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Under en extra årsstämma söndagen den 26 
april fattades beslutet att inte höja medlems-
avgiften. – Ett klokt och sunt beslut, säger  
förbundsordförande Torbjörn Larsson.
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I början av april fattade Naturvårdsverket  
beslut om licensjakt på gråsäl. Licensjakten  
är något som Jägareförbundet tillsammans 
med kustbor och skärgårdsfiskare jobbat för  
i många år.
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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.

Den 9 april fattade regeringen fyra olika  
beslut som alla pekar mot att småskalig för-
säljning av vildvinskött är på gång att tillåtas. 
– Ett mycket positivt besked för förbundet, 
säger generalsekreterare Bo Sköld.
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INGEN HÖJNING  
AV MEDLEMSAVGIFTEN
Söndagen den 26 april var det en enig extra års- 
stämma som ändrade beslutet om att höja medlems-
avgiften till Jägareförbundet. 

– Ett klokt och sunt beslut, säger förbundsordförande Torbjörn Larsson.
Vid förra årsstämman hade ingen hört talas om Covid-19. Då beslutade  
stämman om en höjning av medlemsavgiften för första gången sedan 2013. 
Men efter de omfattade ekonomiska och personliga konsekvenserna som 
corona-pandemin tillfogat landet tog förbundsstyrelsen initiativ till att  
stoppa avgiftshöjningen.

HADE VARIT OKÄNSLIGT
– Varje år ökar kostnaderna för Svenska Jägareförbundet som i övriga sam-
hället. Ibland behöver vi höja medlemsavgiften för att klara av de uppgifter 
som förbundet ska utföra. Men just nu är det helt fel. Det hade varit okänsligt 
att höja avgiften just nu, säger Torbjörn Larsson.

EXTRA STORT ANSVAR
Torbjörn Larsson är mycket nöjd över att en enad extra årsstämma känner 
exakt samma sak.
– Svenska Jägareförbundet är uppbyggd av kloka och engagerade förtroende- 
valda som arbetar för att vi ska ha en bra viltförvaltning och jakt, samt en 
stark organisation där medlemmen står i centrum. Men de är också beredda 
att ta ett extra stort ansvar när det behövs. Detta gjorde ombuden på den 
extra årsstämman.

PÅVERKAR EKONOMIN
– Självklart påverkar detta vår ekonomi en del. Genom att prioritera hårdare 
och välja vad vi satsar pengar på nästa år så kommer vi hantera denna situa-
tion, säger Torbjörn Larsson.

INGA KAN BLI 
LEDAMOT  
I STYRELSEN
Valberedningen har nu 
presenterat ytterligare  
en kandidat till Svenska 
Jägareförbundets styrelse 
– Inga Ängsteg.

– På mötet i februari lanserade val- 
beredningen utöver stadgeenlig  
sammansättning också frågan om 
kvinnlig representation i styrelsen  
(sex män–tre kvinnor). Målet var då 
 att söka en kvinna om möjligt med 
ekonomibakgrund från endera mitt  
eller norr. Tyvärr gick vi inte i mål 
med bakgrunden. Men vi fick tag på, 
som vi tycker, en bra kandidat som 
tillför en dimension som vi också har 
med i vår profilbank – kunskapen om 
jakt och viltvård, samt också hur du 
kan, om du är ung, utbilda dig för ett 
framtida yrke inom jakten och vilt- 
vården, säger valberedningens ord- 
förande Jan-Olov Ragnarsson

VILTMÄSTARE
Inga Ängsteg är i grunden viltmästare 
och skogsmästare, utbildad i slutet av 
1980-talet, efter att ha varit jaktelev på 
först Grimsö forskningsstation, sedan 
på Öster Malma, samt skött vilthägn, 
skog och fiske på en gård utanför 
Jönköping.

Inga Ängsteg har varit verksamhets-
ledare vid Viltskadecenter (Sveriges 
lantbruksuniversitet) under många år. 
Där arbetar hon dock inte längre, utan 
är sedan 1,5 år tillbaka enhetschef på 
länsstyrelsen i Örebro. Där har hon 
landsbygdsutveckling och jordbruks-
stöd på sin agenda.
 
JAKTHUNDAR
Inga Ängsteg  bor på en gård i Lindes-
berg på gränsen mellan Örebro län 
och Västmanlands län. Där har hon 
amkor och hästar för att hålla mark- 
erna öppna. För snart sex år sedan 
fick hon två hästar dödade av varg. 
Hon har en engelsk setter och en 
strävhårig tax. 

Läs hela artikeln HÄR.
Marie Gadolin, Svensk Jakt

FOTO: BO SKÖLD

Stämmoordföranden Anna af Sillén och förbundsordförande Torbjörn Larsson kunde konsta-
tera att extrastämman ville stoppa en höjning av medlemsavgiften.

https://svenskjakt.se/uncategorized/tva-hastar-vargdodade-viltskadecenters-chef-drabbad/
https://svenskjakt.se/start/nyhet/inga-angsteg-kan-bli-ledamot-i-jagareforbundet-styrelse/
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ÄNTLIGEN BESLUT OM 
LICENSJAKT PÅ GRÅSÄL
I början av april fattade Naturvårdsverket beslut om 
licensjakt på gråsäl. Tidigare har endast skyddsjakt, 
omgärdad av en rad krångliga villkor, varit möjlig. 

Licensjakten är något som Jägareförbundet tillsammans med kustbor  
och skärgårdsfiskare jobbat för i många år och nu kom alltså beslutet. 
- Äntligen! Ett glädjande besked som vi väntat länge på, säger Anders  
Iacobaeus ordförande för kustjaktgruppen inom Jägareförbundet.

2 000 GRÅSÄLAR FÅR FÄLLAS
Jakten startade den 20 april och innebär en helt annan möjlighet än tidigare 
att förvalta gråsälen genom jakt. Fram till 31 januari får sammanlagt 2 000 
gråsälar fällas och kvoten är gemensam för samtliga län med kust mot  
Östersjön.
– Detta är ett viktigt steg i rätt riktning och vårt självklara mål är förstås att 
även vikare och knubbsäl ska kunna jagas på licens i framtiden, säger Hans 
Geibrink, ansvarig jaktvårdskonsulent för kustjaktfrågor.
Som det är nu har Naturvårdsverket har beviljat skyddsjakt på 900 knubb-
sälar och 400 vikare.

ATT KUNNA AVYTTRA SÄLPRODUKTER
En annan viktig del i Jägareförbundets arbete med sälfrågan är att möjlig-
göra för jägarna att avyttra sälprodukter. Detta är inte tillåtet idag i och med 
EU:s handelsförbud med sälprodukter.
– Här är det viktigt att politikerna engagerar sig i det arbete som pågår i EU 
för att häva handelsförbudet, menar Anders Iacobaeus.
– För de allra flesta svenska jägare är det en självklarhet att det vi skjuter 
också ska tas tillvara – och även kunna avyttras. Detta är viktigt ur ett etiskt 
perspektiv och skulle förmodligen även öka intresset för denna urgamla 
jaktform, säger Hans Geibrink. Läs mer HÄR.

Se också en film HÄR där Hans Geibrink berättar om Jägareförbundets 
arbete som bidragit till att Naturvårdsverket beslutat om att införa licensjakt 
på gråsäl.

VILL HA ETT
UNDANTAG OM
SÄLPRODUKTER
Onsdagen den 22 april tog 
riksdagen ett beslut som 
lär glädja alla säljägare. 

Beslutet innebär ett tillkännagivande 
till regeringen att agera för att Sverige 
ska kunna handla med sälprodukter. 
Frågan är nu om regeringen verkligen 
kommer att agera. Bakgrunden till 
beslutet i riksdagen är ett antal motio-
ner av riksdagsledamöterna Åsa Co-
enraads (M), Alexandra Anstrell (M), 
Erik Ottoson (M) och Mattias Karlsson 
(M) samt Linda Ylivainio (C) och Per 
Schöldberg (C). Riksdagsledamöterna 
vill att Sverige åter ska kunna handla 
med sälprodukter. 
 
TILLKÄNNAGIVANDE
Frågan debatterades i riksdagen och 
det förslag som näringsutskottet 
kommit fram till. När det blev om-
röstning beslutade en majoritet av 
ledamöterna att regeringen nu bör 
agera för att Sverige ska kunna handla 
med sälprodukter, som kött och skinn. 
Dels genom att söka undantag från 
EU:s försäljningsförbud, dels genom 
att verka för att förbudet mot handel 
med sälprodukter upphävs. Riksdagen 
riktar en uppmaning, ett tillkänna- 
givande, till regeringen om det.  
Socialdemokraterna, vänsterpartiet, 
liberalerna och miljöpartiet röstade 
dock nej.

HADE UNDANTAG
Sverige hade tidigare ett undantag 
från EU:s försäljningsförbud och 
kunde sälja sälprodukter fram till 
2015, då undantaget upphävdes. 
Näringsutskottet anser att förbudet 
mot handel med sälprodukter skapar 
etiska problem eftersom den säl som 
jagas inte kan omhändertas annat än 
för jägarens eget bruk. Från och med i 
år kommer jakten dessutom att ut- 
ökas eftersom det nu är tillåtet med li-
censjakt på gråsäl f. Jakten behövs för 
att skydda fisket och därmed behövs 
även fortsatta möjligheter till handel 
med sälprodukter, anser närings-
utskottet.

Lars-Henrik Andersson, Svensk Jakt

FOTO: NIKLAS LILJEBÄCK

https://jagareforbundet.se/aktuellt/forbundsnyheter/2020/04/antligen-licensjakt-pa-grasal/
https://jagareforbundet.se/aktuellt/forbundsnyheter/2020/04/vi-berattar-mer-om-licensjakten-pa-grasal/
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SNART FÅR JÄGARE 
SÄLJA VILDSVINSKÖTT
Den 9 april fattade regeringen fyra olika beslut som 
alla pekar mot att småskalig försäljning av vildvinskött 
är på gång att tillåtas.

– Ett mycket positivt besked för Svenska Jägareförbundet som har jobbat 
med denna fråga så lång tid, säger generalsekreterare Bo Sköld.
Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt 
och länsstyrelsen i Kronobergs län, samt andra länsstyrelser har fått olika 
uppdrag som entydigt pekar på att småskalig försäljning av vildsvinskött 
kommer att tillåtas. 
– Jag gör bedömningen att någon gång under kommande år får vi jägare 
möjlighet att sälja vildsvinskött. Exakt vilka regler som det kommer bli vet vi 
inte, eftersom det formella beslutet inte är fattat. Regeringen har i alla fall gett 
myndigheterna tydliga uppdrag så att den struktur som måste finnas är på 
plats och att myndigheterna är beredda när väl försäljningen tillåts.

BEHÖVS EN HELHETSSYN
– Vi har jobbat med frågan i över tio år. Tillsammans med LRF skickade vi 
in den senaste begäran. Regeringen har lyssnat och agerat i frågan, vilket är 
väldigt positivt. Nu måste vi läsa igenom och analysera vad besluten innebär. 
– Det som behövs är en helhetssyn på frågan. Då behövs jägarna med våra 
insatser som vildsvinsbarometer, Vildsvinshjälp, handlingsplaner, eftersök 
av trafikskadat vilt med mera. Gör vi detta tillsammans kan detta bli riktigt 
bra. Så det var en trevlig påskkaramell vi fick av landsbygdsministern i dessa 
dystra tider med pandemi, säger Bo Sköld.
Se också en film HÄR där riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné förklarar vilka 
beslut som regeringen tagit för att göra det möjligt för jägare att sälja vild-
svinskött.

Livsmedelsverket ska:
• Utreda subventioner av trikin- och cesiumprov, samt hantering av riskavfall.
• Ta fram förslag till ny lagstiftning som möjliggör småskalig försäljning av  
 vildsvinskött, samt vildsvin med päls till lokala detaljhandelsanläggningar.
• Uppdatera vägledning till jägare om försäljning av vildsvinskött.
• Informationssatsning mot företag som hanterar viltkött
• Uppdatera branschriktlinjer

Länsstyrelserna ska:
• Kartlägga befintliga uppsamlingscentraler som kan användas för förvaring av  
 vildsvin som ska transporteras till vilthanteringsanläggningar.
• Revidera länsvisa förvaltningsplaner för vildsvin

Länsstyrelsen i Kronoberg ska:
• Samordna kartläggningen ovan samt anpassa ett it-system för registrering 
  av jägare som säljer vildsvinskött.
• Verka för att jägare anmäler sig till systemet.

Jordbruksverket ska:
• Främja försäljning av vildsvinskött och utlysa medel till marknadsföring och  
 kommunikation, samt samarbete mellan berörda parter.
• Stärka arbetet mot smittor till tamgrisbesättningarna, bland annat Afrikansk  
 svinpest.
• Utlysa medel som syftar till att mer vildsvinskött serveras i offentliga kök.
• Utvärdera alla åtgärder som vidtas inom det som regeringen kallar 
  vildsvinspaketet.

Statens veterinärmedicinska anstalt ska:
• Utveckla ett digitalt system för spårbarhet av vildsvinskött. Så att allt kött kan  
 spåras från varje sålt vildsvin.

HJÄLP MED 
VILDSVIN
Nu drar Vildsvinshjälp 
igång igen, för att mark- 
ägare ska kunna få hjälp  
att skydda sina grödor.

Svenska Jägareförbundet startade 
förra våren projektet Vildsvinshjälp. 
Tanken bakom är enkel. De lant- 
brukare som får sina grödor sönder-
bökade och inte klarar av att vakta 
åkrarna själva, kan vända sig till 
förbundet för att få hjälp. Lantbruka-
ren behöver bara gå in och fylla i ett 
formulär på webbsidan Vildsvinshjalp.
nu. Därefter ordnar förbundet kontakt 
med en jägare som kan hjälpa till.

ATT HJÄLPA VARANDRA
– Vildsvinshjalp.nu är gratis. Det 
handlar om att hjälpa varandra, säger 
jaktvårdskonsulent Jesper Einarsson. 
– Lantbrukaren hjälper till att skapa 
bra förutsättningar för jägaren, det 
kan handla om jakttorn eller att se till 
att det finns öppningar i grödorna så 
att det går att skjuta vildvin.
 
SAMARBETE FÖRUTSÄTTNING
Svenska Jägareförbundet anser att 
ökad förståelse för lantbrukarnas och 
jägarnas olika roller är oerhört viktigt 
för att den lokala vildsvinsförvalt-
ningen ska bli bättre. Samarbete, även 
mellan markägare, är ofta en förut-
sättning för att vildsvinen ska kunna 
förvaltas på ett effektivt sätt.

Läs också artikeln ” Lantbrukare och 
jägare nöjda med Vildsvinshjälp” HÄR.

FOTO: WILDMEDIA/MOSTPHOTOS

https://jagareforbundet.se/jakt/jaktnyheter/2020/04/nar-blir-det-tillatet-att-salja-vildsvinskott/
https://jagareforbundet.se/vildsvinshjalp/
https://jagareforbundet.se/vildsvinshjalp/
https://svenskjakt.se/start/nyhet/lantbrukare-och-jagare-nojda-med-vildsvinshjalp/
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TEMAÅR FÖR UTÖKAD OCH 
BÄTTRE VILDSVINSJAKT
Med föreläsningar, utbildningar och exkursioner ska 
Jägareförbundet Jönköpings län öka kunskapen om 
vildsvin bland jägare och allmänhet. 

I Jönköpings län finns vildsvinen sedan länge. I de östra delarna, i kommu-
ner som Vetlanda, Eksjö och Sävsjö har jägarna vant sig vid det nygamla 
viltet. Det märks också i avskjutningsstatistiken. Jägarna skjuter numera 
dubbelt så många vildsvin som älgar.

VÄCKER KÄNSLOR
– Men i de västra delarna är man inte lika van vid vildsvin. I till exempel 
Gnosjö, Habo och Vaggeryd är erfarenheterna av vildsvin inte lika stora som 
i öst, säger jaktvårdskonsulent Jonatan Lilja.
Vildsvin är ett omdiskuterat vilt. De ställer till problem för jordbruket, och har 
blivit en betydande faktor att räkna med i trafiken. Samtidigt är det ett ville-
bråd som erbjuder intressant jakt och ett välsmakande och klimatsmart kött.
– Vildsvin väcker känslor. Risken är stor för att det blir övertoner i debatten. 
För att komma framåt i vildsvinsförvaltningen tog styrelsen för Jägareför-
bundet Jönköpings län initiativ till ett temaår om vildsvin, säger Jonatan Lilja.

TVÅ MÅLGRUPPER
Temaåret har två målgrupper, jägare och allmänhet. För den sistnämnda 
gruppen är idén att sprida kunskap om vildsvinsköttet som ett utmärkt livs-
medel. Något som av allt att döma ligger rätt i tiden, med tanke på de regel-
lättnader som förväntas komma vad gäller försäljning av vildsvinskött. 
Satsningen som var planerad att genomföras under 2020, har nu förlängts 
till att pågå även över nästa år. 
Läs hela artikeln HÄR.

Jan Henricson, Svensk Jakt

RISK FÖR 
STORA SKADOR
AV VILDSVIN
Som en följd av corona 
riskerar skadorna av vild-
svin att öka.

Vilthanteringsanläggningar som nor-
malt köper stora mängder vildsvin har 
ingen efterfrågan från grossister, vars 
största kunder är restauranger och 
storhushåll som stängt ner. I början av 
mars hölls ett möte på länsstyrelsen i 
Kronoberg där coronavirusets effek-
ter på vildsvinsjakten diskuterades. 
Deltog gjorde representanter för både 
Jägareförbundet och LRF.

OROAR SIG FÖR FRAMTIDEN
Initiativet till mötet togs av Lars-Ove 
Johansson, tidigare ordförande för 
LRF Sydost. Han oroar sig inte bara för 
att jakten i grödorna minskar under 
våren och sommaren, utan också vad 
det får för effekt på vildsvinsstammen.

– Tusentals vildsvin skjuts på åker-
marken under vår och sommar. Det 
är viktigt för att förhindra skadorna, 
men också för att hålla nere stammen. 
Om dessa djur inte fälls riskerar vi att 
stammen går oss fullständigt ur hän-
derna redan till nästa år, säger Lars-
Ove Johansson.

EN SVÅR SITUATION
– Det finns en berättigad oro för att 
jakten minskar och att skadorna 
därmed ökar. När inte vilthanterings-
anläggningarna tar emot vildsvin blir 
det omöjligt för jägare som fyllt sina 
frysar att få avsättning för viltet, säger 
jaktvårdskonsulent Elias Turesson.

– Vi är i en svår situation. Jag hoppas 
att jägarna jagar så mycket de kan och 
att de är ute på fälten för att skrämma 
bort vildsvinen och hjälpa till på det 
sättet. Jag vänder mig emot förslag om 
att vi ska gräva ner eller elda upp fäll-
da vildsvin. Att göra det när vi diskute-
rar hur vi ska bli mindre sårbara bland 
annat när det gäller livsmedelsförsörj-
ning känns inte rimligt, samtidigt som 
det strider mot all etik.
Läs hela artikeln HÄR.

Jan Henricson, Svensk Jakt

FOTO: SIRPA UKURA/MOSTPHOTOS

https://svenskjakt.se/start/nyhet/temaar-for-utokad-och-battre-vildsvinsjakt/
https://svenskjakt.se/start/nyhet/efterfragan-pa-vildsvinskott-nar-botten-risk-for-stora-skador/
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VÄLKOMMEN 
TILL NATUREN 
– SUCCÉ IGEN!
 
Intresset för ”nya”
Välkommen till naturen 
är väldigt stort. Utbudet.
se anser att Välkommen 
till naturen är bland det 
bästa material de haft att 
distribuera och efter-
frågan bland lärare är 
väldigt stor.  

Foldern är i stort sett densamma 
som förut, men uppdateringar har
 gjorts med ny framsida och utökad information om vilt och trafik. Utbudet.
se distribuerar 40 000 exemplar av den åt Jägareförbundet även i år och 
efter bara tre dagar hade 14 000 exemplar beställts. Välkommen till naturen 
hamnade direkt på förstaplats på Utbudets topplista över mest efterfrågat 
material. 

FÖRSLAG PÅ ÖVNINGAR
Nytt för i år är att förbundet också erbjuder ett lärarstöd med förslag på  
övningar till de teman foldern tar upp.  50 000 exemplar har också tryckts 
till Jägareförbundet internt att använda vid olika passande aktiviteter.  
Dessa har eller kommer att distribueras ut till alla Jägareförbundets kontor  
i landet. Hämta gärna foldern där och använd i er verksamhet!

MATERIAL FÖR UNDERVISNING
Utbudet.se distribuerar organisationers, myndigheters och företags egna 
material till Sveriges alla skolor, universitet och högskolor. Tjänsten är kost-
nadsfri för lärare, studie- och yrkesvägledare och annan skolpersonal. Cirka 
90 000 lärare använder sig av Utbudet.se för att hitta material till sin under-
visning.

Foldern och lärarstödet finns också för nedladdning på hemsidan HÄR.
 Josefina Höglin, ungdomsansvarig 

Välkommen
till naturen!

”VI TROR  
PÅ LOKAL 
VILDSVINS- 
FÖRVALTNING”
Jägareförbundet står upp 
för äganderätten och lokal 
vildsvinsförvaltning. Det 
säger ordförande Torbjörn 
Larsson.

Lantbrukarnas riksförbund, LRF, har 
skrivit ett öppet brev till regering-
en med flera förslag för att få bukt 
med de skador som vildsvinen orsa-
kar lantbruket (läs mer HÄR). Jägare-
förbundets ordförande Torbjörn Lars-
son avstår från att kommentera LRF:s 
förslag. Han vill istället lyfta fram 
Jägarförbundets syn i vildsvinsfrågan.
 
FLERA REGERINGSBESLUT
– Det senaste året har det tagits flera  
beslut för att underlätta jakt och 
minska skador. I fjol tog regeringen 
bland annat beslut om att tillåta 
mörkersikten vid vildsvinsjakt. Natur-
vårdsverket tog nyligen beslut om en 
nationell förvaltningsplan för vildsvin. 
Regeringen har även tagit beslut om 
ett ”vildsvinspaket” med bland annat 
småskalig försäljning av vildsvinskött, 
förslag på subventionering av cesium- 
och trikintester samt att länsstyrelser 
och viltförvaltningsdelegationer ska 
jobba med regionala vildsvinsförvalt-
ningsplaner. Låt oss nu genomföra de 
besluten innan nya beslut tas.

EN VIKTIG SIGNAL
– Det har med andra ord hänt flera 
saker. Till det här ska då läggas allt det 
vi gör i Jägareförbundet i frågan, bland 
annat satsningar på vildsvinsbarome-
tern, vildsvinshjälpen, handlingsplan 
vildsvin och lokal samverkan mellan 
jägare och markägare.

Torbjörn Larsson  är särskilt glad över 
regeringens besked att viltförvalt-
ningsdelegationerna ska få mer att be-
sluta om i förvaltningen av vildsvinen. 
Han menar att det är en viktig signal: 
att vildsvinen ska förvaltas lokalt.
Läs hela artikeln HÄR.

Lars-Henrik Andersson, Svensk Jakt

NYPREMIÄR FÖR KLASSIKERN
REDSKAPSBODEN I SVJ
Redskapsboden är en riktig klassiker i Svensk Jakt  
– redan på 1950-talet såg den dagens ljus i tidningen. 
Nu har det varit nypremiär.
 
I Svensk Jakt nummer 5 öppnades på nytt dörren till Redskapsboden och 
den kreativa virvelvinden Christian Larsson släpptes loss. Efter en dryga två 
decennier lång internationell karriär som konstnär lägger han nu, efter  
familjens flytt till Hälsingland för fem år sedan, störst fokus på jakt, naturen 
och friluftsliv. Redskapsboden kommer även att finnas på svenskjakt.se

https://jagareforbundet.se/jakt/ungdom/material-att-ladda-ner/
https://svenskjakt.se/start/nyhet/lrf-vill-att-tvangsmedel-ska-kunna-anvandas-for-att-minska-vildsvinsskador/
https://svenskjakt.se/start/nyhet/lrf-vill-att-tvangsmedel-ska-kunna-anvandas-for-att-minska-vildsvinsskador/
https://svenskjakt.se/start/nyhet/lrf-vill-att-tvangsmedel-ska-kunna-anvandas-for-att-minska-vildsvinsskador/
https://svenskjakt.se/start/nyhet/lrf-vill-att-tvangsmedel-ska-kunna-anvandas-for-att-minska-vildsvinsskador/
https://svenskjakt.se/start/nyhet/jagarbasen-vi-tror-pa-lokal-vildsvinsforvaltning-och-aganderatten/
https://www.facebook.com/christian.larsson.125?__tn__=K-R&eid=ARAa4fUZsRqLWXpAT-hArHzacKqP-SfjzCjcVKTanvEFEDkDkchukWSZJcGhGf3IbIUvlWjpZ1lr-ur1&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC0uEbImnJu3nYbQLHnlpmwoSvwVFa92oEdJyxxSdoytKISRIxWEErAfFb_RruFSiiuK9GIWHc57yNlLyQzkVAh1zAj3hnL46xE5OL18dx1yuDkkkCrUh1-Sjb9q1NBA86qLZfujjqWvH30JBn8tN7vFb1z0-G8prhpbPsG5aw5UBNZhYBrI8vFvUBetf4OIJBLKrws1Mj2Utsw9LEqQfH2upDvajonMvaNWbojcS8vfnvdTlNX_M4p0bbUvfGibTNPalr2Z7KAW2xCThnSuSd0iksC-I9SdObAWhA-jGD-g7LeH5mDQQ0qPbNFnfc0LJMLQnyucSleL5pUnoJVdXT9DJENXuc
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EFTERSÖKSJÄGARE FÅR
UTMÄRKELSE ÅRETS DJURVÄN
Jägareförbundet Gotlands eftersöksjägare tilldelas 
2019 år utmärkelse Årets Djurvän. 

Det är Gotlands Djurskyddsförening som delar ut utmärkelsen till Gotlands 
eftersöksjägare med motiveringen ”deras hängivna engagemang i att minska 
och förkorta vilda djurs lidande”.
Linus Olsson, samordnare på Nationella viltolycksrådet och hunddansvarig i 
Jägareförbundet Gotland överraskades i direktsänd radio av P4 Gotland.

FANSTASTISKT ROLIGT
- Väldigt oväntat men fantastiskt roligt! Vi eftersöksjägare jobbar oftast i det 
dolda. Vi utför ett viktigt jobb och många behöver våra tjänster. Men tyvärr 
är det många som inte förstår eller vet vad vi gör. En sådan här utmärkelse 
lyfter hela vår organisation,.
Linus Olsson tog emot diplom och blommor men det är ytterligare 17 hän-
givna eftersöksjägare som kan ta åt sig äran, för ett riktigt bra arbete att lyfta 
fram vikten av eftersök.

Ulrika Karlsson-Arne, kommunikatör region Mitt
Lyssna på inslaget HÄR.

RIKSDAGEN RÖSTADE NEJ TILL 
REGLERING AV VAPENMAGASIN
Regeringens förslag om nya regler om vapenmagasin 
röstades ner av riksdagen den 16 mars.

Förslaget innebar att det skulle krävas tillstånd för att ha, förvara och 
transportera löstagbara magasin, oavsett storlek och kapacitet. Riksdagen 
menade att nackdelarna som ett tillståndskrav innebär för jägare och sport-
skyttar väger tyngre än de positiva effekter som det kan få i kampen mot 
skjutvapenvåldet.

INGEN SAMHÄLLSNYTTA
Svenska Jägareförbundet har under lång tid påpekat att förslaget är onödigt 
byråkratiskt och inte leder till någon som helst samhällsnytta. 
- Vi kan inte acceptera att meningslös reglering införs som drabbar jägare i 
form av ännu längre handläggningstider för vapenlicenser genererellt sett, 
påpekade Jägareförbundet bland annat i sitt remissvar i augusti 2019. 
Läs Jägareförbundets remissvar HÄR.

JÄGAREXAMEN 
FRÅN SOFFAN
För alla naturälskare som tillbringar 
mycket tid hemma i Corona-tider 
finns nu ett gyllene tillfälle att läsa in 
Jägarexamen online. Med Jägareför-
bundets nya Jägarskolan finns näm-
ligen alla möjligheter att lära sig allt 
som behövs. Ett bra tips till alla släk-
tingar, vänner och bekanta som ännu 
inte har Jägarexamen.
Läs mer HÄR.

”FÖRBUNDET 
TAR STARKT 
AVSTÅND”
På senaste tiden har Jägare-
förbundet fått kännedom 
händelser där bönder 
hittat lösspringande  
hundar bland sina djur.
 
- Det är ett oskick bland enstaka hund-
ägare som kan åsamka stor skada, 
säger ordförande Torbjörn Larsson.
- Den här, tack och lov udda, före-
teelsen kan man förstås hitta hos 
hundägare överlag, det handlar inte 
bara om jakthundsägare. Vi vet att den 
absoluta majoriteten av våra hund-
ägande medlemmar är skötsamma 
och tar stort ansvar över sina hundar. 
- Men vi vill ändå understryka att 
Svenska Jägareförbundet tar starkt 
avstånd från händelser där hundar 
tillåts springa lösa på det här viset 
vilket visar på allvarligt bristande 
hundhållning.

FOTO: MADELEINE LEWANDER

https://jagareforbundet.se/aktuellt/landet-runt/landet-runt---mitt/2020/04/eftersoksjagare-far-utmarkelse-arets-djurvan/
https://jagareforbundet.se/aktuellt/forbundsnyheter/2020/04/riksdagen-rostade-nej-till-reglering-av-vapenmagasin/
https://jagareforbundet.se/utbildning/nyheter-utbildning/2020/04/las-jagarexamen-nu---hemma-i-soffan/
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SKOGSHAREN BLIR RÖDLISTAD 
Skogsharen blir nu rödlistad av Artdatabanken. Detta 
eftersom den är bedömd som nära hotad.

2015 ansågs skogsharen livskraftig. Men nu flaggar alltså Artdatabanken för 
att skogsharen är på nedgång. Skogsharen är bedömd som nära hotad och 
rödlistad på grund av populatinsminskning enligt det så kallade A-kriteriet. 

ETT VARNINGSSYSTEM
Kommer jakten på skogshare påverkas av rödlistningen? 
– Det hoppas jag inte. Rödlistningen är inte detsamma som att det är för-
bjudet att jaga en art, utan ska mer ses som ett varningssystem, säger Henrik 
Thurfjell vid Artdatabanken.
– Eftersom det är en nedgång med 15 procent de senaste tio åren så flaggar 
systemet och orsakerna till nedgången har heller inget med jakt att göra 
och det skulle heller inte bli någon skillnad om man slutade jaga skogshare 
eftersom de flesta skogsharar, främst ungar, tas av rovdjur.
 
RÖDLISTADE ARTER JAGAS
Henrik Thurfjell berättar också att det idag jagas arter som är rödlistade och 
nyligen var älgen på väg att bli rödlistad. 
– När det gäller nedgången på skogshare så har jägarna redan anpassat sig till 
den, främst i södra Sverige. 
Henrik Thurfjell berättar att avskjutningsstatistiken, som visar att allt färre 
skogsharar fälls, är något som man inte tagit så stor hänsyn till. Detta efter-
som harjakten blivit mindre populär. Däremot så menar Artdatabanken att 
klimatpåverkan spelar en negativ roll för vissa arter, till exempel skogshare, 
som med sin vintervita päls påverkas negativt av snöfria vintrar där den lätt 
blir offer för rovdjur. Den påverkas också negativt av konkurrensen från den 
vinterbruna och till Sverige införda fältharen.

FRAMFÖRT ÅSIKTER
Även Naturvårdsverket har haft synpunkter på skogsharepopulationen och 
när myndigheten rapporterade alla viltarter till EU så menade den att skogs-
haren inte hade gynnsam bevarandestatus. 
– Vi har haft kontakter med myndigheterna och framfört våra åsikter. Vi 
ser det som självklart att skogsharen ska kunna jagas på samma sätt som 
tidigare. Vi hade i somras en diskussion med Artdatabanken om älgen som 
riskerade att hamna på rödlistan. Uppföljning av rätt fakta och inventeringar 
är jätteviktigt, men den måste också tolkas på ett korrekt sätt, säger riksjakt-
vårdskonsulent Daniel Ligné.

Lars-Henrik Andersson, Svensk Jakt

NU ÄR
UPPDRAGET 
UTFÖRT!
Nu är rapporten om  
Svenska Jägareförbundets 
arbete med Jakt- och vilt- 
vårdsuppdraget 2019 in-
skickad till regeringen. 

Med anledning av det vill jag tacka all 
personal som rapporterat och ett sär-
skilt tack till alla er som bidragit med 
texter och bilder. 
 
FANTASTISKT ARBETE
Ta chansen att gå in och titta på vilket 
fantastiskt arbete förbundet utför 
med de pengar vi får från viltvårds-
fonden. Även ni som inte rapporterar 
i uppdraget tycker jag ska titta igenom 
den. Den finns på hemsidan HÄR. Ett 
antal exemplar per kontor kommer 
att skickas ut när vi får de tryckta 
exemplaren.
 
VIKTEN AV ATT RAPPORTERA
Med anledning av det vill jag också 
poängtera vikten av att rapportera allt 
ni i personalen gör i uppdraget under 
dessa konstiga och tråkiga tider. Det är 
såklart inte bra om vi nästa år står där 
och inte kan redovisa arbete för de 
pengar vi fått för i år.

Åke Granström, vice generalsekreterare

JAKT- OCH
VILTVÅRDSUPPDRAGET
Återrapportering 2019

https://jagareforbundet.se/contentassets/cf68385e14a04a41a4cafbd9f1d97c25/jvu-2019-klar.pdf
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STORT INTRESSE FÖR
NY UTBILDNING
Intresset för att anmäla sig till utbildningen Jämställd 
Viltförvaltning har varit stort. – Vi har sökande från 
hela landet och närmare 65 procent är kvinnor, det är 
jätteroligt säger Alpo Syväjärvi, chef i region Mitt.

Ansökningstiden gick ut sista april. Inom respektive länsförening sker sedan 
ett urval av deltagare under maj månad och de som får möjligheten att bli 
med, får besked i slutet av maj. Projektgruppen jobbar nu hårt för att sy ihop 
utbildningens innehåll och testar all teknik så att allt ska fungera då distans-
utbildningen kör igång. Föredrag av forskare, jaktvårdskonsulenter varvas 
med film och fakta- och läsunderlag. 

STARTAR SOM PLANERAT
– Vi håller också fast i vår grundplan för att genomföra planerad kick-off 
på förbundets fantastiska konferensanläggning på Öster Malma den 14-15 
augusti. Vi hoppas verkligen att alla studerande ska få möjlighet att träffas 
fysiskt och uppleva den fantastiska miljön på Öster Malma.
- Skulle restriktioner med anledning av Covid-19 förhindra ett fysiskt möte 
så vill vi redan nu meddela att vi ändå kommer att inleda utbildningen som 
planerat den 14-15 augusti men då med hjälp av digitala/tekniska system, 
säger Alpo Syväjärvi.

NEJ TILL FÖRSLAG OM ATT  
FÖRBJUDA KONSUMTION AV VILT
Den 16 april röstade en stor majoritet i EU-parlamentet 
nej till ett förslag om att förbjuda handel med och kon-
sumtion av vilt.

Om förslaget hade gått igenom skulle det ha fått mycket allvarliga konse-
kvenser för jakt, fiske och naturvård, både i Europa och världen i stort, 
kommenterar jägarorganisationen Face i ett pressmeddelande.

EN TYDLIG SIGNAL
Resultatet från omröstningen skickar en tydlig signal till djurrättsgrupper, 
som på alla sätt försöker stoppa eller begränsa jakten, denna gång mot bak-
grund av Coronapandemin. 449 parlamentsledamöter röstade nej, 53 avstod 
från att rösta. 186 parlamentsledamöter röstade dock för förslaget. Det hade 
lagts fram av gruppen European United Left/Nordic Green Left.

FINNS REDAN REGLER
Innan omröstningen ägde rum kontaktade Face alla parlamentsledamöter 
och framhöll att strikta harmoniserade regler redan finns inom EU avseende 
allmänhetens hälsa i förhållande till handel med vilda djur.

Faceordförande Torbjörn Larsson skriver på sin Facebooksida: 
”Djurrättsgruppen har försökt att begränsa jakten, men i går misslyckades 
detta, efter en omröstning i EU-parlamentet. Den europeiska jägarorganisa-
tionen Face har gjort ett bra jobb genom att upplysa och informera medlem-
mar i parlamentet.”

Svensk Jakt

KRONVILTET 
ÖKAR I NORR
Sedan några år tillbaka in-
venteras kronviltstammen 
i Västerbotten på våren. 
Den inventeringsmodellen 
kommer nu även jägarna i 
Jämtland använda.

Kronviltet är på frammarsch i norra 
Sverige. I början av 1980-talet rym-
de ett trettiotal hjortar ur ett hägn i 
kustbyn Bredvik utanför Nordmaling 
i Västerbotten. Dessa hjortar utgör nu 
basen till den kronviltstam som finns 
i Västerbotten, ett län som nu har tio 
registrerade kronskötselområden.
Antalet fällda kronvilt i Västerbotten 
har ökat årligen. 2001/2002 fälldes 
18 kronvilt. I dag ligger siffran på 225 
fällda kronvilt.

UNIK MÖJLIGHET
Våren 2017 startade inventeringarna 
av kronvilt. jaktvårdskonsulenterna 
Hans Geibrink och Jimmy Nyman 
har gjort en utvärdering och föreslår 
att vårinventeringarna fortsätter. De 
menar att man nu har en unik möjlig-
het att få följa en ny viltart som eta-
blerar sig. Rapporten om tre år med 
kroninventering i Västerbotten kan 
du läsa HÄR. En längre artikel i Svensk 
Jakt kan du läsa HÄR.

FOTO: MOSTPHOTOS

https://jagareforbundet.se/norr/vasterbottens-lan/jagareforbundet-vasterbotten/nyheter-vasterbotten/2020/04/utvardering-kroninventering-i-vasterbotten/
https://svenskjakt.se/start/nyhet/kronviltet-okar-i-norr-och-nu-inleds-inventeringar-aven-i-jamtland/
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FÖREKOMST AV TRIKINER 
HOS BÄVER SKA UNDERSÖKAS
Kan svenska bävrar vara infekterade med trikiner?  
Ett examensarbete vid SLU ska ge svar på frågan.  
Men för det behövs jägarnas hjälp.

Trikiner har påvisats i bäver i Baltikum, Polen och Nordamerika. Jonas 
Malmsten vid SLU har länge funderat på om parasiten också kan finnas i 
svenska bävrar. Någon svensk studie har inte gjorts tidigare, i varje fall är 
någon sådan inte känd. Nu ska han som biträdande handledare till veterinär-
studenten Sofia Lovén försöka få svar på frågan.
– Vi vill inte på något sätt skrämma upp bäverjägarna som konsumerar  
köttet, men om det förekommer bäver som infekterats av trikiner är det ju 
bra att få veta det, säger Jonas Malmsten.
 
BIDRA MED ETT FRAMBEN
I ett upprop ibland annat Facebookgrupper med jaktanknytning efterfrågas 
bäverjägarnas hjälp. Trots att det är sent lidet på jaktsäsongen för bäver 
hoppas Jonas Malmsten att få in ett stort underlag. Bäverjägarna ombeds 
bidra med ett framben från skjutna bävrar.
– Om vi får in några hundra prover vore det jättebra. Analysen görs på sam-
ma sätt som på vildsvin, så den är väl inarbetad. Jag äter själv bäver, bland 
annat rökt, men att avstå från ett framben kan nog de flesta jägare göra. 
Jägarna brukar ställa upp när forskningen behöver hjälp och jag tror att de 
gör det nu också. Självklart kommer vi att återrapportera.

ÄTER VATTENSORK?
Hur är det då möjligt att bäver kan infekteras med trikiner? Andra djur  
som kan vara trikinsmittade som vildsvin, björn, räv, varg och lodjur har  
ju knappast fått i sig parasiten genom att gnaga aspbark.
– Ja, det är en bra fråga. Djure smittas genom att äta infekterat kött. Är 
det möjligt att bävern ibland plockar åt sig en vattensork, funderar Jonas 
Malmsten.

KONTAKTUPPGIFTER
Jägare som vill hjälpa till med undersökningen av bävrar kan kontakta  
Sofia Lovén, loven.sofia@gmail.com eller Jonas Malmsten, jonas.malmsten@
slu.se för information om hur och var bäverprovet ska skickas. I avvaktan på 
det kan frambenet från bävern frysas.

Jan Henricson, Svensk Jakt

ÅRSRAPPORT 
OM INVASIVA 
ARTER
Är du intresserad av hur 
det går med Jägareförbun-
dets arbete med invasiva 
arter? Då ska du läsa års-
rapporten för 2019.

Finns det mårdhundar söder om Ume 
älv? Var finns det vattensköldpaddor 
och varför är nilgåsen ett problem? 
Läs mer HÄR där du också hittar års-
rapporten för 2019.
Svenska Jägareförbundet har i upp-
drag av Naturvårdsverket att förvalta 
ett flertal invasiva (skadliga) främ-
mande djurarter som finns i Sverige. 
Det är mårdhund, tvättbjörn, bisam, 
vattensköldpaddor, sibirisk jordekorre 
samt nilgås. 

VILTOLYCKOR 
MINSKAR I 
VIRUSETS SPÅR
Årets första månader har 
varit positiva ur vilt-
olycksvinkel, framför allt
i södra Sverige. 

Den milda vintern kan vara en anled-
ning till färre olyckor, men även mins-
kad trafik till följd av coronaviruset.
Människor uppmanas att stanna hem-
ma för att inte sprida coronasmitta. 
Färre bilar på vägarna betyder färre 
viltolyckor.

Den ovanligt milda vintern i södra 
Sverige har påverkat antalet viltolyckor. 
Samtidigt leder stora snömängder till 
viltolyckor i norra Sverige. Snömäng-
derna gör att viltet söker sig till väg- 
och tågbanor, eftersom det är lättare 
att förflytta sig där. Men trots att det är 
fler olyckor i norr är totalsiffrorna kraf-
tigt minskande på grund av betydligt 
färre viltolyckor i söder.

Marie Gadolin, Svensk Jakt

FOTO: MOSTPHOTOS

mailto:loven.sofia@gmail.com
mailto:jonas.malmsten@slu.se
mailto:jonas.malmsten@slu.se
https://jagareforbundet.se/vilt/invasiva-frammande-arter/
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”DAGS ATT HALVERA 
VARGSTAMMEN”
– Minska koncentrationerna genom licensjakt och 
säkerställ att skyddsjakt kan genomförs snabbt på de 
vargar som ställer till problem. Det kräver Jägare-
förbundets ordförande Torbjörn Larsson.

– För sju år sedan bestämde det högsta beslutande organet i Sverige, riks- 
dagen, hur vargarna skulle förvaltas i Sverige. Det var ett ganska bra beslut 
som innebar sänkta koncentrationer och en tydlig begränsning av antalet 
vargar. Under sju års tid har vi sett att myndigheterna inte verkställer beslutet.

TILLÅTS OBSTRUERA
Torbjörn Larsson tycker det är mycket märkligt att myndigheterna tillåts 
obstruera mot ett riksdagsbeslut, utan att politiken reagerar. 
– Det behövs en hel del förändringar för att komma till rätta med de problem 
som finns. En del är enkla att åtgärda, andra svårare. Men att det är svårt, ska 
inte stoppa politiken och myndigheterna från att försöka.

JÄGAREFÖRBUNDET VILL SE FÖLJANDE ÅTGÄRDER:
• Politiken behöver ta tillbaka frågan och säkerställa att riksdagsbeslutet  
 verkställs, alternativt fatta ett nytt beslut.
• Minska koncentrationerna i vargstammen genom att halvera varg- 
 stammen i ett första skede. Så få vargar som möjligt, maximalt 150 djur.
• Skyddsjakt ska beviljas snabbt på problemvargar. Det vill säga redan vid  
 första angreppet på jakthundar eller oskygga vargar som oroar de som  
 lever med djuren.
• Säkerställ att den regionala nivån, länsstyrelserna med viltförvaltnings- 
 delegationen, har möjligheter att påverka sin situation genom tydliga  
 mandat.

SKA FÖRVALTAS MED LEGAL JAKT
– Dessa åtgärder behövs för att skapa förtroende för statens förmåga att han-
tera vargstammen. Dagens situation skapar grogrund för illegal jakt, vilket 
är helt förkastligt. Vargen ska förvaltas genom laglig jakt – inget annat, säger 
Torbjörn Larsson.

En film med Torbjörn Larsson kan du se HÄR.

TACK TILL ALLA 
SOM SAMLAT 
VARGSPILLNING
Jägareförbundet vill rikta 
ett stort tack till alla som 
deltagit i inventeringen av 
vargspillning. 

För att kunna påverka myndigheter 
och politiker behövs alltid fakta. 
Insamlingen av vargspillning ger för-
bundet bättre möjligheter att kunna 
påverka.
– Väldigt många jägare har ställt upp 
och skickat in vargspillning. Utan 
deras bidrag hade inventeringen inte 
blivit lika bra. Nu får vi ett resultat 
med mindre osäkerhetsmarginaler, 
säger Gunnar Glöersen, rovdjurs- 
ansvarig på Jägareförbundet.
– Utan era bidrag kan myndigheterna 
få svårare att fastställa vargstammens 
storlek. Det hade varit olyckligt ur 
flera perspektiv, bland annat genom 
att vi får svårare att motivera en 
licensjakt. Men nu visar inventerings-
siffrorna att det finns utrymme för en 
licensjakt på varg nästa vinter. 

351 VARGAR HITTADE 
Resultatet från vargspillningsinvente-
ringen, som avslutades den 31 mars, 
visar att man har hittat 351 unika 
vargindivider. 
– Nu får vi vänta och se hur beräkning-
en av stammen blir. Redan nu kan vi 
ändå säga att antalet vargar har ökat 
sen förra vintern.

LOKAL DELAKTIGHET BRA
Hur varginventeringen ska göras i 
framtiden är inte klart. Ska länsstyrel-
serna fortsätta att söka familjegrupper 
och par eller ska vargspillningsinven-
tering bli den dominerande metoden? 
– Jägareförbundet ser stora fördelar 
med DNA-insamling via spillning. För 
det första är den troligen billigare, 
men framför allt får alla som deltar 
svar på vilken vargindivid som lämnat 
just den spillningen och till vilket revir 
den tillhör. Lokal delaktighet är alltid 
positivt, oavsett vad man själv tycker 
om vargar.

Läs mer HÄR.

https://jagareforbundet.se/aktuellt/forbundsnyheter/2020/04/vargforvaltningen-har-havererat---nu-maste-den-borja-fungera/
https://jagareforbundet.se/aktuellt/forbundsnyheter/2020/04/351-hittade-vargar-men-hur-manga-ar-de/
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”ETT LITET, MEN VIKTIGT STEG 
FRAMÅT I VARGFRÅGAN”
En majoritet i riksdagens Miljö- och Jordbruksutskott 
tog i slutet av april beslut gällande vargförvaltningen. 

Bland annat sänder utskottet och riksdagen en tydlig signal till regering och 
ansvarig myndighet att genomföra det beslut riksdagen fattade 2013. Alltså en 
påtaglig sänkning av antalet vargar genom återkommande licensjakt för att 
bland annat minska koncentrationen av varg i de län som har högst täthet.

SER POSITIVT PÅ STÄLLNINGSTAGANDET
– Svenska Jägareförbundet ser positivt på utskottets ställningstagande. 
Kopplingen till beslutet 2013 är tydlig och bra. Riksdagens avgörande då var 
viktigt av flera skäl. Främst för att en mycket stor majoritet i riksdagen stod 
bakom det och dessutom för att det står för en rimlig förvaltningsprincip av 
vargstammen. Att detta beslut fullföljs är i ett första steg helt avgörande om 
det ska finnas något förtroende och acceptans för förvaltningen. Det är ock-
så välkommet att utskottet väger in älgjakten som en faktor att ta hänsyn till 
när licensjakten ska beslutas, säger förbundsordförande Torbjörn Larsson. 

BEHÖVS ETT REJÄLT OMTAG
– Jägareförbundet ser fram emot att riksdag och regering framöver tar ett 
rejält omtag i vargfrågan och agerar för att de tidigare fattade besluten ska 
verkställas och att vargstammen i ett första läge sänks till de av riksdagen 
angivna 170. Dagens icke-förvaltning av stammen är ett betydande problem i 
varglänen och påverkar både människor och näringar negativt. Skyddsjakts-
instrumentet är knappt fungerande och skiljer sig på ett orimligt sätt mellan 
länen. Här finns ett viktigt jobb att göra för folkvalda och myndigheter nu.

SÅ LITEN VARGSTAM SOM MÖJLIGT
– Sverige måste dessutom kraftfullt agera i EU för att flytta vargen från bilaga 
4 till bilaga 5 i Art- och habitatdirektivet. Precis som utskottet konstaterade 
har vargen gynnsam bevarandestatus och ska därmed givetvis vara placerad 
i den förvaltningsbara kategorin. Svenska Jägareförbundet anser att den 
svenska vargstammen ska vara så liten som möjligt, på sikt ska stammen 
vara maximalt 150 vargar. Nu ser vi fram emot ett tydligt beslut om licensjakt 
på varg kommande säsong. Den senaste inventeringen visar tydligt att det 
finns gott om utrymme att minska koncentrationerna och sänka numerären 
på vargstammen, avslutar  Torbjörn Larsson.
Läs mer på riksdagens hemsida HÄR.

NATUREN 
VIKTIGARE 
ÄN NÅGONSIN
Vi jägare är väl medvetna 
om att i skogen mår vi bra, 
där känner vi oss lugna och 
trygga, där laddar vi våra 
batterier. Det skriver Gun 
Fahlander i en krönika i 
Svensk Jakt nr 5/2020.

Att författa en jaktkrönika i dessa 
tider, när tankarna mest kretsar kring 
Coronavirusets framfart, är svårt. Vi 
rekommenderas att undvika folksam-
lingar, arbeta hemifrån, stanna hem-
ma om vi känner oss sjuka. Det finns 
en oro. Vi tar vårt ansvar och skjuter 
utbildningar och möten på framtiden. 
Vi möts digitalt som aldrig förr via 
Skype, Zoom och Teams. Vi planerar 
digitala årsstämmor och möten. 

I SKOGEN MÅR VI BRA
Men i allt detta, kom ihåg vår resurs 
– naturen. Vi jägare är väl medvetna 
om att i skogen mår vi bra, där känner 
vi oss lugna och trygga, där laddar vi 
våra batterier. En tur med skoter för 
att sätta ut saltstenar till viltet, att ta 
ett pimpelspö och borra ett hål nere 
på ån och få några fina abborrar. Koka 
kaffe över öppen eld, steka en kolbulle 
eller bara sitta ner en stund. Det är en 
lyx som inte är förenat med särskilt 
stora kostnader, men som betyder så 
mycket. Kanske särskilt nu.

INGA FOLKSAMLINGAR
Jag håller helt med Friluftsfrämjandet  
som i en artikel publicerad på sin 
hemsida skrev: ”Kanske har friluftsliv 
aldrig varit viktigare än nu”. Det är nu, 
om inte förr, vi jägare ska ta med någon 
som verkligen behöver det ut i natu-
ren, berätta och visa hur vardagen för 
en jägare kan vara. Här är inga folksam-
lingar, här kan vi njuta av vardagslyxen, 
prata jakt och nya jakttider. Kanske en 
vårkväll med bäverjakt. Vi kommer 
igen, stärkta i sättet att utföra möten 
digitalt. Men också med att fysiskt möta 
våra medlemmar, nya som gamla, i vårt 
fokus att vårda och värva.

Gun Fahlander, ordförande  
Jägareförbundet Mitt Norrland

FOTO: JIRI HREBICEK/MOSTPHOTOS

https://www.riksdagen.se/sv/aktuellt/2020/apr/29/regeringen-bor-undersoka-om-licensjakten-pa-varg-kan-utokas/
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ALL KLUBBVERKSAMHET
INOM SKK STOPPAS
All klubborganiserad verksamhet stoppas inom 
Svenska Kennelklubben fram till och med 31 maj. 
Det vill säga även alla utställningar organiserade av 
jakthundklubbarna.

Under ett extrainsatt telefonmöte i mars beslutade Svenska Kennelklubbens 
centralstyrelse att ingen klubborganiserad verksamhet ska genomföras 
av någon klubb inom SKK-organisationen. ”Enda undantaget från detta är 
verksamhet där högst tio personer samtidigt förväntas befinna sig på sam-
ma plats utomhus och där de närvarande personerna inte har rest dit från 
andra delar av landet eller utlandet.” Med klubborganiserad verksamhet 
avses all form av tävlingsverksamhet, utbildning, träffar, promenader och 
liknande. Beslutet kan komma att förlängas.

Marie Gadolin, 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. 

SVENSK JAKTS 
STÖRSTA 
UPPLAGA
PÅ SJU ÅR!
Antalet Svensk Jakt-läsare 
fortsätter att växa och är 
nu fler än på många år!

– Sedan årsskiftet har nästan 7 000 
nya prenumeranter tillkommit, vilket 
är väldigt inspirerande. Det gör att vi 
nu skickade ut nästan 125 000 exem-
plar av Svensk Jakt nr 4 till våra läsare. 
Det är tidningens största upplaga 
sedan våren 2013, säger Svensk Jakts 
chefredaktör Martin Källberg.

FLER MEDLEMMAR
En nyligen genomförd kampanj, där 
Jägareförbundets medlemmar utan 
tidning fick chansen att växla upp till 
medlemskap med tidning fram till 
30 juni, har fått ett mycket gott utfall. 
Därutöver är den generella trenden 
att Jägareförbundet åter växer, allt fler 
väljer nu att bli medlemmar i förbun-
det, och med den trenden följer också 
Svensk Jakts upplaga med uppåt.

VASS JOURNALISTIK
– Men det finns också en viktig faktor 
i form av vass journalistik. Svensk Jakt 
har under det senaste året avslöjat 
IT-skandalen på Naturvårdsverket, 
hårdbevakat Girjasmålet och Väst-
manlandsfallet, djupgranskat skydds-
jakten på varg, avslöjat Sveaskogs 
planer på att skyddsjaga älg med heli-
kopter – och mycket, mycket annat.

APRIL, APRIL…
Det var nog många som studsade till när de läste att  
Jägareförbundet lanserat en saltsten berikad med 
olika kryddblandningar. Men det var nog lika många 
som snabbt kom på att det var den 1 april.

- Gensvaret var stort och vi hoppas att vi kunde sprida lite glädje runt i  
stugorna, säger webbredaktör Madeleine Lewander.
De allra flesta klurade snabbt ut att slickstenarna med olika kryddningar 
som sades marinera köttet redan före skott bara var ett påhitt.
- Visst hade det varit trevligt om det varit sant men vi lär få vänta på vitlöks-
doftande älgar i våra skogar, säger Madeleine Lewander.

FÄRDIGMARINERAT KÖTT...
I artikeln påstods att Jägareförbundet hade utvecklat idén i tre år. Saltstenar 
med olika kryddblandningar hade satts ut på olika provytor, där älg, dovvilt 
och rådjur sedan skjutits och tillagats.
- Det här gör att viltköttet i stort sett är färdigmarinerat redan från början. 
Lite salt på och sedan bara att lägga på grillen. Vi har än så länge bara tre 
kryddblandningar. Det handlar om barbeque, timjan-rosmarin och även 
vitlök. Men slår det här väl ut, fyller vi på med flera smaker, sade marknads-
chef Oscar von Stockenström. 
Läs hela artikeln HÄR.

https://jagareforbundet.se/aktuellt/forbundsnyheter/2020/03/jagareforbundet-lanserar-barbeque-kryddad-saltsten/

