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HAR SKOGSSTYRELSEN 
RÄKNAT MILJARDER FEL? 

FANFARER FÖR PRAKTISK 
BOK OM FÄLTVILT

I samarbete med Jägareförbundet arrange-
rade Allt om Jakt & Vapen Jaktgalan den 23 
november.  Jaktgalan vill hylla alla jägare som 
gjort något utöver det vanliga eller som på 
något sätt gjort en stor insats för jakten.
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Skogsstyrelsen påstår i en rapport att viltet 
orsakar skador på skogen för 7,2 miljarder 
kronor. Förbundet har granskat rapporten 
och hittat sådana felaktigheter att man anser 
att rapporten måste göras om.   
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SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET är en folkrörelse med cirka 155 000 medlemmar. Förbundet bildades 1830 i syfte att rädda viltstammarna, samt att främja en lång-
siktigt hållbar jakt. Principerna att arbeta med både viltets och jaktens förutsättningar står fortfarande i centrum. Svenska Jägareförbundet har även ett Jakt- och 
viltvårdsuppdrag av regeringen att leda den praktiska jakten och viltvården i Sverige.

Med passande jakthornsfanfar presenterades 
boken Fältvilt på Bosjökloster den 30 oktober. 
Två nöjda författare i Poul-Erik Jensen och 
Carl von Essen fick berätta om sin bok för  
intresserade jägare och viltvårdare. 
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JAKTGALA HYLLADE JÄGARE
Jaktgalan är ett positivt initiativ för att lyfta Sveriges 
jägare och jakten inom olika områden, som bland 
annat hund, viltvård, trafikeftersök och jakt. 

Under året har jägarkåren skickat in nomineringar (över 300 stycken) och 
sedan har en jury arbetat med att välja ut fem kandidater i sju olika kate-
gorier. Två finalister röstades fram i en öppen online-röstning i respektive 
kategori och bjöds in till Jaktgalan. 

JÄGAREFÖRBUNDET MEDARRANGÖR
Vinnarna presenterades på anrika Sundbyholm Slott utanför Eskilstuna 
lördagen den 23 november och det hela direktsändes på arrangörens webb, 
tidningen Allt om Jakt och Vapen. Som medarrangör visade Svenska Jägare-
förbundet att initiativet är viktigt:

– Att sätta fokus på jägare som gjort något utöver det vanliga eller som på 
något sätt gjort en stor insats för jakten känns riktigt bra. Jag tror att varje in-
itiativ som på ett positivt sätt lyfter fram den fantastiska svenska jakten och 
jägarnas insatser är bra. Vi behöver synas och vara stolta över det vi gör och 
brinner för. Vi har inget att skämmas för, tvärtom, säger Jägareförbundets 
generalsekreterare Bo Sköld.

BRA SÄTT ATT HYLLA DEN SVENSKA JAKTEN
Kvällen samlade både sponsorer, jury- och galadeltagare och finalister med 
respektive från olika delar av landet. Några av förbundets konsulenter fanns 
även på plats. Värdpar var Katharina Olsson, marknadschef på Allt om Jakt 
och Vapen och Svenska Jägareförbundets generalsekreterare Bo Sköld. 

– Att få möta alla dessa engagerade och kunniga jägare var en ynnest. Under 
kvällen upplevde jag både nervositet, glädje och oerhörd stolthet – härliga 
känslor. Jaktgalan som initiativ uppfattar jag som ett bra sätt att hylla den 
svenska jakten och jägarkåren, säger Bo Sköld.

VINNARE I RESPEKTIVE KLASS:
Årets Jägare: Dan Eriksson
Årets nya jägare: Karin Fredriksson
Årets eldsjäl: Erik Lakomaa
Årets viltvårdare: Einar Lundgren
Årets eftersöksjägare: Mattias Heed
Årets jakthund: Vickerågens Leva, Gerhard Lilliestierna
Årets jakthundsuppfödare: Cecilia von Braun, Mörka Skogs Kennel
Läs mer om finalisterna och vinnarna HÄR.

Ulrika Karlsson-Arne

PERSONAL-
NYHETER 
I FÖRBUNDET
Det händer mycket i  
Jägareförbundet när det 
gäller personalen. Här är 
det senaste.

Jaktvårdskonsulent Göte Grubb har 
till sist lämnat förbundet, efter att ha 
varit timanställd under sommaren. 
Tusen tack för din insats och varmt 
lycka till med pensionärslivet Göte!

NYA I REGION MITT
Matilda Söderqvist börjar den 1 
december som ny jaktvårdskonsulent 
i region Mitt. Heléne Sterner kommer 
att vara tjänstledig under perioden 7 
januari-6 april för att prova på annat 
arbete.  Under hennes tjänstledighet 
vikarierar Britta Lundh som adminis-
tratör i region Mitt. Britta börjar den 
18 november.

MEDLEM OCH ADMINISTRATION
Inom medlemsservice börjar Anna 
Jensen den 9 december. Anna har en 
tidsbegränsad anställning till och med 
31 oktober 2020. Orsaken till Annas 
tidsbegränsade anställning är vi har 
sjukskrivningar hos några av våra 
administratörer, så Anna kommer att 
jobba med medlemsservice för hela 
förbundet. 

Chris Edman stöttar fortsatt det  
administrativa arbetet i region Mitt 
över årsskiftet. Josefin Linusson kom-
mer att stötta Markus Olsson med 
NVR/eftersöksverksamheten adminis-
trativt under ett halvår. Josefin börjar 
den 9 december.

REGIONALA KOMMUNIKATÖRER
Anställningarna av regionala kommu-
nikatörer/marknadsförare är klara. 
 I region Norr är det Roger Lundqvist  
som kommer axla rollen. I region Mitt 
är det Ulrika Karlsson-Arne som bör-
jar den 18 november. I region Syd är 
det Olivia Ahlberg som kommer axla 
rollen från slutet av januari 2020. Det 
här teamet av kommunikatörer/mark-
nadsförare kommer att starta upp till 
en del innan jul.

Bo Sköld, generalsekreterare

FOTO: ALLT OM JAKT OCH VAPEN

https://jaktgalan.se/
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SKÅNSKA FANFARER FÖR  
PRAKTISK BOK OM FÄLTVILT
Med passande jakthornsfanfar presenterades boken 
Fältvilt på anrika Bosjökloster den 30 oktober.

Två nöjda viltvårdare och författare i Poul-Erik Jensen och Carl von Essen 
fick berätta om sin innehållsrika och praktiska bok för intresserade jägare 
och viltvårdare som kommit till bokreleasen. Bakom utgivningen står Jäga-
reförbundet Skåne som på senare år gjort mycket för att uppmärksamma 
fältviltets utsatta situation, och vad markägare och jägare kan göra för att få 
en rikare miljö där rapphöns, fasan och fälthare trivs.

MINSKAD MÅNGFALD
Boken Fältvilt tar upp ett historiskt perspektiv på jordbrukslandskapet och 
fältviltet och dess utveckling. Mekanisering, rationalisering och kemisk 
bekämpning har påverkat flora och fauna och bidragit till att mångfalden har 
minskat. Dagens jordbrukslandskap är vackert för ögat men fattigt på inne-
håll. Att vårda fältviltet är att investera i biologisk mångfald. Boken Fältvilt 
beskriver hur man skapar rätt förutsättningar. Kunskap om fältvilt är en 
viktig del av den utbildning som Jägareförbundet erbjuder sina medlemmar, 
myndigheter, organisationer, politiker och allmänhet.

HAR LÅNG ERFARENHET
Författarna har lång erfarenhet av viltvård med inriktning på fältviltet.
Poul-Erik Jensen som är viltmästare har under hela sitt yrkesverksamma liv 
arbetat både praktiskt och teoretiskt med villkoren för fältviltet i jordbruks-
landskapet. Han har tidigare varit anställd som jaktvårdskonsulent på  
Svenska Jägareförbundet. Carl von Essen som är jägmästare bedrev på  
familjens marker i Småland en intensiv viltvård av vilda fasaner och rapp-
höns och jakten på dem bedrevs med stående och stötande hundar långt 
in på 1950-talet. Senare kunde Carl von Essen som chef för Svenska Jägare-
förbundets kursgård Öster Malma praktisera sina kunskaper om fältvilt på 
markerna där.

Fredrik Jönsson, jaktvårdskonsulent

100 000 
WALLEN- 
BERGARE 
PÅ VILDSVIN
Nu har restaurang Calle C  
i Linköping serverat  
100 000 vildsvinsburgare!

Restaurangens paradrätt sedan flera 
år är denna populära wallenbergare 
gjord på vildsvinskött. Kocken, Pelle 
Forss, som driver restaurangen är 
själv hängiven jägare och serverar den 
populära wallenbergaren året runt, 
varje dag på Restaurangen Calle C på 
Flygvapenmuseum i Linköping.  
Råvarorna för att tillaga 100 000 
vildsvinswallenbergare är: 1 000 
vildsvin (vilket motsvarar cirka 12 000 
kilo),  45 000 äggulor, 55 000 liter 
grädde och 4 800 kilo ärtor.
Om du vill laga färre wallenbergare, 
kan du ta vilket recept som helst på 
wallenbergare och byta ut kalvfärsen 
mot vildvinsfärs.  Ett recept på wallen-
bergare för fyra personer hittar du på 
Jägareförbundets hemsida Viltmat.nu

ALLA KRETSAR 
I STOCKHOLM 
NÅR ÖVER 
MÅLET!
Kanonbra jobbat alla  
jaktlag och jägare i Stock-
holms län!

Jaktåret 2018-2019 har jägarna i Stock-
holms län återigen visat att vi tar an-
svar för vår jakt. Alla jaktvårdskretsar i 
länet når över det mål på 30 procents 
rapporteringsgrad som vi helst vill 
nå för att ha så bra underlag som 
möjligt och därigenom kunna följa 
vad som händer i våra skogar. Med en 
tillönskan om en fantastisk jakthöst.
Hela rapporten kan läsas HÄR.

Per Zakariasson, jaktvårdskonsulent

Lars Persson som är vice ordförande i Jägareförbundet Skåne med författarna Carl von 
Essen och Poul-Erik Jensen på Bosjökloster där deras gemensamma projekt boken Fältvilt 
presenterades på onsdagen. Foto: Fredrik Jönsson

https://recept.viltmat.nu/recept/wallenbergare-med-vildsvin/
https://jagareforbundet.se/mitt/stockholms-lan/jagareforbundet-stockholm/verksamhet/viltovervakning/avskjutningsstatistik1/
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LICENSJAKT PÅ JÄRV 
FÖR FÖRSTA GÅNGEN
Järvstammen i Sverige har vuxit till nivåer som med-
ger jakt. Naturvårdsverkets beslut om jakt på 15 järvar 
inom tre samebyars åretruntmarker i Jämtland väl-
komnas därför av Jägareförbundet. 

De senaste årtiondenas beståndsutveckling gör nu att en historiskt viktigt 
jaktbar viltart åter kan jagas. Järven är också en art som kan orsaka stor  
skada på rennäringen, att reglera antalet är därför nödvändigt. Jägareför-
bundet har under flera år verkat för licensjakt på järv. Tidigare har regler- 
ingen av stammen främst bestått av att myndigheterna avlivat järvar i lyor.

EN STOR FRAMGÅNG
– Vi ser det som en stor framgång att Naturvårdsverket nu åter ger möjlighet 
till regelrätt jakt på järv. I en klok viltförvaltning ska viltet alltid ses som en 
resurs istället för att enbart ses som ett problem, säger Gun Fahlander, ord-
förande Jägareförbundet Mitt Norrland.
Jakten innebär att alla jägare med jakträtt inom berört område kan jaga järv. 
För att jakt på järv ska vara framgångsrik är spårsnö avgörande. Naturvårds-
verkets beslut innebär att jakten får ske 28 november-31 december.
– Jag hoppas och tror att många jägare kommer att uppskatta att vi nu får 
möjlighet att jaga en ny art och är övertygad om att jakten kommer att  
genomförs på ett ansvarsfullt sätt, säger Gun Fahlander.

679 JÄRVAR I SVERIGE
Den nationella miniminivån för järv är satt till 600 individer. Senaste inven-
teringen visade att det fanns 679 järvar i Sverige. Huvuddelen av stammen 
finns i de nordligaste och alpina delarna, men på senare år har järven spridit 
sig  söderut i skogslandskapet. Idag finns föryngrande järvar ända ner till 
Värmland. Jakt på järv regleras inte av art- och habitatdirektivet eftersom 
arten inte fanns inom EU när direktivet skrevs.

HOPPAS PÅ  
ETT SNABBT 
BESLUT
Jägareförbundets remiss-
svar på Livsmedelsverkets 
regeringsuppdrag om att se 
över reglerna för småskalig 
försäljning av vildsvinskött 
är inskickat. 

– Vi är nöjda med att det i dag finns 
ett skarpt förslag för regeringen att 
ta ställning till, vi har under lång tid 
arbetat med att jägarna ska kunna 
sälja vildsvinskött och ser att vi börjar 
komma i mål i denna viktiga fråga, 
säger generalsekreterare Bo Sköld.

VIKTIGT MED SAMVERKAN
– I grunden bygger Livsmedelsverkets 
förslag på den hemställan vi skickade 
in till regeringen tillsammans med 
LRF förra våren. Att vi nu fått ett 
riktigt förslag från myndigheten visar 
hur viktig samverkan är om vi ska 
komma framåt i viltförvaltningen.
Förslaget innebär att utbildade jäg-
are får sälja två vuxna vildsvin eller 
sju årsgrisar årligen till allmänheten. 
Antalet platser för inlämning av fällda 
vildsvin föreslås också öka när reg-
lerna görs om. Förslaget innehåller 
flera andra delar som syftar till att 
öka efterfrågan på vildsvinskött och 
samtidigt öka avskjutningen.

BORDE FÅ SÄLJA FLER
– Jag tror vi nu kan landa in i ett klokt 
beslut som ger oss ett viktigt verktyg 
i vildsvinsförvaltningen, även om vi 
tycker att jägarna borde få sälja fler 
vildsvin, säger Mattias Olsson, natio-
nell intressebevakare på förbundet.
Han menar att om fler människor får 
ta del av vildsvinsköttet och så bidrar 
detta till att öka efterfrågan på köttet.

Svenska Jägareförbundet ser nu fram 
emot att regeringen bereder försla-
get snabbt och fattar ett beslut så att 
vildsvinsjakten stimuleras, samt att 
köttet når ut till fler konsumenter. 
Förbundet är också intresserad av att 
ta på sig ansvaret för den utbildning 
som vildsvinsjägare måste genomgå 
för att få sälja vildsvinskött direkt till 
konsumenter. Läs remissvaret HÄR.

FOTO: MOSTPHOTOS

https://jagareforbundet.se/aktuellt/forbundsnyheter/2019/11/vi-hoppas-pa-ett-snabbt-beslut-om-smaskalig-forsaljning/
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HAR SKOGSSTYRELSEN RÄKNAT 
FEL PÅ FLERA MILJARDER?
Skogsstyrelsen påstår i en rapport till regeringen att  
viltet orsakar skador på skogen för 7,2 miljarder kronor. 
– Vi har granskat rapporten och hittat sådana felaktig- 
heter och tvivelaktiga antaganden att rapporten måste 
göras om, säger generalsekreterare Bo Sköld.

Skogsstyrelsens rapport till regeringen om Skogsbrukets kostnader för vilt- 
skador redovisar att klövviltet årligen orsakar skogsnäringen skador för 7,2 miljar-
der. Eftersom summan blev så hög och pekar ut viltet som ett enormt problem för 
skogsbruket valde Jägareförbundet att granska rapporten. Förbundet har hittat 
många osäkerheter och tvivelaktiga antaganden och beräkningar i den. 
– För att förstå felen i rapporten måste man granska den noga, känna till skogsbru-
ket och räkna en hel del, säger Anders Nilsson, biträdande riksjaktvårdskonsulent.

ALL RÅVARA ÄR INTE SVENSK
Det största misstaget gäller virkets förädlingsvärde. Här har Skogsstyrelsen 
utgått ifrån att all råvara som sågas är svensk. Brist på sågvirke och massaved 
– kopplat till viltbetet – skulle enligt rapporten leda till kostnader på över fyra 
miljarder kronor.
– Men detta är inte sant. Idag importeras virke för att balansera behoven i såg-
verk och massabruk. Att göra teoretiska beräkningar med endast virke från 
Sverige och blunda för alla importerade miljoner kubikmeter känns skakigt 
och långt från trovärdigt. De kostnader som myndigheten lyfter fram uppstår 
inte, eftersom vi i Sverige både importerar och exporterar träråvara, säger 
Anders Nilsson.

UTGÅR FRÅN ENDAST TALL
Ett annat fel är att myndigheten har utgått ifrån att det enbart står tallar på den 
marktyp som kallas tallmarker. I verkligheten står det i hög utsträckning gran på 
dessa markerna – i alla fall i södra Sverige.
– Skogsstyrelsen har sedan utgått ifrån dagens skadenivåer – när det finns lite 
tall – räknat med att skadorna procentuellt sett skulle vara lika stora om det 
fanns 100 procent tall på tallmarker. Det finns väl ingen som tror att skadorna 
skulle vara lika stora om viltet fick mycket mer föda. Vår uppfattning är att siff-
ran 7,2 miljarder är grovt överskattad, säger Anders Nilsson.

BORDE DRA TILLBAKA RAPPORTEN
Svenska Jägareförbundet riktar därför kritik mot att Skogsstyrelsen släppt en 
rapport med så stora tveksamheter, som därtill är baserade på förutsättningar 
och antagande som inte existerar.
– Skogsstyrelsen borde dra tillbaka rapporten. Den innehåller alltför många 
felaktigheter för att kunna användas, säger generalsekreterare Bo Sköld.
Han är också tydlig med att förbundet är väl medvetna om att det finns en 
viltskadeproblematik lokalt och regionalt som behöver lösas. Förbundet anser 
att detta måste göras långsiktigt med ömsesidig respekt mellan markägare och 
jägare. Rapporten pekar också indirekt på några saker som är bra. Bland annat 
ger den stöd till den lokala och regionala viltförvaltningen som vi har idag
– Men det känns orimligt att vi som ideell organisation ska behöva detaljgranska 
en rapport till regeringen. Vi måste kunna lita på uppgifterna från en myndig-
het, säger Bo Sköld.

LÄS MER OCH SE EN FILM
Läs mer om felaktigheterna i Skogsstyrelsens rapport HÄR. Där finns också två 
filmer där riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné förklarar två av felaktigheterna 
och en länk till Skogsstyrelsens rapport. Läs också ”Skogsstyrelsen tillbakavisar 
Jägareförbundets rapport” HÄR .och Skogsstyrelsen blåser upp siffrorna HÄR.

VILTKÖTT
FÅR GRÖNT 
LJUS AV WWF
Världsnaturfonden, 
WWF, lanserade i början 
av november sin kött-
guide och ger viltköttet 
grönt ljus på alla punk-
ter. Men viltköttet får 
samtidigt minsta möjliga 
utrymme i guiden.

WWF:s köttguide lanserades för tre 
år sedan, och pekar bland annat 
på köttkonsumtionens påverkan 
på miljö och klimat. Genom färg-
sättning enligt trafikljusmodellen 
med rött, gult och grönt vill organi-
sationen markera vilka produkter 
som kan ätas och vilka som bör 
undvikas.

Kött från vilda djur får grönt på alla 
punkter vilket skiljer ut viltköttet 
från allt annat kött. Men WWF vill 
inte slå ett slag för viltköttet, utan 
pekar istället på andra alternativ 
till kött, främst ost.
– Köttkonsumtionen utgör en stor 
påverkan på hela planeten och där-
för bör den minska, säger Håkan 
Wirtén, generalsekreterare WWF.
– Med vår köttguide vill vi rikta lju-
set mot hur mejerier, restauranger 
och butiker bör agera för att bidra 
till en mer hållbar konsumtion av 
kött och ost.

Boo Westlund, Svensk Jakt
Köttguiden kan du läsa HÄR.

FOTO: LENA RUNER

https://jagareforbundet.se/aktuellt/forbundsnyheter/2019/11/har-skogsstyrelsen-raknat-fel-pa-flera-miljarder/
https://svenskjakt.se/start/nyhet/skogsstyrelsen-tillbakavisar-jagareforbundets-kritik/
https://svenskjakt.se/start/nyhet/skogsstyrelsen-tillbakavisar-jagareforbundets-kritik/
https://jagareforbundet.se/aktuellt/opinion/kronikor/2019/11/skogsstyrelsen-blaser-upp-siffrorna/
https://www.wwf.se/dokument/wwf-ko-ttguiden-2019/
https://www.wwf.se/dokument/wwf-ko-ttguiden-2019/
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STÖD FÖR #VIGÖRPATRONUR
Svenska Jägareförbundets ordförandekonferens vill ut- 
tala sitt stöd till initiativet #vigörpatronur.

En av grundpelarna i Svenska Jägareförbundets värdegrund är alla människors 
lika värde, en annan grundpelare är att vi inom förbundet ska visa respekt mot 
varandra och välkomna alla som vill vara en del av vår organisation. Med detta 
sagt vill vi beklaga att det förekommer sexuella trakasserier, sexism och skam-
ligt beteende inom jakten – och även i förbundets verksamhet. 

SPEGLING AV SAMHÄLLET
Jakten är en spegling av samhället. De problem som finns i samhället finns också 
i jakten. De berättelser som framkommit i #vigörpatronur visar att Svenska Jäga-
reförbundet, med länsföreningar och jaktvårdskretsar, behöver arbeta mer med 
de handlingsplaner som redan finns i organisationen. Vi är också medvetna 
om att det förekommer trakasserier på platser eller inom jaktliga sammanhang 
som förbundet inte kommer åt. Därför vill vi – genom ett fortsatt arbete och 
ett tydligt ställningstagande – förändra den kultur som tillåter eller blundar för 
beteenden som inte hör hemma inom jakten. 

VILL BLI ETT FÖREDÖME
Vår målsättning är att alla tillfällen där trakasserier förekommer ska utredas och 
hanteras. Genom vårt agerande vill vi bli ett föredöme i hur vi behandlar varan-
dra.  Vi uppmanar alla aktörer inom jakten att ta initiativ för att motverka alla 
former av sexism och kränkande särbehandling.

Svenska Jägareförbundets ordförandekonferens

ÖVER TVÅ MILJONER BESÖKARE
PÅ SVENSK JAKTS WEBBPLATS
För första gången sprängde webbplatsen svenskjakt.se 
tvåmiljonervallen. I början av november hade webb- 
platsen haft 2 022 803 unika besökare under 2019.

Totalt hade Svensk Jakt haft 6 035 945 besök på sajten. Därmed kommer för-
modligen fjolårets rekord med 6 461 077 besök att slås. 
– Riktig jaktjournalistik gör skillnad – och våra besökssiffror är ett tydligt  
tecken på att läsarna har uppfattat det, säger Martin Källberg, chefredaktör 
och ansvarig utgivare.
 
UPPSKATTAT ARBETE
– Svensk Jakt bevakar och granskar allt som på olika sätt berör jakten i Sverige, 
och vi gör det för våra uppdragsgivare – våra läsare. Vilka andra medier be- 
vakar jaktfrågor ur jägarsynvinkel med samma bredd, tyngd och redaktionella 
integritet som Svensk Jakt? Därmed inte sagt att vi inte kan bli bättre, men de 
läsarundersökningar som görs visar att Svensk Jakts trovärdighet är mycket hög 
bland läsarna – och det visar att det arbete vi gör är mycket uppskattat.
 
TROVÄRDIGHET
Martin Källberg betonar att trovärdighet är en journalists, och en tidnings, vikti-
gaste tillgång. 
– Om du inte är trovärdig, då spelar inte resten någon roll i det långa loppet. Det 
är viktigt att hålla i minnet i tider när gränserna mellan redaktionellt innehåll 
och sponsrat material eller olika typen av ”samarbeten” på många håll är oklar. 
Svensk Jakt kommer aldrig att ha någon annan uppdragsgivare än sina läsare, 
slutar Martin Källberg.

151 VARGAR 
SÄKRADE MED 
DNA-ANALYS
Det strömmar in prov-
rör med vargspillning 
för dna-analys. 151 olika 
individer har bekräftats 
sedan spillningsinvente-
ringen inleddes den  
1 oktober.

Vargspillningsinventeringen pågår 
till  den 31 mars. Till och med den 
10 oktober hade 862 spillningspro-
ver av varg samlats in, 298 prover 
hade skickats in av jägare och 417 
prover var inskickade av personal 
från landets länsstyrelser.
På Jägareförbundets hemsida HÄR 
hittar du all information du behö-
ver för att delta i dna-insamlingen.

Svensk Jakt

LÄSVÄRT  
PÅ BLOGGEN
Du har väl inte missat Jägar- 
bloggen? Här finns alltid intres-
santa texter att läsa. Till exempel 
inlägget ”Stoppa smuggelhundarna 
istället för att bråka om våra jakt-
hundar.”  Läs det HÄR.

FOTO: DICK REUTER/MOSTPHOTOS

https://jagareforbundet.se/vargdna/
https://blogg.jagareforbundet.se/2019/11/14/stoppa-smuggelhundarna-istallet-for-att-braka-om-vara-jakthundar/
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DITT STÖD GÖR SKILLNAD
Europeiska jägarfederationen FACE, som just nu leds av 
Svenska Jägareförbundet, står enad i arbetet för Euro-
pas sju miljoner jägare. Men för varje jägarrepresentant 
som arbetar i Bryssel har vi 30 antijägare emot oss. Där-
för är ditt stöd så viktigt, skriver Jägareförbundets ord-
förande Torbjörn Larsson i en ledare i Svensk Jakt.

Det är lätt att känna en viss hopplöshet inför EU och byråkratin. Delvis kan 
jag hålla med. Det finns över 40 000 anställda, cirka 750 parlamentariker 
och många tusen lobbyister. Det politiska spelet är invecklat och tidskräv- 
ande att påverka. 

BEVARA DEN SVENSKA JAKTTRADITIONEN
Samtidigt är det avgörande att den svenska jägarkåren har ett inflytande på 
den europeiska arenan. Vi måste bevara den svenska jakttraditionen. Upp 
till 80 procent av de lagar och regler som berör varje enskild jägare härstam-
mar från Bryssel. Därför är det självklart att Jägareförbundet har representa-
tion i Bryssel sedan många år, vilket vi är ensamma om. Vi är också medlem-
mar i den europeiska jägarfederationen FACE med 36 medlemsländer och 
14 anställda, som sitter ett stenkast från parlamentet och kommissionen. 

FACE representerar sju miljoner jägare, vilket gör den till världens största 
representativa organ för jägare och till en av Europas största civila organisa-
tioner. Dessutom leds FACE just nu av Svenska Jägareförbundet.

MER STELBENT TOLKNING
Det är alltid svårt att prata om vinster när många jägare upplever att det 
inte sker en förändring, eller att läget till och med försämras. Många jägare 
är kritiska till flera av de beslut som fattas i EU. Exempelvis de som under 
årtionden har fått leva med en hög koncentration av varg.

Debattklimatet och polariseringen har tenderat att bli allt värre. Generellt, 
vill jag påstå, är inte besluten i Bryssel det största problemet, utan imple-
menteringen i Sverige. Vi svenskar har en vana att ha en mer stelbent tolk-
ning än vad till exempel våra grannländer har. 

STOPPAT MÅNGA STOLLIGHETER
Genom Jägareförbundet och FACE har dock många stolligheter stoppats och 
förbättringar gjorts. Vinsterna har genom åren varit flera. För att nämna ett 
par så lyckades vi 2017 få en mycket stor majoritet av parlamentet att rösta 
genom en resolution mot kommissionen för en bättre implementering av 
EU:s naturvårdslagstiftning och med skarpa skrivningar för en mer hänsyns-
tagande rovdjurspolitik. 

Samma år lyckades vi få bort föreslagna restriktioner i EU:s reviderade 
vapendirektiv. Vi väntar nu på rimlig nationell implementering i båda dessa 
fall. Och under 2019 har vi fått till förändringar som skapar bättre förutsätt-
ningar för fältvilt i jordbrukslandskapet.

ARBETAR MED BLY OCH ROVDJUR
I dagsläget arbetar vi med EU-kommissionens förslag att undersöka ett total- 
förbud för bly i ammunition och utvärderingen av kommissionens rådgiv- 
ande dokument för förvaltning av stora rovdjur. Det finns många olikheter i 
den europeiska jägarkulturen, men vi är enade i arbetet för alla sju miljoner 
jägare. Det behövs – för varje jägarrepresentant som arbetar i Bryssel har 
vi 30 antijägare emot oss. Därför är ditt medlemskap och därmed stöd till 
Svenska Jägareförbundet så oerhört viktigt för jaktens framtid.

Torbjörn Larsson, ordförande

NYA UTBROTT 
AV SVINPEST
Den europeiska jägar- 
gemenskapen oroas allt 
mer av fortsatt spridning 
av afrikansk svinpest.

Nya fall av svinpest har upptäckts 
i västra Polen, inte långt från tyska 
gränsen, och även i södra Bulgarien, 
nära gränsen mot Grekland. Federa-
tionen för de europeiska jägareför-
bunden, FACE, anser att den snabba 
och språngvisa spridningen av sjuk- 
domen enbart kan förklaras av 
mänskliga aktivititeter och uppmanar 
till stor försiktighet.
 
ARMÉN HJÄLPER TILL
I Polen tar man hjälp av armén för att 
söka av smittade områden. I Grekland 
har jaktorganisationerna varit aktiva 
med information i form av jägar- 
möten och seminarier i samarbete 
med veterinärer. Jaktlag har organise-
rats för att kontrollera vildsvins- 
populationen i vissa områden.
 
FRÄMSTA FÖRSVARSLINJEN
Vid en konferens i Europaparlamentet 
i november diskuterades åter igen det 
ökande hot som sjukdomen utgör. Där 
sa David Scallan, generalsekreterare 
vid FACE, bland annat:
– Jägareförbundsgemenskapen är 
extremt oroad över den fortsatta 
spridningen av afrikansk svinpest i 
Europa. Alla jägare måste vara obser-
vanta och rapportera misstänkta fall 
av sjukdomen, samtidigt som de följer 
strikta försiktighetsåtgärder. Jägarna 
är nyckeln till att bekämpa spridning-
en av denna sjukdom, de står i den 
främsta försvarslinjen.

Marie Gadolin, Svensk Jakt

FOTO: MOSTPHOTOS
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ORIMLIGA FÖRSLAG  
OM TVÅNGSMEDEL
Svenska Jägareförbundet bildades en 
gång i tiden för att rädda hotade stammar 
av bland annat älg och björn. En alltför 
omfattande legal och illegal jakt på dessa 
arter gjorde att de stod på randen till 
utrotning. Vårt arbete har varit så fram-
gångsrikt att vi numera oftast försvarar 
viltstammarna mot krafter som tycker att 
de blivit för stora.

Illegal jakt förekommer än i dag men har egentligen ingen 
biologisk betydelse för de jaktbara arternas framtida över-
levnad. Den illegala jakten ses mest som en stöld från dem 
som vill förvalta sin jaktliga resurs på den egna jaktmarken. 
Jägarna har blivit den överlägset bästa naturbevakaren. 
Illegal jakt accepteras helt enkelt inte, vare sig av förbundet 
eller av markägare.

ANKLAGAR HELA JÄGARKÅREN
Mot den bakgrunden är det anmärkningsvärt att åklagare i 
svepande ordalag anklagar hela jägarkåren och Jägareför-
bundet för en ”tystnadskultur” i fråga om illegal jakt.

Med det sagt kan vi samtidigt konstatera att den rovdjurs- 
politik som nu förs får allt svårare att få acceptans, fram-
för allt när det gäller varg. Allt fler fall av grova jaktbrott 
anmäls samtidigt som allt fler människor på landsbygden 
känner sig fullständigt överkörda och negligerade, oavsett 
om det handlar om rovdjursfrågan eller brottsbekämpning. 
Det i sin tur har i vissa fall lett till att synen på illegalt död- 
ande av rovdjur har förändrats. Risken finns att enskilda 
personer ser det som den enda lösningen i en fråga där 
staten och ansvariga myndigheter totalt misslyckats.

HAR BLIVIT EN LEKSTUGA
Rovdjursförvaltningen har tillåtits bli en lekstuga för natur-
vetare och genetiker som blandar mer eller mindre gedig-
na forskningsresultat med eget tyckande. 

Påståenden som att en ny ”obesläktad” varg motsvarar 500 
besläktade tillåts styra förvaltningen! Det ger bilden av ett 
samhälle där bevarandet av enskilda gener i vargstammen 
är viktigare än näringars överlevnad, medborgarnas vilja 
att bo på landsbygden och jägarnas intressen. Och detta 
har fått fortgå under alltför lång tid.

Årligen medges legal jakt på 400–500 stora rovdjur i 
Sverige och samtliga stora rovdjur har uppnått gynnsam 
bevarandestatus. Det illegala dödandet av ett antal rovdjur 
förändrar inte detta läge. 

Det dagliga nyhetsflödet domineras just nu av avrättningar 
av tonåringar och kvinnor på öppen gata och det är natur- 
ligt att det ställs krav på hårdare tag mot gängvåld och 
samhällshotande kriminalitet. När Riksåklagaren nu av 

denna anledning begär utökade möjligheter att använda 
tvångsmedel, i klartext telefonavlyssning, passar han på att 
lägga till jaktbrott som ett brott som berättigar detta krafti-
ga integritetsintrång. 

Det är oacceptabelt och saknar varje proportion. Redan det 
framlagda förslaget riskerar att ytterligare spä på bilden av 
ett samhälle som misstror landsbygdsbor i allmänhet och 
speciellt dem som bor och verkar i områden med varg.   

Alla typer av jaktbrott ska självklart bekämpas, 
men att polis och åklagare har svårt att utreda 
dem och få misstänkta personer åtalade och 
fällda kan aldrig bli ett argument för kraftigt 
integritetskränkande åtgärder som telefon- 
avlyssning. Idag är det många jägare som ogillar 
rovdjurspolitiken och som på allvar tror att de 
enbart av den anledningen är avlyssnade av 
staten. Det är en synnerligen allvarlig utveck-
ling, ovärdig en rättsstat.   

Svenska Jägareförbundet tillskrev för en tid sedan Riks- 
åklagaren och ifrågasatte förslaget om utökade tvångs- 
medel vid misstanke om jaktbrott. 

MÅSTE ANPASSAS TILL STRAFFVÄRDET
Förbundet har också i detta och andra sammanhang på- 
pekat att polisens insatser vid misstanke om jaktbrott 
måste anpassas till brottens straffvärde och inte bli så 
omfattande att de väcker löje samt att hanteringen av 
frågor om beslag av vapen har klara brister och att vapen 
hålls i beslag alltför länge. Detta arbete kommer givetvis att 
fortsätta och intensifieras. 

Jaktbrott ska bekämpas – detta ligger även i jägarnas 
intresse – men på ett sätt som är värdigt en rättsstat.

Torbjörn Larsson,  ordförande                
Bo Sköld, generalsekreterare

FOTO: LILIAN TVEIT/MOSTPHOTOS
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OVÄNTADE PRELIMINÄRA  
RESULTAT OM VILTVATTEN
Anlagda våtmarker har högre biologisk mångfald än  
naturliga sådana. Det visar preliminära forsknings- 
resultat från en studie om utsatta änder och viltvatten, 
som presenterades på Naturvårdsverkets årliga 
arrangemang Viltkonferens.

Den 11–13 november anordnade Naturvårdsverket Viltkonferens 2019, som 
vänder sig mot myndighetspersoner, forskare och andra personer som på 
olika sätt arbetar med svensk viltförvaltning. Olika forskare fick också kort 
presentera aktuell forskning. Viltkameraövervakning, den så kallade mo-
harens framtid och utmaningar med snabbt växande gåspopulationer var 
några av de områden som avhandlades.
 
HÖGRE BIOLOGISK MÅNGFALD
I presentationen ”Utsättning av änder – vad händer med den biologiska mång-
falden?” berättade Pär Söderquist från Högskolan i Kristianstad om de prelimi-
nära resultaten från sin senaste studie. Bland annat visade studien att:
• Anlagda våtmarker har högre biologisk mångfald än naturliga diton.
• Utsättning av gräsänder i de anlagda vattnen påverkar inte den biologiska 
mångfalden.
• Av de cirka 250 000 änder som årligen sätts ut överlever drygt två procent.

ÄNNU INTE PUBLICERADE
Resultaten har ännu inte publicerats i någon vetenskaplig tidskrift och måste 
därför, ännu så länge, tas med en nypa salt. Svensk Jakt återkommer därför 
längre fram med mer utförlig rapportering om resultaten av studien. Om de 
står sig  i den vetenskapliga granskningen är det förstås goda nyheter för alla 
de markägare som står i begrepp att anlägga våtmarker, där ett av syftena 
kan vara att sätta ut änder för jaktändamål.
 
MED SIKTE PÅ FRAMTIDEN
Viltkonferensdeltagarna kom från bland annat universitet och högskolor, 
länsstyrelser, Svenska Jägareförbundet och andra organisationer. Konferen-
sen bestod av workshopar, där olika grupper fick diskutera vilka forsknings-
behov som den svenska viltförvaltningen har i framtiden.

Martin källberg, Svensk Jakt

REGERINGEN 
FÖRESLÅR 
TILLSTÅND 
FÖR MAGASIN
Regeringen vill ändra  
vapenreglerna för att  
komma åt de illegala  
vapnen. Förändringen 
innebär i korthet att  
vapenmagasin skulle bli 
tillståndspliktiga.

– Självklart välkomnar vi att reger-
ingen agerar och tar initiativ mot 
gängkriminalitet, det ökade våldet 
och de illegala vapnen. Förbundet är 
en del av samhället som ser positivt 
på brottsbekämpande åtgärder, säger 
generalsekreterare Bo Sköld.  

MÅSTE HA RELEVANT EFFEKT
Jägareförbundet förutsätter att änd-
ringarna som föreslås är de insatser 
som poliserna på fältet efterfrågar 
och att det minskar brottslingarnas 
möjligheter i rimlig proportion till de 
begränsningar det innebär för lag- 
lydiga vapenägare. Ny lagstiftning 
som innebär inskränkningar för 
 jägare och skyttar måste ha en rele-
vant brottsbekämpande effekt om de 
ska uppfattas som acceptabla. 

PÅVERKAR JÄGARE
Regleringen kommer att påverka  
jägare, sportskyttar och kanske fram-
för allt vapensamlare samt vapen- 
handeln – det vill säga legala vapen- 
ägare. Regeringsförslaget innebär 
bland annat ökade krav på förvaring 
och en tillståndshantering med ökad 
administration. 

MINIMIIMPLANTERING
– Nu behöver förbundet titta igenom 
förslaget noggrant för att kunna se 
alla aspekter av regleringen. Därför 
kommenterar jag bara frågan på ett 
övergripande plan, säger general- 
sekreterare Bo Sköld. 
– Avslutningsvis vill jag vara tydlig 
med att Svenska Jägareförbundet står 
fast vid en minimiimplementering av 
EU:s vapendirektiv.

FOTO: KENNETH JOHANSSON
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SKOTTPENGAR PÅ VILDSVIN  
KAN FÅ MOTSATT EFFEKT
På senare tid har röster höjts för att införa skottpengar 
på vildsvin för att minska stammen och därmed skador-
na i jordbruket. Men en sådan åtgärd får med stor sanno-
likhet motsatt effekt, enligt Jägareförbundets expert på 
invasiva arter, Per-Arne Åhlén.

Vildsvinsstammen är för stor, skadorna vildsvinen orsakar är för omfattande. 
Diskussionerna om vad som kan göras för att öka vildsvinsjakten är intensiv.
Ett av de förslag som förs fram är att införa skottpengar på vildsvin. Det tas 
bland annat upp i Livsmedelsverkets rapport till regeringen, vars huvudinrikt-
ning är förslag om hur försäljning av vildsvinskött ska förenklas. På svenskjakt.
se och i sociala medier förs också en debatt om skottpengar kan vara en metod 
för att minska vildsvinsstammen.

Sambandet kan tyckas enkelt. Med en skottpeng på till exempel 1 000 kronor 
för ett vildsvin kommer jägarna att gå man i huse för att på det sättet bättra på 
hushållskassan, och vildsvinsstammen kommer att minska.
– Men sambandet är inte alls så tydligt mellan skottpengar och en minskande 
viltstam. I själva verket är det stor risk att det blir tvärt om, säger Per-Arne 
Åhlén, en av projektledarna för Jägareförbundets Mårdhundsprojekt.
 
KANINPLÅGAN SPREDS
– Ett klassiskt exempel är när man i Australien försökte få bukt med kaninplågan 
med hjälp av skottpengar. När man i ett område där det inte fanns kaniner fick 
veta vilka summor det fanns att tjäna så spreds kaninerna från ett område till ett 
annat. Det fick alltså motsatt effekt.

I Jägareförbundets remissvar till Livsmedelsverket pekar man på ett försök med 
skottpengar på mårdhund i Finland, där resultatet blev att spridningen påskyn-
dades och att mårdhund till och med började farmas för att tjäna pengar på 
premien.
 
TILLVÄXTEN GYNNAS
Per-Arne Åhlén tror inte att en generell skottpeng på vildsvin skulle få ner vild-
svinsstammen. Med ett högt ekonomiskt värde är risken att man istället stimule-
rar jägarna att gynna tillväxten, och inte begränsa den.
– Möjligtvis skulle det fungera med en hög skottpeng på stora produktiva hon-
djur. Men inte ens det är säkert, för vi vet inte hur jägarna resonerar. Kanske 
tycker de att det är värdefullare att ha vildsvin att jaga på sina marker, än att 
inkassera skottpengar från skjutna suggor, säger Per-Arne Åhlén.
 
ANALYS BEHÖVS
Svenska Jägareförbundets varnar också i sitt remissvar på Livsmedelsverkets 
förslag till ökad vildsvinsjakt, för effekterna av skottpengar. Förslaget om en 
vildsvinspremie är intressant, men bör inte införas utan en konsekvensanalys, 
skriver förbundet.
– Internationell erfarenhet visar att skottpengar höjer populationer av en art 
istället för att sänka den. Erfarenheter från flera stater i USA med skottpengar 
har lett till att man utfodrar och vårdar sina vildsvin extra mycket för att få fler, 
och därmed mer inkomster i form av skottpengar, säger riksjaktvårdskonsulent 
Daniel Ligné som deltagit i arbetet med remissvaret till Livsmedelsverket.
Däremot tror Daniel Ligné att subventionering av kostnaden för trikintester får 
effekt och leder till ökad jakt. Därför arbetar Jägareförbundet för att en sådan 
subvention införs.

Jan Henricson, Svensk Jakt
Läs hela artikeln HÄR.

JÄGAREXAMEN
BLIR DYRARE
NÄSTA ÅR
Naturvårdsverket har 
beslutat om ändringar i 
föreskrift (NFS 20015:10) 
om Jägarexamen. En av 
ändringarna innebär en 
höjning av avgiften för  
det teoretiska provet 
från dagens 250 kronor 
till 500 kronor.

Den nya avgiften träder i kraft från  
1 januari 2020. Anledningen till 
den höjda avgiften är behov av 
finansiering av utvecklingskostna-
der för arbetet med det komman-
de ”digitala” teoriprovet. Det  är 
tänkt att börja användas 2021.

- Höjningen är stor procentuellt 
sett men bedöms nödvändig för 
att finansiera utvecklingskostna-
derna. Det är angeläget att det nya 
teoretiska provet blir färdigt och 
börjar användas senast 2021, säger 
Henrik Falk, samordnare för jägar-
examensfrågor på förbundet.
Det nya ”digitala” teoriprovet 
kommer på ett bättre, och säkrare, 
sätt mäta provtagarens kunskaper 
jämfört med dagens teoriprov.

FOTO: MEDELEINE LEWANDER
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EU FÖRESLÅR UTÖKAT 
FÖRBUD MOT BLYHAGEL
Om EU-kommissionen får som den vill ska hagel- 
ammunition som innehåller bly ska få ett utökat för-
bjud, som gäller alla våtmarker. Problemet är att EU 
betraktar stora delar av Sveriges natur som våtmark.

EU:s kemikaliemyndighet utredde under en period problemet att många län-
der i EU inte infört ett blyhagelförbud i våtmarker (vilket Sverige har gjort). 
Myndigheten lämnade 2018 över frågan till EU-kommission som nu föreslår 
åtgärder som skulle kunna drabba den svenska jakten och även skyttet hårt.
Förslaget är indelat i två val för medlemsländerna:
• Totalt förbud mot användande av blyhagel i och inom 400 meter från våt-
marken. Problemet för jägarna i Sverige är att EU använder en definition för 
våtmarker (Ramsar) som gör att stora delar av landet klassas som våtmark. I 
förslaget får jägare inte vistas inom 400 meter från en våtmark med bly- 
hagel, såvida inte jägaren kan bevisa att man inte ska använda blyhagel- 
ammunitionen i området. 
• Länder vars yta till 20 procent eller mer består av våtmark kan införa ett 
totalt förbud för import, försäljning, innehav och användande av blyhagel.

SER ALLVARLIGT PÅ FÖRSLAGET
– Vi ser allvarligt på förslaget, som inte är en lagförslagsprocess utan en 
implementeringsprocess i Kemikalieförordningen. Detta är viktigt att känna 
till eftersom EU:s beslutsprocess ser annorlunda ut. Om förslaget går igenom 
ska det inte inarbetas i svensk lag, utan är direkt tillämpligt, säger general- 
sekreterare Bo Sköld.
Först ska blyhagelförslaget hanteras i Reach-kommittén, sedan i parlamentet 
och ministerrådet. Den stora skillnaden är att parlamentet och ministerrådet 
bara kan säga ja eller nej. Inte ha egna förslag.

VILL SPRIDA KUNSKAP
Svenska Jägareförbundet arbetar nu i ett första skede med att sprida kunskap 
om vad förslaget kan innebära för främst jägare men även för skyttar.
– Låt mig nämna några exempel på vad förslaget leder till. I framtiden kan du 
inte gå från ett fjäll, med blyhagel, till ett annat utan att passera ett område i 
dalgången där du inte får ha blyammunition. Du får inte använda blyhagel, 
eller bära med dig sådana vid torvmossar, sumpmarker, bäckar, åar, sjöar – 
eller 400 meter från sådana områden. Så vid är tolkningen kring vad som är 
en våtmark. Syftet är att förbjuda blyhagel vid våtmarker men i praktiken blir 
det ett blyhagelförbud över stora delar av Sverige.
– Detta är en oerhört viktig fråga för många jägare i EU. Svenska Jägareför-
bundet kommer att agera i frågan både nationellt och internationellt, via 
FACE och övriga medlemsländer i EU. 
Läs mer om Ramsarkonventionen och EU-kommissionens förslag HÄR.

AVSLÅR FÖR-
BUNDETS 
ÖVERKLAGAN 
OM AVLYST 
FJÄLLJAKT
Regeringen tar inte upp 
Jägareförbundets över- 
klagan av avlyst småviltjakt 
på statens marker. 

Den 8 augusti i år beslutade länsstyrel-
sen i Jämtland att avlysa småviltjakten 
i mer än hälften av jaktområdena 
inom Ruvhten sijte sameby i Härje-
dalen. Jägareförbundet Mitt Norrland 
överklagade avlysningsbeslutet till 
regeringen och Förvaltningsrätten i 
Härnösand. Jägareförbundet ville i 
första hand att regeringen skulle ta 
upp frågan och i andra hand överläm-
na överklagan till allmän förvaltnings-
domstol.
 
Men regeringen avslår Jägareförbun-
dets begäran. Avslaget är underteck-
nat av landsbygdsminister Jennie 
Nilsson (S).
Jägareförbundet inväntar nu svaret på 
den överklagan som förbundet gjort 
till Förvaltningsrätten i Härnösand.
– Efter det svaret tar vi ställning till 
om och hur vi går vidare. Vi kommer 
att kalla till en träff med länsstyrelsen 
inom kort i ärendet, säger Gun Fahlan-
der, ordförande i Jägareförbundet 
Mittnorrland.
 Läs hela artikeln HÄR.

Olle Olsson, Svensk Jakt

MATERIAL TILL 
NYHETSBREVET
Svenska Jägareförbundets  
interna nyhetsbrev kommer 
ut den sista fredagen i varje 
månad. Skicka text och 
bilder senast tisdagen innan 
till Malou Kjellsson 
på malouk@telia.com. 
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https://jagareforbundet.se/aktuellt/forbundsnyheter/2019/11/eu-kommissionen-foreslar-utokat-forbud-mot-blyhagel/
https://svenskjakt.se/start/nyhet/regeringen-avslar-forbundets-overklagan-om-avlyst-fjalljakt/

