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FLERA LÄN HAR REDAN 
NÅTT MEDLEMSMÅLEN!

JAKTVÅRDSKONSULENT
FÅR MILJÖVÅRDSPRIS

FÖRBUNDET FIRADE DEN 
BIOLOGISKA MÅNGFALDEN

När Jakten på framtiden klubbades igenom 
2018 beslutades att öka antalet ungdomar 
med 15 procent och antalet kvinnor med  
12 procent till 30 juni 2020. Flera län har  
redan nått målen!

LÄS MER SID 2 

Före detta jaktvårdskonsulent Stig Johansson 
får Eksjö kommuns Miljövårdspris för 2020.  
– Jägarnas viltvårdsinsatser betyder mycket 
mer för den biologiska mångfalden än vad 
man kan tro när man bara ser ordet viltvård. 

LÄS MER SID 4

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 22 maj var det den biologiska mångfal-
dens dag och Jägareförbundet vill understry-
ka betydelsen av jakt och viltvård när det 
kommer till åtgärder som gynnar den biolo-
giska mångfalden.
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EFTERSÖKS- 
ASSISTANS
UTVECKLAS
Den 19 maj hölls ett möte 
för att diskutera Eftersöks- 
assistans utveckling och 
framväxt.

På mötet deltog inte mindre än tio 
styrnings- och samordningsansvariga 
från nio län, regioner och nationell 
nivå. Mötet gav många bra idéer och 
reflektioner för Eftersöksassistans 
fortsatta framväxt. Samstämmigheten 
är också stor om hur verksamheten 
ska utvecklas på bästa sätt. Länen är 
på hugget för att växla upp verksam-
heten, så det ser bra ut inför komman-
de jaktsäsong. 

SPRIDS I LANDET
– Vissa av länen har en etablerad 
verksamhet sedan flera år tillbaka 
medan andra räknar med att starta 
upp verksamhet till hösten 2020. 
Detta innebär att Eftersöksassistans 
sprids i landet och kommer att kunna 
hjälpa fler jägare med eftersök, säger 
Josefin Linusson som stöder arbetet 
från nationella kansliet.

MER INFORMATION
Ett av målen är att öka vetskapen 
om Eftersöksassistans bland jägare i 
allmänhet. Efter sommaren kommer 
därför riklig information i en mängd 
digitala kanaler, men också som 
dekaler, broschyrer, tygmärken och 
visitkort. 

FLERA LÄN HAR REDAN 
NÅTT MEDLEMSMÅLEN 
FÖR UNGDOMAR OCH KVINNOR
När Jakten på framtiden klubbades igenom 2018  
beslutades att öka antalet ungdomar med 15 procent 
och antalet kvinnor med 12 procent till 30 juni 2020. 
Flera län har redan nått målen!

Det är mycket glädjande att se att flera län redan nått målen. När det gäller 
ungdomar är det i skrivande stund Halland, Kalmar, Kronoberg, Skaraborg, 
Uppsala, Värmland, Västerbotten och Örebro. Andra län har fortfarande stor 
chans att också nå målet om man ligger i lite med värvningen den sista mån-
aden. För att nå målet nationellt behövs cirka 300 nya ungdomsmedlemmar.

8 LÄN REDAN I MÅL
Ett mål för kvinnor sattes också, och det handlar om att de skulle öka med 
12 procent till 30 juni 2020. Hittills har Gävleborg, Kalmar, Södra Älvsborg, 
Värmland, Västmanland, Västra Götaland Väst, Örebro och Östergötland nått 
en ökning på 12 procent fler kvinnor sedan 2018. Till 30 juni räknar vi med 
att några fler län kommer i mål. För att nå målet nationellt behövs drygt 550 
nya kvinnliga medlemmar den kommande månaden.

Josefina Höglin, ungdomsansvarig och nationell samordnare JAQT

FOTO: MADELEINE LEWANDER

FOTO: MARTIN KÄLLBERG
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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. 

DAGS ATT 
ANSÖKA TILL 
VILTMÄSTAR-
UTBILDNINGEN
Nu är det dags att söka till 
Viltmästarutbildningen på 
Öster Malma 2021. 

Utbildningen pågår 1 februari till 13 
augusti. Sista ansökningsdag är 31 
augusti 2020 och antagning meddelas 
senast den 15 oktober. Läs mer HÄR.

ÖSTER MALMA 
ÖPPNAR IGEN
Under Pingst öppnar Öster 
Malma igen med delar av 
sin verksamhet.

Wildlife park, gårsbutik och café kom-
mer att hålla öppet mellan klockan 10-
16 lördagen den 30 maj och söndagen 
den 31 maj. Löpande information om 
fler öppningsdagar kommer att finnas 
på Öster Malmas hemsida.

SÄTT NED FOTEN REJÄLT MOT 
DJURRÄTTSEXTREMISTERNA
De bryter sig in, förstör och trakasserar laglydiga medborgare som driver 
företag som ser till att det finns mat på våra bord i dessa kristider. 
Djurrättsextremisterna är ett reellt hot mot svensk livsmedelsproduktion 
och viltvård, skrev Jägareförbundet, LRF och Jordägareförbundet i ett  
gemensamt debattinlägg i Expressen. Läs inlägget HÄR.

FÖRBUNDET STÄLLER OM  
ARBETET UNDER PANDEMIN
Pandemin med Covid-19 påverkar i stort sett all verk-
samhet i Sverige, även Svenska Jägareförbundet. 

Förbundet följer natur-
ligtvis myndigheternas 
rekommendationer, men 
försöker samtidigt hitta 
lösningar för att viltför-
valtningen och förbundets 
verksamhet ska påverkas 
så lite som möjligt.
– Jägareförbundet har 
drabbats på ett kännbart 
sätt. Personal har blivit 
sjuka, möten med myndigheter och organisationer har ställts in. Restaurangen 
på Öster Malma har tillfälligt stängts ner. Utbildningar, seminarier och mässor 
har ställts in. Vi försöker under rådande omständigheter hitta lösningar så att 
jakten påverkas så lite som möjligt, säger Åke Granström, vice generalsekrete-
rare på Jägareförbundet.

UPPDATERAR UTBILDNINGAR
Men mitt i det kaos som präglar samhället har Jägareförbundet också försökt 
att utnyttja situationen för att utveckla förbundet.
– Eftersom huvuddelen av personalen arbetar hemifrån håller vi på med att 
utveckla förbundets digitala förmåga. Vi kommer att tidigarelägga intern- 
utbildningar kopplat till vår digitala utveckling, samt prioritera arbetsupp- 
gifter som vi kan slutföra under pandemin.
Ett exempel på sådana uppgifter är att uppdatera vissa utbildningar – och 
även skapa nya.
– Eftersom många fysiska möten är inställda kan vi lägga mer tid på att se 
över kurser. I takt med att kunskapen ökar om viltarterna och det finns nya 
tekniska hjälpmedel skapas möjligheter att förbättra utbildningarna, både 
vad som avser innehåll och möjligheter att hålla dessa på distans, säger Åke 
Granström.

KUNSKAP PÅ BÄSTA SÄTT
Det viktiga för Svenska Jägareförbundet har varit att ställa om och använda 
personalens kunskaper på bästa sätt och samtidigt genomföra medlems-
möten digitalt istället för fysiskt.
– Vi följer utvecklingen av pandemin och är beredda för att ställa om verksam-
heten när samhället öppnas igen. Fram till dess arbetar vi för att förbättra vår 
kunskap och förmåga. Man kan säga att vi försöker använda denna jobbiga 
och tragiska situation till det bästa möjliga för jakten och medlemmarna, säger 
Åke Granström.

https://jagareforbundet.se/utbildning/nyheter-utbildning/2020/05/dags-att-ansoka-till-viltmastarkursen--pa-oster-malma-2021/
https://www.expressen.se/debatt/satt-ned-foten-rejalt-mot-djurrattsextremisterna/?utm_medium=link&utm_campaign=social_sharing&utm_source=facebook&social=fb&fbclid=IwAR1khqZcAQhhe_HnA0pUoCN6QH4V-9tmAw7t9Y7Uls7DdfrgxBWn69kv8SI
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ÖKAD TALLFÖRSÄLJNING 
VÄLKOMNAS AV FÖRBUNDET
I södra Sverige ökar försäljningen av tallplantor.  
På fyra år har Södras försäljning fördubblats. 

– Ett positivt besked som visar att de insatser som Södra, Skogsstyrelsen, 
markägare med flera har lagt ner börjar ge resultat, säger Jägareförbundets 
ordförande Torbjörn Larsson.
Södra Sverige har förgranats. På marktyper där markägarna borde föryng-
rat skogen med tall, står det istället gran. Just därför upplevs beskedet från 
Södra som positivt av många jägare. 
– Precis som det står i pressmeddelandet behövs det rätt trädslag på rätt 
mark. Mer tall leder till en ökad fodermängd bland annat eftersom mark-
skiktet får mer bärris och lövuppslag. Detta är bra för den biologiska mång-
falden, viltet, samt för skogsägarens ekonomi, säger Torbjörn Larsson. 

KAMPANJEN RÄDDA ÄLGEN
– Jägareförbundet har under lång tid påtalat behovet av mer tall. Exempel-
vis drev vi höstas kampanjen Rädda älgen för att bland annat understryka 
behovet av mer tall. Beskedet från Södra visar att det nu går åt rätt håll.
För att inte klövviltet ska skada de nya planteringarna behövs en bra dialog 
mellan markägarna – och jägarna – så att jakttrycket främst riktas mot de 
nyplanterade områdena. 
– Ofta pratas det bara om älg. Jag skulle gärna se att man diskuterade allt 
klövvilt. Hur ser det totala betestrycket ut? Först därefter kan man göra  
planer för att sänka, höja eller ligga kvar på samma nivå på älg-, rådjurs-, 
dov- och kronstammarna. Det är just här den lokala förvaltningen kommer 
till sin rätt. Lokala jägare och markägare som känner de lokala förhållanden.

HÖG KVALITET
En viktig del av viltförvaltningen är att balansera viltstammarnas storlek och 
att viltmängden inte får göra det omöjligt att föryngra med tall. 
– Alla parter bör därför jobba för en hög kvalitet i viltstammarna, vilket är 
något helt annat än en hög kvantitet. Mängden vilt måste avgöras lokalt. Det 
innebär att vi måste prata med varandra och hitta kompromisser som fung-
erar för alla parter. Ifall alla parter bjuder till med både tagande och givande 
så kommer vi att hitta vägar framåt.

JAKTVÅRDS-
KONSULENT 
FÅR MILJÖ-
VÅRDSPRIS
Före detta jaktvårds- 
konsulent Stig Johansson 
får Eksjö kommuns Miljö-
vårdspris för 2020.

Stig Johansson är välkänd bland 
småländska jägare. Under sina många 
år i Jägareförbundets tjänst arbetade 
han främst i Kalmar och Jönköpings 
län. Under den tid som föreningen 
Rädda uttern i Småland arbetade satt 
Stig i föreningens styrelse. Efter pen-
sioneringen som jaktvårdskonsulent 
blev dalslänningen Stig Johansson 
kvar i Eksjö. Att han slutade på Jägare-
förbundet har inte hindrat ett fortsatt 
engagemang för vilt- och naturvård, 
men nu på ideell basis.

STOLT OCH GLAD
– Jag är glad, stolt och överraskad över 
att få kommunens Miljövårdspris. 
Jägarnas viltvårdsinsatser betyder 
mycket mer för den biologiska mång-
falden än vad man kan tro när man 
bara ser ordet viltvård. Att anlägga ett 
viltvatten, att plantera en skyddshäck, 
att vårda ett bryn, ger många positiva 
effekter för fåglar, insekter och växter, 
säger Stig Johansson i en kommentar.
Eksjö kommuns Miljövårdspris består 
av ett diplom och 10 000 kronor. 
Läs hela artikeln HÄR.

Jan Henricson, Svensk Jakt

FOTO: JAN HENRICSON

PROBLEMFRI JAKT PÅ 
ALLMÄNT VATTEN FORTSÄTTER
Jägare bosatta i Blekinge får fortsätta att jaga sjöfågel 
och säl på allmänt vatten samt på öar som inte hör till 
något hemman. 

Det är nionde gången som länsstyrelsen tar ett sådant beslut. Detta gäller 
fram till 2025. I början på 1990-talet kom Blekinge Sjöjaktvårdsförening och 
länsstyrelsen i Blekinge överens om att jägare som är folkbokförda i länet 
ska få jaga på de vatten och de holmar, klippor och skär som länsstyrelsen 
förfogar över. För Sjöjaktvårdsföreningen, som är tätt knuten till Jägare-
förbundet Blekinge, var det en stor framgång. I ett slag hade föreningens 
företrädare sett till att sjöfågeljägare utan egna jaktmarker fått en fantastisk 
möjlighet att utöva sitt intresse. Från 2016 har beslutet också gällt skyddsjakt 
på säl. Och från och med i år även licensjakt på säl. Läs mer HÄR.

Jan Henricson, Svensk Jakt

https://svenskjakt.se/start/nyhet/jaktvardskonsulent-far-miljovardspris/
https://svenskjakt.se/start/nyhet/problemfri-jakt-pa-allmant-vatten-fortsatter/
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SKYDDSJAKT 
EFTER FÖRSTA 
ANGREPPET
Svenska Jägareförbundet 
och Svenska Kennelklubben 
har i en gemensam skrivelse 
begärt att Naturvårdsverket 
ändrar tillämpningen för 
skyddsjakt på varg.
 
– För oss är det självklart att det ska 
tillåtas skyddsjakt efter första attacken 
på en jakthund, säger Mikael Samu-
elsson, ordförande i Jägareförbundets 
rovdjursråd.
– När det gäller skyddsjakt har det bli-
vit en praxis att vargen ska ha angripit 
jakthundar minst tre gånger innan 
länsstyrelserna beviljar skyddsjakt. 
Men vem vill släppa sin hund när man 
vet att det finns en varg som attack- 
erar hundar?

ETT VIKTIGT INSTUMENT
Mikael Samuelsson menar att det 
Naturvårdsverket främst behöver  
vara tydlig med vägledningen till läns-
styrelserna.
– Skyddsjakt är ett väldigt viktigt instru-
ment i förvaltningen. Det behövs tydliga 
och enkla regler så att skyddsjakten 
används. Idag är det alldeles för svårt att 
få skyddsjakt på problemvargar.

INNAN SKADA UPPSTÅTT
– Syftet med skyddsjakt är att den ska 
”förhindra allvarlig skada”. Det inne-
bär att skyddsjakt kan och bör använ-
das innan någon skada uppstått. Men 
länsstyrelserna använder en gammal 
praxis som i många fall kräver faktiska 
skador innan det kan bli aktuellt med 
skyddsjakt. Här behöver verket förtyd-
liga att skyddsjakt inte ska användas 
sparsamt. Den ska användas så ofta 
som det behövs.

ÖKAR FÖRTROENDET
– Naturligtvis ska översynen av till-
lämpningen också gälla oskygga vargar 
och angrepp på tamdjur. En bättre 
tillämpning  kan även öka förtroendet 
för vargförvaltningen. Därför vill vi 
samarbeta med Naturvårdsverket så 
att skyddsjakt på varg används som ett 
aktivt redskap i förvaltningen.

RIKSDAGEN: ”VARGPOLITIKEN 
SKA GENOMFÖRAS”
Svenska Jägareförbundet har länge påtalat att myndig-
heterna inte genomför den vargpolitik som är beslu-
tad. I mitten av maj fick regeringen höra samma sak 
från en majoritet riksdagen. 

Fem partier, M, KD, SD, L och C, gjorde en av de starkaste markeringarna 
som riksdagen kan göra. Tillsammans gav de regeringen ett tillkänna- 
givande. Tanken bakom deras agerande är att de vill att regeringen genom-
för den rovdjurspolitik som beslutades 2013 och att ansvarig myndighet ska 
få tydligare direktiv.

VIKTIG MARKERING
– Att en majoritet i riksdagen tydligt påtalar att beslutad politik ska genom-
föras är en viktig markering. Främst för att den understryker att vargpoliti-
ken inte ska bli mer släpphänt avseende antal djur och koncentrationerna 
– utan tvärt om. Det är bra, säger Mikael Samuelsson, ordförande i Jägareför-
bundets rovdjursråd. Han menar att den största vinsten med tillkännande- 
givandet är att riksdagen fortfarande – sju år efter riksdagsbeslutet – vill ha 
en aktiv förvaltning av vargen och att beslutad inriktning ligger fast. 
– Nu får vi se hur regeringen hanterar tillkännandegivandet. Det är regering-
en via myndigheterna som ska genomföra det som riksdagen beslutar.

INGA HÖGT STÄLLDA KRAV
– Svenska Jägareförbundet är missnöjt med vargförvaltningen. Bland annat 
att vi inte har en licensjakt som reglerar stammens storlek, att skyddsjakten 
är för svår att få och att koncentrationerna i många län ökar trots att de ska 
minska. Så vi hoppas att regeringen tar tillfället i akt och är tydlig mot myn-
digheterna vad den politiska nivån vill. 
– Att staten genomför det som riksdagen beslutat är faktiskt inga högt ställda 
krav i en demokrati. En första lämplig åtgärd kan vara att underlätta skydds-
jakten på problemvargar som tar jakthundar eller rör sig nära människor. 
Detta skulle vara en mycket välkommen åtgärd från regeringen.

Svenska Jägareförbundet vill att: 
• Det ska genomföras en licensjakt 2021 för att minska koncentrationerna i de län där  
 vargstammen är tätast och att licensjakt sedan ska ske återkommande. 
• Regelverket ska möjliggöra skyddsjaktbeslut vid första vargangrepp på hund. 
• Vargstammen sänks till 170 individer i ett första skede, därefter hålls på max 150 djur. 
• Man politiskt fortsätter arbeta för att när en art har gynnsam bevarandestatus ska den  
 flyttas från strikt skyddad till förvaltningsbar, detta gäller bland annat varg, som borde vara 
 förvaltningsbar i enlighet med EU:s Art- och habitatdirektiv.

FOTO: LILIAN TVEIT/MOSTPHOTOS
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JAKTEN GER 
RIKARE NATUR
Den 22 maj var det den
biologiska mångfaldens 
dag. Då uppmärksammas 
insatser som gynnar djur, 
växer och ekosystem. 

– Tyvärr reflekterar vi jägare sällan över 
att jakten och vår viltvård gynnar mång-
falden i naturen – och få utanför jakten 
vet vad vi gör, säger Jägareförbundets 
kommunikationschef Magnus Rydholm.

AKTIV NATURVÅRD
Jägareförbundet vill därför under- 
stryka betydelsen av jakt och viltvård 
när det kommer till åtgärder som gyn-
nar den biologiska mångfalden.
– En fågelholk. En vattenspegel i ett 
annars torrlagt område. Jakt på vanliga 
rovdjur. Att vi ser till att det kommer 
upp fler lövträd i barrskogen. Blommor 
och ogödslade kantzoner i odlingsland-
skapet. Jägarna bidrar med aktiv natur-
vård. Från små till stora insatser som 
verkligen gör nytta. Vi behöver inte 
skämmas när det kommer till biologisk 
mångfald.

BIDRAR TILL RIKARE NATUR
Magnus Rydholm menar att vi måste 
bli bättre på att förklara vad vi gör och 
vad det betyder.
– Det är inte så många, utanför jägar-
kollektivet, som vet vad vi gör. Och 
ännu färre förstår vad våra insatser 
betyder för naturen. Jägarna och jak-
ten bidrar faktiskt till en rikare natur 
med fler insekter, växter, fåglar, grodor 
och andra däggdjur, säger Magnus 
Rydholm.

HELT NÖDVÄNDIG JAKT
Ett exempel på insatser där jakten 
gynnar mångfalden finns att hitta på 
södra Öland.
– Där har man genom skyddsjakt på 
kråka och korp, samt jakt på räv och 
grävling, bidragit till att exempelvis 
rödspoven och hotade vadare numera 
lyckas med sina häckningar. Helt en-
kelt naturvård i sin finaste tappning, 
där jakten är helt nödvändig för att 
lyckas, säger Magnus Rydholm.
 
Exempel på vad jägare gör för den bio-
logiska mångfalden kan du läsa HÄR.

JÄGAREFÖRBUNDET FIRAR 
DEN BIOLOGISKA MÅNGFALDEN
I dryga 70 år har den internationella naturvårdsunionen 
IUCN arbetat för den biologiska mångfalden. Svenska 
Jägareförbundet har varit medlemmar i över 50 år. 

– Jägareförbundet är en av medlemmarna som gör väldigt mycket praktiskt 
arbete i naturen. Vi har lovat att fortsätta med det, förklarar Bo Sköld, som 
gav löftena i Jägareförbundets namn 2018.
Vad är IUCN? En global naturvårdsorganisation som består av 1400 olika orga-
nisationer över hela världen, vars svenska del leds av miljödepartementet.
Vad vill IUCN? Säkerställa en hög biologisk mångfald och att brukandet av 
naturresurser är rättvist och hållbart.

MÅNGA EXEMPEL
Men vad gör Svenska Jägareförbundet i IUCN?
– Mycket av vårt arbete i förbundet ligger i linje med profilen för IUCN. Som 
exempel kan jag nämna vår viltvård, vårt arbete med invasiva arter som 
mårdhund, att vi leder projekt för att rädda fjällgåsen, skapande av våt- 
marker, fältviltsarbete, sprida information till brukare av naturen men inte 
minst att vi på Jägareförbundet hjälper till att samla in all den kunskap 
svenska jägare generar kring förändringar i svensk natur. Förbundet verkar 
inom IUCN både nationellt och globalt.

BRA FORUM FÖR DIALOG
– Tillsammans så bidrar de svenska medlemsorganisationerna med både 
kunskap och en hög ambition för att naturvärdena ska öka. Vi är många 
medlemsorganisationer med olika profiler. Det globala IUCN är också ett bra 
forum för dialog och ökad förståelse för våra olika roller.
– När man tittar på löftena och hur de uppfyllts slås man av hur olika de  
11 organisationerna i Sverige arbetar vilket visar hur komplext naturvårds- 
arbetet är, säger Bo Sköld.

Rapporten från IUCN kan du läsa HÄR.

FOTO JUANNA ANNASDOTTER/MOSTPHOTOS

https://jagareforbundet.se/vilt/viltnyheter/2020/05/jakten-gor-naturen-rikare/
https://jagareforbundet.se/contentassets/5c879669337142d085957a2058abf391/iucn-nc-uppfoljning-loften-fran-2018.pdf.pdf
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MEDLEMSKAP 
KOMMER I KIVRA
Svenska Jägareförbundet 
börjar i kommande med-
lemskapsavisering att an-
vända tjänsten Kivra, för 
alla medlemmar som har 
en digital brevlåda där.

Medlemmar som har e-faktura eller 
autogiro registrerat hos Jägareför-
bundet berörs inte av förändringen, 
utan bara personer som har ett konto 
hos Kivra. Dessa kommer att få sin 
medlemsavi dit och e-post om att avin 
finns på plats.

SPARAR PENGAR OCH MILJÖ
Att skicka avierna digitalt i stället för 
med papperspost sparar både pengar 
och miljö. Pengar som förbundet kan 
använda till bättre saker, till exempel 
att jobba med de nya jakttiderna, se 
till att jägarna får sälja vildsvinskött 
som allt annat viltkött och projektet 
Rädda älgen. 

Medlemmar som inte har ett Kivra- 
konto, e-faktura eller autogiro kom-
mer att som tidigare få sin medlems- 
avi på papper i den vanliga brevlådan.

Svensk Jakt

FÖRBUNDET PÅ 
ONLINEMÄSSA
Svenska Jägareförbundet 
var på plats vid onlinemäs-
san Jakt och Fiske som på-
gick den 8-10 maj. 

I förbundets digitala monter erbjöds 
livechatt, medlemserbjudanden, 
tävling, tips, recept, filmer och mycket 
mer. Filmerna Skyttetips för Björn- 
passet” och Skyttetips för Vild- 
svinspasset premiärvisades (länk till 
filmerna i artikeln om Jaktmatchen), 
Pontus Eriksson höll föreläsning 
om styckning av vildsvin och under 
söndagen kunde man livechatta med 
jaktprofilen Ulf Lindroth.

SÖKES: VD TILL ÖSTER MALMA
Svenska Jägareförbundet söker en engagerad VD som 
vill leda och driva Öster Malmas hotell-, konferens- 
och restaurangverksamhet.
 
Hela branschen har drabbats hårt av Corona-virusets framfart. Med bak-
grund av detta behöver hela verksamheten göra en omstart, och fokus de 
närmaste åren kommer vara att bygga upp och förvalta verksamheten med 
de fantastiska fördelar Jägarefförbundet har med närproducerat och vår 
vackra slottsmiljö. 

Ansökan ska vara inne senast den 1 juni. Läs mer HÄR

JAKTMATCHEN ÄR TILLBAKA  
- SKJUT GODKÄNT OCH VINN!
Nu peppar Jägareförbundet till ännu mer övnings- 
skytte på skjutbanorna genom att tillsammans med 
Norma åter lansera tävlingen Jaktmatchen. Du har 
chansen att vinna ett exklusivt vapenpaket. 

Nytt för i år är att man även kan delta genom att skjuta Björnpasset eller 
Vildsvinspasset.
- Det är enkelt att delta. Skjut godkänt på din hemmabana med Norma Jakt-
match, riv loss locket på jaktmatchasken, skriv ditt resultat på insidan locket 
till en ask Norma Jaktmatch och be att få det signerat av skjutledaren, säger 
Oscar von Stockenström, marknadschef på Jägareförbundet.

TVÅ NYA FILMER
- Det finns ingen begränsning i hur många tävlingsbidrag du kan skicka in. 
Ett inskickat lock gäller som ett bidrag. Om du skjuter tio askar Norma Jakt-
match och vill skicka in samtliga tio lock så får du lika många tävlingsbidrag.
- För att fler ska kunna vara med och lyckas med övningskyttet har vi även 
spelat in två nya filmer för Vildsvins- och Björnpasset med enkla och bra tips 
hur man underlättar sitt skytte. Du kan se filmerna HÄR. 
Resultatet ska vara Norma (Ruag) tillhanda senast 30 oktober 2020. Vinnaren 
utses i början av november 2020.

https://jagareforbundet.se/var-verksamhet/jobba-hos-oss/operativ-vd-oster-malma/
https://jagareforbundet.se/jakt/skytte/skyttenyheter/2020/05/jaktmatchen-ar-tillbaka---skjut-godkant-och-vinn-vapenpaket/
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FÖRHINDRA 
SPRIDNING AV 
CORONA PÅ 
SKJUTBANOR
Jägareförbundet tycker det 
är bra med skytte ute på 
föreningarna. Här kommer 
tips för att minska risken 
för spridning av Covid-19.

• Stanna hemma även om du bara  
 känner dig lite förkyld.

• Håll minst 2 meters avstånd till  
 andra, både inomhus och utomhus.

• Är du +70 år är det viktigt att du  
 begränsar dina sociala kontakter  
 och undviker platser där människor 
  samlas.

• Inte hälsa med handslag.

• Tvätta händerna ofta med tvål och  
 vatten i minst 20 sekunder.

• Tillhandahåll gärna handsprit och/ 
 eller tvål och vatten.

• Använd gärna handskar.

• Tänk på de gemensamma ytor som  
 personer använder, till exempel 
  tryckdosor till lerduvekastare,  
 igångsättning älg, dörrhandtag till  
 paviljong, skjutbås, etc.

• Om samma vapen används av flera  
 olika personer bör vapnet tvättas av  
 med handsprit.

• Endast hela askar vid försäljning/ 
 överlämning av ammunition.

• Ingen kontant betalning utan den  
 sker till exempel med swish.

• Vänta på din tur utomhus, inte 
 i väntrummet.

• Om skjutbanan ligger så till att ingen  
 störs kan männen gå till skogen för  
 att urinera.

• Möblera eventuella bord så det blir  
 minst 2 meter mellan sittplatserna.

• Medtag eget fika, om fika finns på  
 banan tänk på hygienen.

Läs alla Jägareförbundets rekommen-
dationer HÄR.

NY SPILLNINGSINVENTERING 
AV BJÖRN I JÄMTLAND OCH 
VÄSTERNORRLAND
För tredje gången inventeras björnstammen i Jämt-
lands och Västernorrlands län. Inventeringsperioden 
sträcker sig från 21 augusti till 31 oktober 2020. 

Det är länsstyrelserna, Svenska Jägareförbundet Mitt Norrland och Natur- 
historiska riksmuseet som hjälps åt med inventeringen. Och jägarna kom-
mer ha en stor betydelse för resultatet. Den senaste inventeringen gjordes 
2015 och då beräknades populationen i Jämtland vara cirka 900 björnar och 
i Västernorrland cirka 380 björnar. Det blir intressant att se hur stor björn-
populationen kommer att bli efter denna inventering. 

20 000 PROVKIT
Det är Naturhistoriska riksmuseet som skickar ut och analyserar proverna. 
Cirka 20 000 provkit skickas till bland annat respektive länsstyrelse, jägare 
och samebyar. I varje jaktvårdskrets kommer det finnas utlämningsplatser 
och en kontaktperson från kretsen som man kan vända sig till tillsammans 
med länsstyrelsen för att hämta ut provkit. Förhoppningen är att minst 
4 000 prover kommer skickas in från Jämtland och 1 500 prover från Väster-
norrland. 

REGISTRERAS I ROVBASE
När insamlingen startar kommer du att kunna se varifrån prover har samlats 
in. Så snart ett prov kommit till museet registreras det i Rovbase. Du kom-
mer så småningom att kunna se hur många prover som samlas in per dag 
och var, samt se var proverna befinner sig i lab-processen. När resultatet är 
klart och infört i Rovbase kan du se om fler spillningar hittats från samma 
björn i år eller under tidigare år. Du kan också se om det är en hona eller en 
hane. Resultaten matchas även i framtiden och även med prover från döda 
björnar, så man kan senare komma att se att björnen dött.
Läs mer på Naturhistoriska riksmuseets hemsida HÄR. 

Linnea Aronsson, jaktvårdskonsulent

FOTO: MOSTPHOTOS

https://jagareforbundet.se/var-verksamhet/covid--19/
https://www.nrm.se/forskningochsamlingar/miljoforskningochovervakning/viltovervakning/brunbjorn/inventering2020.9006406.html
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FÖRBUNDET 
VILL GE 
PANDEMI-RÅD 
INFÖR JAKTEN
Många av Jägareförbundets 
medlemmar oroas av  
Corona-pandemin och  
hur den kommer påverka 
höstens jakter. Förbundet 
har därför tagit ett initiativ 
till en dialog med Folkhälso- 
myndigheten.

Kan vi jaga som vanligt i höst? 
Vi brukar bo tillsammans i jaktstugan, 
är det lämpligt? 
Vi har jaktgenomgång inomhus och 
äter tillsammans i en samlingslokal, 
kan vi fortsätta med det? 
Kan vi göra långa resor till hembyn? 
Frågorna är många kring hur Corona- 
pandemin kan komma att påverka 
jakten i höst.

BRA FÖRUTSÄTTNINGAR
– Svenska Jägareförbundet vill skapa 
så bra förutsättningar för sina med-
lemmar som möjligt. Därför har vi 
tagit kontakt med Folkhälsomyndig- 
heten för att vi ska kunna ge bra 
rådgivning, säger generalsekreterare 
Bo Sköld.
– Jakt handlar ju om så mycket mer 
än själva jagandet. Det är möten och 
samverkan mellan människor i många 
olika former. I skogen, runt elden, 
i slaktrum, jaktstugor och olika lokaler. 

ÄNNU INGA BESKED
Arbetet har precis påbörjats, än finns 
inga besked att ge. 
– Vi kommer att gå ut med informa-
tion så snart det är möjligt. För att 
kunna klara av att ge råd behöver vi 
en kontinuerlig dialog med myndig- 
heterna. För de restriktioner som 
gäller idag kan förändras åt bägge håll. 
Då vill vi kunna agera snabbt så att 
medlemmarna kan jaga och ta hand 
om bytet på ett så bra sätt möjligt 
under rådande omständigheter, säger 
Bo Sköld.

OLYCKLIGT ATT LRF  
AVSLUTAR SAMARBETE
Lantbrukarnas riksförbund (LRF) avslutar samarbetet 
med Svenska Jägareförbundet om en handlingsplan 
för att minska viltskadorna.
 
- Beskedet den 26 maj är både olyckligt och något överraskande. Jag upp-
fattade att vi gjorde framsteg i arbetet, säger Jägareförbundets ordförande 
Torbjörn Larsson.
- Vi har förståelse för att lantbruket känner sig pressade, men måste samti-
digt poängtera att det redan idag av jägarkåren görs omfattande insatser för 
att minska skadorna vildsvinen orsakar. Vi jagar mer, vi fäller fler och vi har 
den senaste tiden fått allt fler möjligheter och hjälpmedel att jaga vildsvinen. 
Dessa förändringar måste ges tid att få genomslag i förvaltningen. Vi vet att 
vi under 2021 högst sannolikt får ett system som gör det möjligt för jägare att 
avyttra vildsvinskött på ett rimligt sätt. Det kommer också att påverka. 
Ett arbete vi för övrigt startade tillsammans.

KAN INTE FRÅNGÅ JAKTETIKEN
Svenska Jägareförbundet kan aldrig ställa sig bakom påståenden om att vilt 
utgör ett ”hot” mot vare sig livsmedelsförsörjningen eller skogsnäringen, inte 
heller kan vi frångå den jaktetik som jägarkåren håller mycket högt. Exempel-
vis att fälla kultingförande vildsvinssuggor. Det finns utmaningar och diskus-
sioner i flera frågor. Dessa hanteras bäst i en dialog mellan jägare, markägare 
och intressenter på olika nivåer i de system som finns. Såväl nationella som 
regionala och lokala. I dessa diskussioner finns givetvis olika ingångsvärden 
och mål, det är därför vi är olika organisationer.

MÅSTE SAMARBETA FÖR ATT LYCKAS
- Vi uppskattar de samarbeten vi har och har haft med LRF och ser fram 
emot att inleda fler framöver. För ingen part klarar av de utmaningar som 
finns på egen hand. Vi måste samarbeta för att lyckas, även det är utman- 
ande och innebär att man inte får det exakt som man vill.
Läs också ”LRF avbryter samarbete med Jägareförbundet” HÄR. 

LENNART HANSSON / MOSTPHOTOS

https://svenskjakt.se/start/nyhet/lrf-avbryter-samarbete-med-jagareforbundet-forvanande/

