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FÖRBUNDETS ÅRSSTÄMMA
FLYTTAS TILL AUGUSTI
Coronaviruset påverkar hela samhället, så
också Svenska Jägareförbundet. Bland annat
flyttar förbundet sin riksstämma till augusti
och länsföreningarna får då möjlighet att
flytta sina stämmor fram till 31 maj.
LÄS MER SID 2

REMISSVAR OM JAKTTIDER
FÖR FÅGLAR INLÄMNAT
Den 23 mars skickade Jägareförbundet in sitt
remissvar om jakttider för fåglar. – Jag är nöjd
med att vi tagit fram ett faktafyllt remissvar
där förbundet står upp för en bra jakt och
viltvård, säger ordförande Torbjörn Larsson.
LÄS MER SID 3

FÖRBUNDET FORTSATT
POSITIV TILL BÅGJAKT
– Bågjakt ska inte bedömas utifrån rädslor och
tyckande utan ifrån fakta och erfarenheter,
säger Björn Sundgren med anledning av att
Sveriges lantbruksuniversitet tycker det behövs
mer forskning innan bågjakt tillåts.
LÄS MER SID 5
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SPANA EFTER JAKTENS SJÄL
VAPENDIREKTIV FÖRSENAT
PRESSAS GÄLLANDE AMMUNITION
SÅ KAN FJÄLLJAKTEN UTVECKLAS
NORDISKT JÄGARMÖTE
NÄTVERKET UNGA JÄGARE VÄXER
SKÄRGÅRDSJAKT I FOKUS

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET är en folkrörelse med cirka 155 000 medlemmar. Förbundet bildades 1830 i syfte att rädda viltstammarna, samt att främja en långsiktigt 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.
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JÄGAREFÖRBUNDETS
ÅRSSTÄMMA SENARELÄGGS

ÖSTER MALMA
STÄNGER

Svenska Jägareförbundet flyttar sin riksstämma med
anledning av coronasmittan. Länsföreningarna får
samtidigt möjlighet att flytta sina länsstämmor fram
till den 31 maj.

Öster Malma kommer att
hålla stängt till och med
den 30 april.

Svenska Jägareförbundet följer utvecklingen av coronaviruset noga och
agerar i enlighet med myndigheternas rekommendationer.
– Det finns en stor oro i samhället – och även hos våra medlemmar. Därför
är det viktigt att vi agerar och bidrar till att minska smittspridningen, säger
ordföranden Torbjörn Larsson.

STÄMMOR FLYTTAS FRAM

Efter ett extrainsatt styrelsemöte på den 12 mars beslutade förbundsstyrelsen
att vidta ett antal konkreta åtgärder, samt understryka att förtroendevalda och
personal bör vidta försiktighetsåtgärder och följa utvecklingen.
– Vi beslutade att flytta årsstämman som skulle genomförts sista helgen i maj
till runt 14 augusti. Detta ger möjligheter för länsföreningarna att flytta sina
länsstämmor till 31 maj ifall de behöver det. Vi har även ställt in ett antal
möten och sammankomster.

ÅRSSTÄMMA I TVÅ DELAR

Vid ett senare möte beslutade förbundsstyrelsen att dela årsstämman i två
delar. En del ska genomföras via digitala kanaler 27 juni och omfatta bland
annat ekonomisk redovisning. Den andra delen ska genomföras som ett
fysiskt möte på Öster Malma i augusti och ska omfatta olika val och
motionshantering.

”Med anledning av covid-19 och med
omtanke för våra gäster och personal,
har vi tagit beslut om att göra paus i
vår verksamhet. Detta innebär att vi
inte kommer ha öppet för våra gäster.
Vi följer utvecklingen om vad myndigheterna säger och kommer därför ha
stängt från måndag den 16 mars och
fram till den 30 april. Under tiden jobbar vi med att stå redo för våra gäster
när vi öppnar igen. Kontakta oss gärna
om du har frågor kring din bokning
eller planerar för ett nytt möte. Bokningen kommer att vara öppen som
vanligt. Löpande information kommer att finns på hemsidan, samt på
Instagram och Facebook”, skriver Öster Malma på sin hemsida.

SKYTTETÄVLINGAR
FLYTTAS
Tävlingsledningen för
Norma Cup och Norma
Jägarduvan har beslutat att
senarelägga finalerna till
slutet av september.

KOLLAGE: MOSTPHOTOS

EXTRA ÅRSSTÄMMA FÖR
OFÖRÄNDRAD MEDLEMSAVGIFT
Jägareförbundet kallar till en extra årsstämma för att
upphäva ett tidigare beslut om att höja medlemsavgiften.
– Svenska Jägareförbundets årsstämma 2019 beslutade att höja medlemsavgiften för kommande medlemsår. Ett beslut som var logiskt då, men som
måste värderas annorlunda idag. Att i dessa tider höja medlemsavgiften blir
helt enkelt fel. Därför har förbundsstyrelsen kallat till extra årsstämma den
26 april, säger förbundsordförande Torbjörn Larsson.
– Vi uppfattar att vi har fått mycket bra respons på detta förslag från länsföreningarna, men det är givetvis stämman som i sista hand ska besluta om detta.

Norma Cup kommer att gå sista helgen
i september och Norma Jägarduvan
går söndagen den 20 september. Detta
under förutsättning att virusutbrottet
är under sådan kontroll att tävlingsledningen kan rekommendera att tävlingarna kan arrangeras utifrån myndigheternas rekommendation.
Detta gör att klubbar som vill kan flytta
sin tävling från våren till hösten istället
för att ställa in. Jägareförbundet påminner om att det är då viktigt att tävlingsarrangörerna meddelar detta så snart
som möjligt så att förbundet kan ändra
i kalendern på hemsidan.
Läs mer HÄR.

Lars Björk, tävlingsansvarig
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”MED VÅRA FÖRSLAG FÅR
VI EN BRA JAKT I FRAMTIDEN”
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JAKTTIDER PÅ FÅGLAR
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Den 23 mars skickade Svenska Jägareförbundet in sitt
remissvar om jakttider för fåglar. – Jag är nöjd med att
vi tagit fram ett faktafyllt remissvar där förbundet står
upp för en bra jakt och viltvård, säger förbundets
ordförande Torbjörn Larsson.
Naturvårdsverkets förslag till jakttider för fåglar innehåller både positiva och
negativa delar. I Svenska Jägareförbundets remissvar läggs mest fokus på de
delar som försvårar eller minskar jakttiderna. Därtill är förbundet mycket
tydligt om vem som ska bestämma jakttiderna.

SKA BESLUTAS AV POLITIKER

– Förbundet anser också att man behöver se mer till helheten och ha ett
bredare anslag. Istället för att fastna enbart i biologi och skrivningar i EUdirektiv behöver jakttider bland annat ta hänsyn till predatorjaktens positiva
effekter för biologisk mångfald och de kulturyttringar som sjöfågeljakten
innehåller, säger Torbjörn Larsson.
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– Vi tycker att beslut om jakttider ska fattas av politiker och är därför emot
att Naturvårdsverket får den rollen. Sådana här beslut kräver avvägande
kring skadenivåer i för näringar, hänsyn till allmänna värden, kulturella och
historiska faktorer, biologisk mångfald och mycket annat. Därför anser vi att
regeringen ska fatta besluten – inte en myndighet.

FAKTA OCH FORSKNING

Under processen har mängder av fakta och forskning granskats. Länsföreningarna har bidragit med synpunkter utifrån regionala förutsättningar och
vad medlemmarna tycker ända in i slutskedet.

JAKT PÅ KRÅKFÅGEL

När det gäller jakt på kråkfågel går Jägareförbundet emot Naturvårdsverkets
förslag om att förbjuda den för viltvården viktiga vårjakten. Naturvårdsverket föreslår en väsentligt kortare jakttid som helt skulle tillintetgöra vårjakten på kråka och även på kaja och skata. Verket anser att dessa bara ska
få jagas från 1 augusti till 20 februari, i hela landet.
”Sveriges faunavård är ur ett internationellt perspektiv unik och något vi kan
vara mycket stolta över. En av förutsättningarna för detta är jägarnas omfattande viltvård många decennier tillbaka. Att slå undan benen för denna
viltvård genom att kraftigt inskränka möjligheterna till predatorkontroll kan
få allvarliga och stora effekter för såväl faunan som jägarnas vilja och möjligheter till viltvård”, skriver Jägareförbundet i sitt yttrande. Läs mer HÄR.
I juni lämnar Naturvårdsverket sitt förslag till regeringen. Exakt hur landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) väljer att hantera förslaget är ännu okänt.
En film där riksjaktsvårdskonsulent Daniel Ligné berättar mer kan du se
HÄR liksom Jägareförbundets remissvar och Naturvårdsverkets förslag.
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– Lite förenklat kan man säga, om vi tar de stora diskussionsämnena, att
Svenska Jägareförbundet vill att kråkjakten ska vara som idag. Ejderjakten
ska finnas kvar, men bara omfatta hanfåglar. Råkjakten ska utvecklas. Sädgåsen ska finnas kvar i jakttabellen. Vi vill ha en utredning om att införa sommarjakten på morkulla. Förbundet är också positivt till att Naturvårdsverket
vill utvidga jakttider på bland annat gäss, ripa, tjäder, orre och vissa änder.
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KAMPANJ FÖR
ÖKAD JAKT
PÅ VILDSVIN
Med kampanjen Vildsvinsnatt den 17-18 april ska
fägarna stimuleras till
att jaga mer vildsvin.

HOPP OM FORTSATT EJDERJAKT
Naturvårdsverket föreslår att jakten på ejder förbjuds.
På Jägareförbundet har man förhoppningen att ett
arbete som inletts i Finland med att ta fram en förvaltningsplan ska få Naturvårdsverket att tänka om.
Ejderstammen är minskande från en hög nivå. Könsfördelningen är skev,
men det är inte orsaken till att Naturvårdsverket vänt sig till regeringen för
att få ett jaktförbud på ejder. Istället är det avsaknaden av en internationell
förvaltningsplan som hindrar fortsatt jakt, enligt verket.
Sverige har förbundit sig att följa en överenskommelse benämnd AEWA,
som kortfattat kan beskrivas som ett avtal om bevarande av flyttade sjöfåglar
i Europa och Afrika. I det ingår att en förvaltningsplan ska finnas för att ejder
ska få jagas.

Det är Jägareförbundet Jönköpings
norra jaktvårdskrets som dragit igång
kampanjen.
– Vi har för stora skador av vildsvin,
och jag tycker att det skälls för mycket
på jägarna från centralt håll inom LRF.
Det enda sättet att komma till rätta
med problemet är att vi jagar mer och
att vi samarbetar på lokal nivå, förklarar Klas Åkerskog bakgrunden till att
han kläckte idén.

SAMARBETE MED LRF

Med det lokala samarbetet har Klas
Åkerskog lyckats. Han är mycket nöjd
med samarbetet som sker med LRF
lokalt. LRF är med och sponsrar Vildsvinsnatt genom att stå för trikintestkostnaderna för de vildsvin som fälls
under natten. Andra medarrangörer
och sponsorer är Studiefrämjandet,
Atteviks och Jaktia Jönköping.

KOSTAR 100 KRONOR

FLERA SKÄL ATT INTE INFÖRA FÖRBUD

Jägarna ska förhandsanmäla sig.
Anmälningsavgiften är 100 kronor.
– Vi behöver det för att säkra våra
omkostnader. Men tack vare generösa
sponsorer, räknar vi med ett överskott
som ska gå till något välgörande ändamål, säger Klas Åkerskog.

– Just den delen kommer vi inte ifrån. Det är ett åtagande från svensk sida
som inte går att runda. Men enligt vår mening finns det flera skäl att inte
införa något förbud, eftersom en förvaltningsplan är på gång.
Finland har nämligen tillsammans med Ålands landskapsregering avsatt
medel för att ta fram en internationell förvaltningsplan för ejderstammen.

Varje skjutet vildsvin ger en lott, och
för den som vill öka sina chanser eller
för de som inte haft lyckan med sig
finns möjlighet att köpa lotter. Klas
Åkerskog menar att man på det viset
undviker att det blir en tävling i att
skjuta djur, samtidigt som syftet att
stimulera till ökad jakt inte förloras.

Naturvårdsverket har uttalat att man inte har resurser nog att ta fram en
sådan plan. Något som Jägareförbundets riksjaktvårdskonsulent Daniel
Ligné tycker är en anmärkningsvärd inställning från en sektorsmyndighet.
Att det krävs en förvaltningsplan ifrågasätter han emellertid inte.

HÅLLBAR JAKT

Enligt Jägarförbundet är Naturvårdsverket överdrivet försiktigt när man
föreslår ett jaktförbud på ejder. I Danmark, till exempel, tillåter man fortsatt
jakt på gudingar i avvaktan på att en plan kommer på plats.
– Danskarna bedömer jakten som hållbar, och då ska man veta att de fäller
mer än tio gånger så många fåglar som vi gör, säger Daniel Ligné. Vi menar
att vi i Sverige kan följa det danska exemplet, och att det finns goda argument till fortsatt jakt under tiden som förvaltningsplanen arbetas fram.
Jan Henricson, Svensk Jakt

FINT PRISBORD

– Prisbordet blir fint. Som avslutning
har vi en föreläsning av Youtubarna
som står bakom kanalen Sidebyside.
De ska för övrigt delta och filma och
lägga ut från sitt vildsvinspass.

Jan Henricson, Svensk Jakt

Läs hela artikeln HÄR.
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RAPPHÖNAN
I CENTRUM
De populära rapphönsdagarna i Skåne arrangerades i början av mars.
Torsdagen den 5 mars arrangerade
Jägareförbundet Skåne, länsstyrelsen
Skåne, Agrojakt och Skånefrö en av de
populära rapphönsdagarna i Tommarp på Österlen. Jägare och lantbrukare tog del av de senast rönen som
förmedlades av forskaren Annelie
Jönsson och Carl von Essen berättade
om ett öländskt rapphönsprojekt och
erfarenheterna därifrån.

JÄGAREFÖRBUNDET FORTSATT
POSITIV TILL BÅGJAKT
Sveriges lantbruksuniversitet tycker det behövs mer
forskning innan bågjakt tillåts. Svenska Jägareförbundet och Svenska Bågjägarförbundet hävdar motsatsen.
– Bågjakt ska inte bedömas utifrån rädslor och tyckande utan ifrån all den
fakta och erfarenheter som finns i de länder där den är tillåten och fungerar,
säger Björn Sundgren, samordnare för bågjaktsfrågor inom Jägareförbundet.
I Danmark och Finland är bågjakt tillåten. Länderna har nu valt att utöka
möjligheterna för bågjägarna. Orsaken är enkel. Bågjakten har visat sig vara
effektiv, etisk och skadskjutningar mycket sällsynta.
– All fakta visar på att bågjakt fungerar bra. Tyvärr verkar känslor påverka
allmänhet, myndigheter och lärosäten när de tittar närmare på frågan. Detta
är olyckligt ur många perspektiv, menar Björn Sundgren.

MYTERNA STÄMMER INTE

Svenska Jägareförbundet har tillsammans med Svenska Bågjägarförbundet
lagt tid på ett omfattande faktainsamlande från bland annat Nordamerika,
Danmark och Finland som visat att de myter som cirkulerar om bågjakten
inte stämmer. Skadskjutningsfrekvensen är låg, pilen fäller viltet skonsamt
och snabbt, dessutom har allmänhetens acceptans för jakt inte minskat,
snarare tvärtom. Trots detta menar SLU:s vetenskapliga råd att det behöver
forskas mer på området, bland annat när det handlar om risken för skadskjutningar, jaktolyckor och djurvälfärd.

TILLFÖR INGET NYTT

– Vetenskapsrådets yttrande i bågjaktsfrågan tillför inget nytt. Vi menar att
all den samlande erfarenhet är mer än tillräckligt för att kunna ta beslut om
bågjakt i Sverige, säger Björn Sundgren.
I SLU:s yttrande nämns att ytterligare forskning inom vissa områden kan
behöva prioriteras, däribland storskaliga vetenskapliga undersökningar i fält
för olika djurslag.
– Detta skulle vara möjligt att genomföras först vid ett införande av bågjakt
i Sverige, det är så man har gjort i våra grannländer. Vi anser att man ska
införa bågjakt, men om myndigheterna är osäkra så borde man införa det
på prov och utvärdera hur jakten har skötts, menar Svenska Bågjägarförbundets ordförande Else Ammentorp.

– Rapphönan är jordbrukslandskapets
indikatorfågel och dagens landskap
behöver förstärkas med kantzoner av
häckar och blommande remsor, säger
Annelie Jönsson.
Den 6 mars var det ny dag med rapphönan i fokus. Intresset var stort då
rapphönsdagen som hölls i Löberöd i
mellersta Skåne var fullbokad.

Fredrik Jönsson, jaktvårdskonsulent

Håll din hund
kopplad!

Överträdelse
kan leda till
böter eller
hundförbud

Lösa hundar kan skada det vilda. Därför finns
det regler som alla hundägare måste följa.

1 mars – 20 aug
”Skall hundar hållas under sådan
tillsyn att de hindras från att springa
lösa i mark där det finns vilt”
(16 § Lagen om tillsyn över hundar och katter)

Övrig tid på året
”Skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller
förfölja vilt, när de inte används vid
jakt”
(16 § Lagen om tillsyn över hundar och katter)

OBS! Det finns vissa undantag från
16 § i Lagen om tillsyn över hundar
och katter, vid jakt och jaktträning
med hund.
Se 16§ i Jaktförordningen.

KOPPLA HUNDEN
Lösa hundar kan skada det vilda.
Därför finns det regler som alla hundägare måste följa. HÄR kan du ladda
ner en affisch och sätta upp på ditt
promenadstråk för att informera
andra hundägare.
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SÄSONG FÖR
UTBILDNING I
VILDSVINSJAKT
Som traditionen bjuder
så drar vildsvinsjaktutbildningarna igång i
Forsmark i mitten av april.

OETISK OCH ONÖDIG SKYDDSJAKT PÅ ÄLG I NORRBOTTEN
Naturvårdsverket ändrade länsstyrelsen beslut och
tillät skyddsjakt på älg i Norrbotten. – Det här beslutet
visar med tydlighet att Naturvårdsverket tycker att
älgförvaltningen ska skötas nationellt. Därför är
beslutet allvarligare än vad man kan tro, säger Mikael
Samuelsson, styrelseledamot i Jägareförbundet.
Genom beslutet är inte Naturvårdsverket villigt bara att gå vid sidan av all
anständig jaktetik, man gör en klar markering att skogsproduktion är viktigare
än älgars nedärvda vandringsbeteende.
– Ibland måste man ställa sig frågan vilka signaler som svenska folkets skogsbolag, Sveaskog, och Naturvårdsverket vill sända? Är det att träd alltid är
viktigare än allt annat i naturen, undrar Mikael Samuelsson.

FÖRTJÄNAR ALL TÄNKBAR KRITIK

Jägareförbundet tycker att beslutet är så felaktigt att det förtjänar all tänkbar
kritik, bland annat eftersom vinterbetet på tall i älgförvaltningsområdet ligger
på tre procent, vilket är den nivå som skogsbruket accepterar i resten av landet. Jägareförbundet kommer att med alla medel protestera mot beslutet och
framföra sin kritik till Sveaskogs ledning, samt önskemål om att jakten inte bör
genomföras eftersom förhållandena i området gör all älgjakt oetisk.
– Det enda som är bra med beslutet är att det på ett uppenbart sätt visar att
nationell styrning av våra viltresurser förstör mer än det gör nytta och att
man lär få lokala företrädare som är emot allt Naturvårdsverket vill.
– Vi behöver en lokal förvaltning, med bra dialog mellan markägare och
jägare. I norra Sverige har en del markägare använt maktmedel istället för
dialog. Detta skapar inte några bra förutsättningar för en bra älgförvaltning.
Då får man i förlängningen istället denna avart av skyddsjaktsansökningar.
Det som är ännu märkligare är att Naturvårdsverket i stort sett alltid beviljar
skyddsjaktsansökningar på älg. Vad är det för objektiv myndighetsutövning?

BLIR INGEN SKYDDSJAKT

Sveaskog meddelade dock söndagen den 22 mars att man inte kommer att
genomföra någon skyddsavskjutning av älg i Norrbotten eller Västerbotten.
– Det är positivt att Naturvårdsverket gett sitt bifall i ärendet och vi kommer
att arbeta vidare med frågan. Men då ärendet dragit ut på tiden hos både
länsstyrelse samt Naturvårdsverket, och att beslutet kommer för sent, kommer vi inte att genomföra en skyddsavskjutning under rådande tidsperiod,
skrev Sveaskog i ett pressmeddelande.

Då merparten av utbildningen sker utomhus och det är ganska få deltagare
så är planen att köra som vanligt, trots
den pågående pandemin. Givetvis
följer vi alla rekommendationer och
ser fram emot dagar med frisk luft och
vetgiriga deltagare. Nytt för i år är att
det i kursen även ingår en inloggning
till Jägareförbundets utbildningsportal
E-jakt. Där finns en inledande del om
vildsvinens biologi och vidare finns
det extramaterial i form av länkar till
ytterligare matnyttig information och
sådant som är bra att veta inför utbildningsdagen.

Per Zakariasson, jaktvårdskonsulent

SPANA EFTER
JAKTENS SJÄL
För nästan tio år sedan gjorde Jägareförbundet ett antal filmer där vi
försökte hitta jaktens själ genom att
några jägareldsjälar fick berätta om
sitt liv och sin jakt. Hela filmserien
består av några av de kanske finaste
jaktfilmer som någonsin gjorts. Alla
filmerna finns samlade HÄR.

FÖRSLAG OM
VAPENDIREKTIV
FÖRSENAS
Regeringens förslag till hur EU:s
reviderade vapendirektiv ska införas
i svensk lagstiftning försenas ytterligare. Planen var att en proposition
skulle ha lagts på riksdagens bord den
17 mars. Nu finns det inga besked om
när en sådan kommer. Läs en längre
artikel på Svensk Jakt HÄR.
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NATURVÅRDSVERKET PRESSAS
GÄLLANDE BLYFRI AMMUNITION
Svenska Jägareförbundet sätter tillsammans med
Lantbrukarnas riksförbund (LRF) press på Naturvårdsverket för att kalibern 6,5×55 ska bli tillåten vid jakt på
högvilt även med blyfri ammunition.
I en gemensam skrivelse till Naturvårdsverket pekar Jägareförbundet och
LRF på de problem som uppstår om EU inför ett förbud mot bly i ammunition, innan Naturvårdsverket gjort nödvändiga förändringar i sina föreskrifter för jaktmedel. Omklassningen borde egentligen redan varit gjord.
Naturvårdsverket har emellertid inte hörsammat organisationernas tidigare
propåer, och hänvisat till att arbetet med att ta fram nya föreskrifter för
jaktmedel har prioriterats ner. Men, argumenterar de två förbunden, nu
kan man inte vänta längre med frågan om klassningen av den synnerligen
vanliga kalibern 6,5×55.

EN VARNING

EU arbetar för att ta fram ett förslag som förbjuder användning av bly i all
ammunition, inte bara hagel utan också kulammunition. Ett sådant förslag
väntas komma under senare delen av 2020. Om Naturvårdsverket när det
träder i kraft inte har skrivit om sina föreskrifter får det långtgående konsekvenser. Då får 127 292 kulgevär i kaliber 6,5×55 inte längre användas vid jakt
på vilt i klass 1. De båda förbunden varnar för att jägarna riskerar att stå utan
ammunition till vapen som används för jakt på vildsvin, hjort och älg.
Alla förstår vilka problem som uppstår i ett sådant läge. Om en stor del av
jägarkåren står utan rätt vapen samtidigt som vildsvinen fortsätter sin utbredning kommer skadorna på jordbruksmarken att öka.

EFFEKTIVA KULOR

I skrivelsen beskriver de båda förbunden att det förberedande arbetet redan
är gjort. En undersökning som på uppdrag av Jägareförbundet har genomförts av tyska University of Applied Sciences Eberswalde, visar att de blyfria
kulor som finns på marknaden är lika effektiva som kulor med blykärna.
Detta trots att de inte uppfyller nuvarande krav på kulvikt och energi.
Förbunden hänvisar också till Finland som har haft samma system för
klassning av kulammunition som Sverige. I grannlandet ändrade man i sin
jaktförordning i februari, och antog samma regel som Jägareförbundet och
LRF föreslår ska gälla också i Sverige.

Jan Henricson, Svensk Jakt

SÅ VILL
FÖRBUNDET
UTVECKLA
FJÄLLJAKTEN
Fjälljakten kan både förbättras och förenklas. Det
anser Jägareförbundet Mitt
Norrland som skickat in ett
antal förslag till länsstyrelsen på hur förbundet vill
utveckla småviltjakten på
renbetesfjällen i Jämtland.
Jägareförbundet Mitt Norrland anser
att fjälljakten delvis har förbättrats på
senare år. Inte minst, anser förbundet,
att ändringen till att personer bosatta
i Sverige har förtur under de tre första
veckorna är positivt. Men länsföreningen ser flera möjligheter till ytterligare utveckling av fjälljakten. I ett
förslag till länsstyrelsen i Jämtlands
län framhåller Jägareförbundet Mitt
Norrland sex punkter som förbundet
anser skulle göra fjälljakten bättre.
• Läns- och kommunårskortslösare
ska ha förtur och slippa lottning.
• Mindre, kortare och flexiblare avlysningar för renskötsel och älgjakt.
• Möjlighet att transportera vapen
på skoter.
• Ökad möjlighet till hundträning.
• Skilj på olika jakttryck.
• Lägre pris.
Läs mer HÄR.
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Olle Olsson, Svensk Jakt
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NORDISK JÄGARORGANISATION
ENAD ATT MÖTA UTMANINGAR
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Den nordiska jägarorganisationen Nordisk jägarsamvirke hade nyligen ett möte i Reykjavik på Island. På
agendan stod de stora utmaningarna för jägarkåren
i Norden, allt från rovdjursfrågan till regleringar av
vapen och ammunition.
Nordisk jägarsamvirke representerar totalt 600 000 jägare i Sverige, Norge,
Finland, Danmark och Island. Den 9 mars hölls ett möte i Reykjavik.
– Jägare i de nordiska länderna står inför liknande utmaningar, det handlar
om bland annat regleringar av skjutvapen och ammunition och rovdjursförvaltningen. De nordiska jaktorganisationerna arbetar över gränserna
för att se till att deras medlemmar, jägarna, kan fortsätta med sin jakt och
viltförvaltning både idag men även i framtiden, säger Johan Svalby, som är
rådgivare för internationella frågor.
Johan Svalby berättar att Nordisk jägarsamvirke arbetar för att beslut ska tas
så nära jägarna som möjligt, helst på nationell och regional nivå. På mötet
I Reykjavik enades deltagarna om att fortsätta ha fokus på en rad frågor i
framtiden:
• Att jägare ska ha tillgång till säker och bra ammunition, säkra jaktvapen
och att det inte ska finnas onödiga, byråkratiska restriktioner. Att reglerna
för att transportera vapen och ammunition över gränserna ska vara så
enkla som möjligt.
• Att de som tar beslut i frågor som rör rovdjur måste bättre ta hänsyn till
jakten och jägarna lokalt och att jakt och viltförvaltning kan bedrivas i
områden med högt rovdjurstryck. Hänsyn ska också tas till de unika
nordiska jakthundstraditionerna, bland annat löshundsjakten.
• Ett gränsöverskridande samarbete när det gäller en hållbar förvaltning
av fåglar.
• Effektiv internationell koordination mellan jägarorganisationer, myndigheter och andra intressenter när det gäller att förhindra spridning av olika
slags djursjukdomar, exempelvis CWD (Chronic Wasting Disease) och
afrikansk svinpest.
• Fortsatt arbete med att få EU att slopa förbudet att sälja sälprodukter.

Lars-Henrik Andersson, Svensk Jakt

NÄTVERKET
UNGA JÄGARE
VÄXER!
Nätverket Unga jägare växer. Nu har fyra nya nätverk
dragit igång, ett i Östergötland och tre i Västerbotten.
Unga Jägare Östergötland har dragit
igång och haft ett första möte med
den nya styrgruppen, bestående av
sex ungdomar, som ska aktivera unga
jägare i Östergötland.
I Västerbotten har tre nätverk startat
upp och drivs av kretsar med stöd av
länsföreningen. Unga Jägare Lycksele,
Unga Jägare Sorsele-Storuman och
Unga Jägare Vännäs.
I Blekinge är Unga Jägare igång sedan
en tid och ordnar aktiviteter och
jakter för ungdomar. Sedan tidigare
finns Unga Jägare i Norrbotten, MittNorrland, Gävledala, Uppsala, Stockholm, Södermanland, Halland och
Jönköping. Information och kontaktuppgifter till alla Unga Jägare-nätverk
finns HÄR.
Josefina Höglin, ungdomsansvarig
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JOBBAR
FRAMÅT
TILLSAMMANS

HÅRPROVER VISAR ATT ÄLGEN
STRESSAS AV VÄRME OCH VARG
Under älgjakten 2012 bidrog jägare i Sverige till ett
forskningsprojekt på Sveriges lantbruksuniversitet
(SLU) genom att skicka in hårprover från fällda älgar.
Genom att mäta halten av stresshormoner i älghåret skulle forskarna undersöka vad som stressar en älg. Nu är resultatet klart. Det visar att älgar är mer
stressade om de levt i varma delar av Sverige, eller om de levt nära ett bebott
vargrevir. Klimatet var den viktigaste stressfaktorn, vilket indikerar att älgens
hälsa och utbredning på sikt kan påverkas negativt av klimatförändringar.
Läs mer HÄR.
Bodil Elmhagen, forskningskommunikatör

Jaktvårdskonsulenter från
Jägareförbundet region
Mitt och Mellanskogs
jaktansvariga träffades i
början av mars till ett möte
i Ramnäs, Västmanland.
Välmående viltstammar med minskade
betesskador var det genomgående
huvudtemat. Efter grundlig genomgång
av skogstillstånd, skadeläge, älgstammens nedgång, hjortviltets ökning,
samförvaltning, brist på rovdjursförvaltning, med mera så var det mycket
tydligt att framgång stavas lokal och
regional förvaltning med tillit till varandra och respekt för varandras åsikter.

ÖKAD DIALOG

Vi är i behov av att öka dialogen
mellan alla inblandade intressen på
den nivå där verkstad kan ske, vilket
oftast är i älgförvaltnings- och älgskötselområden. I en del län fungerar
dialogen och samverkan riktigt bra,
men i andra län så kan detta utvecklas.
Många tips och olika framgångsrika
erfarenheter framkom under dagarna.
Jägareförbundet och Mellanskog avser
att verka för att öka dialogen och kunskapen där det gör skillnad. Skog och
vilt hänger ihop och med stövlarna
på tar vi oss snart ut på gemensamma
exkursioner.
Per Zakariasson, jaktvårdskonsulent

SKÄRGÅRDSJAKT I FOKUS
Den 15 februari anordnade Jägareförbundet Stockholm,
med skärgårdsansvarig Clas Boström i spetsen, ett seminarium om skärgårdsjakt.
Drygt hundra besökare fyllde Hemmesta bygdegård på Värmdö under några
timmar på lördag eftermiddag. Föredragshållare avhandlade ämnena skarv
och skarvjakt, säl och säljakt samt aktuellt om lagstiftning, beslut, med mera.
En paneldiskussion om säl och säljakt genomfördes. Mellan föredragen
fanns tid för besökarna att titta på fällor, bulvaner, vettar och ställa frågor
om jakt och utrustning.

Henrik Falk, jaktvårdskonsulent

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.

