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BYRÅKRATER 
SKA INTE 
BESTÄMMA
ÖVER DIN JAKT
Vi som lever i och av vår 
natur upplever allt oftare 
att vårt sätt att bruka natu-
ren inskränks och styrs av 
myndigheter långt borta. 

– Vår svenska natur är en framgångs-
saga skapad av de markägare som 
tillåtits bruka den efter egen vilja. I de 
länder man detalj- och toppstyrt bru-
kandet av naturen går det förr eller 
senare åt pipan med en fattigare natur 
som följd, säger riksjaktvårdskonsu-
lent Daniel Ligné.

Ett tydligt exempel är vår svenska 
älgjakt där nu Skogsstyrelsen och 
Naturvårdsverket vill styra länsstyrel-
ser, viltförvaltningsdelegationer och 
älgförvaltningsgrupper med strama 
tyglar från Hammarby sjöstad och 
Jönköping.

NOBELPRIS I GLÖMSKA
Ellinor Ostrom fick 2009 Nobels 
ekonomipris för sitt banbrytande 
arbete med att studera hur man bäst 
förvaltar naturresurser. Ellinor fann 
att oavsett om man studerar skog, fisk 
eller andra naturresurser så blir resul-
tatet bäst om de som bor och brukar 
resursen får bestämma.

– Tyvärr verkar Ellinors tydliga re-
sultat ha fallit i glömska och vi ser 
en tydlig trend inom svensk natur-
förvaltning mot nationalisering och 
internationalisering när vi borde se en 
tydligare förskjutning av makten till 
de som berörs av besluten. Det gäller 
såväl skog som varg och älg.

VEM HAR BÄST KUNSKAP?
– Vem har bäst kunskap om hur myck-
et foder det finns till viltet? Vem vet 
bäst hur sammansättningen och slakt-
vikterna ser ut för älgstammen? 
Jo, de jägare och markägare som finns 
på den platsen. Det är faktiskt naivt att 
tro att naturen förvaltas bäst av någon 
som inte känner till de lokala förhål-
landena, säger Daniel Ligné.

EN KAMPANJ FÖR ÄLGEN
En tilltagande hotbild, i form av myndigheters vilja att 
centralisera älgförvaltningen och skogsbrukets syn 
på älgen som skadedjur, får Jägareförbundet att agera. 
Detta i form av kampanjen ”Rädda älgen”.

– Vi tycker att skogen är stor nog för att kunna rymma både friluftsliv, 
människor, jägare och ett lönsamt skogsbruk. Tyvärr är det många trender 
som alla slår mot älgen. Den får klä skott för allting. Få ser också helheten 
hur älgen påverkas, säger Jägareförbundets kommunikationschef Magnus 
Rydholm om bakgrunden till kampanjen ”Rädda älgen”.

KÖP AV TALLPLANTOR
En av dess mest utåtriktade och publika delar är auktioner där pengarna 
oavkortat går till köp av tallplantor. Dessa tallplantor ska sedan planteras 
på svenska tallmarker – marker som annars, i allt för hög grad, används för 
granplantering. Detta är som bekant en av de centrala delarna i ”älgkonflik-
ten” mellan skogsägare och jägare. Jägarna är ålagda att genom jakt begränsa 
älgstammens storlek, så att inte alltför stora skador på skog uppstår. Vad 
gäller betesskador av älg är det framför allt tall det handlar om, och på skogs-
ägarnas ansvar vilar att plantera tall på tallmark. Detta sker inte i nödvändig 
omfattning, och bristen på tall pekas av forskningen ut som den främsta 
orsaken till höga skadenivåer i skogen.
 
HÅRT TRYCK
Älgen är utsatt för hårt tryck från många olika håll.
– Skogsstyrelsen vill kraftigt minska älg- och hjortstammarna. Naturvårdsver-
ket vill med nationella mål bestämma hur älgavskjutningen ska se ut där du 
bor. Klimatförändringar kan flytta älgens sydgräns. Nya sjukdomar har dykt 
upp. Vissa organisationer vill ha allmän jakt på älg. Vargens koncentrationer 
pressar ned älgstammen i Mellansverige. Skogsbruket vill ha hög lönsamhet 
och ser älgen som en konkurrent, samtidigt som vi under lång tid föryngrat 
skogen med fel trädslag över stora delar av landet. 
 
RÖDLISTNING
Älgstammen är mindre än på många år. Detta har medfört att Artdatabanken 
börjar prata om rödlistning av älgen.
– Älgen är inte utrotningshotad, men den är hotad. Vi vill att fler ska förstå 
detta och se älgens utsatthet. Och skapa bättre förutsättningar för den.
– För oss är det viktigt att älgförvaltningen är långsiktig och att besluten fattas 
lokalt, av jägare och markägare. Det är så riksdagen beslutat. Vi tycker att det 
är en klok och bra lösning, säger Magnus Rydholm.

Martin Källberg, Svensk Jakt
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DETTA VILL
VI MED 
KAMPANJEN
Som alla känner till måste 
man ta i lite extra för att 
skapa engagemang, upp-
märksamhet och tränga ut 
i det kommunikativa bru-
set. Det kommer vi göra i 
kampanjen ”Rädda Älgen”. 
Syftet är inte att skapa kon-
flikt, utan att skapa engage-
mang och diskussion i för 
oss viktiga frågor.

Många olika trender påverkar älgen 
på ett negativt sätt just nu, samtidigt 
som det finns hårda krav på en mins-
kad älgstam.

Svenska Jägareförbundet anser att 
jägarna ska vara delaktiga i besluten 
om älgjakten. Älgförvaltningen ska 
vara lokal och regional. Vi är emot att 
nationella myndigheter ska bestämma 
över din älgjakt. Besluten ska fattas 
lokalt av jägare och markägare som vi 
alltid gjort. Viltförvaltningsdelegatio-
nen anser vi ska få en tydligare roll, 
mandat och ansvar.

Förbundet anser att skogen måste 
föryngras med rätt trädslag och att 
man också gynnar andra för viltet be-
gärliga växter. Vi ser även ett behov av 
att skog, jordbruk, naturvård och jakt 
förvaltas ihop, så att vi tillsammans 
har en möjlighet att bruka naturen 
långsiktigt och hållbart.

Svenska Jägareförbundet kommer 
alltid att agera utifrån jaktens och 
medlemmarnas bästa. Det innebär 
även att vi står upp för viltet, jägaren, 
och en lokal förvaltning.

På Rädda älgens hemsida kan du läsa 
mycket, mycket mer. Som till exempel 
artiklarna Alla skyller på älgen - få ser 
helheten, En schysst älgskog, Älgens 
förutsättningar ska styra jakten och 
Använd fakta på rätt sätt. Här hittar 
du också länkar till auktionerna och 
till butiken.

AUKTION FÖR SKOGENS KONUNG
Jägareförbundet arrangerar nu i samverkan med andra 
företag en Tradera-auktion där ALLA pengar går till att 
plantera tall för kampanjen Rädda Älgen!

Älgen behöver bättre förutsättningar i våra svenska skogar. Därför auktione-
rar Svenska Jägareförbundet ut produkter där intäkterna går till att plantera 
mera tall, älgens naturliga föda, i Sverige. Om inte mängden tall ökar blir 
konkurrensen med människan och skogsbruket för stort.  Hjälp oss rädda 
älgen och lägg ett bud!

Den första auktionen startar måndag 2 september på Tradera och avslutas 
söndag 8 september 20.00. Först ut är en riktigt rejäl fyrhjuling från Stels 
Sverige med en kombivagn från Ruffneck. Klicka HÄR för att läsa mer och 
komma till auktionen.

1 KEPS = 5 TALLPLANTOR
Köp en eller flera av våra snygga kepsar så köper vi fem tallplantor per keps 
för pengarna. En keps kostar 150 kronor. Köp den HÄR.

https://jagareforbundet.se/radda-algen/
https://jagareforbundet.se/radda-algen/auktion-for-skogens-konung/
https://jagareforbundet.se/radda-algen/shoppa-for-algen/
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FULLT HUS NÄR  
ÄLGEN KOM
TILL GOTLAND
Det var fullsatt i lokalen 
när Jägareförbundet drog 
igång sitt seminarium om 
älg. En imponerande upp-
slutning då det exakt sam-
tidigt drog igång 33 andra 
seminarier i Almedalen.

Vad är det egentligen som ska styra 
älgförvaltningen? Förnuft eller känsla? 
Det var rubriken för seminariet och 
paneldeltagare var Per Callenberg, 
statssekreterare Näringsdepartemen-
tet, Daniel Ligné, riksjaktvårdskonsu-
lent Jägareförbundet samt Per Klingb-
jer, ordförande för Svenskt Friluftsliv.
Moderator var Jägareförbundets kom-
munikationschef Magnus Rydholm. 
Han var nöjd med diskussionen.
– Det framkom samstämmigt att 
lokal förvaltning, samtal och tillit till 
varandra är nycklarna för en välfung-
erande älgförvaltning, säger Magnus 
Rydholm.

Olle Olsson, Svensk Jakt
HÄR kan du se seminariet i efterhand.

LYSSNA PÅ 
ULF LINDROTH  
OM NYA 
JÄGARSKOLAN
På Svensk Jakts webb- 
radio kan du lyssna på Ulf 
Lindroth, författare till 
Jägarskolan, när han pra-
tar med Svensk Jakts chef- 
redaktör Martin Källberg 
om den nya boken. 

Svenska Jägareförbundets första upplaga av Jägarskolan såg dagens ljus 
1981–1982. Det sammanföll med testverksamheten för jägarexamen, som 
startade 1982 och sedan 1985 är jägarexamen ett obligatorium. 

Jägareförbundets andra version kom i början av 2000-talet. Den tredje versio-
nen av Jägarskolan lanserades hösten 2010 med Svensk Jakts tidigare medar-
betare, den 2017 bortgångne Sten Christoffersson, som huvudförfattare. Med-
författare var Bernt Karlsson, Torsten Mörner och Göran Bengtsson. 

När Jägareförbundet 2019 släpper sin fjärde version är det den välkände jakt-
profilen och mångårige Svensk Jakt-medarbetaren Ulf Lindroth som ensam 
skrivit boken. Lyssna HÄR.

JAKTGALA SKA HEDRA  
OCH VISA UPP JÄGARNA
Jägare runt om i Sverige gör stordåd och bra insatser i 
det tysta – året om. Nu startas Jaktgalan som ska hylla 
de goda insatserna. 

– Den 23 november genomförs Jaktgalan. Vi hoppas att intresset för att hedra 
det arbete som jägarna gör är stort, säger kommunikationschef Magnus 
Rydholm. Det är tidningen Allt om jakt och vapen som är initiativtagare till 
Jaktgalan men Svenska Jägareförbundet är medarrangör. Förbundet hoppas 
att Jaktgalan ska bidra till att sprida kunskap till allmänheten om vad jägarna 
gör. Att galan bidrar till att synliggöra allt viktigt som jägarna sysslar med.

– Självklart vill vi vara med och visa upp och hylla jaktliga förebilder eller 
vanliga jägare som gjort något extra. Tanken är att vi jägare ska nominera 
olika kandidater inom ett antal olika klasser. Men passa på. Nomineringen 
stänger den 31 augusti. Därefter blir det en omröstning på nätet och sedan 
blir det en gala med röd matta och vita dukar på Sundbyholms slott.

– Det finns naturligtvis jättemånga jägare som är värda uppskattning. De är 
fler än vad som kan prisas i år. Men det fina är att Jaktgalan är tänkt att bli ett 
årligt evenemang. Så det kommer nya chanser att visa upp goda förebilder.

All information kring galan finns att läsa om på sajten jaktgalan.se HÄR. 

RAPPORT FRÅN 
ALMEDALEN
Svenska Jägareförbundets ordförande 
Torbjörn Larsson rapporterar från 
Almedalen. Se rapporten HÄR.

https://svenskjakt.se/start/nyhet/fullt-hus-nar-forbundet-tog-algen-till-almedalen/
https://svenskjakt.se/jakt-prylar/sett-last/vi-snackar-med-lindroth-om-nya-boken-jagarskolan/
https://jaktgalan.se
https://jagareforbundet.se/aktuellt/forbundsnyheter/2019/07/rapport-fran-almedalen/
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...OCH 
VÄRMLAND 
LIGGER I TOPP
Jägareförbundet Värmland 
har vänt en mångårig nega-
tiv medlemstrend. Under 
Sunne jaktmässa första 
helgen i augusti värvades 
till exempel 174 nya och 
nygamla medlemmar i en 
medveten satsning. 

Fokus i det långsiktiga arbetet ligger 
på medlemsnytta.
– Trenden har brutits. Nu ökar antalet 
medlemmar igen, säger en mycket 
nöjd Anders Olsson, ordförande i 
Jägareförbundet Värmland.

VARGFRÅGAN PÅVERKAT
Jägareförbundet Värmland har under 
en rad år tappat medlemmar. Den sto-
ra vargpopulationen i länet ses som 
en starkt bidragande orsak till detta.
Jägareförbundet Värmland har under 
lång tid pekat på effekterna och pro-
testerat mot en allt för stor vargstam 
i länet. Uppenbarligen har det gett 
effekt i medlemsarbetet.
– Både ungdomar och kvinnor är 
starkt representerade bland de nya 
medlemmarna. Glädjande är också 
att vi lyckas med att värva tillbaka 
medlemmar som tidigare har lämnat 
förbundet på grund av att de har varit 
missnöjda med förbundets inställning 
och arbete i vargfrågan.
 
TOPPAR MEDLEMSÖKNINGEN
Jägareförbundet Värmland ligger 
tillsammans med Jägareförbundet 
Stockholm i topp i medlemsökningen. 
Länsföreningen i Värmland har haft 
som mål att nå en treprocentig ökning 
under en tvåårsperiod fram till den 
30 juni 2020. Det målet har man nära 
nog infriat redan under det avslutade 
jaktåret. Vid en summering vid jakt-
årets slut hade antalet medlemmar i 
Jägareförbundet Värmland ökat från 
 7 454 medlemmar till 7 613 medlem-
mar jaktåret 2018/2019, det vill säga 
159 medlemmar och en ökning med 
2,1 procent.

Boo Westlund, Svensk Jakt

MEDLEMMARNA BLIR FLER 
I JÄGAREFÖRBUNDET...
Antalet medlemmar ökar i Svenska Jägareförbundet. 
Vid jakt- och medlemsårets slut den 30 juni var med-
lemsantalet drygt 1 500 fler jämfört med samma  
datum förra året.

Totalt hade förbundet 155 169 medlemmar när jakt- och medlemsåret av-
slutades den 30 juni. Det är en ökning med 1 537 medlemmar jämfört med 
samma tid förra året.

Störst ökning, 428 medlemmar, hittar vi i Stockholms län. Länsföreningen 
ökade därmed antalet medlemmar med 2,6 procent. Tätt följd av Värmland 
med en ökning på 159 medlemmar, det motsvarar en ökning med 2,1 procent 
för länsföreningen.

Andelen kvinnor som är medlemmar i förbundet ökade med 610 jämfört 
med för ett år sedan och totalt hade förbundet 14 673 kvinnliga medlemmar 
den 30 juni. Flest kvinnliga medlemmar, 1 851, fanns i länsföreningen Mitt 
Norrland som består av Jämtland och Västernorrland.

Även ungdomsmedlemmarna ökade nationellt med 228 stycken. Totalt hade 
förbundet vid medlemsårets slut 6 941 ungdomsmedlemmar och flest, 749, 
återfanns även där i länsföreningen Mitt Norrland.

Olle Olsson, Svensk Jakt
 
Medlemsutveckling i länsföreningarna
Länsförening Antal 

medlemmar
Jämfört 
med fjolåret

Blekinge 2 429 – 14
Dalarna 7 947 89
Gotland 1 222 – 3
Gävleborg 6 409 27
Halland 5 089 14
Jönköping 7 578 100
Kalmar 5 526 21
Kronoberg 5 192 66
Mitt Norrland 14 361 252
Norrbotten 8 126 – 127
Skaraborg 5 089 68
Skåne 11 892 14
Stockholm 16 749 428
Södermanland 4 933 19
Södra Älvsborg 4 154 15
Uppsala 6 648 60
Värmland 7 613 159
Västerbotten 8 590 21
Västmanland 3 537 – 6
Västra Götaland Väst 11 287 145
Örebro 4 384 24
Östergötland 6 204 84
Utom län 210 81
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LÅNGT SAM-
ARBETE MED 
JÄGARSKOLAN 
I SKOLAN
Elever som går högstadiet 
eller gymnasiet i Jämtland 
och Västernorrland har 
möjlighet att läsa Jägar-
skolan på skoltid. Det är 
en unik möjlighet som är 
resultatet av ett samarbete 
mellan Jägareförbundet 
Mitt Norrland och skogs- 
näringen i de båda länen.

Det här är en framgångsmodell som 
pågått under 15 års tid. Samarbetet 
mellan Jägareförbundet Mitt Norrland 
och skogsnäringen i Jämtland och 
Västernorrland har under åren resul-
terat i att man bidragit med litteratur 
och fortbildning till ett värde av 2,2 
miljoner kronor.
 
UNIKT SAMARBETE
Under den senaste tre åren tog 35 
skolor del av bidragen, där även lärare 
och andra ledare har utbildats under 
fortbildningsdagar.
– Vi är mycket glada över att vi åter-
igen fått till ett samarbete så att vi kan 
erbjuda skolorna detta. Det här är  
ju ett unikt samarbete då det inte 
genomförs någon annanstans i Sveri-
ge, säger Gun Fahlander, ordförande 
för Jägareförbundet Mitt Norrland.

VIKTIGT FÖR HELA SAMHÄLLET
Syftet är att erbjuda skolorna bra, all-
mänbildande litteratur som ska passa 
såväl den som enbart är naturintres-
serad som den blivande jägaren. Med 
jägarexamen som ämne på skolan kan 
man också nå flera mål i Skolverkets 
”Kursplaner och betygskriterier”.
– I Mellannorrland har många naturen 
in på knuten. Att många skolor ger 
möjlighet till ökad förståelse för natur 
och jakt är viktigt för hela samhället 
– hur kan vi både bruka och bevara, 
säger Joachim Söderberg, jakt och 
fiskekonsulent på SCA.

Boo Westlund, Svensk Jakt

HÖGA RESULTAT PÅ JÄGAR-SM
Årets Jägar-SM arrangerades av Rödöns jaktskytte-
klubb i Krokom där det blev många höga resultat. Det 
blev även ett svenskt rekord och en junior på pallen.

Efter första dagen var det junioren Markus Pollack som ledde tävlingen på 
379 poäng med Emil Håkansson på 378 poäng och David Sandelin på 377 
poäng. Mycket jämnt och helt öppet till söndagens skjutningar. På söndagen 
höll junioren Markus Pollack ihop sitt skytte och sköt 369 poäng, vilket räck-
te till en tredjeplats totalt. Emil Håkansson har varit i toppen under många år 
och nu räckte det till en andraplats då han sköt 372 poäng på söndagen och 
totalt två poäng före Markus.

Segrare stod hemmalänsskytten David Sandelin som sköt 385 poäng på sön-
dagen. Det ska också tilläggas att vid den sista grenen, sporting, var vädret 
inte snällt mot honom. Det började regna så mycket att serien fick avbrytas. 
När serien fortsatte började det att regna igen men inget avbrott gjordes 
denna gång och ändå sköt han 23 träff av 25.

NYTT LAGREKORD
Årets bästa lag blev Stockholms län som bestod av Emil Håkansson 750 
poäng, Pierre Håkansson 726 poäng och Magnus Rönning 739 poäng. De sköt 
totalt 2 215 poäng och det var en rejäl putsning av det gamla rekordet som 
innehades av Jämtland från 2017 på 2 169 poäng.

I hagelgrenen var det ett nytt namn från Norrbotten, Joakim Karlsson, som 
vann efter en spännande särskjutning mot Karl-Johan Brindbergs. De båda 
hade träffat 96 av 100 duvor. Även om bronspengen blev det särskjutning där 
Kent Larsson tog hem den efter särskjutning mot tre skyttar till som var kvar 
och hade 95 träff. I kulgrenarna var det David Sandelin som var stadigast och 
vann på 382 poäng av 400. Tvåa kom Emil Håkansson med 378 poäng och 
Mikael Tham på 370 poäng. 

BRA TÄVLINGAR
Lite extra roligt var att det var en relativt liten klubb, Rödöns jaktskytte-
klubb som arrangerade årets SM. De var helt oerfarna av stora tävlingar men 
genomförde tävlingarna med bravur. De har lagt ner många timmar med 
nybyggnation på flera av banorna. Detta med Fredrik Nykvist i spetsen.

Lars Björk, skytteansvarig
Alla resultat kan du läsa om HÄR.

De tre medaljörerna totalt. Från vänster: tvåan Emil Håkansson, vinnaren David Sandelin och 
trean Markus Pollak. Foto: Lars Björk

https://jagareforbundet.se/jakt/skytte/tavlingar-resultat/sm/resultat-2019/
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FORTSATT MISSNÖJE
MED VAPENFÖRSLAGET
I somras presenterade inrikesministern ett nytt och 
ändrat förslag för hur EU:s vapendirektiv ska införas i 
svensk lagstiftning. Jägareförbundet är inte nöjt. 

– Vår grundinställning har hela tiden varit att regeringen inte ska införa några 
regler som inte direktivet kräver. Tyvärr finns det fortfarande sådant kvar i det 
sammanhållna förslaget, säger generalsekreterare Bo Sköld.

TOLKAR DIREKTIVET FÖR HÅRT
Från den hemska terroraktionen i Paris fram tills idag har det pågått ett arbete 
för att skärpa lagstiftningen runt vapen. Lagarna ser väldigt olika ut Europa, 
men EU lyckades till slut få igenom ett ändrat vapendirektiv. När detta väl 
var klubbat är alla medlemsländer i EU skyldiga att implementera detta i den 
nationella lagstiftningen. Att ändra själva direktivet nu går inte.

Regeringen har därför försökt få igenom ett förslag till ny vapenlagstiftning, 
men misslyckats då majoriteten av riksdagspartierna har sagt nej. Orsakerna 
till problemet ligger i att majoriteten tycker att regeringen tolkar vapendirek-
tivet onödigt hårt, samt inte har utnyttjat alla möjligheter till undantag.
– Det nya förslaget innehåller justeringar som är positiva, men det räcker 
inte. Svenska Jägareförbundet är emot lagstiftning som inte behövs och som 
skapar onödig byråkrati, säger Bo Sköld.

ETT ANTAL JUSTERINGAR
Förbundsjuris Ola Wälimaa har arbetat med frågan i flera år, tillsammans 
med skytterörelsen. 
– Det finns ett antal justeringar som vi vill att regeringen gör i förslaget. Bland 
annat att det inte omfattar magasin till manuellt repeterande vapen. Detta 
föreslog inte ens regeringens utredare och krävs inte av direktivet. Dessutom 
bör undantag också gälla magasin till vapen för samling och minne för att 
minimera byråkratin. Förslaget innefattar krav på särskilda magasinslicenser 
till sådana vapen, utöver licensen för vapnet.

Ola Wälimaa påminner om det övergripande syftet med vapendirektivet.
– EU ville göra det svårare för terrorister. Man ville därför göra det svårt att 
komma åt illegala vapen, eftersom det är sådana som terroristerna använder. 
I Sverige är legala vapen inget problem, vi har hårda förvaringskrav och bra 
kontroll på vapenägarna. Det behövs inte mer skärpningar av den svenska 
lagstiftningen, utan regeringen måste nu komma med de positiva ändringar-
na i lagen som jägarna efterfrågat, till exempel att ta bort tillståndskravet för 
ljuddämpare.

FOTO: MAGNUS RYDHOLM

RAPPORTER OM 
FÅ ÄLGKALVAR 
Finns det ovanligt få älg-
kalvar i år? Det finns i alla 
fall indikationer på det. 
Därför vill Jägareförbundet 
ha jägarnas hjälp för att 
snabbt samla fakta.

– Vi vet att förra sommarens extrem-
väder fört med sig att färre älgkalvar 
fötts i år. Men för att veta hur kraftig 
nedgången är vill jag uppmana älg- 
jägarna att rapportera in älgobsen så 
fort som möjligt, säger riksjaktvårds-
konsulent Daniel Ligné.

FÅ ÄLGKALVAR?
– I ett område i Värmland har ett 
älgskötselområde statistik över antalet 
kalvar per ko. Där brukar det finnas 
0.85 kalvar per hondjur men kamera-
inventeringen i sommar visar bara på 
0,3 kalvar per hondjur. Detta stämmer 
också överens med i samstämmiga 
indikationer som Jägareförbundet har 
fått från andra områden i landet: Det 
verkar finnas väldigt få älgkalvar i år.
– Men vi vet inget säkert i dagsläget 
och Jägareförbundet kan därför inte 
ge några andra råd än vanligt inför 
älgjakten, säger Daniel Ligné.

VÄNTA INTE MED ÄLGOBSEN
– Vänta inte till brunstuppehållet 
innan ni rapporterar. Gör det gärna så 
fort som möjligt och allra helst dag för 
dag. Då får vi snabbt ett bra underlag 
över hur älgstammens sammansätt-
ning ser ut och vi kan omedelbart 
återrapportera och ge kloka råd till 
jägarna i den fortsatta jakten i både 
norr och söder, säger Daniel Ligné.

Olle Olsson, Svensk Jakt

FOTO: OSCAR VON STOCKENSTRÖM
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Svenska Jägareförbundet 
anser att viltstammarna 
ska regleras genom jakt, 
inte svält. 

Tillgången till föda avgör vinteröver-
levnaden och reproduktionen hos 
viltet. Genom en planerad utfodring 
är det möjligt att hålla viltstammarna 
stabila, öka möjligheterna till jakt 
och minska viltets lidande. Samtidigt 
kan felaktig utfodring ge skador på 
grödor och skog, eller till och med 
vara skadlig för viltet. För att göra 
det tydligt vad förbundet anser har 
en broschyr i pdf-format tagits fram 
som heter ”Svenska Jägareförbundets 
rekommendationer för utfodring av 
klövvilt”. Den har skickats ut i orga-
nisationen och finns också att ladda 
hem HÄR.

HÄLSOVÅDLIGT
VILTKÖTT...
”Länge har vi drunknat i budskap att 
så kallat rött kött är farligt. Någonstans 
har det slagit slint ordentligt för nu 
har även statliga Livsmedelsverket 
fått hybris och inte nöjt sig med att 
banna det traditionella ”röda köttet” 
utan saluför nu med kraft även viltkött 
som hälsovådligt. Viltkött framkallar 
cancer om vi äter det, hävdar Livs-
medelsverket.” Läs hela Madeleine 
Lewanders blogginlägg HÄR.

DET ÄR VIKTIGT 
ATT JAKTSABOTÖRER DÖMS
Jägareförbundet är en av de organisationer som arbe-
tat för att hot och sabotage mot jakt och djurhållning 
måste skärpas, utredas och att förövarna döms.

Sabotage, förstörelse och allvarliga hot mot människor, intressen och affärs- 
verksamhet är en kriminell verksamhet som behöver tas på allvar och be-
ivras av samhället. Under sommaren har det bland annat skett omfattande 
sabotage mot jakttorn vilket kan få allvarliga konsekvenser för både männ-
iska och vilt. Politiskt har man pekat ut denna typ av brott som viktiga och 
det verkar också som polis med rättsväsende börjar agera därefter. 
– Fällande domar ger bra signaleffekt att samhället inte accepterar denna typ 
av brottslighet. De sabotage och hot som förkommer är ofta organiserade 
och riktigt otäcka. Att laglydiga människor utsätts för denna typ av brott är 
fullständigt oacceptabelt. Därför är det bra att polisen numera verkar priori-
tera brotten, säger ordförande Torbjörn Larsson.

JOBBAT I FLERA ÅR
– Svenska Jägareförbundet har jobbat med frågan i flera år, där tyvärr många 
i organisationen har drabbats av både hot och sabotage. På nationell nivå har 
vi återkommande förklarat allvaret och effekterna av denna brottslighet för 
politiker samt myndigheter. I organisationen är man medveten om hot och 
sabotage och agerar därefter. Under sommaren har flera av våra förtroende-
valda kommenterat sabotagen mot jakttorn i media på ett tydligt sätt.

FINNS EN BLÅÖGDHET
Torbjörn Larsson hoppas att polisens insatser leder till färre liknande brott 
och uppmanar jägarna att anmäla sabotage och hot till polisen.
– De som ytterst sysslar med dessa brott är inte så många. Så det är ingen 
omöjlighet för polisen att komma till rätta med den kriminella verksam-
heten. 
– Sedan finns det tyvärr en blåögdhet kring denna typ av brott och extre-
mism. Att de som utför dessa brott står på djurens sida, det vill säga något 
positivt. Men när personerna hotar att döda människor, förstör material och 
affärsverksamheter finns det inget trevligt kvar. Det enda som återstår är en 
brottslighet som vi inte ska ha i Sverige, säger Torbjörn Larsson.

UTFODRING AV KLÖVVILT SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET
Fastställd 2017-08-30

UTFODRING 
AV KLÖVVILT
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JÄGAREFÖRBUNDET DELTOG 
I SM I UTEMATLAGNING
 
SM i utomhusmatlagning arrangerades första gången 
2016. I år hade Jägareförbundet med ett lag.

Sedan 2016 har  tävlingen vuxit och i årets mästerskap är det sex stycken 
deltävlingar på olika orter i Sverige och en final som går av stapeln i på 
Billingen i Skövde den 15 september. Den femte deltävlingen var på Fengers-
fors Bruk i Dalsland den 25 augusti. Deltagare i lag Svenska Jägareförbundet 
var Susanne Persson, Janne Karlsson och Magnus Fabbe Nilsson. De hade 
2,5 timmar på sig att tillaga en trerätters meny över öppen eld på Muurikka 
och Trangiakök utifrån en råvarulista med lokala livsmedel. Det rapporteras 
att Jägareförbundets mat var jättegod, men tyvärr räckte det inte hela vägen 
utan Lag Norrqvarn vann och får representera Dalsland i finalen.

Christina Leuhusen Nilson-Dag, informationsansvarig

https://jagareforbundet.se/vilt/viltvard/hjalp-viltet/
https://blogg.jagareforbundet.se/2019/08/20/jag-fortsatter-att-ata-kott/
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POSITIVA RAPPORTER  
FRÅN FÄLTVILTSPROJEKTET  
I REGION MITT
På våra demogårdar verkar det ha varit en bra föryng-
ringssäsong med många rapporter om fina kullar av 
både rapphöns och fasan. Det rapporteras även om att 
fältharen ökat markant på många håll. Insektslivet och 
mängden fjärilar har varit enorm i våra anlagda kyck-
lingsbiotoper, helt fantastiskt!

Efter en bra fältutbildning på Gotland har det såtts många kilometer kyck-
lingbiotoper och blomremsor, inte bara på demogårdarna utan även på 
andra gårdar runt om på ön. Även där får jag in bilder och rapporter på fina 
rapphöns- och fasankullar. 

I Södermanland har jag fått rapporter på lyckade rapphönskullar utanför 
Nyköping och på demogården utan för Flen så många som över 20 säkrade 
kullar på fasan. I Uppland ett flertal kullar av fasan på demogården och i 
Östergötland ett flertal rapphöns- och fasankullar på vår nya demogård med 
omnejd.

Om ni är fler som vill göra som oss, ta kontakt med Fältviltsgruppen och 
demogårdarna i ert område för tips och råd (se rutan intill). Tänk på att även 
den lilla viltåkern gör skillnad för den biologiska mångfalden. 

Dan Persson, fältviltskonsulent

MÅNGFALDSPERSPEKTIVET  
I FOKUS PÅ DIALOGMÖTE
I mitten av augusti genomförde Jägareförbundet re-
gion Mitt ett dialogmöte med Lantbrukarnas riksför-
bund (LRF) och Jordägareförbundet. 

Dagen inleddes med en exkursion på Forsby gård som är en så kallad demo-
gård inom ramen för Svenska Jägareförbundets fältviltssatsning. En rad åt-
gärder har genomförts för att gynna den biologiska mångfalden och därmed 
också fältviltet. Det som också diskuterades en hel del var om, och i så fall 
hur, åtgärderna även kan verka skadeförebyggande mot framför allt kronvilt 
och vildsvin. Åtgärderna är i sin linda men mycket tyder på att åtgärder på 
rätt plats i kombination med jakt på rätt plats ger önskad effekt.

Det efterföljande mötet utmynnade i att Jägareförbundet region Mitt tillsam-
mans med LRF regionalt ska verka för fler exkursioner med deltagare både 
från jägare och markägarsidan. Syftet blir att visa på möjligheter, hur man 
med relativt begränsade insatser kan göra stor skillnad både för mångfalden 
men också begränsa skador från klövvilt.

Organisationerna kommer också tillsammans initiera dialog med länsstyrel- 
serna för att inte myndighetsbeslut ska begränsa möjligheterna för fastig-
hetsägare att utföra åtgärder.

Hans Johansson, jaktvårdskonsulent

Fastighetsägaren Carl Schartau och jaktvårdskon-
sulent Dan Persson informerar om den bård som 
bromsat både vildsvin och kronvilt att gå vidare till 
vetefältet. Med på bilden även Christoffer Carlan-
der från LRF Örebro. Foto: Hans Johansson

KONTAKTER FÄLTVILT 

Region Mitt
Dan Persson, dan.persson@jagareforbundet.se

Södermanland
Carl von Essen: callevonessen@gmail.com
Demogård Tuvekärr: erik@tuvekarr.com

Uppsala/Stockholm
Torsten Nilsson: torsten.h.nilsson@gmail.com
Demogård Krusenberg: Johan Larsson, johan@
krusenberggard.se
Demogård Hacksta: Pontus Olsson, pontus.
olsson@oob.se

Västmanland
Mickael Gustafsson: perdix-mg@hotmail.com
Demogård Forsby: Carl Schatau, icavanadis@
gmail.com

Gotland
Dan Persson, dan.persson@jagareforbundet.se
Demogård Myrung/Linde Rangsarve: Sören 
Sandquist, soren_sandqvist@hotmail.com  
och Stefan Uddin, stefan.uddin@telia.com
Demogård St Tollby: Andreas Wiklund, andreas@
storatollbygard.se

Örebro/Värmland
Lars Johansson, lars.h.johansson@orebro.se

Östergötland
Claes Lindström: claeslindstrom53@gmail.com

Dalarna/Gävleborg
Dan Persson, dan.persson@jagareforbundet.se

mailto:Dan.persson@jagareforbundet.se
mailto:erik@tuvekarr.com
mailto:perdix-mg@hotmail.com
mailto:Dan.persson@jagareforbundet.se
mailto:soren_sandqvist@hotmail.com
mailto:Dan.persson@jagareforbundet.se
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UNGA JÄGARE 
FÄLLDE FYRA 
VILDSVIN
Inte den första och inte 
den största! Vi skjuter inte 
heller vuxna suggor! 

Platsen var Forsmark den 28 juni där 
Jägareförbundet region Mitt arrende-
rar 900 hektar av Sveaskog för bland 
annat utbildningsjakter på vildsvin. 
Deltagarna kom från ”Unga jägare”,  
ett nätverk som Fredrik Gravemo, 
ungdomsansvarig i Uppsala län, håller 
på att bygga upp.  

FÖRST TEORI...
Hela förmiddagen och en bit in på  
eftermiddagen hade de åtta ung- 
domarna och en medföljande förälder 
suttit i skolbänken. Jaktvårdskonsu-
lent Stefan Holm har invigt den kun-
skapstörstande skaran i alla väsentlig-
heter som rör vildsvinets biologi och 
förvaltning samt jakt och jaktmetoder.  

...SEDAN SKYTTE...
Efter teoripassen förpassades Stefan 
till markörgraven på Forsmarks lång-
hållsbana. Nu var det i stället Elin Ru-
narsson som tog över ansvaret för den 
fortsatta utbildningen. Inskjutning, 
skytte på frihand och skytte med stöd 
ingår liksom på vilka avstånd man 
rimligtvis bör eller inte bör skjuta. 

...OCH TILL SIST JAKT
Så är det då dags för jakt. Redan några 
minuter efter klockan 20 ekar de för-
sta två skotten. 20.50 hörs ytterligare 
tre snabba skott men nu i helt annan 
riktning. Klockan 23 ska jakten avslu-
tas och samling ske till grillplatsen.

Tre fällda minde kultingar jämte de 
två lyckliga skyttarna samt myggen 
har gjort att det förutom jaktledning-
en redan kommit några till samlings-
platsen strax innan jaktstoppet.
22:59:30 ekar så ännu ett skott och så 
småningom dyker en överlycklig skytt 
upp med sitt livs första fällda vilt, en 
liten galt på 20 kilo. Med blicken kon-
centrerad både på klockan och det 
rätta tillfället och myriader av mygg 
hade spänningen varit nästa olidlig...
Torsten Nilsson, Jägareförbundet Uppsala län

LYCKAD BOCKPREMIÄR  
PÅ I2-SKOGEN
Den 16 augusti var det dags för bockjaktpremiär  
på I2-Skogen utanför Karlstad. Det blev en lyckad  
premiärmorgon för tre av de 22 deltagarna.

Redan kvällen innan samlades deltagarna för att gå igenom säkerhets- 
bestämmelser, lottning av pass, med mera. Därefter åkte samtliga deltagare 
ut för att lokalisera sina pass när det var ljust ute. 

Klockan fyra på fredagsmorgonen var det åter samling och jaktledare Anders 
Olsson kontrollerade att alla var på plats innan de 22 deltagarna smög ut till 
sina pass. Klockan 04.50 sköts den första bocken och klockan 05.10 hade 
en tredje bock skjutits och därmed var dagens tilldelning fylld. Vid återsam-
lingen var det genomgång av dagens händelser och observationer innan 
urtagning av rådjur förevisades. Alla deltagarna var nöjda, även om jakten 
avslutades väldigt fort.

I2 Skogens Vilt & jaktövningsområde är ett jakt- och viltvårdsprojekt i sam-
arbete med Karlstads Kommun, Jägareförbundet Karlstad/Hammarö jakt-
vårdskrets och lokalavdelningen i Karlstad inom Jägarnas Riksförbund. Syftet 
är att undervisa jägare i jakt och viltvård och verksamheten är riktad mot 
nya jägare, ungdomar och kvinnor. Verksamheten leds av erfarna jaktledare 
och funktionärer. 

Anders Olsson, Karlstad-Hammarö jaktvårdskrets

HJÄLP TILL ATT STOPPA 
AFRIKANSK SVINPEST
Viruset som ligger bakom afrikansk svinpest vill ingen ha till Sverige. Jägare 
kan hjälpa till att stoppa sjukdomen. Framför allt är det jägare som rest ut-
omlands för att jaga som ska tänka på ett antal saker. Se en film där kommu-
nikationschef Magnus Rydholm berättar om vad du ska tänka på HÄR.

https://jagareforbundet.se/aktuellt/forbundsnyheter/2019/06/stoppa-afrikansk-svinpest/


NYHETSBREV 83 2019 08 30 SIDAN 11/13

RM I EFTERSÖK I SYD…
Söndagen den 4 augusti samlades sex 
ekipage på stora Segerstad naturbruks-
gymnasium utanför Reftele i Jönköpings 
län för att tävla i Jägareförbundet Syds 
Regionmästerskap i eftersök.

Deltagarna kom från Kalmar, Skåne, Blekinge, Krono-
berg, Jönköping och Östergöland. Halva gänget fick följa 
med sin spårvärd ut i skogen. Där väntade ett en kilo-
meter meter långt spår med lite olika klurigheter. Bland 
annat skulle två fynd hittas i spåret. 

Resten av gänget fick visa sin färdighet i skjutning där 
även hundens lydnad testades. Tävlingen innehöll fyra skjutmoment; björn, 
löpande vildsvin, stillastående vildsvin på tid och rådjur med överraskning.
Hund och förare testades också om de kunde hitta fynd på en skottplats.  
Sedan bytte grupperna. När allt det praktiska var klart så fick de tävlande 
svara på fem frågor som handlade om eftersök.

Efter att alla momenten var genomförda stod Michael Olsson som segrare 
med Månhöjdens Bilbo. De representerade Kalmar län. På andra plats kom 
Joakim Norrbin med Sigge, Östergötland. Tredje platsen kneps av ett dubbel- 
ekipage bestående av Joakim Persson och Lars Svensson, Blekinge.

Fredrik Svensson, hundgruppen Jönköpings län

INVIGNING AV 
VILTMÅLSBANA
Kils jakt- och sportskytte-
klubb har investerat i en ny 
viltmålsbana. 

Utöver det har man fräschat upp de 
gamla banorna och installerat i ett 
nytt elsystem. Söndagen den 8 juli 
var det dags för invigning och bandet 
klipptes av Anders Olsson, Jägareför-
bundet Värmland, OS-meriterade vilt-
målsskytten Niklas Bergström, Patrik 
Nilsson och föreningens ordförande 
Bernt Björkman.

Föreningen har idag 450 medlemmar 
och fortsätter att växa och de gjorda 
investeringarna var nödvändiga för 
föreningens fortsatta utveckling. Allt 
arbete är genomfört av ideella krafter 
inom föreningen.

Anders Olsson, Jägareförbundet Värmland

JÄGARLOPPIS
Den 3 augusti anordnades för för-
sta gången en Jägarloppis på Hillsta 
idrottsplats i Kungsgården. Där hade 
man möjlighet att sälja sina gamla 
jaktprylar. Det var en rolig och bra till-
ställning med nio utställare och cirka 
100 besökare.

Jörgen Linander, Jägareförbundet Gävleborg

Michael Olsson och 
Månhöjdens Bilbo tog 
hem Jägareförbundet 
syds RM i eftersök 
Foto: Marie Berglind

... OCH I REGION MITT
Region Mitts mäster-
skap, RM i eftersök 
2019, avgjordes på  
Bogesunds jaktgård 
samt på Widforss  
skjutbiograf. Åtta av 
regionens nio län stod 
på startlinjen med sin 
respektive länsmästare. 

Det var Jägareförbundet Stockholm som stod för arrangemanget. Mats Trygg, 
hundansvarig i länsföreningen, har varit spindeln i nätet vad gäller såväl 
planering som genomförande.  En fingerad trafikolycka var huvudutmaning-
en i årets RM. Varje ekipage hade likadana förutsättningar och fick samma 
knapphändiga (läs realistiska) information innan de släpptes ut på spåret. 
Väl där var det såväl hundens arbete som hundförarens uppmärksamhet i 
övrigt som resulterade i poäng. Teoriprovet bestod av tio frågor och det sista 
avgörande momentet avgjordes på Widforss skjutbiograf.

Det var mycket jämnt i toppen men vid dagens slut var det Jerry Forslund, 
Södermanland, som tillsammans med bayersk viltspårhunden Gizza lycka-
des bäst totalt sett i de olika momenten och därmed blev årets eftersöksmäs-
tare i region Mitt. Andraplatsen knep Peter Hedberg, Dalarna, med engelska 
springer spanieln Bolt och trea blev Tony Sparf, Uppsala, med bayerska 
viltspårhunden Caisa.

Anders Fredriksson, jaktvårdskonsulent

Från vänster tvåan Peter Hedberg med Bolt, vinna-
ren Jerry Forslund med Gizza och trean i Tony Sparf 
med Caisa. Foto: Anders Fredriksson

OS-meriterade viltmålsskytten Niklas Berg-
ström provskjuter den nya viltmålsbanan. 
Foto: Anders Olsson
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RAPPORTERA 
RINGMÄRKTA 
GRÅGÄSS
Om du jagar gäss och fäller 
en ringmärkt grågås be-
hövs din rapport till Ring-
märkningscentralen om att 
fågeln är skjuten. 

– En del jägare tror att man gjort ett 
misstag ifall man fäller en ringmärkt 
fågel. Men så är det inte. Det viktiga är 
att man rapporterar, säger Niklas Lilje-
bäck på Svenska Jägareförbundet.

EN RIKTIG VINNARE
Grågåsen är en av de riktiga vinnarna 
i svensk fauna. Antalet grågäss är så 
högt att de skapar konflikter och rös-
ter hörs om att antalen måste minska. 
– Många vill att jakten ska öka för 
att minska konflikter medan andra 
menar att jakt är verkningslöst för 
att minska antalet gäss. För att kunna 
svara på dessa frågor krävs beräkning-
ar på hur stort jakttrycket är på de 
svenska grågässen. Därför har Jägare-
förbundet i samarbete med gåsforska-
re fångat och ringmärkt grågäss under 
tre år, säger Niklas Liljebäck.

BESÖKER FLERA LÄNDER
Eftersom gäss flyttar besöker de 
svenska grågässen många olika län-
der under ett år. Till skillnad från till 
exempel klövvilt och skogsfågel kan 
man därför inte enbart förlita sig på 
svenska avskjutningsuppgifter. 
– I Sverige är vi bra på att samla in 
statistik på hur mycket vilt vi skjuter, 
men detta saknas i många andra län-
der. Alternativet till vanlig jaktstatistik 
är att använda sig av beräkningar 
utifrån ringmärkta fåglars överlev-
nad och öde. Men då krävs att jägare 
rapporterar ringar från skjutna fåglar. 
Många jägare gör detta redan idag. Vi 
hoppas att alla gör det framöver.

FÅR EN RAPPORT
Som rapportör får du tillbaka en rap-
port på var fågeln ringmärkts, ålder, 
med mera. De uppgifter du rapporte-
rar går till ringmärkaren av fågeln.
HÄR kan du se en film där Niklas 
Liljebäck berättar och HÄR kan du 
rapportera din ring.

EN FANTASTISK MÄSSOMMAR
MED MÅNGA NYA MEDLEMMAR!
Vill rikta ett stort tack till alla er som lagt ner själ,  
hjärta och semester för att vara med på mässor under 
sommaren. 

Jägareförbundet har bland annat mätt horn, serverat kaffe, snickrat holkar, 
anordnat tävlingar i skytte och jaktkunskap, diskuterat älg, varg, fältvilt och 
förstås värvat nya medlemmar. 

På Elmia värvade vi smått fantastiska 423 nya medlemmar! På Tullgarn 
värvade vi 281 nya och på Västgård 114, trots att det var över 30 grader varmt 
och få besökare. Stora Nolia i Umeå gav oss 111 nya medlemmar. Dessutom 
har vi förstås deltagit på många mindre mässor, marknader och bygdedagar 
– så viktiga ställen att nå både gamla medlemmar och nya bekantskaper! 

Den 30 augusti koras vinnarna i årets stora tävlingar, simulatorskyttet och 
frågetävlingen.

 Helena Schnackenburg,  marknadsansvarig

UNGDOMAR SOM ÄLSKAR  
SKOGEN SÖKS TILL FILM
Skogen i Skolan vill skildra ungas relation till skogen i 
ett antal filmer, och söker ungdomar i åldern 10-19 år, 
gärna någon med en förälder som är jägare.

Känner du någon i åldern 10-19 år som älskar skogen och kan tänka sig 
berätta om det på film? Nu söker Skogen i skolan unga som älskar att vistas i 
skogen, kanske gillar att följa med en förälder på jakt, kanske är intresserad 
av skogsvård/bruk, djur och natur eller hållbar utveckling.

”I ett antal filmer vill vi skildra ungas relation till skogen”, skriver Skogen i 
skolan på sin Facebooksida. Filmerna ska användas i Skogen i Skolans nya  
digitala läromedel, och är tänkta att inspirera andra unga att börja bry sig 
mer om skogen. För tips, intresseanmälan eller info, mejla karin@motions.se

https://jagareforbundet.se/aktuellt/forbundsnyheter/2019/08/rapportera-ringmarkta-gragass/
https://www.nrm.se/forskningochsamlingar/miljoforskningochovervakning/rapporterafagelring.3300.html
mailto:karin@motions.se
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JÄGAREFÖRBUNDET 
SÖKER KOMMUNIKATÖRER
Jägareförbundet är inne i en omställning där allt större 
fokus sätts på kommunikation och marknadsföring. 
Det märks nu konkret genom att förbundet utlyst två 
tjänster med inriktning på just dessa områden.

– Att informera, kommunicera och marknadsföra det vi gör och står för är 
viktigt för att nå ut. Vi gör fantastiskt många bra saker för jakten i hela orga-
nisationen, men vi når inte ut med allt detta. Vi måste vässa förmågan och bli 
ännu bättre. Bakgrunden till beslutet att satsa på kommunikation och mark-
nadsföring ligger i vårt strategiska arbete i projektet Jakten på fram- 
tiden 2024, som förbundets årsstämma antog 2018. Så förutom att rekryte-
ra kommunikatörer och marknadsförare i regionerna kommer vi också att 
utveckla hela vårt kommunikationsarbete i Svenska Jägareförbundet, säger 
generalsekreterare Bo Sköld.
 
Jägareförbundet har cirka 110 anställda över hela landet – finns inte 
den här kompetensen inom förbundet redan idag?
– Till viss del, men inte fullt ut. Vår kärnkompetens är förstås inom jakt och 
viltförvaltning samt administrativt stöd och ledning i organisationen. Själv-
klart har vi även kompetens inom kommunikation, marknadsföring och 
journalistik. Men nu söker vi kommunikatörer och marknadsförare i våra 
regioner, där vi historiskt inte har sökt den specifika kompetensen. Men vi 
har haft en intern sökprocess också, innan den externa rekryteringen.
 
Vad ska de här nya tjänsterna göra, i praktiken? Vad innebär jobbet?
– I varje region ska vi anställa en funktionsansvarig för kommunikation och 
marknadsföring. De nya medarbetarna ska i samarbete med vår kommuni-
kationsavdelning och förtroendevalda utveckla vår kommunikation samt 
marknadsföring av Jägareförbundets verksamhet, helt enkelt berätta om det 
vi gör och står för. Tillsammans kommer de utgöra ett viktigt kommunikativt 
nav i vår organisation.
 
Innebär den här satsningen på kommunikation och marknadsföring att 
förbundet tvingas prioritera bort annan verksamhet? Vilken, i så fall?
– Förändringen innebär i praktiken att vi kommer ha en medarbetare som 
till 100 procent arbetar med kommunikation och marknadsföring i respek-
tive region. Idag har vi två personer i varje region som arbetar ungefär 25 
procent med frågorna, totalt 50 procent. Så det är en medveten prioritering 
av kommunikation och marknadsföring inom våra befintliga ramar. Vårt mål 
är förstås att effekten av vårt jaktliga arbete ökar, om vi också på ett bättre 
sätt berättar om det vi gör och står för. Så en viss renodling kommer det att 
innebära, även om allt vi gör kommunicerar.

Martin Källberg, Svensk Jakt
Läs hela artikeln HÄR.
Läs mer om tjänsterna HÄR.

NY APP SKA 
FÖRENKLA
AVSKJUTNINGS-
RAPPORTERING
Nu lanseras Viltdatas nya 
app för att förenkla av-
skjutningsrapporteringen. 
Appen finns att kostnads-
fritt ladda ner i Google Play 
respektive App Store.

– Tanken är att alla jägarna i jakt-
området har appen i sin telefon och 
rapporterar in sin egen avskjutning 
kontinuerligt, säger Göran Bergqvist 
som ansvarar för viltövervakningen 
på Jägareförbundet.

VIKTIG ROLL
På det sättet samlas jaktlagets avskjut-
ning i Viltdata utan att man behöver 
föra listor eller försöka komma ihåg 
vad som sköts ett halvår tidigare.
– Jaktlagsrapportören har en lika 
viktig roll som tidigare fortsätter 
Göran Bergqvist. Det är denne som 
godkänner att den avskjutning som 
inrapporterats från apparna läggs 
in på jaktlagets avskjutningssida och 
slutrapporterar.

FLER FUNKTIONER
Om appen blir uppskattad så räknar 
förbundet med att bygga in fler funk-
tioner succesivt.
– En funktion för avlysningsjakt ligger 
högt på vår önskelista. Dessutom vore 
det bra att kunna rapportera in älgobs 
via appen, säger Göran Bergqvist.

Svensk Jakt

SÖKES: ASSISTENT TILL  
EFTERSÖKSVERKSAMHETEN
Svenska Jägareförbundet söker en kommunikativ assistent till eftersöksverk-
samheten med placering på Öster Malma. Sista ansökningsdag är 15 septem-
ber. Läs mer om tjänsten 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. 

https://svenskjakt.se/start/nyhet/jagareforbundet-soker-kommunikatorer/
https://jagareforbundet.se/var-verksamhet/jobba-hos-oss/vi-soker-tva-kommunikatorermarknadsforare/
https://jagareforbundet.se/var-verksamhet/jobba-hos-oss/svenska-jagareforbundet-soker-en-kommunikativ-assistent-till-eftersoksverksamheten/

