ta 
den, så kommer Studiefrämjandet 
finnas på plats i Jägarlunden för att 
svara på frågor. 

MÅNGA OLIKA FÖREDRAG
För den intresserade kommer det att 
finnas möjlighet att lyssna på flera 
olika föredragshållare under mässan. 
Ämnena är många och varierande 
så förhoppningsvis finns det något 
som passar alla. Från Jägareförbun-
det kommer riksjaktvårdskonsulent 
Daniel Ligné att hålla föredrag om det 
aktuella ämnet Afrikansk svinpest. 
Jaktvårdskonuslent Jesper Einarsson 
berättar om den pågående jakttids-
processen och jaktvårdskonsulent 
Karl-Johan Brindbergs håller föredrag 
om säl och säljakt. 

SEMINARIUM OM ETIK
På torsdagen, den 30 maj, arrangerar 
Jägareförbundet och Svenska Kennel-
klubbens jakthundskommitté ett etik-
seminarium där bland annat Torkel 
Norling, Rasmus Boström och Daniel 
Ligné deltar i en paneldebatt. 

Louise Gårdefalk, jaktvårdskonsulent

FOTO: MOSTPHOTOS
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UTBILDNINGSDAG 
MED FÄLTVILTET I FOKUS
Många hade åkt långt och även färdats över öppet hav. 
Alla med fullt fokus på att skapa nya eller förbättra 
fältviltbiotoper inom region Mitt. 

Initiativet till att träffas kom från jaktvårdskonsulent Dan Persson och regi-
onens fältviltsgrupp. 16 fältviltentusiaster från Gotland och Mälardalen kom 
tillsammans med regionens fältviltgrupp till Öster Malma i Södermanland 
den 15 mars för att utbyta erfarenheter och dra upp planer för det fortsatta 
arbetet med att förbättra förutsättningarna för fältviltet. Inbjudna var också 
representanter från de sex demonstrationsgårdar som ingår i region Mitts 
fältviltsprojekt. 

VILL VISA VAD SOM KAN GÖRAS
Regionchef Alpo Syväjärvi inledde dagen med att berätta om bakgrunden till 
varför Jägareförbundet valt att satsa på fältviltet. Regionens fältviltkonsulent 
Dan Persson utvecklade därefter de planer som fältviltgruppen avser att  
arbeta vidare efter. Tanken är att med utgångspunkt från de anslutna 
demonstrationsgårdarna kunna visa på vad som kan göras och utifrån dessa 
skapa ett intresse som kan få fler att följa efter. 

Att det för den vetgirige och intresserade finns mängder av kunskap att 
fördjupa sig i när det gäller fältviltförvaltning gav sedan nestorn på området, 
Carl von Essen, ett omfattande smakprov på. Viltvård i odlingslandskapet, 
viltvård för ett rikare landskap, viltfrö, viltåkern, jaktetiska riktlinjer för upp-
födning, utsättning och jakt på utsatt fågel var något som togs upp. Dessutom 
de fem käpphästar som är avgörande för rapphönsförvaltning: häcknings-
biotop, kycklingbiotop, vinterbiotop, predatorkontroll och behovsanpassad 
stödutfodring.

FÄLTVILTSVANDRING
På eftermiddagen var det fältvandring på Tuvekärrs gård. Där har Dan 
Persson under två årtionden med ägaren Rikard Montgomerys fulla stöd fått 
anpassa hela jordbruksdriften, och delvis skogsbruket, till fältviltets fromma.
I lätt regn och sörmländsk lera lotsades vi mellan skyddsplanteringar och 
remisser via åkerholmar och strandzoner, då och då iakttagna av sprättiga 
fasantuppar. Det hela avslutades i ett nyanlagt utsättningshägn som så små-
ningom ska fyllas med fasankycklingar. 

Torsten Nilsson

2019 ÅRS
VÅTMARKS-
STIPENDIAT
UTSEDD
Årets våtmarksstipendiat 
heter Lennart Henrikson. 
Han tilldelas stipendiet för 
sina mångåriga insatser, 
med särskilt stort engage-
mang för skogens vatten.

Lennart Henrikson 
från Hyssna i 
Västergötland är 
fil. dr. i ekologisk 
zoologi med vatte-
nekologi som sin 
specialitet. Lennart 
är en av landets 
ledande profiler 
i vattenvårdsfrågor och har tidigare 
varit verksam vid bland annat WWF 
där han initierade arbetet med sko-
gens vatten och inte minst kopplingen 
till skogsbrukets olika metoder. Ut-
veckling av planeringsmetoden Blå 
Målklassning, som används vid fram-
tagandet av skogsbruksplaner är till 
stor del Lennarts förtjänst. Ett annat 
praktiskt exempel är hans initiativ och 
projektledarskap för återskapande 
av den 50 hektar stora Lilla Attsjön 
utanför Växjö.

Våtmarksstipendiet är instiftat av 
stiftelsen Svensk Våtmarksfond och 
Ragn-Sells AB. Syftet med stipendiet är 
att stimulera arbetet med att bevara, 
skapa och sköta våtmarker. Stipendiet 
är på 35 000 konor och delas i år  ut 
på Våtmarksfondens konferens på 
Aspenäs hergård i Lerum den 8 maj.

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

 
	

FOTO: TORSTEN NILSSON
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BESLUT SOM AVGÖR 
VARGFÖRVALTNINGEN
Ett antal viktiga beslut kommer fattas om 
rovdjursförvaltningen i närtid – både i 
Sverige och i EU.

– Svenska Jägareförbundet har lagt ner ett omfattande 
arbete på att granska, framföra vår syn och följa upp vad 
besluten kan få för konsekvenser. Det är nu viktigt att poli-
tiskt fattade beslut genomförs så att vi minskar koncentra-
tionerna av varg, skapar långsiktighet och förutsägbarhet i 
rovdjursförvaltningen, säger generalsekreterare Bo Sköld.

REFERENSVÄRDE TILL EU
Naturvårdsverket kommer på uppdrag av regeringen att 
ange ett referensvärde till EU. Detta värde kommer sedan 
att gälla i sex år. Siffran talar bland annat om hur mycket 
varg det enskilda landet förpliktar sig att härbärgera.

– De senaste åren har siffran varit 270, men allting pekar 
mot att Naturvårdsverket på uppdrag av regeringen kom-
mer höja antalet till 300. De problem som finns runt varg-
arna, de socioekonomiska effekterna, den brist på flexibili-
tet som präglar myndigheternas agerande och det faktum 
att förvaltningen inte fungerar som riksdagen beslutat 
borde leda till att verket sänkte nivån. Det finns ett spann 
i riksdagsbeslutet mellan 170 och 270. Vargförvaltningen 
präglas inte av förutsägbarhet eller långsiktighet. Det går 
inte att bygga förtroende eller minska koncentrationerna 
genom att öka antalet vargar. Myndigheten borde göra 
tvärt om, säger Bo Sköld.

– Viktigt att påpeka i sammanhanget är att rapporteringen 
av referensvärden inte bara handlar om rovdjur, utan alla 
våra svenska arters referensvärden som ska rapporteras in 
till EU. I förbundet förutsätter vi att man gjort en grundlig 
konsekvensanalys av såväl den viktiga biologiska mång- 
falden som skyddets långsiktiga effekter. För ofta påverkar 
det ena det andra i vårt hållbara brukande av våra natur-
resurser, vilket inte sällan leder till konfliktytor, säger Bo 
Sköld som menar att denna viktiga fråga behöver värderas 
i ett större sammanhang och kontext.

OMRÄKNINGSFAKTOR
Idag beräknas vargstammen utifrån hur många föryngringar 
som hittas vid inventeringarna. Hittas 30 föryngringar så 
multipliceras dessa med tio och ger 300. För en tid sedan 
menade en forskare att omräkningsfaktorn var för hög och 
att den borde sänkas till åtta.

– Vi protesterade och krävde att man skulle göra en spill-
ningsinventering med DNA-analys. Denna gjordes förra 
vintern. Resultatet visade att omräkningsfaktorn tio 
stämde. Jägareförbundet anser att vi antingen ska behålla 
omräkningsfaktorn tio eller byta inventeringsmetodik och 
göra spillningsinventeringar med DNA-analys.

I mitten av april fattade också Naturvårdsverket beslut i 
denna fråga. Naturvårdsverket vill skrota systemet med 

omräkningsfaktor för att beräkna vargpopulationens 
storlek. Istället vill myndigheten byta till en metodik som 
baseras på insamling av DNA och uppgifter om döda var-
gar. Men först vill man verifiera metoden och fram till dess 
gäller dagens omräkningsfaktor. Jägareförbundet applåde-
rar beslutet. Läs mer HÄR.

MINIMINIVÅER
Idag ska varje län ange en miniminivå för rovdjuren. I 
vargfrågan framkommer problemet tydligt, eftersom alla 
län vill minska koncentrationerna, men inga län anmäler 
frivilligt att de kan ta på sig några föryngringar.

– Den befintliga metoden låser fast vargförvaltningen till 
hur det ser ut idag. Det saknas frustrerande nog vilja att 
förbättra systemet. Som ett första steg tycker vi att man 
ska slopa miniminivåer på länsnivå och bara ha dessa i de 
tre rovdjursförvaltningsområdena. Det skulle bli lättare att 
styra, ge mer flexibilitet och skapa möjligheter till att åtgär-
da koncentrationerna. Här behöver regeringen ta beslut i 
enlighet Naturvårdsverkets förslag som gillades av huvud-
delen av remissinstanserna, säger Bo Sköld.

– Dessutom bör den nationella miniminivån sänkas, åt-
minstone till de 170 som riksdagen bedömde som möjligt. 
I annat fall kommer koncentrationen till vissa län, i strid 
med vad riksdagen beslutade, inte att kunna åtgärdas.

FINSKA VARGDOMEN I EU
Den finska motsvarigheten till Högsta Förvaltningsdom-
stolen ställde ett antal frågor till EU-domstolen; ett så kallat 
förhandsavgörande.

– De ville veta om Finland kunde besluta om vargjakt för 
att minska illegal jakt, för att främja älgjakt, för att minska 
allmänhetens rädslor med mera. Sverige och Finland an-
vänder samma undantagsbestämmelser i EU-direktivet för 
att tillåta vargjakt. Om EU-domstolen säger att direktivet 
inte medger licensjakt så riskerar all licensjakt på rovdjur 
att stoppas – inte bara på varg utan björn och lodjur också.

–  Självklart har vi i Stockholm och Bryssel framfört och 
förklarat allvaret i frågan. Vi har gjort mycket och kommer 
fortsätta trycka på i den här viktiga frågan tillsammans 
med våra jägarorganisationer i Europa, säger Bo Sköld.
 
Vill du veta mer om de olika frågorna? Gunnar Glöersen, 
rovdjursansvarig i Jägareförbundet, förklarar besluten i ett 
antal filmer HÄR.

https://svenskjakt.se/start/nyhet/naturvardsverket-vill-skrota-omrakningsfaktorn-for-varg/
https://jagareforbundet.se/aktuellt/forbundsnyheter/2019/03/rovdjursfragor-hogaktuellabrfyra-beslut-som-avgor-vargforvaltningen/
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”LURA INTE 
LANDSBYGDEN
OM VARGEN IGEN!”
Naturvårdsverket har gett naturvetare 
mandat att inte bara tolka EU-juridiken, 
de har dessutom fått möjlighet att be- 
stämma Sveriges ambitionsgrad när nu ett 
nytt referensvärde för varg ska rapporte-
ras till EU. Det är oacceptabelt, odemo- 
kratiskt och direkt kontraproduktivt mot 
riksdagens beslut, skriver ordförande Tor-
björn Larsson och generalsekreterare Bo 
Sköld i ett debattinlägg.

En fungerande vargförvaltning förutsätter att människor 
har förtroende för den, biologin har i det fallet en under-
ordnad roll. Det visar alla undersökningar. Tydliga långsik-
tiga mål som upplevs som rättvisa och som inte ständigt 
ändras bidrar till respekt för rovdjurspolitiken, även om 
man själv inte önskar ha varg på sina marker. Trots det har 
Naturvårdsverket, som är ansvarig myndighet, aviserat att 
man avser att till EU rapportera ett högre referensvärde för 
varg än de 170–270 som riksdagen satt som intervall.

Naturvårdsverket hävdar nu att det krävs 300 vargar i Sve-
rige för att stammen ska ha en gynnsam bevarandestatus. 
Man motiverar det med att två forskargrupper på ett veten-
skapligt sätt har kommit fram till detta. Vi menar att det är 
fel och att Naturvårdsverket inte klarar av att skilja på vad 
som är politik och vad som är biologi.
 
BESLUT FÖLJS INTE
För det första ska Naturvårdsverket som myndighet följa de 
beslut som riksdagen tagit. Riksdagens beslut innebär max-
imalt 270 vargar som referensvärde, men beslutet innebär 
också att 170 vargar är tillräckligt. Naturvårdsverket går nu i 
motsatt riktning, trots att det är uppenbart att det inte finns 
acceptens för ens 270 vargar i stora grupper i samhället.

För det andra beslutade riksdagen att vargkoncentra- 
tionerna till vissa län ska minska, av det ser vi ingenting. 
Inte ett enda län har fått minskad koncentration till följd  
av aktiv förvaltning. Naturvårdsverkets förslag innebär 
istället att koncentrationerna kommer att öka!

OACCEPTABELT OCH ODEMOKRATISKT
Naturvårdsverket förslag till nytt referensvärde saknar inte 
bara acceptens, det saknar dessutom vetenskaplig grund. 
Naturvetare har getts mandat att inte bara tolka EU-juridi-
ken, de har dessutom fått möjlighet att bestämma Sveriges 
ambitionsgrad.

Det är oacceptabelt, odemokratiskt och direkt kontrapro-
duktivt mot riksdagens beslut. Sådana beslut ska tas av våra 
folkvalda som vart fjärde år kan ställas till svars av väljarna.

EN  ANNAN VERKLIGHET
I alla sammanhang anger Naturvårdsverket att Sverige och 
Norge förvaltar en gemensam skandinavisk vargstam. Men 
när det kommer till referensvärdet bortser man från biolo-
gin och hävdar att det finns en svensk vargstam, som måste 
bestå av 300 vargar.

Även det bottnar i forskargruppens förslag. För inte nog 
med att forskarna getts de folkvaldas roll i att bestämma 
antalet vargar, de har även beslutat om fördelningen så att 
Sverige ska ha 300 och Norge 40.

Men verkligheten ser annorlunda ut. Förra vintern fanns 
410 vargar i den skandinaviska populationen (305 i Sverige 
och 105 i Norge), långt över de sammanlagt 340 vargar som 
forskarna föreslog.
 
TYDLIGHET AVGÖRANDE
Det är mycket problematiskt att Naturvårdsverket inte 
klarar att skilja på biologi, juridik och politik, samt att hålla 
isär dessa storheter i beslutsfattandet. Det är därför viktigt 
att regeringen – som är ytterst ansvarig för rapporteringen 
av referensvärden till EU – åtminstone håller fast vid riks- 
dagens beslutade 270 vargar.

Sett till att målet om minskade koncentrationer inte har 
uppfyllts borde man snarare besluta om ett lägre referens-
värde för varg. Vargförvaltningen är komplex, den berör 
många människor, parter, myndigheter, regering, riksdag 
och EU.

Att vara noggrann, se helhet och visa politisk tydlighet är 
därför avgörande när nu referensvärden ska föreslås till EU.
Allt annat kommer att uppfattas som att vi blivit lurade 
igen!

 Torbjörn Larsson, ordförande 
Bo Sköld, generalsekreterare

FOTO: LILLIAN TVEIT/MOSTPHOTOS
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”VI MÅSTE TA OSS TID TILL
IDEELLT ENGAGEMANG”
”Det är vi medlemmar som är förbundet. Vi måste ta 
oss tid.” Det skriver Gunnar Lindblad, ordförande Jäga-
reförbundet Jönköpings län, i en krönika i Svensk Jakt.

Jag besökte nyligen mitt åttonde kretsårsmöte för den här säsongen. Att träffa 
medlemmarna är bland det roligaste jag vet, att få höra deras synpunkter om 
vad de tycker vi ska jobba med i Jägareförbundet är en viktig del av en förtro-
endevalds uppgift.

Jag upplever också valberedningarnas problem med att hitta medlemmar 
som vill vara förtroendevalda och arbeta för alla medlemmar och viltets  
bästa. Gång på gång hör jag: ”Jag har inte tid, välj någon annan” från perso-
ner som föreslås till olika uppdrag i kretsarna. Mer än en gång så är detta 
personer som jagar mellan 80 och 100 dagar per år, och som har mycket syn-
punkter på Jägareförbundets arbete. Jag måste erkänna att det stör mig. 

När jag för väldigt många år sedan började engagera mig i föreningslivet 
ställde jag mig ofta frågan: Vad kan jag tillföra? Idag hör man i stället: Vad har 
jag för nytta av det? Tyvärr verkar hela samhället gå åt det hållet – att man 
alltid tänker på sig själv i första hand. Om vi ska få Jägareförbundet att lyckas 
med att bevara, utveckla och stå upp för viltet och jakten krävs ett engage-
mang från oss som är medlemmar. Vi kan inte bara vänta på att någon annan 
ska göra jobbet.

Frågan är bara hur vi ska få medlemmar att attraheras av och engagera sig i 
ideellt arbete. Först och främst måste vi få medlemmarna att förstå att jakten 
inte är självklar, utan den beror på allt arbete som gjorts och görs i förbun-
det. Det är vi medlemmar som är förbundet. Vi måste ta oss tid.

Gunnar Lindblad, ordförande Jägareförbundet Jönköpings län

MED VILTKÖTT 
PÅ MENYN
Måsöskolan i Haninge har 
inte bara eget kök där mat 
lagas från grunden. De har 
även jägaren och köks- 
chefen Jens Drugge.

Jens Drugge har  
fiskat och varit med 
på jakter från barns-
ben och för drygt 
fyra år sedan tog han 
sin jägarexamen.  
Sedan två år tillbaka 
är han kökschef på 
Måsöskolan. Att ha 
lediga kvällar och 
helger ger tid till mycket jakt. 
Varje dag lagas cirka 700 portioner 
och budget för frukost, lunch och  
mellanmål ligger på ungefär tolv  
kronor per portion. 

– Kommunen har bestämt att 50 pro-
cent ska vara klimatsmart eller eko-
logisk mat. Sådant nötkött är rätt dyrt 
och kan vara importerat. Så jag jagar 
själv eller köper in vilt direkt till sko-
lan. Jag använder mindre, men bättre 
kött helt enkelt, och får en bra ekono-
mi, berättar Jens som ockå säger att 
han lagar all mat från grunden, ingett 
halvfabrikat kommer in i köket, 

Ett exempel är Jens Drugges köttbullar 
av dovvilt. Istället för 60 kilo nötkött 
använder han 30 kilo dovkött och 
blandar med 30 kilo stekta och väl-
kryddade rotfrukter och grönsaker. 
– På så sätt sänker jag både kostnaden 
och barnen får mer grönt i kosten. 

När en kökschef jagar är det extra 
noga med att passa med god hygien, 
rätt hängning och att ta tillvara på 
allt. Jens ägnar sig helst åt smyg- eller 
vaktjakt. Han är utbildad jaktledare 
och eftersöksjägare och dessutom 
utbildad viltundersökare. 

Stockholms kommun har som mål att 
alla skolor ska ha egna kök 2021. Vilt-
kött har såväl antioxidanter, omega-3 
och  avsaknad av antibiotika och man 
hoppas att Jens Drugges tankar om 
hälsosam skolmat sprider sig. 

Chris Edman, länskommunikatör

KÖP TOYOTA MED RABATT 
– OCH FÅ PENGAR TILLBAKA
Det är roligt att kunna 
presentera vår nya med-
lemsförmån! Som medlem 
i Svenska Jägareförbundet 
får du både medlemsra-
batt och pengar tillbaka 
när du köper en fabriksny 
Toyota. Du får dessutom 
tio procents rabatt på all 
fabriksmonterad utrust-
ning. Rabatten fungerar 
på alla modeller, från lilla 
Yaris till en Land Cruiser.

När du köpt din Toyota så anmäler du till Jägareförbundet att du vill ha din 
bonus. Rabatt och bonus beror på vilken modell du köper. Som exempel får 
du åtta procents rabatt på en Toyota Yaris och 2 500 kronor i bonus medan 
en Toyota Land Cruiser ger nio procents rabatt och 8 000 kronor i bonus. 
Mer information finns på jagareforbundet.se/toyota

Helena Schnackenburg, marknadsansvarig
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TIPS OCH GODA RÅD 
FÖR VILTBRUK I SKOGEN
Många goda råd om viltvård och skogsbruk fick besök-
arna som den 15 april slöt upp till en skogskväll arran- 
gerad av Jägareförbundet Jönköping och Skogsstyrelsen. 

Platsen var Bälaryd väster om Aneby, där skogsägaren Åke Johansson upp- 
låtit sina marker som exempelsamling för vad som med många gånger enkla 
medel kan göras för att gynna viltet. På fyra platser arrangeras under våren 
skogskvällar där viltets plats i det moderna skogsbruket betonas.

STORT INTRESSE I ANEBY
Först ut var Aneby jaktvårdskrets där ordföranden Fredrik Trofast nöjt 
kunde konstatera att intresset för vilt och skog är stort i hans krets. Ett 50-tal 
besökare slöt upp och i närmare tre timmar vandrade de sedan en slinga där 
Jan-Erik Spånberger från Skogsstyrelsen och Stig Johansson från Jägareför-
bundet lyfte det ena exemplet efter det andra på vad skogsägare och jägare 
kan göra för viltet, oftast till låga eller inga kostnader, och många gånger 
parat med en vinstsituation för skogsbruket. Läs hela artikeln HÄR.

Jan Henricson, Svensk Jakt

NY KURS 
OM ATT RÖRA 
SIG I SKOG 
OCH MARK
Nu prövas en ny kurs i 
Stockholms län: Spår, be-
teende och säkerhet i skog 
och mark. En kurs som är 
en praktisk fortsättning 
efter jägarexamen.

Nya jägare som saknar möjlighet att 
komma ut i skog och mark kan få följa 
med en JaktCoach ut cirka tre gånger. 
Det är också många relativt nya jägare 
som hört av sig för att få följa med 
någon ut och lära sig mer om att läsa 
terräng och spår, hur man rör sig i 
skogen och står på pass. 

HUR GÖR DJUR?
Det första av fyra tillfällen var den 
14 april på Gålö jaktgård. Kursledare 
var Ari Snorrarson. Tolv medlemmar 
deltog, både helt nya och några som 
redan jagat några år. På förmidda-
gen pratade vi om jakterfarenheter, 
bemötanden och etik, klädsel och 
utrustning, hundar och jaktformer. 
Efter lunch var vi runt på ett antal 
olika områden och pratade om hur 
djur använder sig av terrängen, hur vi 
söker och står på pass. Den kunskap 
Ari delade med sig av var mycket upp-
skattad. Vi hade alla många frågor och 
fick lära oss mycket nytt.

FLERA KURSER I MAJ
Nästa kurstillfällen är Gålö 12 maj,  
Bogesund 12 maj och Bogesund 19 
maj. När alla kurser är klara gör vi 
en utvärdering men vi ser gärna att 
denna nya kurs utvecklas och blir ett 
permanent inslag i kursutbudet.

Chris Edman, länskommunikatör
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ÖPPET HUS I GÄVLE 
Kontoret i Falun har tillfälligt flyttat till Teknikparken i 
Gävle och höll den 2 april Öppet hus. 

Det blev ett lyckat evenemang där cirka 70 personer kom och minglade och 
lyssnade på olika föreläsningar. Under eftermiddagen och kvällen fanns 
tjänstemän och förtroendevalda i Jägareförbundet på plats för att svara på 
frågan Vad gör jägareförbundet för dig? Regionchef Alpo Syväjärvi var också 
med för att informera om hur arbetet fortlöper med jakttidsprocessen samt 
Jakten på framtiden 2024. Jaktvårdskonsulent Filip Ånöstam höll en föreläs-
ning med temat vildsvin. Anna Karin Westling berättade om sälförvaltning 
och Kjell Edholm från Ruag Ammotech informerade om olika jaktkulor. 

TROFÉER, SKYTTE OCH UTBILDNING
Förutom föreläsningar fanns möjlighet till trofémätning. Gunilla Landell från 
Studiefrämjandet informerade om utbildningar och bjöd på möjligheten att 
skjuta i skyttesimulator. Länsstyrelsens Joel Isensköld och VFD-delegaten Per 
Mellström svarade på frågor om viltförvaltning. CG Smålänning, som skrivit 
boken Jaktskyttets ABC, informerade om skytte.

Jörgen Linander, webbansvarig Gävleborg

https://svenskjakt.se/start/nyhet/tips-och-goda-rad-for-viltbruk-i-skogen/

