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GRÖNT LJUS FÖR ATT  
SÄLJA VILDSVINSKÖTT

ÖKAD TILLGÄNGLIGHET
I REGION MITT

EU-PARLAMENTARIKER
GAV STÖD ÅT JÄGARNA

Livsmedelsverket har nu presenterat ett  
förslag som ska underlätta för jägarna att  
sälja vildsvinskött och också stimulera till 
ökad jakt. ”Mycket positivt”, säger general- 
sekreterare Bo Sköld.

LÄS MER SID 2 

Nu startar region Mitt ett pilotprojekt för ökad 
tillgänglighet i jakten. Projektet startar under 
hösten och målet är att arbeta för en bättre 
tillgänglighet och öka medvetenheten om att 
jakt ska vara en möjlighet för alla.   

LÄS MER SID 7

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.

I samband med att FACE arrangerade ett möte 
i EU-parlamentet lovade 50 parlamentsleda-
möter från sju olika politiska grupper sitt stöd 
för att återetablera ”Biodiversity, Hunting and 
Countryside” i dagligt tal kallad Intergroup Jakt.
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GRÖNT LJUS FÖR FÖRSÄLJNING 
AV VILDSVINKÖTT
– Genom förslaget som Livsmedelsverket nu presen- 
terar tas ett första steg mot att jägarna får möjlighet 
 att sälja vildsvinskött, vilket är mycket positivt, säger 
generalsekreterare Bo Sköld.

Jägareförbundet har under fyra olika regeringar arbetat för att ändra reglerna 
och göra det möjligt för jägarna att sälja vildsvinskött. Våren 2018 lämnade 
Svenska Jägareförbundet tillsammans med Lantbrukarnas riksförbund in en 
hemställan till regeringen om att tillåta försäljning av vildsvinskött. Efter en 
snabb handläggning fick därefter Livsmedelsverket i uppgift att tillsammans 
med olika aktörer ta fram ett regelverk för detta.

FÖRSLAG UTE PÅ REMISS
– Självklart har förbundet varit en aktiv part i den intressentgrupp som till-
sammans med myndigheten har jobbat fram förslaget, säger Mattias Olsson 
som deltagit i arbetsgruppen.
I förslaget som nu skickas ut på remiss finns många olika förslag på åtgärder 
som ska underlätta för vildsvinsköttet ska hamna på fler tallrikar, men även 
förslag som ska stimulera jakten.
– Vi konstaterar det finns förslag för subventionerade trikin- och cesiumprov 
och mycket annat. Men det absolut viktigaste är att myndigheten är positiv 
till att jägare får sälja kött direkt till konsumenter, säger Bo Sköld.

STOR FRAMGÅNG
Svenska Jägareförbundet kommer naturligtvis att analysera verkets förslag 
noggrant och svara på remissen, som ska vara inlämnad 28 oktober.
– Senast den 30 november ska regeringen få Livsmedelsverkets slutliga  
rapport. Därefter måste regeringen fatta beslut om en förordningsändring 
innan reglerna kan träda i kraft. Men detta är ett mycket viktigt steg som 
är taget. Det är också en stor framgång för Jägareförbundet som varit den 
drivande parten genom alla år för att få till detta, säger Bo Sköld.
Läs mer HÄR.

FÖRSLAGEN I KORTHET
• För att få sälja vildsvinskött behöver jägaren genomgå en kortare 
 (fyra timmar) utbildning.
• Den som gått utbildningen får en unik stämpel som ska säkra spårbarhet  
 och livsmedelssäkerhet.
• De som gått kursen hamnar i ett register som sköts av Livsmedelsverket.
• Jägaren får då sälja maximalt 5 vuxna eller 7 årsungar per år.
• Allt vildsvinskött ska vara trikintestat.

INSATSVECKA  
MOT VILT-
OLYCKOR
För att förebygga och redu-
cera effekterna av viltolyck-
or deltar Jägareförbundet i 
Nationella viltolycksrådets 
insatsvecka den 23-29 sep-
tember. 

Under insatsveckan vill Svenska 
Jägareförbundet bidra till att rikta 
uppmärksamheten mot det som gör 
skillnad när det gäller att reducera 
effekterna av uppkomna olyckor.

– Fordonsförare som rapporterar  
och noga märker upp platsen för vilt- 
olyckan. Jägare som ger sig ut dag som 
natt för att minimera viltets lidande. 
Förbipasserande fordonsförare som 
visar hänsyn mot jägare som jobbar 
omkring olycksplatsen, genom för-
siktig passage i sänkt hastighet, säger 
Markus Olsson, nationellt ansvarig för 
viltolycksarbetet på Jägareförbundet.

– Förbundets främsta bidrag till Natio-
nella viltolycksrådet består i att tillföra 
eftersökskompetens. I första hand i 
form av att tillhandahålla kompetenta 
eftersöksjägare till Polismyndig- 
heten men även genom att hålla dessa 
eftersöksjägare välinformerade och 
välutbildade. Dessutom bidrar förbun-
det med eftersökskompetens i NVR:s 
kontinuerliga utvecklingsarbete. På 
lokal, region och nationell nivå.

https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/press/nyheter/pressmeddelanden/forslag-om-enklare-hantering-av-vildsvin-ut-pa-remiss/?AspxAutoDetectCookieSupport=1
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HANTERA JAKTSABOTÖRER 
RAKT OCH RÄTT
Personer som medvetet vill  
sabotera och förstöra jakter 
har blivit allt mer hotfulla  
och utagerande. Att hota 
människor och avsiktligt 
sabotera jakt är en brottslig 
handling.

– De här människorna provocerar ofta 
jägarna på ett mycket utstuderat och 
närgånget sätt. Därför är det så viktigt, att 
vi som jägare har funderat till innan, så att 
vi kan agera klokt och tydligt i situationen, 
säger generalsekreterare Bo Sköld.
Maskerade och hotfulla. Så upplevs ofta de organiserade jaktsabotörerna när 
de dyker upp och vill förstöra din jakt. Då är det viktigt att agera på ett lugnt 
och klokt sätt.
– Det är lätt att säga, men vad vi än gör så får vi inte låta oss provoceras, trots 
att dessa människor gör allt i sin makt för att få oss ur balans, säger Bo Sköld.

BROSCHYR ATT LADDA HEM
Svenska Jägareförbundet tog 2012 fram en broschyr som heter ”Att hantera 
jaktsabotage” (ladda hem den HÄR).
– Den är fortfarande aktuell. Tyvärr måste vi jägare lära oss att hantera denna 
typ av provokationer, från ett fåtal människor. Sabotörerna vill inget hellre 
än att få oss att bryta mot lagen och gärna visa upp en dålig bild av oss jägare. 
Det får vi inte nedlåta oss till, säger Bo Sköld.
– De som saboterar för jägare och lantbrukare ska polisanmälas. Dessa brott 
måste sedan prioriteras av polisen så att personerna döms. Det är oaccepta-
belt att laglydiga människor ska utsättas för denna typ av brott.

SJU SNABBA TIPS
• Låt er inte provoceras och behåll lugnet.
• Förklara att sabotörerna stör jakten och be dem avlägsna sig.
• Polisanmäl sabotörerna och be om hjälp att hantera situationen.
• Filma och dokumentera händelsen.
• Avdela ett par personer som stannar kvar. De andra lämnar platsen.
• Se till att personer med vapen inte kommer i diskussion med sabotörerna.
• Om möjligt fotografera ansikten och bilnummer.
• Det kanske absolut viktigaste, är att i förhand ha diskuterat jaktsabotage i 
jaktlaget och hur man bör agera om det händer vid jakten.

FILM OM NYA JÄGARSKOLAN
Nu kan du få en kort insyn i vad Jägareförbundets nya 
bok Jägarskolan innehåller. 

Ulf Lindroth, författare av Svenska Jägareförbundets nya bok Jägarskolan, 
berättar HÄR om arbetet att skriva allt du behöver veta om jakt.
– Jag har suttit för mig själv och eldat upp all min ved för att få det här gjort 
så jag hoppas att ni uppskattar boken för jag har slitit hårt och offrat många 
jaktdagar, säger Ulf Lindroth leende i vår presentation om boken.

ETT NYTT 
SÄTT ATT LÄSA 
JÄGAREXAMEN 
ONLINE
Jägarskolan e-jakt har fått 
en ny skepnad och är nu 
detsamma som bokpaketet 
Jägarskolan som nyligen 
lanserades. 

Du väljer själv hur du vill ta din jägar-
examen, online, studiecirkel eller på 
annat sätt. Paketet är detsamma. Du 
köper paketet för endast 795 kronor i 
förbundets webb-butik. 

PAKETET INNEHÅLLER:
• Boken Jägarskolan med allt  
 du behöver veta för att klara  
 jägarexamen
• Häftet Lagen där jaktlagstiftningen  
 beskrivs på ett överskådligt  sätt.
• Studiehandledning som innehåller 
  ett stort antal frågor och arbets- 
 uppgifter.
• Inloggning till Jägarskolan e-jakt  
 där du hittar:
• Ljudboken som är nedladdningsbar.
• Bildspel som främst tar upp dägg- 
 djur och fåglar med fokus på att  
 känna igen arterna och också lyssna 
 på deras läten.
• Ett stort antal filmer som behandlar 
  jakthundar, många av jaktformerna  
 samt vapen och skytte.
• Två stycken övningsprov med till- 
 sammans 140 frågor att träna på.

JÄGARSKOLAN PREMIUM
Vill du ha fler frågor att träna på så 
löser du ett medlemskap hos Jägare-
förbundet för halva priset.

Denna typ av medlemskap löser du 
när du loggat in på Jägarskolan e-jakt 
eller med en blankett som följer med 
i bokköpet. Du måste med andra ord 
ha köpt boken för att komma åt erbju-
dandet.

Efter inloggning på Jägarskolan får du 
din inloggning till Jägarskolan PREMI-
UM via sms.  I Jägarskolan PREMIUM 
finns mer än 400 frågor att träna vida-
re på. Inloggningarna gäller i ett år.

ATT HANTERA

JAKTSABOTAGE

Svenska Jägareförbundet
Öster Malma, 611 91 Nyköping
www.jagareforbundet.se

https://jagareforbundet.se/jakt/jakt-i-sverige/att-hantera-jaktsabotage/
https://jagareforbundet.se/aktuellt/forbundsnyheter/2019/09/jagarskolan---vi-presenterar-nya-boken/
https://33011.shop.textalk.se/jagarexamen/komplett-paket-jagarskolan
https://33011.shop.textalk.se/jagarexamen/komplett-paket-jagarskolan
https://33011.shop.textalk.se/jagarexamen/komplett-paket-jagarskolan
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FYRHJULING 
GAV 90 000 
KRONOR
En fyrhjuling gick under 
klubban på Tradera och 
gav 90 000 kronor till 
kampanjen Rädda älgen. 

Den första stora auktionen, som sam-
lar in pengar till kampanjen, gällde 
en fyrhjuling. När tiden för auktionen 
gick ut på Tradera hade högsta bud 
kommit från Anders Graf i Ytterby.  
Budet som vann var på 90 000 kro-
nor. Om man köper tallplantor så 
räcker pengarna till 12 857 stycken. 
Väljer man  att köpa tallfrön räcker 
pengarna till cirka 2 250 000 frön. 
– Det är väldigt många jägare som 
stödjer kampanjen på olika sätt. Ett 
sätt är att vara med i auktionerna som 
kommer att hållas. Då kan vi hålla liv 
i debatten om älgens förutsättningar 
som idag är bekymmersamt. Alla 
pengar som vi får in går till tallar som 
i sin tur gynnar älgen, säger kommuni-
kationschef Magnus Rydholm.

DAGS ATT GÖRA RÄTT 
– FÖR ÄLGEN OCH SKOGEN
Älgen är ett viktigt vilt i våra skogar och en national-
symbol för Sverige. Därför är diskussionen om hur vi 
skapar balans mellan älgstammen och betestillgången 
och därmed uppnår en kvalitativ viltstam och en hög 
produktion i skogen viktig.

Sverige är ett avlångt land med stora naturliga variationer, det gör att för-
utsättningarna för brukandet av skog och förvaltningen av vilt skiljer sig 
markant. Därför anser vi att viltförvaltningen ska skötas på lokal och regional 
nivå. Du kan inte ha samma mål och metod för din skog och din jakt i Ystad 
som du har i Kiruna. Den som till äventyrs varit på båda ställena inser detta 
utan större problem eller propåer från myndigheter. Förutsättningarna är så 
olika att alla förstår varför vissa trädslag och grödor växer bra i Skåne medan 
de inte trivs i Norrbotten.

”Därför reagerar Jägareförbundet instinktivt när det börjar talas 
om nationella planer och ensidiga mål för viltförvaltningen. Det är 
ingen framkomlig väg för en långsiktigt hållbar viltförvaltning. Det 
är en återvändsgränd som skulle undergräva en naturlig regional 
och lokal samverkan, ideellt engagemang och ansvarstagande.”

HISTORISKA MISSTAG
I sammanhanget ska vi minnas att dagens problem, med allt för stora betes- 
skador från älg på vissa platser, oftast kan kopplas till historiska misstag.  
Ända sedan 1970-talet har rådgivningen från myndigheter och skogsbolag 
varit att vi ska plantera gran. Eftersom granarna i företrädesvis södra Sverige 
ofta skapar en mörk skog bildas ingen markflora eller bärris och när plante-
ringarna har röjts och gallrats har lövträden effektivt försvunnit. Finns det 
väldigt lite att äta kommer såklart viltet att vara där de hittar foder – i tall-
planteringarna. Lägger man dessutom till den utmaning som granbark- 
borren innebär är det än mer förståeligt att skogsägarna är bekymrade.

DAGS ATT GÖRA RÄTT
Svenska Jägareförbundets anläggning Öster Malma är ett exempel på hur det 
blir när man inte gjort rätt. Vi har historiskt planterat allt för mycket av fel 
trädslag på fel mark. Det är för mycket gran och för lite tall. Även vi tvingas 
nu till förtida avverkning på en del av fastigheten för att stoppa spridningen 
av granbarkborrar. Nu är det dags att göra rätt. Svenska Jägareförbundet 
pekar inte finger mot någon enskild markägare. Många skogsägare har agerat 
lika. Det som avgör framgången för oss är hur vi hanterar dagens situation, 
med den nya kunskap som ligger på bordet.

LÅNGSIKTIG LÖSNING
Det finns en konflikt mellan intressena i skogen, men den är inte olösbar. 
Skogsnäringen vill inte utrota älgen och jägarkåren vill inte ha klövviltsstam-
mar som förstör skogen. Båda sidor verkar till synes vara ute efter att finna 
lösningar och en långsiktigt hållbar balans i skogen. Projekt ”Mera tall” och 
”Kraftsamling tall” är bra exempel på detta. Detta är goda ingångsvärden och 
en god grund att bygga vidare på. Svenska Jägareförbundet tänker fortsätta 
vara en ansvarstagande part i diskussionen för att nå en långsiktig lösning. 
Vår kampanj Rädda älgen rullar nu vidare och snart är det älgjaktspremiär 
för våra medlemmar även i södra Sverige. Premiären är något som jägare 
alltid sett fram emot. Det vill vi kunna göra i framtiden också. 

Bo Sköld, generalsekreterare        
Anders Nilsson, biträdande riksjaktsvårdskonsulent

Läs hela artikeln HÄR.

NU KAN DU BLI 
TALLFADDER
I Sverige planteras det för lite tall idag. 
I södra Sverige saknas två tredjedelar 
av de tallföryngringar som borde 
finnas där. Därför ska vi jägare tillsam-
mans hjälpa skogsbruket att förändra 
detta. Mer tall - för mer älgmat och 
mindre betesskador. Hjälp oss hjälpa 
älgen, bli tallfadder! Swisha 7 kronor 
till nr 123 532 5683 så planterar vi en 
tall! Har du inte swish kan du sätta 
in pengar på Handelsbanken, konto-
nummer 6601 508 461 111.

https://jagareforbundet.se/radda-algen/radda-algen/2019/09/dags-att-gora-ratt--for-algen-och-skogen/
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JORDEN OCH SKOGEN I STAN
För tolfte året arrangerades Jorden och Skogen i stan i 
Umeå. Den 11 och 12 september fanns 28 stationer på 
Forslunda naturbruksgymnasium, alla med en kopp-
ling till de gröna näringarna. 
 
Som jägare använder man alla sina sinnen och det var det som eleverna trä-
nande på i Jägareförbundets ”upplevelseskog”. Eleverna fick lyssna, klämma, 
klappa, titta och lukta på olika viltsaker. Alla skinn, horn och spillning från 
de olika viltarterna skapade många kommentarer och frågor. ”Hur kan ett 
älghorn vara så tungt?” ”Hur orkar de ha två sådana stora horn på huvudet?”

STOR NYFIKENHET
Eleverna ville också väldigt gärna berätta om jägare som de kände. Det kun-
de vara morfar, pappa, mamma eller någon granne. Det visar att jakten är 
starkt förankrad i Västerbotten. De nya svenskarna visade stor nyfikenhet på 
alla nya djuren. Bilder på viltarter från Jägareförbundets broschyr  ”Välkom-
men till naturen”, underlättade när det svenska språket inte räckte till.

”Sådant här skulle man ha på fredagsmyset”, var en kommentar från en 
pojke som tuggade torkat älgkött. 477 elever fick smakbitar av torkat älgkött, 
både av traditionellt lufttorkat älgkött som bara var saltat och ett älgkött som 
var örtmarinerat med oregano och basilika och torkat i en svamptork. Det 
fanns torkade havtorn och torkade blåbär till de som inte ville äta älg. 

1 700 SKOLELEVER
Förutom 1 700 skolelever från årskurs 4-6 och 180 lärare, så kom det studie-
besök bland annat från Umeå universitets lärarutbildning. På Jorden och 
skogen fick de tips på hur lärarstudenter kan lära sig mer om de gröna nä-
ringarna och olika aktiviteter. I Jägareförbundets monter visade vi hur man 
kan jobba med djursaker som horn, kranier, skinn och spillning, i ett pedago-
giskt syfte. Hur provsmakning av torkat älgkött kan leda till diskussioner om 
djurhållning, etik och om att äta klimatsmart viltkött.

Anja Kjellsson, jaktvårdskonsulent

LYCKAD 
SATSNING PÅ 
KLÖVVILTETS 
FODER
Projektet Vild och bort-
skämd är avslutat. Jakt-
vårdskonsulent Jesper 
Einarsson beskriver pro-
jektet som framgångsrikt. 

För två år sedan startade projektet 
Vild och bortskämd av en mängd in-
tressenter – offentliga, organisationer 
och privata markägare. I projektet, 
som man kan säga har letts av läns- 
styrelsen i Skåne, har man samarbetat 
för att inspirera och sprida kunskap 
om hur man kan öka mängden natur-
ligt viltfoder. Jägareförbundet har  
varit en av deltagarna i projektet. 
Under projektets gång har  seminarier 
och exkursioner hållits med mark- 
ägare, skogsbolag, jägare och myndig-
heter.

MATERIALET FINNS KVAR
Utöver det har filmer, utbildnings- 
material och exkursionsunderlag 
producerats. Det finns också en podd-
cast samt en Facebooksida med inlägg 
om foderskapande åtgärder.  Och 
även om projektet nu har nått sitt slut 
finns materialet kvar att ladda hem för 
vem som helst som vill veta mer om 
hur man kan använda sig av till ex-
empel skogsbilvägar och bryn för att 
producera viltfoder. Eller för att få ett 
underlag till hur man arrangerar en 
exkursion för intresserade jägare och 
markägare, för att ta ett exempel.
Läs hela artikeln HÄR.

Jan Henricson, Svensk Jakt

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

Elever från 5 A från internationella engelska skolan i Umeå som upplever viltet och skogen 
med alla sinnen. Foto: Anja Kjellsson

https://svenskjakt.se/start/nyhet/lingon-och-blabar-betyder-mycket-for-viltet/
https://svenskjakt.se/start/nyhet/lingon-och-blabar-betyder-mycket-for-viltet/
https://www.facebook.com/vildochbortskamd/
https://www.lansstyrelsen.se/skane/privat/jakt-och-fiske/jakt-och-viltvard/foderskapande-atgarder.html
https://svenskjakt.se/start/nyhet/lyckad-satsning-pa-klovviltets-foder/
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EU-PARLAMENTARIKER GAV 
STORT STÖD FÖR JÄGARNA
I samband med att FACE arrangerade ett möte i 
EU-parlamentet den 10 september lovade 50 parla-
mentsledamöter från sju olika politiska grupper sitt 
stöd för att återetablera den politiska grupperingen 
”Biodiversity, Hunting and Countryside” i dagligt tal 
kallad Intergroup Jakt.   

Den första Intergroupen Jakt bildades redan 1985 och har sedan dess varit 
en viktig kanal för parlamentet när det gäller att sätta jakten på den politiska 
agendan. Denna grupp har varit viktigt eftersom den öppnar dörrar till såväl 
kommissionen som parlamentet och många andra sammanhang.

Svenska Jägareförbundet, och Torbjörn Larsson, leder arbetet i den europe-
iska jägarorganisationen FACE, som representerar sju miljoner jägare. Det är 
också FACE som ansvarar för sekretariatet i Intergroup Jakt. 

80 PROCENT BESLUTAS I EU
Av alla beslut som passerar Sveriges riksdag har ungefär 60 procent sin bak-
grund från något som inträffat i EU.
– Men när det gäller natur, jakt och miljö är det kring 80 procent som kom-
mer från EU. Det gör det helt nödvändigt för jägarna att finnas på plats och 
kunna påverka systemet i Bryssel, säger Torbjörn Larsson.

AVGÖRANDE MED EN STARK RÖST
Europa står inför många utmaningar när det gäller viltförvaltning och jakt. 
Svenska Jägareförbundet har på senare år utökat sitt samarbete med alla 
jägarorganisationer i Europa. 
–  Det är avgörande för den svenska jakten att jägarna har en stark röst i Eu-
ropa. Jägareförbundet är på plats och jobbar dagligen med frågor som exem-
pelvis varg, gäss, bly och vapen, säger Torbjörn Larsson. 

– Vi får heller inte glömma att motståndet mot jakten växer sig allt starkare. 
Vi har 30 lobbyister mot 1 som jobbar emot oss i Bryssel. Vår närvaro är med 
andra ord helt avgörande för jaktens framtid, avslutar Torbjörn Larsson.

MONIKA
STRIDSMAN 
LÄMNADE 
FÖRBUNDS-
STYRELSEN
Monika Stridsman valdes 
in i förbundsstyrelsen 
2016. Efter tre år valde 
hon att avgå vid styrelsens 
möte i slutet av augusti. 

– Bakgrunden till att jag lämnade 
handlar om att jag har annan bild av 
skogsbruket än övriga styrelsen, säger 
Monika Stridsman.

Monika Stridsman är utbildad jäg-
mästare och har haft många ledande 
positioner. Hon har bland annat varit 
ansvarig för jaktfrågor på Naturvårds-
verket, generalsekreterare för Världs-
naturfonden, WWF och generaldirek-
tör på Skogsstyrelsen. 

INGA HÅRDA ORD
– Det finns ingen schism eller hårda 
ord. Istället har jag känt att jag har en 
annan bild av skogsbrukets ambitio-
ner att plantera tall. Eftersom jag var 
med och startade projektet Mera tall 
är detta en viktig fråga för mig, säger 
Monika Stridsman.

Förbundets ordförande Torbjörn 
Larsson menar att det är helt nöd-
vändigt att styrelseledamöterna kan 
stå upp för och försvara förbundets 
beslut och inriktning. 

RÄTT ATT AVGÅ
– Vi är i ett skede där Svenska Jägare-
förbundet tydligare än tidigare står 
upp för sina åsikter och vad vi vill. 
Känner en ledamot att denne inte kan 
stå bakom förbundets linje i viktiga 
frågor så är det rätt att avgå. Därför 
hyser jag stor förståelse för hennes 
beslut.  

– Jag vill också passa på att tacka 
Monika för alla hennes råd, givande 
diskussioner och andra bidrag i styrel-
searbetet, säger Torbjörn Larsson.
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REGION MITT SKA ARBETA 
FÖR ÖKAD TILLGÄNGLIGHET
Nu startar region Mitt ett pilotprojekt för ökad tillgäng-
lighet i jakten.

Projektet startar under hösten och målet är att arbeta för en bättre tillgäng-
lighet och öka medvetenheten om att jakt ska vara en möjlighet för alla. 
Projektet riktar sig till personer med olika funktionsvariationer för att öka 
möjligheten att komma ut i naturen för att jaga, fiska, skåda fåglar eller att 
bara vara med för att prova någon naturaktivitet.  

En person ska vara samordnare i regionen och sedan ska några personer ha 
länsansvar, en person per län är slutmålet. Projektet ska bland annat arbeta 
med ökad tillgänglighet på länens jaktskyttebanor, sprida information om 
tillgänglighet, arrangera jaktarrangemang tillsammans med övriga priorite-
rade grupper och informera om jägarexamen.

Rikard Södergren 

KURS I SÄLJAKT
Den 25 augusti arrangerade Jägareförbundet Söder-
manland en utbildning i säljakt. Kursledare var An-
na-Carin Westling, en av Sveriges duktigaste säljägare.

Sälstammen har vuxit och etablerat sig i de svenska vattnen. Syftet med 
utbildningen var att ge deltagarna kunskaper för att förbättra utsikterna till 
framgångsrik jakt. Den som vill jaga från båt ska enligt reglerna ha gått ige-
nom en utbildning i säljakt anordnad av svensk eller finsk jägarorganisation.

I den teoretiska delen tog Anna-Carin upp grundläggande kunskaper om säl, 
de olika jaktformerna, lagar och bestämmelser runt säljakten, samt vanliga 
situationer vid säljakt. Anna-Carin har stor erfarenhet som hon delade med 
sig av och visade även bilder från olika jakttillfällen. Hon hade även med sig 
olika skinn och exempel på vad man kan göra med skinnen.

Efter lunchen var det praktiska övningar. Först på älgbanan, då vi insåg att 
träffytan på sälen, det vill säga dess huvud, är liten. Som avslutning fick del- 
tagarna lära sig hur man tar tillvara en säl.

Christina Berglund, Jägareförbundet Södermanland

VÄLBESÖKT 
JÄGARMÖTE 
I ARVIKA
Den 17 september bjöd 
Jägareförbundet Värmland  
in till medlems- och jägar-
möte i Arvika.

Där presenterades hur Jägareförbun-
det arbetar i flera viktiga och aktuella 
frågor för att göra medlemmarnas 
jaktliga förutsättningar bättre. Fokus 
låg på klövvilt och rovdjur.

Jaktvårdskonulent Johan Stedt höll 
bland annat en föreläsning med 
temat Våra klövvilt, en resurs eller 
skadedjur? Där berättade Johan hur 
och varför  Jägareförbundet är viltets 
ambassadör som står upp för klövvil-
tet i den allt mer infekterade debatten 
kring skogsskador.

Kvällen avslutades med att Gunnar 
Glöersen, jaktvårdskonsulent och 
nationellt rovdjursansvarig, berätta-
de om hur Jägareförbundet dagligen 
arbetar med att förbättra den svenska 
rovdjurspolitiken. Gunnar berättade 
om det arbete och de utmaningar som 
detta innebär från lokal nivå ända ner 
till Bryssel.

Anders Olsson, Jägareförbundet Värmland

JÄGARVECKA 
PÅ VALBO 
Den 12-17 augusti hölls 
en “Jägarvecka” på Valbo 
sportskytteklubb.

Det är mycket lyckat att ha banorna 
öppna alla dagar då trycket på de or-
dinarie skjutdagarna blir mindre och 
med kortare väntetider. 

Veckan avslutades med en familjedag 
då många tog med sig hela familjen 
för att testa på skytte. Jägareförbundet 
Gävleborg var på plats och pratade 
med våra medlemmar och bjöd på
grillad korv.

Anita Nyberg, Jägareförbundet Gävleborg
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LÄGER I SÖDERMANLAND...
16-18 augusti ordnade Norra Sörmlands jaktvårds- 
krets och Unga Jägare Sörmland ett ungdomsläger.

På årets läger, det 17:e i ordningen, kom det sju killar och sex tjejer mellan 
12-22 år. Lägret genomfördes på Strängnäs jaktskytteklubb, Klinkeboda, 
samt på en del marker runt i kring. Lägret började med ”teambuildning” så 
att deltagarna lärde känna varandra. Sedan blev det skytte av olika slag, där 
vi fokuserade på säkerhet och vad man ska tänka på vid jakt.  Vi var ute på 
olika marker och ställde ut torn, för att visa vad man ska tänka på när man 
placerar passen men även när man väl står i ett på jakt. Vi visade lite enkla 
viltvårdsåtgärder och det hölls en föreläsning om eftersök, och vad man ska 
tänka på för att förhindra det samt vad man gör om det ändå behövs. Vi var 
även ute och jagade, ungdomarna fick då chans att sitta på pass tillsammans 
med en mentor samt vara med på grävlingsjakt med hund. 

Rasmus Holm, Jägareförbundet Södermanland

...OCH I DALARNA
29–30 juni arrangerade Jägareförbundet Dalarna och 
Gävleborg ett jakt- och skytteläger för ungdomar.

Lägret blev otroligt lyckat med bra väder, roliga aktiviteter, god mat och 
fantastiskt glada och inspirerande ungdomar. Boendet var lokaliserat på 
Skålsjögården och skyttet skedde på Envikens Skyttecenter. Totalt var det 
31 ungdomar i åldrarna 13–17 år som deltog och de kom från hela landet. Ett 
väldigt positivt inslag var att så många tjejer hade sökt sig till lägret.
Ungdomarna fick bland annat lära sig hur eftersök går till, viltvårdens bety-
delse, prova på skytte i alla former. Kvällstid fick ungdomarna skjuta skytte- 
simulator, fiska, bada och lyssna på föreläsningar samt se på filmer.

Anita Nyberg, Jägareförbundet Gävleborg

REMISS OM  
NY PLAN
FÖR VILDSVIN
Naturvårdsverket har tagit 
fram ett förslag till revide-
rad nationell förvaltnings-
plan för vildsvin som nu 
gått ut på remiss.

Den nuvarande nationella förvalt-
ningsplanen för vildsvin fastställdes 
2010. Förslaget till reviderad förvalt-
ningsplan, som nu skickas ut som 
remiss till berörda myndigheter och 
intresseorganisationer, bygger på en 
adaptiv förvaltning. Planen har både 
tidsatta resultatmål och tidsatta åt-
gärdsmål, uppger Naturvårdsverket.
Den nya planen ska gälla år 2020–
2025. Läs förslaget HÄR.

Svensk Jakt

JÄGARHJÄLP
I FORSKNING
OM STRESS
Stressforskare söker jakt-
hundar och jägare.

Svensk Jakt har tidigare rapporterat 
om forskning vid Linköpings univer-
sitet som visat att stressnivåerna hos 
hundar och deras ägare följer varan-
dra över tid. 

Den tidigare studien gjordes med 
border collie och shetland sheepdog, 
två vallhundsraser som har avlats för 
att samarbeta med människor och 
vara uppmärksamma på våra signaler. 
I den kommande studien vill forskar-
laget undersöka om liknande synkro-
nisering mellan hund och människa 
syns hos jakthundar som tränats 
självständigt och om det spelar någon 
roll om ägaren är man eller kvinna. 

Studien ska starta under hösten och 
forskarna söker nu efter ägare med 
hundar som används aktivt i jakt. 
Läs mer HÄR.

Marie Gadolin, Svensk Jakt 

https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/remisser-och-yttranden/remisser-2019/remiss-nationell-forvaltningsplan-vildsvin-190916.pdf
https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/remisser-och-yttranden/remisser-2019/remiss-nationell-forvaltningsplan-vildsvin-190916.pdf
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Remisser-och-Yttranden/Remisser/Pagaende-remisser/Remiss-om-forslag-till-reviderad-nationell-forvaltningsplan-for-vildsvin/
https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/remisser-och-yttranden/remisser-2019/remiss-nationell-forvaltningsplan-vildsvin-190916.pdf
https://svenskjakt.se/hund/forskning/stressforskare-soker-jakthundar-och-jagare/
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KRAFTIG ÖKNING AV  
ANTALET LÖSTA JAKTKORT
Efter flera år av minskat antal jaktkortslösare har tren-
den vänt. Förra året ökade antalet jägare som betalade 
sin viltvårdsavgift med närmare 5 000. Prognosen för 
innevarande jaktår visar på en fortsatt ökning.

Allt sedan jaktåret 2012–2013 minskade antalet jägare som löste jaktkort. 
Något som förbryllade, eftersom det var svårt att hitta andra tecken på att  
jägarna blivit färre. För att få svar beställde Naturvårdsverket en undersök-
ning av SLU som tillsammans med Umeå universitet i en rapport kom med 
flera förklaringar. Bland de viktigare – glömska.
– Jägarna tror att de har betalat sin viltvårdsavgift. De kan till exempel ha 
blandat samman jaktkortet med medlemskapet i Jägareförbundet. Det finns 
inget som tyder på att man låter bli att betala i någon form av protest eller av 
ovilja. Istället handlar det om slarv, eller glömska, säger Daniel Bladh, vilt-
handläggare på Naturvårdsverket.
 
ÅTGÄRDER GER RESULTAT
På forskarnas rekommendationer har Naturvårdsverket vidtagit åtgärder 
som tycks ge resultat. Från och med förra jaktåret skickas en särskild in-
formation till jägare med nya jägarexamensbevis, där vikten av att betala 
viltvårdsavgiften understryks. Från och med i år skickas också aviseringar till 
jägare som löst jaktkort något av de tre senast föregående åren, istället för de 
senaste två. 

SKILJER MELLAN LÄN
Jaktåret 2017–2018 löste 255 411 svenska jägare jaktkort. Följande jaktår 
betalade 258 314 jägare sin viltvårdsavgift. Bryts siffrorna ner på länsnivå 
är trenden inte lika klar. Störst är ökningen i Stockholm där närmare 1 000 
fler jägare betalade sin viltvårdsavgift jaktåret 2018–2019, jämfört med året 
innan. Andra län som står för en tydlig ökning är Skåne, Uppsala och Öster-
götland. Men det finns också län där antalet jaktkortslösare minskade, bland 
dem Gävleborg och Dalarna. Läs hela artikeln HÄR.

Jan Henricson, Svensk Jakt

BLY I AMMUNITION UTREDS
EU-kommissionen har begärt att European Chemicals 
Agency (ECHA) förbereder ett förslag som kan stoppa 
bly i all ammunition, inklusive den som används vid 
målskytte, rapporterar FACE. 

FACE, den europeiska jägareförbundsfederationen, skriver i ett pressmed- 
delande i slutet av augusti att man förstått det som att en avsiktsförklaring 
ska komma från ECHA, den europeiska kemikalieinspektionen, inom de när-
maste månaderna. Därefter ska ett begränsningsförslag läggas inom ett år.
– Jägareförbundet är redan igång med arbete i den här frågan, vi jobbar 
tillsammans med övriga medlemsländer i FACE. Det här är en komplicerad 
fråga, för att ECHA ska beakta våra synpunkter krävs argument som är veten-
skapligt väl underbyggda, säger generalsekreterare Bo Sköld.
– Det här är en oerhört viktig fråga som vi bevakat länge och kommer att fort-
sätta arbeta ännu hårdare med framgent, för att tillvarata våra medlemmars 
intressen, säger Bo Sköld.  Läs hela artikeln HÄR.

Marie Gadolin, Svensk Jakt

OACCEPTABELT 
FÖRSLAG OM 
SKJUTBANOR 
FRÅN POLISEN
Polismyndighetens för-
slag till nya regler för 
besiktning av skjutbanor 
får mycket hård kritik av 
Svensk Jägareförbundet. 

– Eftersom det inte finns några pro-
blem kring skjutbanor behövs inga 
nya regler som enbart skapar byråkra-
ti och kostar pengar, säger general- 
sekreterare Bo Sköld.

TILLSYN, INTE NYA REGLER
Polismyndighetens argument för  
att införa nya regler anges till att nu- 
varande regler inte efterföljs. 
– Om så är fallet behövs ju tillsyn och 
kontroller, inte nya regler, säger för-
bundsjurist Ola Wälimaa.

ÄR INTE RIMLIGT
Svenska Jägareförbundet menar att 
Polisen inte har mandat att införa 
de regler som skickats ut på remiss. 
Att initiativet går över myndighetens 
befogenheter.

– Vi oroas av att handläggningstiderna 
för licenser skulle öka och att adminis-
trationskostnaderna för att få tillstånd 
kan öka med 500 procent. Detta är 
inte rimligt, säger Ola Wälimaa.

MYCKET KRITISK
– Förbundet är mycket kritiskt. För-
slaget kan inte accepteras. Det finns 
andra sätt att öka säkerheten vid 
jaktstigar och liknande skytteaktivi-
teter utan att myndigheten hittar på 
begrepp som ”tillfälliga skjutbanor”, 
som inte finns i lagstiftningen. 

– Många små skjutbanor skulle få pro-
blem att klara av kostnader och regler 
för detta. Det skulle leda till sämre 
möjligheter för skytteträning, vilket 
naturligtvis går emot alla intentioner 
om säker jakt och hög jaktetik, säger 
Ola Wälimaa.

Läs Jägareförbundets remissvar HÄR.

https://svenskjakt.se/start/nyhet/kraftig-okning-av-antalet-losta-jaktkort/
https://svenskjakt.se/start/nyhet/bly-i-ammunition-ska-utredas-av-eu/
https://jagareforbundet.se/contentassets/8240931c808a45768d9323f09bca463d/skannat-dokument2.pdf

