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EU-KOMMISSIONEN FICK
IGENOM SITT BLYFÖRSLAG

CWD I NORGE OCH
SVINPEST I TYSKLAND

20 MILJONER ANSLÅS
TILL TRIKINTESTER

Första steget mot ett utvidgat blyhagelförbud i 
Europa har tagits. REACH-kommittén röstade 
den 3 september igenom EU-kommissionens 
förslag. Både Svenska Jägareförbundet och 
FACE kritiserar beslutet.

LÄS MER SID 2 

I mitten av september bekräftades ett fall av 
CWD på en vildren i Norge. Det är den första 
gången som smittsam CWD påvisats utanför 
Nordfjella, där sjukdomen förstå gången upp-
täcktes 2016. I mitten av september fick också 
Tyskland sina första fall av afrikansk svinpest.

LÄS MER SID 2 och 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.

I höstbudgeten satsar regeringen och sam-
arbetspartierna 20 miljoner kronor till att 
subventionera trikintester av vildsvin. Detta 
ska pågå i fem år, så totalt handlar det om 100 
miljoner kronor. 
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AFRIKANSK 
SVINPEST
I TYSKLAND
Tyskland har drabbats av 
sina första fall av afrikansk 
svinpest. 

Detta står klart efter att man testat  
ett vildsvin som hittades dött nära  
gränsen till Polen. Efter det första  
fallet har ytterligare döda vildsvin  
hittats i samma område, totalt är det 
20 fall av den fruktade sjukdomen.
Det drabbade området ligger i den 
sydöstra delen av Brandenburg. Där 
har man nu tre restriktionszoner. 
Kärnzonen på en yta om 150 kvadrat-
kilometer har inhägnats med elstäng-
sel och det är förbjudet att beträda 
skog och öppna landskap i området, 
med få undantag. 

VIKTIGT ATT RAPPORTERA
Om sjukdomen skulle nå Sverige  
skulle det hota vildsvinsstammen, 
 jakten och tamgrisnäringen. Det är 
därför av yttersta vikt att hindra att 
viruset förs in. Om det ändå skulle 
nå Sverige är det viktigt med en tidig 
upptäckt, så att de åtgärder som krävs 
kan sättas in omgående. Alla som 
upptäcker ett dött vildsvin ska därför 
rapportera det till Statens veterinär-
medicinska anstalt (SVA).

TA INTE MED VIRUSET
HÄR kan du se korta filmer där du får 
veta hur du bär dig åt för att inte ta 
med dig viruset till Sverige, till exem-
pel om du varit på jaktresa utomlands, 
och hur du gör för att rapportera om 
du hittar ett dött vildsvin. 

EU-KOMMISSIONEN FICK
IGENOM SITT BLYFÖRSLAG
Första steget mot ett utvidgat blyhagelförbud över 
hela Europa har tagits. REACH-kommittén röstade den 
3 september igenom EU-kommissionens förslag.
 
Svenska Jägareförbundet har riktat allvarlig och massiv kritik mot EU-kom-
missionens förslag om ett blyhagelförbud vid våtmarker. De främsta invänd-
ningarna kan summeras i följande punkter:
• Vi har redan ett väl fungerande blyhagelförbud vid våtmarker.
• Kommissionens definition av våtmark är så oförutsägbar så jägare kan inte 
veta vad som gäller.
• Förslaget bryter mot Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna 
samt svensk grundlag när man tillämpar en omvänd bevisbörda för jägare.

ARBETA FÖR ETT STOPP
– Nu ska förslaget röstas om i ministerrådet och parlamentet. Vi hoppas 
verkligen att politikerna säger stopp. Vi kan inte acceptera sådana allvarliga 
juridiska övertramp. En sak kan jag i alla fall säga nu innan vi hunnit analy-
sera alla detaljer. Vi kommer att fortsätta att arbeta för att förslaget stoppas, 
säger Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson.
 
Läs också artiklarna ”Sverige sa ja till omfattande förbud mot blyhagel” och 
”Ja, nej och kanske till blyhagelförbud i riksdagen”.

SJU MILJONER JÄGARE  
FÖRDÖMER BLYBESLUTET
Den europeiska jägarorganisationen FACE kritiserar 
beslutet om blyförbud i och inom 100 meter från en 
våtmark. 

När FACE hade stormöte den 7 september enades man om en skarp protest 
mot det beslut som fattades i REACH-kommittén. Men tvärt emot vad många 
tror är jägarna i Europa positiva till att fasa ut bly från våtmarker. Organisa-
tionen fördömer istället:
• Att grundläggande juridiska rättigheter kränks med beslutet.
• Att vända på bevisbördan (inkluderande antagandet om oskuld) kommer 
skapa en rättslig osäkerhet.
• Att man har en alltför vid och osäker definition av våtmarker, som inklude-
rar tillfälliga vattenpölar.
• Att kommissionen inte tagit hänsyn till EU:s miljömyndighet ECHA:s syn-
punkter om att ändra våtmarksdefinitionen och stryka förbudet mot inne-
hav av blyammunition.

AVGE ETT JURIDIDKT YTTRANDE
FACE uppmanar Europaparlamentet och Ministerrådet att be sina juridiska 
avdelningar att avge ett juridiskt yttrande om förslagets giltighet, i synnerhet 
vad som gäller: Överskridande av EU:s maktbefogenheter., principen om för-
utsebarhet i lagstiftning och rättstillämpning, omvänd bevisbörda och brott 
mot oskyldighetsprincipen och proportionalitetsprincipen.
FACE uppmanar Europaparlamentet och Ministerrådet att förkasta förslaget 
från REACH-kommittén då det är rättsvidrigt, oproportionerligt och nära på 
omöjligt att tillämpa.

FOTO: MOSTPHOTOS

https://jagareforbundet.se/vilt/viltnyheter/2020/09/forsta-fallet-av-afrikansk-svinpest-i-tyskland/
https://svenskjakt.se/start/nyhet/sverige-sa-ja-till-omfattande-forbud-mot-blyhagel/
https://svenskjakt.se/start/nyhet/ja-nej-och-kanske-till-blyhagelforbud-i-riksdagen/
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SATSAR 20 MILJONER TILL 
SUBVENTION AV TRIKINTESTER
Regeringen och samarbetspartierna C och L satsar 
i höstbudgeten 20 miljoner kronor till att subven- 
tionera trikintester av vildsvin. 

När Livsmedelsverket kom med sin rapport angående förenklad hantering 
och försäljning av vildsvinskött, för att på så sätt öka avskjutningen, fanns 
subventionerade trikintester med som ett av förslagen. Nu lyfter januaripar-
tierna ut den delen och föreslår i budgeten att 20 miljoner kronor årligen 
fram till 2025 anslås till trikintester.
– Vi hoppas att det bidrar till att fler vildsvin blir skjutna, och i förlängningen 
till att mer vildsvinskött når marknaden, säger Ulrika Heie (C), ordförande i 
miljö- och jordbruksutskottet.
 
100 MILJONER
Vildsvinsfrågan är het i politiken. Skadorna viltet orsakar i jordbruk och i 
trafik behöver minska och med en ökande vildsvinsstam efterlyser allt fler 
politiska initiativ. På vilket sätt anslaget ska användas, om hela eller delar av 
trikinprovet som den enskilde jägaren skickar in ska subventioneras, kan 
Ulrika Heie inte säga idag.
 
ÖKAD AVSKJUTNING
Kostnaden för trikinprov varierar, beroende på vilket laboratorium som anli-
tas. Men om det kostar 150 kronor och hela summan betalas av staten räcker 
det till att leta efter trikiner i 133 000 vildsvin. I Jägareförbundets avskjut-
ningsstatistik för jaktåret 2018–2019 fälldes 112 352 vildsvin. 
– Siffrorna för senaste jaktåret är inte sammanställda ännu, men det tycks 
som att avskjutningen ökar vilket tyder på en växande stam, säger Anders 
Nilsson, biträdande riksjaktvårdskonsulent på Svenska Jägareförbundet.
 
BRA FÖR JÄGARE
Anders Nilsson ser subventioneringen som ett bra steg på vägen mot ökad 
jakt på vildsvin, även om det var lite överraskande för förbundet att frågan 
om subventionerade trikintest lyftes ut ur beredningen som pågår.
– Det är ett förslag som vi förde fram tillsammans med flera andra åtgärder 
för att stimulera jägarna till att jaga mer. Just den delen kan man ta för sig 
eftersom det inte krävs några regeländringar, som det exempelvis gör för att 
underlätta försäljning av vildsvinskött direkt från jägare till konsument.
– För jägarna är det här bra. De allra flesta trikintestar sina vildsvin. Det kan 
bidra till ökad jakt, om jägarna slipper kostnaden för trikinproverna, säger 
Anders Nilsson.

Jan Henricson, Svensk Jakt

HEARING OM 
SKYDDSJAKT
Svenska Jägareförbundet 
deltog den 14 september i 
en hearing om skyddsjakt 
på rovdjur som arrangera-
des av riksdagens Miljö-  
och jordbruksutskott.  

Mikael Samuelsson, ordförande i 
Jägareförbundets i rovdjursråd, och 
den nationellt ansvarige tjänsteman-
nen Gunnar Glöersen berättade om 
förbundets syn på skyddsjakten. 
Hearingen genomfördes på initiativ av 
centerpartiet och en mängd aktörer 
från myndigheter, civilsamhälle och 
intresseorganisationer deltog. Från 
Jägareförbundet framfördes krav på 
en snabb översyn av de föråldrade 
”tumregler” som idag styr kriterierna 
för att få skyddsjakt. 

POSITIVT MED INBJUDAN
– Vi påtalade också behovet om att 
det måste beviljas skyddsjakt på varg 
redan efter första angreppet på hun-
dar. I övrigt tycker jag det är mycket 
positivt att vi blir inbjudna till ett så-
dant här möte. Och jag hoppas att det 
resulterar i något positivt. Nuvarande 
situation kring skyddsjakten är allting, 
utom bra, säger Mikael Samuelsson.

INTE OFFENTLIGT
Tyvärr går det inte ta del av diskus-
sionerna under hearingen eftersom 
denna räknas som ett internt möte 
och därmed inte är offentligt.

FOTO: MOSTPHOTOS

FOTO: MOSTPHOTOS
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VIKTIGT ATT RAPPORTERA 
SJUKA HJORTDJUR 
Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) behöver 
fortsatt jägarnas hjälp att övervaka avmagringssjuka 
hos hjortdjur (CWD). 

Har vi CWD hos fler hjortdjur än älg? Hur smittsamma varianter av CWD har 
vi? Bidra till viktig kunskap genom att skicka in prover från älg, kronvilt och 
rådjur som uppvisar sjukdomstecken eller hittas döda.
Övervakning pågår i Norden och Sverige är  inne på sitt tredje år.
– Vi fortsätter CWD-övervakningen i höst och under nästa år. Övervakningen 
pågår året runt, men eftersom många jägare är ute i skogen under älgjakten 
är det ett bra tillfälle att passa på att ha extra koll på alla hjortdjur. Det är 
mycket viktigt att vi får in prover också från rådjur och kronvilt, säger Gustav 
Averhed, biträdande statsveterinär på SVA.

KOSTNADSFRITT MATERIAL
Hittills har drygt 1 100 älgar provtagits för CWD i Sverige, men bara 135 
rådjur och 12 kronvilt. Tre älgar har konstaterats ha en variant av CWD 
som liknar den som påvisats i Norge, det vill säga en variant som eventuellt 
uppstår spontant hos ett fåtal äldre djur. SVA visar alla provtagna djur på en 
karta som uppdateras löpande (Se kartan HÄR).
– Den som avlivar ett hjortdjur med sjukdomssymptom kan välja att skicka 
in hela skallen eller ta ut de delar vi behöver. De flesta tycker det är enklast 
att skicka hela skallen. Det är bara att förpacka den väl, med hjälp av det 
material man beställer kostnadsfritt från SVA, förklarar Gustav.

Kontakta SVA innan du skickar in eventuella prover: https://rapporteravilt.
sva.se/, vilt@sva.se eller 018-67 40 00. Samlad information om CWD och 
SVA:s kortfilmer om sjukdomen kan du få HÄR.
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NYTT FALL AV CWD I NORGE
Ännu en gång har den dödliga prionsjukdomen CWD 
påvisats i Norge. Det var hos en  vildren på Hardanger-
vidda i södra Norge.

Det här är den första gången som smittsam CWD påvisats utanför Nordfjella, 
där sjukdomen förstå gången upptäcktes 2016. Efter att det uppdagats flera 
fall av smittsam CWD på Nordfjella beslutades att vildrenarna i området 
skulle utrotas. I Norge finns minst två typer av sjukdomen. Hos vildren har 
det uppstått smittsam CWD medan det hos älgar och hjortar hittills endast 
hittats CWD som spontant drabbat äldre djur. Läs mer HÄR.

MISSTÄNKT
FALL AV CWD I 
VÄSTERBOTTEN
En älgko i Västerbotten har 
provtagits för CWD, och ett 
första resultat visar att kon 
kan vara drabbad. 

Enligt Statens veterinärmedicinska 
anstalt, SVA, pågår ytterligare under-
sökningar av älgkon för att bekräfta 
sjukdomen.

ÅLDERSRELATERAD CWD?
Vid en första undersökning har CWD 
konstaterats i hjärnstammen, men 
inte i lymfknuta. Det följer samma 
mönster som tidigare identifierats i 
tre fall i Arjeplog och Arvidsjaur 2019. 
Samma mönster har också setts hos 
älgar i Norge och tyder enligt SVA 
snarare på åldersrelaterade föränd-
ringar än den smittsamma formen av 
CWD som påträffats i första hand hos 
vildren i Norge.

UTÖKAD PROVTAGNING
Prover från älgkon kommer fortsätta 
att analyseras och om CWD bekräftas 
även i dessa analyser kommer det 
sannolikt att bli aktuellt med utökad 
provtagning i området. SVA kommer 
att förbereda en plan för provtagning i 
samarbete med berörda parter.

Boo Westlund, Svensk Jakt

FOTO: ALLAN WALLBERG /MOSTPHOTOS

https://www.sva.se/djurhalsa/smittlage/overvakning-av-avmagringssjuka-cwd/karta-over-undersokta-viltlevande-hjortdjur/
https://rapporteravilt.sva.se/
https://rapporteravilt.sva.se/
https://jagareforbundet.se/vilt/viltnyheter/2020/09/viktigt-rapportera-avmagrade-eller-sjalvdoda-hjortdjur-under-algjakten/
https://jagareforbundet.se/vilt/viltnyheter/2020/09/smittsam-cwd-bekraftad-hos-norsk-vildren-i-nytt-omrade/
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REGERINGEN 
LYSSNADE PÅ 
FÖRBUNDET
I ett försök för att minska 
vapenbrott framförde  
regeringen tidigare att 
den ville klassificera vissa 
vapen som särskilt farliga. 
Problemet var att nästan 
alla licenspliktiga vapen 
föll in i den kategorin.
 
Är majoriteten av alla vapen särskilt 
farliga? Nej, så kan man inte uttrycka 
sig, menade Svenska Jägareförbundet. 
Då urvattnas begreppet och syftet 
med formuleringen.
– Regeringen har tagit till sig av våra 
synpunkter och ändrat, vilket är 
mycket bra. Inga jaktvapen omfattas 
nu – i förslaget – av begreppet särskilt 
farliga, säger Jägareförbundets jurist 
Ola Wälimaa.

ORIMLIG BEDÖMNING
Enligt vapenutredarens förslag skulle 
anslagsenergin för ammunitionen 9 
millimeter Parabellum (som används 
till pistoler) avgöra gränsen för när 
ett vapen skulle anses särskilt farligt. 
Förbundet förklarade i sitt remissvar 
varför denna bedömningsgrund är 
orimlig och gör i stort sett alla jakt- 
vapen till särskilt farliga.
– Vi tyckte att man krånglade till det 
alldeles för mycket genom att ge sig in 
i en bedömning av anslagsenergi när 
man ska klassificera vapen som särskilt 
farliga och föreslog att man skulle be-
hålla nuvarande skrivning och avgöra 
detta från fall till fall. Det vore mycket 
enklare och bättre att höja straff- 
skalorna för vapenbrott istället om 
det är längre straff för brottslingarna 
regeringen vill åstadkomma.

ENHANDSVAPEN
– Regeringen föreslår nu istället att bara 
enhandsvapen med kaliber lika med 
eller kraftigare än 9 mm Parabellum 
ska klassas som särskilt farliga, med 
hänvisning till att enhandsvapen har 
femårslicenser. Nu får vi se hur riks- 
dagen hanterar frågan, den har ju tidi-
gare uttalat sig för ett avskaffande av 
femårslicenserna, säger Ola Wälimaa.

NY HANDLINGSPLAN GER EN 
BÄTTRE ÄLGFÖRVALTNING
En av Svenska Jägareförbundets viktigaste uppgifter är 
att stödja sina medlemmar med kunskap. Just därför 
har man gjort en ny handlingsplan för älg.
 
Ofta brukar man säga att det är enkelt att förvalta vilt, det är människor som 
är svåra att förvalta. Men genom  Jägareförbundets nya ”Handlingsplan älg” 
får de jägare som är aktiva i viltförvaltningen stöd och kunskap för att kunna 
arbeta för en bättre älgjakt i framtiden.
– Denna riktar sig till de jägare som är aktiva i viltförvaltningen. Genom att 
följa rekommendationerna kommer älgförvaltningen att bli bättre, förklarar 
Peter Ledin, som ansvarar för handlingsplanen.

KAN BEHÖVA STÖD
– De jägare som sitter i en älgförvaltningsgrupp, älgskötselområde eller lik-
nande kan behöva lite stöd. Handlingsplanen ger sådant stöd. Projektgrup-
pen vill särskilt peka på några områden som är viktigare än andra om vi ska 
få en bra älgförvaltning i framtiden. Bland annat är det älgstammens kvalitet, 
foderskapande åtgärder och att alla beslut fattas lokalt och regionalt. Detta 
är basen och grunden, men det finns mycket annat också säger Peter Ledin.

FÖRKLARINGAR OCH MOTIVATION
Nu kommer Jägareförbundet att skicka ut handlingsplanen i organisationen.
– Vi hoppas att den håller rätt nivå. Bland annat finns ett antal QR-koder som 
leder till filmer och andra dokument. Allt för att läsarna ska hitta förklaring-
ar och fördjupningar, säger Peter Ledin och understryker att samarbete och 
gemensamma insatser över stora områden ger bäst resultat.
– Därför är det viktigt att vi som är aktiva i älgförvaltningen förklarar vad 
som är viktigt och varför vi ska göra det. Om en jägare inte förstår varför han 
eller hon ska göra på ett visst sätt lär vi inte bli framgångsrika. Så vi behöver 
också arbeta med förklaringar och motivation, säger Peter Ledin.

STUDIEMATERIAL
Ett förenklat studiematerial som riktar sig till ett jaktlag eller den intressera-
de jägaren är också under framtagande. Innehållet är kopplat till handlings-
planen med syfte att på ett enkelt och tydligt sätt ge råd om en bra älgför-
valtning. Kontaktpersoner för handlingsplanen är Björn Sundgren, Johan 
Stedt och Elias Turesson. Se Handlingsplan älg HÄR.

FOTO: JAN HENRICSON

https://jagareforbundet.se/contentassets/53e86687821348eb99bea6910746217f/ny-handlingsplan-alg-for-hemisdan.pdf
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ÖPPET BREV FRÅN 
JÄGAREFÖRBUNDET MED KRAV 
PÅ OMFATTANDE VARGJAKT
Fem ordföranden för Jägareförbundets länsföreningar 
i varglänen har tillsammans med förbundsordförande 
Torbjörn Larsson skrivit ett öppet brev till lands- 
hövdingarna i Värmland, Dalarna, Gävleborg, Örebro 
och Västmanland.
 
I brevet uppmanas landshövdingarna att tillåta en så omfattande vargjakt  
att koncentrationerna i Mellansverige minskar och att verka för att intentio-
nerna i riksdagsbeslutet omsätts i verklig handling samt att länsstyrelserna 
inte lägger på ytterligare säkerhetsmarginaler än alla de som redan finns. 
Länsföreningarna vill nu ha svar på hur landshövdingarna kommer att  
agera. Och detta innan något formellt beslut om vargjakt fattas.
 
”Det av största vikt att Du som landshövding står upp för länets intressen och 
inte lägger ytterligare försiktighetsprinciper ovanpå de som Naturvårdsverket 
redan tillämpar. Av de beräkningar som forskarna gjort inför årets jakt kan 
det möjliga uttaget ur stammen för att få nolltillväxt, licens- och skyddsjakt 
tillsammans, vara upp till 71 vargar. Lägg då märke till att nolltillväxten bygger 
på den felaktiga idén att det fortsatt ska finnas minst 365 vargar i stammen, 
långt över de 170–270 som riksdagen angav men även långt över de 300 som 
Naturvårdsverket satt som mål. Detta är inte acceptabelt. För att stammen och 
koncentrationerna ska minska krävs att det skjuts betydligt fler än 71 vargar.”

Läs hela det Öppna brevet HÄR.

FOTO: LILLIAN TVEIT/MOSTPHOTOS

”VI KAN INTE 
GÅ ÖNSKEMÅL 
OM VARGJAKT 
TILL MÖTES”
Fem landshövdingar i var-
glänen fick ett Öppet brev 
från Jägareförbundet. Här 
kan du läsa ett av svaren.

I ett öppet brev uppmanade fem 
ordförande för Jägareförbundets läns-
föreningar samt förbundsordförande 
Torbjörn Larsson landshövdingarna 
i varglänen att verka för att vargkon-
centrationerna ska minska på allvar 
genom vinterns licensjakt. 

SVAR FRÅN GÄVLEBORG
Flera landshövdingar har svarat på bre-
vet i lokalpressen. Svensk Jakt har pu-
blicerat svaret från Gävleborgs lands-
hövding Per Bill. Han skriver bland 
annat: ”Beslutet och den vägledning som 
Naturvårdsverket tagit fram innehåller 
krav och rekommendationer som inte 
möjliggör för länsstyrelserna i MRFO att 
möta de önskemål som Svenska  
Jägareförbundet har om en licensjakt på 
71 vargar.” Läs hela svaret HÄR.

REPLIK FRÅN FÖRBUNDET
I en debattreplik skriver företrädare för 
Jägareförbundet bland annat: ”Vi hade 
önskat att landshövdingarna i rovdjurs- 
länen vågat belysa den problematik 
samt de rädslor och skador som rov-
djuren orsakar. Det måste finnas någon 
som står upp för människorna som vill 
begränsa rovdjurens negativa påverkan 
och de olägenheter som följer en alltför 
tät vargstam.” Läs hela repliken HÄR.

MATERIAL TILL 
NYHETSBREVET

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

https://svenskjakt.se/opinion/debatt/oppet-brev-fran-jagareforbundet-med-krav-pa-omfattande-vargjakt/
https://svenskjakt.se/opinion/debatt/vi-kan-inte-ga-onskemal-om-vargjakt-till-motes/
https://svenskjakt.se/opinion/debatt/landshovdingen-ska-omsatta-riksdagens-rovdjurspolitik-i-praktiken/
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NY JAKTGÅRD 
PÅ GRÄSÖ
Jägareförbundet Stock-
holm har inskaffat ytter-
ligare en jaktgård – Gräsö 
jaktgård. 

Sedan tidigare hade länsföreningen 
jaktgårdarna Bogesund, Giberga och 
Gålö. Jaktgårdarna är till för alla med-
lemmar. För kretsarna, för marklösa 
medlemmar, för nya jägare, och för 
den som vill ha omväxling och jaga ett 
annat vilt på annan mark

Ö UTANFÖR ÖREGRUND
Gräsö Jaktgård ligger på Gräsö, strax 
utanför Öregrund. Själva ön är cirka 
30 kilometer lång och 6 kilometer 
bred. Ön nås från Öregrund med fär-
ja som är i trafik året om. 
Jaktmarken är på drygt 2 000 hektar 
och är en ren skogsmark med skär-
gårdskaraktär. Där finns älg, rådjur, 
vildsvin samt hare och räv. 

BRA FÖR JAKT MED HUND
Gräsö Jaktgård lämpar sig utmärkt 
för jakt med hund då det bara finns 
en asfalterad väg genom marken och 
under höstarna är det mycket begrän-
sad trafik. Jaktgården har övernatt-
ningsmöjlighet för upp till 14 personer 
samt en slaktbod med kylrum. Restid 
från Stockholm är cirka 2 timmar och 
15 minuter. 

UTAN JÄGARE – INGA RAPPHÖNS
Den 16 september blev rapphönan lovlig i de södra 
delarna av landet. Men det hade inte funnits något att 
jaga om inte jägarna och bönderna gemensamt gjort 
insatser för denna fältfågel.
 
En stående fågelhund som i full fart över fälten plötsligt förvandlas till en sta-
ty. En försiktig smygning fram till ståndet. Ett kommando och en flock med 
rapphöns lyfter framför hundens nos. Detta är fantastisk jaktupplevelse.
– Vi hade troligen inte haft några rapphöns kvar om inte jägare och lantbru-
karna gjort riktade naturvårdsinsatser för rapphönsen. De trivs inte i det 
moderna odlingslandskapet, säger jaktvårdskonsulent Dan Persson.

ÖKAT INTRESSE
– Som tur är finns det ett ökande intresse för att göra olika insatser för rapp-
hönsen både hos jägarna och lantbrukarna. Redan vid små insatser så mär-
ker vi framgång och även andra fältviltsarter ökar. Men det är fortfarande 
lång väg kvar att återskapa deras viktiga miljöer i det moderna åkerlandska-
pet såsom häcknings-, kyckling- och vinterbiotoper samt ha en aktiv preda-
torkontroll – utan att jordbruksproduktionen påverkas.
Svenska Jägareförbundet bedriver sedan några år ett fältviltsprojekt. Så för 
alla intresserade jägare finns det information och kunskap att hitta HÄR.  

KAN SVEASKOG
FÖRKLARA VARFÖR?
Du har väl inte missat Jägarbloggen? Där finns tänkvärda 
inlägg från några av Jägareförbundets medarbetare. 

Från den 3 september finns till exempel inlägget ”Kan Sveaskog förklara 
varför?” där kommunikationschef Magnus Rydholm bland annat skriver:
”Jag hade velat se Sveaskog som en nytänkare, innovatör och föregångare för 
ett mer hållbart och grönare skogsbruk där människan alltid är viktig – inte 
minst de lokala människorna som utgör grunden för företages existens. Detta 
skulle nämligen också kunna vara en strategi mot en ökad lönsamhet – och 
samtidigt leda mot en positiv utveckling av skogsbruket. Men jag ska villigt 
erkänna att min kunskap inte räcker till för att se varför Sveaskog agerar så 
här. Någon ur Sveaskogs högsta ledning får gärna förklara detta för mig. För 
jag förstår inte.” 
Läs hela inlägget HÄR.

VINN BELYSTA 
KIKARSIKTEN
Den som loggat in på sven-
skjakt.se kan nu vara med 
och tävla om belysta kikar-
sikten från Hawke.

Det handlar om Hawke Frontier 30 
1-6×24, riktm L4A Dot belyst till ett 
värde av 7 995 kronor samt Hawke En-
durance 30 WA 3-12×56 riktm LR Dot 
belyst till ett värde av 6 990 kronor.
Det enda man behöver göra är att sva-
ra rätt på en fråga. Tävlingen pågår till 
och med den 15 oktober. Läs mer HÄR.

FOTO: ROLAND LEVANDER / MOSTPHOTOS

https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96regrund
https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%A4rja
https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%A4rja
https://jagareforbundet.se/vilt/faltvilt/
https://blogg.jagareforbundet.se/2020/09/04/kan-sveaskog-forklara-varfor
https://svenskjakt.se/start/nyhet/tavling-tva-vinner-belysta-kikarsikten/
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FÖRBUNDSSTYRELSEN AGERAR 
EFTER ”AXDORFF-AFFÄREN”
Svenska Jägareförbundets styrelse har vidtagit åtgär-
der i spåren efter ”Axdorff-affären”. 

I augusti, på Jägareförbundets årsstämma, petades styrelseledamoten 
Rickard Axdorff. Inför öppen ridå berättade förbundsordförande Torbjörn 
Larsson att han tyckte att Axdorff gått bakom styrelsens rygg och agerat i en 
fråga som styrelsen inte hade diskuterat eller satt ned foten i. Följden blev en 
jämn omröstning på stämman, där beslutet till sist blev att Axdorffs styrelse-
plats hålls vakant till nästa stämma.

ÖPPEN KRITIK
Några länsordförande kritiserade detta. En del tycker att man går emot stad-
garna när ingen annan person valdes in i styrelsen istället för Axdorff.
– Vi har i styrelsen efter stämman diskuterat och utvärderat det som hänt. 
Vi har även diskuterat den nuvarande situationen och tillitsfrågor och sedan 
har vi satt upp några punkter för det framtida arbetet. Vi har bett intern- 
revisorn se över ett antal frågor, säger Torbjörn Larsson.

KONSTITUERANDE MÖTE
Efter stämman har styrelsen även haft ett konstituerande möte där Peter 
Eriksson valdes till förste vice ordförande och Anders Gruvaeus utsågs till 
andre vice ordförande. Tillsammans med ordförande Torbjörn Larsson och 
Madeleine Lilliehöök utgör dessa personer styrelsens arbetsutskott.
 
OMTAG OCH ENIGHET
Enligt Torbjörn Larsson kommer ordförandekonferensen i november att bli 
viktig. Då kommer också internrevisorns redovisning att ske.
– Det är vi som deltar på stämman och på ordförandekonferensen som 
tillsammans leder förbundet och vi jobbar mot gemensamma mål. Det är lätt 
att glömma bort att det går bra för Jägareförbundet. Viljan att bli medlem är 
mycket stark, säger han. Anders Gruvaeus håller med och tillägger:
– Vi växer och vi har stort förtroende ute i landet bland våra medlemmar 
och nu jobbar vi intensivt med jakttidsprocessen.
 
TILLITSÖVNINGAR MED STYRELSEN
Enligt Torbjörn Larsson har styrelsen efter förbundsstämman haft en intern 
diskussion om hur man jobbar inom Jägareförbundet.
– Och det är därför vi bett internrevisorn titta på det här. Vi har ingenting att 
dölja i förbundsstyrelsen, vi vill lägga korten på bordet och titta på de frågor 
som uppstod i samband med stämman och efter stämman. Det är viktigt hur 
en styrelse fattar beslut och att det finns en kunskap om det, annars blir det 
svårt att jobba. Frågan om tillit är jätteviktig. Därför har vi jobbat med till-
litsövningar i styrelsen, vi har också tittat på processer; omvalet som gjordes, 
skedde det enligt de procedurer vi sagt ska gälla när vi väljer förtroendeval-
da. Vi har diskuterat styrelsens och valberedningens hantering av frågan. 
Sedan vill vi inte förekomma internrevisorns arbete och slutsatser. Vi styr 
inte över revisorn, säger Torbjörn Larsson och tillägger:
– Det här arbetet kommer att stärka Jägareförbundet.

JAKTFRÅGORNA VIKTIGARE 
• Vilka är medlemmarnas reaktioner efter stämman?
– Jag har fått en del frågor om vad som hänt. Det är dock mer intresse över 
hur det går i vargfrågan och älgfrågan än hur vi väljer styrelsemedlemmar 
eller hur vi genomför en stämma. Hos den enskilda medlemmen är de loka-
la, regionala jaktfrågorna viktigare, säger Torbjörn Larsson.

Lars-Henrik Andersson, Svensk Jakt

NORMALT MED 
SKOGSHARE 
TROTS LARM
I början av augusti började 
rapporter om döda skogs-
harar nå Jägareförbundet. 

Huvudsakligen kom de döda hararna 
från Norrbottens kustland med största 
ansamlingen i Piteå, Luleå och Bodens 
kommuner. Detta i samma område 
där det var ett stort utbrott 2015, då 
över 400 personer smittades. Även 
2019 drabbades området av flera fall.

VÄDJAN PÅ FACEBOOK
Jägareförbundet Norrbotten gick  
ut med en vädjan via Facebook att 
rapportera och skicka in döda harar 
till Statens Veterinärmedicinska 
Anstalt (SVA). Av de tio harar som SVA 
hittills tagit prov på har alla burit på 
harpest (tularemi). Sammanlagt har 
man fått in rapporter på över 60 harar 
från detta område. Se karta HÄR. 

GOD FÖRYNGRING
Trots detta upplever flera harjägare 
från det aktuella området ingen spe-
ciell nedgång i stammen jämfört med 
fjolåret. Detta tros bero på en mycket 
god föryngring vilket kan ha fungerat 
som en viss buffert, samt att de kluster 
av harpest som trots allt funnits verkar 
vara mycket lokalt begränsat.

INGET JÄTTEUTBROTT
Gete Hestvik, biträdande stadsveteri-
när på SVA, gör bedömningen att det 
inte handlar om något jätteutbrott, 
däremot så är det ovanligt att samma 
område får fall av harpest så tätt inpå, 
då det även ifjol var fler fall av harpest 
än ett normalår. 

https://www.sva.se/djurhalsa/smittlage/karta-over-harpest/
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PÅ GÅNG UTE I LANDET
FÖRENINGSDAG I SÖDERTÄLJE. Den 3 oktober kan medlemmar i  Jägare-
förbundet komma till Tveta skjutbana i Södertälje. Då bjuder Jägareförbun-
det Södertälje tillsammans med Södertälje jaktvårdsförening in till en för-
eningsdag. Styrelsen i Jägareförbundet Södertälje kommer att vara på plats 
tillsammans med andra aktörer inom svenskt jaktliv. Det kommer också att 
arrangeras en kostnadsfri kulskyttetävling. Läs mer HÄR.

SM I EUROPEISKT JAKTSKYTTE.
Svegeråsens jaktskytteklubb inbjuder till SM i Europeiskt Jaktskytte den 26-
27 september. Tävlingen skjuts som dubbel omgång, med fem skott löpande 
vildsvin i andra omgången. Skottdubblé första omgången och heldubblé i 
andra omgången på Kompaktsportingen. Läs mer HÄR.

VILTKOKBOK  
NU KLAR
Nu är Jägareförbundets nya 
Viltkokbok klar. Bli inspi-
rerad av att laga enkla och 
läckra vilträtter!

Kokboken är avsedd för såväl jägare 
som vill ha lite nya tips som för icke 
jägare som kan se hur enkelt det är 
att tillaga vilt. Viltkokboken kan köpas 
i Jägareförbundets webbshop från 
slutet av september. 

60 RECEPT
Viltkokboken innehåller 60 recept 
och är en inbunden kokbok på cirka 
150 sidor. Länsföreningarna har fått 
göra en förhandsbeställning. Medlem-
mar kan köpa den för 195 kronor (245 
kronor för icke medlemmar). 

Christina Leuhusen Nilson-Dag,  
informationsansvarig

DAG FÖR NYA JÄGARE
Jägareförbundet Östergötland höll den 29 augusti en 
utbildningsdag för nya jägare – Från skott till slakteri.

Utbildningsdagen skedde på Spellinge säteri utanför Mantorp och  lockade 
39 nya jägare. Innan samlingen hade säteriets jägare varit ute och skjutit en 
dovhind som sedan fick följa med under dagen. Först ut var eftersöks- 
jägare Stephan Mårtensson som presenterade hur man ska tänka efter  
skottet om viltet inte faller på plats. Sedan tog Jägareförbundets kommuni-
katör Ulrika Karlsson Arne vid och pratade etik och hur man bör tänka vid 
publicering av bilder och gav några exempel vid dovhinden. Hinden åkte 
sedan vidare till slakteriet där Eric Arthinius visade hur man tar ur, flår och 
vad man bör tänka på för bästa köttkvalitet. Jaktia Norrköping fanns på plats 
och visade upp vapen och produkter. Studiefrämjandet pratade fortbildning 
och Jägareförbundet Östergötland presenterade sin verksamhet för nya 
 jägare, delade ut goodiebags och hade en tävling i avståndsbedöming.

JÄGARE SNICKRAR FÖR  
ATT FINANSIERA TACKMIDDAG
Genom att snickra och sedan sälja fågelholkar och en 
rävfälla vill jägarna i  Västerbergslagens jaktvårdskrets 
finansiera en tackmiddag till sjukvårdspersonal som 
sliter hårt i samband med covid-19.

– Vi en ganska aktiv krets men på grund av covid-19 fick vi, precis som så 
många andra, ställa in ett flertal planerade aktiviteter under vår och som-
mar, säger kretsens sekreterare Torbjörn Andersson.
Idén föddes då om att bygga fågelholkar och en rävfälla för att sedan kunna 
sälja/auktionera ut dessa. Intäkterna för detta beslutades oavkortat gå till 
Region Dalarna och den kommande tackmiddag som planeras för sjukvårds-
personal som jobbat med länets covid-19-patienter.
Auktionen på den värmländska rävfällan genomfördes på Tradera och 
pågick fram till och med den 19 september och slutbudet  blev 5 000 kronor. 
Fågelholkarna säljs direkt via jaktvårdskretsen.
– För de som inte vill köpa något men som ändå känner att de vill vara med 
att bidra så går det självklart också bra, bara att kontakta oss via mail.

 Svensk Jakt

https://jagareforbundet.se/mitt/stockholms-lan/jagareforbundet-stockholm/Kalender/2020/10/foreningsdag-pa-tveta-skjutbana/
https://jagareforbundet.se/jakt/skytte/skyttenyheter/2020/09/sm-i-europeiskt-jaktskytte-2020/
https://www.tradera.com/item/2805/416511405/ravfalla-varmlandsk-tunnelfalla-

