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UNGA JÄGARE VÄXER
– NU I FLER LÄN

SNYGGA OCH PRAKTISKA 
PROFILKLÄDER

NYA FILMER  
FÖR MER VILTFODER

Ytterligare två län har under hösten tagit  
steget mot att arbeta mer intressebaserat med 
ungdomar. Under september startades Unga 
Jägare i Uppsala län och i oktober var det dags 
för uppstart av Unga Jägare i Södermanland.  

LÄS MER SID 2

Många länsföreningar och kretsar efterfrågar 
praktiska och snygga kläder att använda för 
medlemmar som representerar sin förening. 
Nu kan du köpa profilkläder broderade med 
din länsförenings eller krets namn. 

 LÄS MER SID 5

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET är en folkrörelse med cirka 155 000 medlemmar. Förbundet bildades 1830 i syfte att rädda viltstammarna, samt att främja en lång-
siktigt hållbar jakt. Principerna att arbeta med både viltets och jaktens förutsättningar står fortfarande i centrum. Svenska Jägareförbundet har även ett Jakt- och 
viltvårdsuppdrag av regeringen att leda den praktiska jakten och viltvården i Sverige.

Med två nyproducerade filmer ska projektet 
Vild & Bortskämd i Götaland stimulera  
markägare och jägare att arbeta för mer vilt-
foder i landskapet. Jägareförbundet är en av 
deltagarna i projektet.
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UNGA JÄGARE VÄXER
– NU I FLER LÄN
 
Ytterligare två län har under hösten tagit steget mot  
att arbeta mer intressebaserat med ungdomar. Under  
september startades Unga Jägare i Uppsala län och 
i oktober var det dags för uppstart av Unga Jägare 
i Södermanlands län. 

Fredrik Gravemo, ungdomsansvarig i länsföreningen Uppsala, är stolt över 
att man tagit steget.
– Det känns bra att det kommit igång i Uppsala för här har ungdomsarbetet 
legat lågt ett tag. Det är roligt att se att det finns många intresserade ung- 
domar och speciellt tjejer som vill vara med.

FLER MÖJLIGHETER FÖR UNGDOMAR
I Södermanland består styrgruppen av fyra killar och två tjejer. En av dem, 
Theodor von det Esch, berättar om varför Unga Jägare behövs.
– Den tidigare ungdomsverksamheten på kretsnivå har varit bristande. Detta 
beror till stor del på kretsarnas begränsade resurser och räckvidd. Det har 
helt enkelt funnits för få ungdomar i varje krets för att lyckas med en aktiv 
ungdomsverksamhet. Vår förhoppning är att nätverket Unga Jägare i Söder-
manland ska leda till en ökad gemenskap och fler möjligheter för de ung-
domsmedlemmar som redan finns i länet. Minst lika viktigt är att vi hoppas 
på en ökad andel ungdomar i förbundet, där kommer Unga Jägare att spela 
en viktig roll.

FLER ÄR I STARTGROPARNA
I skrivande stund finns fyra Unga Jägare-nätverk i landet: Gävle-Dala, Stock-
holm, Södermanland och Uppsala. Fler län står i startgroparna att komma 
igång. Varje nätverk har sin egen sida på facebook där de kommunicerar ut 
sina aktiviteter. Unga Jägare-nätverken samverkar mycket med varandra och 
det är en självklarhet att hjälpas åt att marknadsföra varandras aktiviteter. På 
Instagram finns Unga Jägare under det gemensamma kontot @ungajagare

Josefina Höglin, ungdomsansvarig

Läs också ”Så ska Jägareförbundet få fler yngre medlemmar”.

NYA RUTINER
OCH PRISER FÖR  
TROFÉMÄTNING
 
Från 1 januari 2019 kom-
mer Jägareförbundet att 
ändra priserna för trofé- 
mätning och samtidigt änd-
ra rutinerna för betalning.
 
Det som kommer att märkas för den 
enskilde medlemmen/troféägaren är 
att vi höjer priserna något. Det största 
förändringen blir på det ordinarie 
priset medan medlemspriset endast 
justeras marginellt. Dessutom kom-
mer alla troféer att kosta lika mycket 
oavsett om det är horn, betar eller 
kranier.

Priser från 1/1 2019
Ordinarie pris                 600 kronor
Medlemspris                  300 kronor
Medalj + kedja               150 kronor

Efter nyår kommer också all trofé- 
mätning betalas via fakturering vilket 
gör att ingen trofémätare eller trofé- 
ägare behöver hantera kontanter vid 
mättillfället.
 
Nyheter i trofémätningen som beslu-
tades av CIC under hösten är också att 
troféer som är monterade (hel- eller 
bogmontage) inte längre officiellt kan 
mätas. Vill man ha sin trofé monterad 
måste mätning ske innan montering.
 
Frågor om troféer hanteras inom 
förbundet av en nationell trofégrupp 
bestående av Björn Sundgren i Norr, 
Dan Persson i Mitt samt Karl-Johan 
Brindbergs i Syd

Björn Sundgren, jaktvårdskonsulent

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

Unga Jägare Södermanland: Theodor von der Esch, Rasmus Holm och Anton Östling.

https://svenskjakt.se/start/nyhet/sa-ska-jagareforbundet-fa-fler-yngre-medlemmar/
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DALARNA ÄR MEST  
AKTIVA I SVENSK JAKT
Av Jägareförbundets 22 länsföreningar var Dalarna 
den mest aktiva på Svensk Jakts regionala sidor. Det 
visar en genomgång av 2018.

Varje nummer av Svensk Jakt trycks i åtta olika editioner. Det innebär att de 
fyra regionala sidorna i tidningen är unika för varje edition. Materialet till 
dessa sidor ska i huvudsak produceras av medlemmar och förtroendevalda i 
förbundet, samt av förbundets tjänstemän ( jaktvårdskonsulenter och admi-
nistratörer). Därutöver fylls de regionala sidorna, efter behov, med artiklar 
skrivna av Svensk Jakts redaktörer.

En genomgång av allt material på Svensk Jakts regionala sidor i samtliga 
nummer under 2018 ger vid handen att Dalarna är den mest aktiva länsför-
eningen i detta forum. Förtroendevalda och medlemmar har producerat 29 
artiklar under året, medan förbundstjänstemän skapat 16 artiklar med ”Dala-
koppling”. Att räkna antalet artiklar säger ingenting om kvaliteten på texter 
och bilder men det säger ändå något om aktivitetsgraden på detta område.

Martin Källberg, chefredaktör

! För att lämna material, artiklar eller aktivitetsannonser, gå in på svenskjakt.se 
och klicka på REGIONALT i menyn längst upp på sidan.

GÅSHUVUDEN 
SKA GE SVAR 
OM SÄDGÄSS
Bristande kunskaper hotar 
den svenska jakten på säd-
gås. Insamlade huvuden 
från sädgäss skjutna i södra 
Sverige ska ge en bättre bild 
av förekomsten i Sverige. 

Den svenska jakten på sädgås har 
ifrågasatts internationellt. Det finns 
nämligen två underarter av sädgås, 
där skogssädgåsen visar tecken på att 
minska i antal samtidigt som tundra-
sädgåsen ökar i antal. I Sverige före-
kommer jakt på båda underarterna, 
av den enkla anledningen att det är 
mycket svårt att skilja dem åt och 
omöjligt under praktisk jakt.

UPPMANING TILL GÅSJÄGARE
Svenska Jägareförbundet går nu till-
sammans med Jägareförbundet Skåne 
ut med en uppmaning till gåsjägare i 
Skåne. Förbundet vill ha in huvuden 
från skjutna sädgäss från årets jakt.
Att den svenska jakten på sädgås 
ifrågasätts beror nämligen främst på 
att det fortfarande anses finnas för lite 
kunskap om vilka underarter av säd-
gäss som egentligen skjuts i Sverige.

– Vi behöver visa att vi har kontroll  
på vilka sädgäss som skjuts i Skåne. 
Det enda sättet är att samla in prover. 
Om jakttiden på sädgås hotas ska den 
i alla fall inte tas bort på grund av kun-
skapsbrist, säger Mariana Skoglund, 
nationell viltförvaltare på Svenska 
Jägareförbundet.

HOPPAS PÅ 500 HUVUDEN
Insamlingen av huvuden sköts av  
Jägareförbundets personal i Kristian-
stad, där jaktvårdskonsulent Thomas 
Ohlsson har det direkta ansvaret.
– Vi kommer att samla in huvuden 
under hela jaktsäsongen och hoppas  
på att få ihop 500 stycken innan 
jakten är över. Jag försöker vara nåbar 
hela tiden men om man bara kapar av 
huvudet på den skjutna sädgåsen och 
stoppar det i en frys så löser vi resten, 
säger Thomas Ohlsson.

Boo Westlund, Svensk Jakt

Länsförening	 SJF-
personal	

förtroendevalda	
&	övriga	

TOTALT	

Dalarna	 16	 29	 45	
Värmland	 12	 26	 38	
Mitt	Norrland	 18	 18	 36	
Västerbotten	 26	 10	 36	
Skåne	 19	 16	 35	
Stockholms	län	 14	 20	 34	
Södra	Älvsborg	 15	 18	 33	
Örebro	län	 		7	 25	 32	
Norrbotten	 19	 12	 31	
V	Götaland	Väst	 17	 		9	 26	
Skaraborg	 16	 		8	 24	
Blekinge	 13	 10	 23	
Uppsala	län	 12	 11	 23	
Jönköpings	län	 13	 		8	 21	
Kalmar	län	 12	 		9	 21	
Östergötland	 12	 		9	 21	
Halland	 13	 		7	 20	
Västmanland	 10	 		9	 19	
Gotland	 		8	 		9	 17	
Kronoberg	 12	 		4	 16	
Södermanland	 		6	 10	 16	
Gävleborg	 		2	 		9	 11	
Totalt	hela	landet	 292	 286	 578	
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FILMER FÖR MER VILTFODER
Med två nyproducerade filmer ska projektet Vild & 
Bortskämd i Götaland stimulera markägare och jägare 
att arbeta för mer viltfoder i landskapet.

Organisationerna i projektet Vild & Bortskämd är Länsstyrelsen Skåne, 
Skogsstyrelsen, Jägareförbundet, Naturskyddsföreningen Skåne, SLU Alnarp, 
Jordägareförbundet Skåne-Blekinge, LRF, Högskolan Halmstad samt privata 
skogsägare. Jesper Einarsson som är jaktvårdskonsulent i region Syd ser 
mycket positivt på projektet.

– Det är just sådant här vi behöver göra för att få starka och välmående vilt-
stammar och därmed bra jakt. Samtidigt minskar vi trycket på produktions-
skogen när viltet erbjuds attraktiva alternativ. Vissa, som större skogsägare, 
har möjlighet att göra mer, andra kan göra mindre. Men alla kan bidra i det 
här arbetet som är så viktigt, säger Jesper Einarsson.
 
KUNSKAP OCH INSPIRATION
Filmerna som producerats har två syften – de ska inspirera markägare och 
jägare att arbeta med foderskapande åtgärder, och de ska sprida kunskap om 
vad man kan göra.

– Den ökade rationaliseringen i skogs-och jordbruket har missgynnat mycket 
av den biologiska mångfalden. Bärriset, som är en viktig föda för hjortviltet 
har till exempel minskat de senaste årtiondena, bland annat till följd av att 
skogarna har blivit mörkare och granar planterats på tallmark. Därför är de 
här filmerna så viktiga, säger viltforskaren Annika Felton från SLU i ett press-
meddelande.
 
EFTERFRÅGAN FINNS
Enligt projektet finns en stor efterfrågan på kunskap om åtgärder för att  
skapa foder. Mycket är enkelt att genomföra, till små eller inga kostnader.
– Det kan räcka med att röja lite annorlunda eller att göra attraktiva kvistar 
lättillgängliga vid avverkning, och att veta vilka växter och träd som är lämp-
liga att spara och skydda. Det är viktigt att göra rätt saker som ger mer foder 
utan negativ påverkan för produktionen och det är bland annat det som vi 
fokuserar på i filmerna, säger skogsägaren Magnus Strandberg.

Filmerna kommer bland annat att erbjudas till jägarutbildningar, skogliga 
tjänstepersoner och spridas till markägare. Alla filmerna kan du se HÄR.

Jan Henricson, Svensk Jakt

LÖVTRÄD  
– MER ÄN EN 
ÄLGFRÅGA
Förekomsten av natur- och 
viltvårdsviktiga RASE-träd 
(rönn, asp, sälg och ek) på-
verkas inte bara av hjort- 
viltets bete utan också, och 
i hög grad, av konkurrens 
med annan vegetation, 
skogsbruksmetoder och 
annan markanvändning. 
Detta framkom på ett forsk-
ningsseminarium på Sveri-
ges Lantbruksuniversitet.

En del lövträd är särskilt viktiga för 
artrikedomen i naturen. Det gäller 
framför allt RASE-träden (rönn, asp, 
sälg och ek) som många insekter, 
fåglar, mossor och lavar är beroende 
av. Ny forskning visar dessutom att 
älgkalvar väger mer där älgen har en 
varierad diet, där RASE ingår som en 
komponent. 

HOT MOT MÅNGFALDEN?
Förekomsten av RASE-träd påverkas 
av olika former av markanvändning, 
samtidigt som hjortvilt gärna betar 
dem. En farhåga som ofta framförs är 
att älgens betestryck blivit så högt att 
det hindrar rekrytering och trädbild-
ning av RASE, vilket skulle vara ett hot 
mot den biologiska mångfalden. 

Av den anledningen arrangerade 
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) 
seminariet ”Betet, lövträden och den 
nya älgförvaltningen” på Ultuna den 
20 november. 

SE SEMINARIET I EFTERHAND
Syftet var att ge en bild av det veten- 
skapliga kunskapsläget samt ge ut-
rymme för diskussion kring frågor 
som: Hur påverkas RASE av bete och 
markanvändning? Hur mycket RASE 
behövs? Vad är lagom och vad är 
naturligt?

Läs mer om vad som diskuterades 
HÄR. Där finns också en länk där du 
kan se seminatiet.

https://svenskjakt.se/start/nyhet/nya-filmer-for-mer-viltfoder/
https://jagareforbundet.se/vilt/viltnyheter/2018/11/lovtrad--mer-an-en-algfraga/
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SNYGGA OCH 
PRAKTISKA 
PROFILKLÄDER
Många länsföreningar och 
kretsar efterfrågar praktiska 
och snygga kläder att använ-
da för medlemmar som re-
presenterar sin förening. Till 
mässorna finns de orange 
kort- och långärmade trö-
jorna men de passar varken 
i skogen eller vid ett möte 
eller föredrag. Nu kan du 
köpa snygga och användba-
ra profilkläder broderade 
med din länsförenings eller 
krets namn. 

Kläderna kommer från Pinewood och 
finns i både dam- och herrstorlekar 
(förutom fleecevästen som är unisex). 
Priserna är beräknade på en order om 
5-25 plagg. Vid större beställningar kan 
priset komma att bli lägre. Brodyr med 
din förenings namn, Jägareförbundets 
örn och moms ingår i priset. Frakt 
tillkommer med 174 kronor per paket 
upp till 35 kilo. Beställda plagg har 
ingen returrätt, så var noga med vilka 
storlekar du beställer. Extra brodyr på 
ryggen för till exempel instruktörer går 
att beställa. Be om en prisuppgift!

Kontakta roupez@jagareforbundet.se 
per e-post för att lägga din beställning. 
Ange:
• Det exakta namnet på den förening 
som du vill ha broderat på kläderna.
• Antal plagg per modell och storlek. 
• Leveransadress
• Fakturaadress

Information och bilder på plaggen 
finns på förbundets WEBBUTIK. Logga 
in med användarnamnet lankrets och 
lösenordet jagarelankrets. Storleksta-
bell hittar du HÄR.

Har du frågor, synpunkter eller ytterli-
gare önskemål kontakta undertecknad 
per e-post  helena.schnackenburg@
jagareforbundet.se eller telefon 010-
584 70 68.

Helena Schnackenburg, marknadsansvarig

Jacka 
Praktisk och rejäl vind-/vattentät 
friluftsjacka som klarar riktigt rusk-
väder. God andningsförmåga, tejpade 
sömmar och behandlad för bästa 
vatten- och smutsavstötande egen-
skaper. Fyrvägsstretch i sidor, under 
armar och baksida ok samt nätfodrad. 
Pris inklusive moms och vit brodyr på 
vänster ärm: 995 kronor.

Fleecejacka 
Vind- och vattentät fleecejacka i tyst 
och smidig fleece som inte noppar sig. 
Detaljer i mockaimitation. Pris inklu-
sive moms och vit brodyr på vänster 
ärm: 689 kronor.

Byxor 
Jakt- och friluftsbyxa med smalare 
passform. Fyrvägsstretch på knä och 
bakdel. Förböjda knän, dubbla benfick-
or med dragkedja samt öppningsbar 
ventilation. Resår i midja bak. Benslut 
med dragkedja och kardborreband. 
Pris inklusive moms och vit brodyr 
mitt på vänstra vaden bak: 689 kronor.
 

Skjorta  
Lättskött, mjuk och skön skjorta i 
smalare modell. Passar lika bra på 
mötet som i skogen. Pris inklusive 
moms och svart brodyr på vänster 
bröst: 419 kronor. 

Hundförarväst  
Lika snygg på mötet som i skogen 
eller träningen! Genomtänkt väst 
med flera praktiska fickor, hållare 
och extra hängare med förstärkning. 
Kan användas som genomgång för 
sladd. Reglerbar i midja och nertill. 
Nätfodrad. Yttertyget är extra smuts- 
och vattenavstötande och med för-
stärkningar i polyamid. Pris inklusive 
moms och vit brodyr på höger bröst: 
749 kronor.

Fleeceväst unisex
Tunn och behaglig fleeceväst. Bröst-
ficka och sidfickor med dragkedja.
 Som förstärkningsplagg eller bara för 
att den är snygg och skön. Pris inklu-
sive moms och vit brodyr på höger 
bröst: 419 kronor.

mailto:roupez@jagareforbundet.se
http://jagareforbundet.se/butik
https://www.pinewood.eu/se/storlekstabell
https://www.pinewood.eu/se/storlekstabell
mailto:helena.schnackenburg@jagareforbundet.se
mailto:helena.schnackenburg@jagareforbundet.se
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SJU UTBILDNINGAR 
INOM EFTERSÖK!
Numera erbjuder Jägareförbundet sju olika utbildningar  
inom eftersök. De kompletterar varandra och utgör 
viktiga pusselbitar i vår medlems- och samhällsnytta 
på eftersöksområdet. 

Utbildningarnas format varierar, vilket skänker olika styrkor i form av till-
gänglighet och praktiska moment. Naturligtvis har utbildningarna också 
olika inriktning, för att täcka dagslägets behov. Utbildningarna utvecklas 
dessutom kontinuerligt med ny kunskap och modern prägel. Detta säkrar 
givande kurser.  Både utifrån kunskapsinhämtning och kursupplevelse. 

Jägareförbundets utbildningsutbud inom eftersök är: Viltspårkurs, Eftersöks-
utbildning – teori, Eftersöksutbildning – praktik, Fortsättningskurs eftersök, 
Instruktörsutbildning eftersök, Specialsituationer eftersök och Trafikefter-
sök stora rovdjur. Mer om eftersöksutbildningarna kan du läsa HÄR.

Markus Olsson, eftersöks- och kommunikationssamordnare

KURSERNA 
I FORSMARK 
KLARA
Nu har programmet för 
Jägareförbundets vildsvins- 
jaktutbildningar under 
2019 i Forsmark spikats. 

Under året erbjuds elva vildsvinsjakt- 
utbildningar, vilket är en utökning mot 
tidigare år och en konsekvens av att 
efterfrågan på dessa utbildningar ökat.
Tre av de elva utbildningarna är 
reserverade för enskilda medlemmar, 
19 april, 31 maj och 30 augusti. Övriga 
åtta kurstillfällen kommer under vin-
tern att erbjudas länsföreningarna och 
kretsarna i Mälardalen för att anordna 
aktiviteter för sina medlemmar, före-
trädesvis nya och unga jägare. Många 
av kretsarna som tidigare år bokat en 
utbildningsdag har subventionerat 
kursavgiften till sina medlemmar som 
ett led i medlemsnyttan av att vara 
med i Jägareförbundet. Mer informa-
tion om kurserna hittar du på Jägare-
förbundets HEMSIDA.

Stefan Holm, jaktvårdskonsulent

NÖJDA DELTAGARE 
PÅ ÖSTER MALMA
Inför årets kurssläpp på Öster Malma så skickade 
vi ut mail med kurskatalogen 2019 till alla som gått 
en kurs 2018 med uppmaning att de kunde anmäla 
sig på vår hemsida från och med den 19 november. 
På morgonen den 20:e så hade det registrerats 29 
anmälningar. Kul med nöjda deltagare som gärna 
kommer till oss igen och så enkelt att marknads- 
föra på detta sätt.

Siw Eriksson, utbildningsadministratör

Svenska Jägareförbundet Öster Malma

KURSPROGRAM 2019

MISSA INGET
– ANMÄL DIN 
MEJLADRESS
Det händer mycket mer 
i Jägareförbundet Stock-
holms län än du ser, vi hin-
ner inte bara skriva om allt. 

Om du anmält din mejladress till 
kretsens utskickslista får du veta allt 
i god tid och kan anmäla dig till spän-
nande jakter eller kurser. Titta under 
jaktvårdskretsar på websidorna för 
Jägareförbundet Stockholms län, där 
finns alla kretsars mejladresser.
Kallelser till årsmöte i jaktvårdskretsar 
och speciella erbjudanden går också 
ut via mejl. Gå in på www.jagarefor-
bundet.se ”Mina Sidor” och anmäl din 
mejladress. 

Chris Edman, länskommunikatör

FOTO: OLE NORDELL

https://jagareforbundet.se/utbildning/eftersok/
https://jagareforbundet.se/utbildning/kurser/
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LUX DAG FÖR 
DAG ÄR BÄST 
PÅ VILTMAT
Stockholmskrogen Lux Dag 
för Dag har utsetts till Årets 
Viltmatrestaurang 2018.

Priset delas ut av Svenska Viltmat- 
akademin med support av Svenska 
Jägareförbundet.  Juryns motivering 
till priset lyder: ”Lux Dag för Daag låter 
råvarorna styra menyn för att gästen 
ska få uppleva dem när de är som bäst. 
På Farmers Dinner får gästen förutom 
en god middag, emellanåt lära sig mer 
om jägaren, jakten och tillvaratagande 
av viltkött.”

VILTKÖTT  
– DET VEGETARISKA VALET
Maten är central i våra liv, och har alltid varit det. 
Maten väcker känslor och heta diskussioner. Dagens 
köttdebatt är påfallande ofta nyanslös, svartvit. Endera 
äter man kött – eller så gör man det inte. På eller av, 
inga mellanlägen. Men visst finns undantagen. Svensk 
Jakt har pratat med tre personer som valt vegetarisk 
kost, med ett undantag: viltkött.

Det finns en grupp människor som väljer bort allt kött ur sin kost – utom 
viltkött. En av dem är Emma Pettersson. Hon är 29 år gammal och bor till-
sammans med sambon David Edling i Norrtälje. För drygt 15 år sedan valde 
hon att helt sluta äta kött.

RESPEKTEN DET CENTRALA
– Från början var det enbart ett moraliskt ställningstagande. Jag gillade inte 
hanteringen av de djur som hamnade i köttdisken. Hur kött från ”industrin” 
blir till, alltså. Med åren har hälsoaspekten blivit allt viktigare för mig. Många 
äter nog väldigt mycket kött idag, nästan slentrianmässigt, och det tror jag 
inte är nyttigt.

Idag tillämpar Emma fortfarande en vegetarisk kosthållning, med ett stort 
undantag: viltkött.
– För mig är respekten för djuret det centrala, och den respekten finns i jakten. 
Jakten går ut på att ta tillvara det naturen ger, men att inte överutnyttja. Jakten 
bedrivs långsiktigt hållbart, och när jag jagar själv tar jag hand om så mycket 
som möjligt av det döda djuret. Det är att visa respekt och vördnad.

HAR HAFT ETT BRA LIV
Får du några invändningar mot ditt val att äta viltkött från andra som valt 
den vegetariska eller veganska livsstilen?
– Ibland. Många av dem tycker att allt dödande av djur är fel. Jag har inga 
problem med själva dödandet, det är en snabb och smärtfri process när den 
utförs på rätt sätt. Det viktigaste är att djuren haft ett bra liv fram till den 
punkt när de dödas. Och när de dödas, då blir de mat. Då ska man ta hand 
om så mycket som möjligt av djuret. Det är det centrala för mig.
Läs hela artikeln HÄR

Martin Källberg, Svensk Jakt

FOTO: LENA RUNER

Kampanjen Gilla en jägare 
fortsätter. De senaste insla-
gen handlar om viltkött.

Gå in på Gilla en jägares HEMSIDA 
och läs ”Så äter vi viltkött”, ”Viltköttet 
fick Lotta Lundgren att börja jaga” och 
”Här blir det middag på några av de 
200 miljoner portioner viltkött svens-
ka jägare producerar varje år.”

Jakt är inte bara nöje och naturvård 
utan också en väg till hållbar livsmed-
elsförsörjning. För resultatet av jakten 
blir viltkött på bordet som minskar 
belastningen på miljön. Det är ett ut-
märkt livsmedel, fritt från antibiotika, 
färgämnen, nitrit och andra tillsatser. 
Faktum är att viltkött har lägst miljö- 
belastning av allt kött och är något 
av det mest hållbara och naturliga vi 
kan äta. Att det dessutom är magert, 
proteinrikt, nyttigt samt rikt på ome-
ga-3 fetter, gör knappast saken sämre. 
Viltköttet är bara ett resultat av alla 
insatser som svenska jägare gör för 
miljön, människan och samhället.

https://svenskjakt.se/start/nyhet/viltkott-det-vegetariska-valet/
https://jagareforbundet.se/gilla-en-jagare/
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HILDA ÄR 
ÅRETS 
BRAGDHUND
Labradoren Hilda har ut-
nämnts till Årets bragdhund 
2018 av Svenska Kennel-
klubben. Tillsammans med 
sin matte Karin Björck gör 
hon eftersök på vilt som 
skadats under jakt eller i 
trafiken men spårar också 
bortsprungna hundar. 

Årets bragdhund Hilda, eller Wildn’ 
Beauty’s No problem som hon he-
ter i stamtavlan, är fem år. Hon har 
med sin fantastiska näsa gjort många 
eftersök på vilt men även hittat tolv 
bortsprungna hundar. Två hundar 
blev svårt skrämda av nyårsfyrverk- 
erier. Dessa hittade Hilda, chockade 
och medtagna efter 54 timmar.

Som pris skänker Agria Djurförsäkring 
20 000 till en organisation som mot-
tagaren själv får välja och denna gång 
blev det Hundstallet. Hilda får ta emot 
sin medalj på Stockholm Hundmässa 
den 8 december och får då även ett 
smaskigt ben att tugga på, ett års foder 
från Royal Canin samt en skön säng 
från Biabädden. Karin får en tavla 
från Dogmade som minne. På Stock-
holm Hundmässa kommer även Årets 
polishund, Årets narkotikasökhund 
och Årets sociala tjänstehund att få ta 
emot pris.

VILTEVENT I CERVERABUTIKER
På elva platser, från Gävle till Malmö, har Cerveras 
kunder kunna se när vildsvin styckats, provsmakat 
vildsvin och fått tips om hur det bäst tillagas. 

Detta är ett av de viltmatprojekt som Jägareförbundet fått bidrag från Jord-
bruksverket att genomföra – i syfte att förbättra vildsvinsköttets rykte bland 
allmänheten. Erfarenheter och resultat från fyra olika viltmatprojekt kom-
mer sammanfattas i början av nästa år. 

Christina Leuhusen Nilson-Dag, informationsansvarig

VILD VECKA
I SKOLAN
Under vecka 45 pågick Vild 
vecka i skolan på två skolor 
i Södermanland. Det var 
en del av de viltmatpro-
jekt som Jägareförbundet 
driver med hjälp av medel 
från Jordbruksverket.

Det är ett samarbete med Sodexo som levererar skolmat till cirka 40 procent 
av landets skolor. Syftet är att öka kunskapen om och intresset för viltkött, 
var maten kommer ifrån och vilka vilda djur som finns där man bor.
I projektet ingick utbildning av skolkökspersonal, material till lärare och 
skolor samt att utarbeta fungerande viltrecept för skolkök. Nu samman- 
fattas erfarenheterna från veckan till en rekommendation för andra skolor 
att arrangera vilda veckor.

Christina Leuhusen Nilson-Dag, informationsansvarig

FOTO: LENA RUNER

Rickard Nilsson styckar vildsvin på  Cervera i Kristianstad.
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SKARPT BREV TILL REGERINGEN
OM ROVDJURSFÖRVALTNINGEN
EU-kommissionen försöker stänga alla möjligheter jakt på rovdjur. Tack 
vare Svenska Jägareförbundets arbete i Bryssel har initiativet nu blivit känt. 
Därför har ordföranden Torbjörn Larsson och generalsekreteraren Bo Sköld 
skrivit ett skarpt brev till regeringen där de förutsätter att regeringen agerar 
omgående och står upp för den svenska rovdjursförvaltningen. 
Läs hela brevet HÄR.

ALLT MER 
KLÖVVILT 
SKJUTS
Nyligen sammanställda 
siffror för förra jaktåret 
visar att avskjutningen av 
klövvilt ökar. Vildsvins- 
avskjutningen fortsätter 
brant uppåt med en ökning 
på 12 000 fällda djur.

För en kort tid sedan blev samman-
ställningen av Svenska Jägareförbun-
dets avskjutningsstatistik för jaktåret 
2017/2018 klar. Sammantaget ökade 
avskjutningen av de fem klövviltarter-
na med 16 188 till totalt 354 305 vilt. Av 
alla klövvilt utom rådjur fällde jägarna 
fler djur än jaktåret 2016/2017.

Vildsvinen är i antal fällda vilt numera 
vår största klövviltart med en avskjut-
ning på 114 831 djur. Det är en ökning 
med nästan 12 000 djur jämfört med 
året innan.

– För vildsvinens del tror jag det beror 
på en fortsatt växande stam. Vi har 
haft flera extremt goda ollonår de 
senaste åren, vilket innebär hög över-
levnad och hög reproduktion i vild-
svinsstammen, säger Jägareförbundets 
viltövervakningsansvarige Göran 
Bergquist.

Siffrorna redovisas på viltdata.se där 
den intresserade kan ta del av för-
ändringar över tid vad gäller samtliga 
jaktbara arter, från nationell nivå ner 
till län och till och med kretsar.
Läs mer HÄR.

Jan Henricson, Svensk Jakt

SEMINARIUM OM FRAMTIDENS 
VILTFÖRVALTNING
Idag, fredag 20 november, anordnar Sveriges vildnad 
seminariet Framtidens viltförvaltning i Skandinavien 
på Skansen i Stockholm.         

De senaste decennierna har beslut inom viltförvaltningen flyttats från natio-
nell och regional till regional respektive lokal nivå. Mönstret är likartat i hela 
Skandinavien. Samtidigt sätter internationella direktiv och konventioner 
ramar för den nationella viltförvaltningen. Vi ser dessutom ökande behov 
av förvaltning över nationsgränser, exempelvis för flyttande fåglar och stora 
rovdjur. Därmed har såväl underifrån- som ovanifrånperspektiv stärkts inom 
förvaltningen. Olika arter hanteras dock på väldigt olika sätt, och kanske inte 
alltid helt konsekvent.

Hur ser styrningen av viltförvaltningen ut i Sverige och våra grannländer? 
Hur finner vi en fungerande balans mellan underifrån- och ovanifrånper-
spektiv? Vad kan vi lära av varandra? Årets seminarium jämför den skandi-
naviska viltförvaltningen med målet att finna en ändamålsenlig styrning av 
viltförvaltningen i framtiden.

Sveriges Vildnad arrangerar seminariet med stöd från Kungliga Patriotiska 
Sällskapet. Sveriges Vildnad är en fristående stiftelse med syfte att bland 
annat stödja svensk viltförvaltning. Sveriges Vildnad inrättades på initiativ 
av Svenska Jägareförbundet och med bidrag från institutioner och personer 
med vilt- och naturintresse. 

FOTO: THOMAS OHLSSON

FOTO: MOSTPHOTOS

https://jagareforbundet.se/aktuellt/forbundsnyheter/2018/11/svensk-rovdjursforvaltning-hotad-av-eu-kommissionens-tolkningsforslag/
https://rapport.viltdata.se/statistik/
https://svenskjakt.se/start/nyhet/allt-fler-klovvilt-skjuts-i-landet/
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SKOGSSTYRELSEN  
VILL RASERA  
VILTFÖRVALTNINGEN
Skogsstyrelsens föreslår en kraftig sänk-
ning av älgstammen. I diskussioner kring 
hur mycket älgstammen skulle sänkas 
nämns en halvering. En hållning och mål-
sättning som givetvis är helt oacceptabel 
för Svenska Jägareförbundet, landets 
jägare och högst sannolikt även för den 
breda allmänheten.

Skogsstyrelsen beställde redan 2008 skogliga konsekvens- 
analyser för att se hur den svenska skogsproduktionen  
kunde utvecklas (SKA08). I dessa analyser var det över- 
tydligt att skogsbruket i alldeles för hög utsträckning för- 
yngrade med fel trädslag och inte skötte sina ungskogar 
optimalt. 

Idag, tio år senare, står det klart att Skogsstyrelsen misslyck-
ats kapitalt med att förändra denna utveckling. Tvärtom ser 
det idag ännu sämre ut. Rådgivningen till markägare kring 
trädslag och föryngring har blivit ett totalt fiasko.

OFFRAS PÅ GRANSKOGENS ALTARE
Detta misslyckande i kombination med en ineffektiv  
naturvårdsstrategi från samma myndighet, som lagt en död 
hand över många av våra skogar, gör att vi står inför en stor 
produktionsproblematik. Råvarorna är inte tillräckliga för 
att skogsbranschen ska vara nöjd. 

I denna kontext lämnar Skogsstyrelsen en rapport där allt 
fokus ligger på att öka tillväxten och maximera monetär 
avkastning. Att man inte problematiserar alla de statliga 
regleringar som begränsar skogsägarnas möjligheter i dag 
är noterbart. 

Det är uppenbart att Skogsstyrelsen vill dölja sina egna 
misslyckanden bakom dimridåer där nationalsymbolen, 
älgen, ska offras på granskogens altare.
 
RÄTT TRÄDSLAG PÅ RÄTT MARK
Den svenska jägarkåren har sänkt älgstammen rejält de  
senaste åren för att hjälpa skogsägarna. All forskning visar 
att sambandet mellan antalet älgar och skador är mycket 
svagt. Sambandet mellan föryngring med rätt trädslag och 
skador är däremot mycket starkt. 

Skogsstyrelsen äger därför lösningen, man måste få mark- 
ägarna att föryngra med rätt trädslag på rätt mark och 
behöver inte peka på några andra som ska lösa problemet. 
Markägarna har visserligen ökat planteringen av tall på 
tallmarker, men effekterna av detta har inte hunnit slå ige-
nom än. Tallar växer inte upp på ett kvartal och fortfarande 
planteras stora ytor med fel trädslag.

Svenska Jägareförbundet kommer dessutom alltid att vara 
emot försök att förvalta vilt utifrån nationella perspektiv 
– eftersom landet har så olika förutsättningar. Vi är dess-
utom övertygade att skogsägarna är ointresserade av en 
nationellt dikterad förvaltning av deras egendom. 

SLÅR SÖNDER VILTFÖRVALTNINGEN
Svenska Jägareförbundet konstaterar att Skogsstyrelsens 
förslag riskerar att slå sönder den välfungerande viltförvalt-
ningen i landet. Allt samarbete, ansvar och delaktighet för 
att få en fungerande viltförvaltning riskerar att gå förlorad i 
en ambition att öka skogsbrukets produktion.

Svenska Jägareförbundet kommer att stå upp för medlem-
men, jakten, viltet och den lokala viltförvaltningen i denna 
fråga.
 
Svenska Jägareförbundet tror på samarbete och är helt 
övertygade om att lokal förvaltning och lokala lösningar i 
samförstånd mellan markägare och jägare är rätt väg. Våra 
folkvalda beslutsfattare lyssnar också när vi tillsammans 
presenterar goda förslag.

Daniel Ligné, riksjaktvårdskonsulent

Läs också ”Myndighet vill ha statlig styrning av älgförvalt-
ningen”.

FOTO: KENNETH JOHANSSON

https://svenskjakt.se/start/nyhet/myndighet-vill-ha-statlig-styrning-av-algforvaltningen/
https://svenskjakt.se/start/nyhet/myndighet-vill-ha-statlig-styrning-av-algforvaltningen/
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CENTRALSTYR INTE
DEN LOKALA 
ÄLGFÖRVALTNINGEN
Naturvårdsverket har återredovisat reger-
ingsuppdraget om hur målen nås i älgför-
valtningen. Deras slutsats är att fler av mål-
sättningarna inte uppnåtts. Verket pekar 
speciellt på att avskjutningsmålen inte nås 
som en viktig orsak.

Svenska Jägareförbundet ser direkt några saker som är helt 
avgörande för att man ska lyckas utveckla älgförvaltningen.
– Tyvärr fortsätter myndigheterna att låsa fast sig vid älg- 
stammens storlek som det största problemet. Älgstammen 
har minskat med cirka nio procent sedan 2012 när det nya 
älgförvaltningssystemet infördes. Samtidigt har betesskad-
orna ökat, säger kommunikationschefen Magnus Rydholm.

INTE DEN ENDA AVGÖRANDE FAKTORN
Storleken på stammen är med andra ord långt ifrån den 
enda avgörande faktorn för betesskadorna. Magnus Ryd-
holm understryker att forskningen varit tydlig med att ökad 
tillgång på foder är en mer effektiv metod för att minska 
skadorna – än ett ökat jakttryck.
– Därför har vi varit envisa med att påtala att man måste 
både öka tillgången på foder och jakten. Inte bara använda 
det ena verktyget. Men det ska vi göra lokalt, säger han.

OROAS ÖVER NATIONELL STYRNING
Förbundet oroas också över att Naturvårdsverket vill införa 
en nationell styrning av älgjakten, även om det utrycks i 
luddiga formuleringar.
– Att viltförvaltningen är lokal och innehåller utrymme för 

jägare och markägare att bestämma över jakten skapar in-
citament och delaktighet. Nationell detaljstyrning på lokal 
nivå kan äventyra alla ideella initiativ och engagemang som 
viltförvaltningen vilat på i decennier. Vem vill exempelvis 
inventera och bedriva viltvård om man inte får vara med att 
påverka? undrar Magnus Rydholm.
Därför vill Svenska Jägareförbundet inte att myndigheterna 
ska in och styra i den lokala förvaltningen. Effekterna kan 
bli de rakt motsatta än vad verket har tänkt sig.

ORIMLIGA AVSKJUTNINGSMÅL?
– Naturvårdsverket lägger också en hel del fokus på hur  
väl älgjaktlagen uppfyller tilldelningen eller målen för älg-
jakten. Vi saknar en tydligare analys kring varför det finns 
en skillnad mellan mål och den faktiska avskjutningen. Är 
avskjutningsmålen orimliga, eller finns det andra orsaker?

Förbundet konstaterar att verket också lägger en hel del 
energi på att förklara behovet av att skogsbruket åter- 
beskogar med rätt trädslag.
– Här skulle man kunna tänka sig samma nationella detalj-
styrning av den lokala skogsskötseln, men vi tror även här 
att det är fel väg att gå. Arbeta istället med att stimulera 
både avskjutningsmål och återbeskogning med rätt träslag 
lokalt och regionalt.

TROR PÅ SAMVERKAN
Svenska Jägareförbundet är en jägarorganisation som tror 
på samverkan, såväl mellan lokala aktörer som på nationell 
nivå. Förbundet samarbetar aktivt med skogsbruket och 
många andra organisationer. Samtidigt som det alltid står 
på medlemmarnas och jaktens sida.  

Förbundet kommer nu läsa och analysera rapporten och 
bland annat diskutera innehållet med skogsbruket. 
– Viltförvaltning kräver ett stort lokalt engagemang, kun-
skap om de lokala förutsättningarna och samverkan mellan 
parterna. Annars kommer vi inte framåt, säger Magnus 
Rydholm.

FOTO: MOSTPHOTOS
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HUR SKA  
JAKTENS 
VÄRDE 
FÖRMEDLAS?
Viltkött är den bästa am-
bassadören för hållbar jakt 
och måste därför mark-
nadsföras bättre, för att 
säkra jaktens framtid. 

Det framhölls av Oliver Dorn, chef- 
redaktör för en tysk jakttidning, på en 
EU-konferens i Bryssel nyligen.

– Närproducerat kött från vilt är ett 
perfekt exempel på hållbart nyttjande 
av naturen och är mer populärt än 
någonsin. Det är ett förstklassigt och 
hälsosamt livsmedel, som kan över-
tyga många människor om jaktens 
värde, sa Oliver Dorn, chefredaktör 
för den tyska jakttidningen Halali.

Konferensen hölls den 6 november 
och var ett initiativ från parlaments-
ledamöter med ansvar för jaktfrågor, 
och FACE, det europeiska jaktorgani-
sationsförbundet, för att diskutera hur 
jaktfrågorna kan kommuniceras ut till 
allmänheten.

Även vikten av att bibehålla traditio-
nella och hållbara jaktmetoder lyftes 
på konferensen, liksom utbildning av 
unga, för att öka förståelsen för och 
nyttan med jakt.

Marie Gadolin, Svensk Jakt

JAKTVÅRDS-
KONSULENT 
I NORR SÖKES
Jägareförbundet söker en jaktvårds-
konsulent till Region norr som ska 
vara verksam i de fyra nordligaste 
länen men huvudsakligen inom  
Västernorrland och Jämtland (Mitt-
norrland). Placeringsort är Sollefteå. 
Sista ansökningsdag är 14 december.
Läs mer HÄR.

SKYDDSJAKTEN SKA SES ÖVER
När jakttiderna ses över kommer också skyddsjakt på 
eget initiativ att granskas under lupp. 

En jakträttshavare får enligt 26 § jaktförordningen bedriva jakt för att före-
bygga skador av vilt under de tider och i enlighet med de villkor som fram-
går av bilaga 4 i jaktförordningen. Skyddsjakt är jakt, vilket innebär att övriga 
bestämmelser om jakt gäller.

– Därför är det naturligt att skyddsjakten granskas och uppdateras. För 
 Jägareförbundets del krävs det att vi förbereder oss med bra underlag och 
fakta. Skyddsjakt på eget initiativ är ett viktigt instrument för att minska 
skador från vilt. Så denna fråga är viktig, säger förbundsjuristen Ola Wälimaa.

I vissa fall kan även den som inte har jakträtt bedriva skyddsjakt. Enligt 23 
§ jaktlagen kan den som bor på en gård eller har en trädgård men saknar 
jakträtt ändå bedriva jakt efter vissa i paragrafen uppräknade viltarter, till 
exempel grävling, räv och kråka.

UPP TILL DEN ENSKILDE JÄGAREN
I bilaga 4 jaktförordningen framgår under vilka omständigheter och tider 
viltet får skyddsjagas. Vissa arter får jagas endast när de orsakar skada vilket 
innebär att de ej kan jagas i förebyggande syfte. Andra arter kan däremot 
jagas just i ett förebyggande syfte. Som jägare är det därför viktigt att veta när 
och i vilken situation viltet får skyddsjagas på enskilds initiativ. Något särskilt 
tillstånd från en myndighet behövs inte utan jakten får ske på initiativ av den 
enskilde. Det är därför upp till den enskilda jägaren att bedöma om skydds-
jakten är motiverad utifrån lagstiftningen. Är inte omständigheterna för 
skyddsjakten uppfyllda och gör jägaren en felbedömning kan denne fällas 
till ansvar för det, normalt jaktbrott.

VIKTIG FRÅGA FÖR MEDLEMMARNA
Som exempel föreskriver punkt 20 i bilaga 4 jaktförordningen att ”Ringduva 
som uppträder i flock och som orsakar skada i yrkesmässiga odlingar får 
jagas…”. Enligt punkt 20 kan en ringduva i detta fall endast skyddsjagas om den 
uppträder i flock och orsakar skada – alltså ej i förebyggande syfte. Vidare kan 
exempelvis räv jagas enligt punkt 2 i bilaga 4 jaktförordningen om den 
”… kommer in på gård eller i en trädgård och där kan orsaka skada eller annan 
olägenhet…” I detta fall krävs det alltså inte att räven orsakar skada när den 
skyddsjagas, utan att risken finns för att den kommer att orsaka skada.

– Skyddsjakten enligt bilaga 4 är bred och omfattar många olika aspekter. 
Detta gör översynen av jakttiderna väldigt omfattande. Men frågan är viktig 
för medlemmarna därför prioriteras den av förbundet, säger Ola Wälimaa.

FOTO: MOSTPHOTOS

https://jagareforbundet.se/var-verksamhet/jobba-hos-oss/jaktvardskonsulent-region-norr/
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BJÖRN OCH
BETESSKADOR
I FOKUS 
Skogsstyrelsens syn på 
älgbetesskador och årets 
björnjakt stod i fokus när 
Jägarförbundet Dalarna 
träffade företrädare för 
länets jaktvårdskretsar i 
Leksand. Mötet fick en stor 
uppslutning. 

Även Jägareförbundets roll i viltför-
valtningsdelegationen blev föremål för 
debatt sedan förbundets representant 
i delegationen rapporterat om sin 
upplevelse av stora svårigheter att få 
gehör för jägarintresset – senast i sam-
band med beslutet om avskjutnings-
ram inför höstens björnjakt.

GER ÄLGEN SKULDEN
Johan Frost, styrelseledamot från 
Mora, höjde temperaturen i björn- 
debatten när han befarade svårigheter 
att få jägarna att delta i kommande 
inventeringar av vilt när spillnings- 
inventeringar inte gör något intryck  
på beslutsfattarna i länsstyrelsen.

Jägaremötet i Leksand diskuterade 
också rapporten från Skogsstyrelsen 
där myndigheten föreslår att älgstam-
men i landet ska halveras. 
– Skogsstyrelsens åsikt är häpnadsväck-
ande! All forskning visar att sambandet 
mellan antalet älgar och skador är 
mycket svagt. Däremot är sambandet 
mellan föryngring med rätt trädslag 
och skador mycket starkt. Skogsstyrel-
sen ger älgen skulden för egna miss-
lyckanden, menade Ulf Berg, Jägareför-
bundets ordförande i Dalarna.

FRAMTIDA UTMANINGAR
Alpo Syväjärvi, Jägareförbundets chef 
för region Mitt, tackade förbundets 
medlemmar för ett uppoffrande arbe-
te med olika inventeringar och andra 
viltvårdande insatser. Han redogjorde 
också för framtida utmaningar, som 
ökad medlemsvärvning/medlemsvård 
och fortsatta informationsinsatser om 
vilken nytta samhället har av jägarnas 
viltvårdsarbete.

Christer Gruhs, länskommunikatör

DALASKYTTAR VANN JAKT 
Under Dalarnas kretsmästerskap i älgbaneskytte i  
augusti deltog alla tävlande i en utlottning där en  
person från varje krets vann möjligheten att delta 
i en jakt på Kullen. Den 10 november var det dags.

På lördagsmorgonen samlades ett glatt gäng jägare på jägareförbundet  
Dalarnas jaktmark vid Kullen i Nyhammar. Tillåtet vilt var älgkalv, kronhind 
och kronkalv, vildsvin och räv. 

I första såten gick två hundförare in och det dröjde inte länge innan det blev 
upptag på ko med kalv som drog förbi hundföraren utan att skottläge fanns. 
En kviga och en kronspets dök också upp i pass, men eftersom de inte var 
lovliga fick de vandra vidare. I andra såten kom enbart en kviga i pass.  
Inget vilt sköts men alla var glada ändå och det är alltid roligt att få träffa nya 
människor. Jakten avslutades med genomgång av dagen och diskussion om 
vikten av regelbunden skytteträning och anpassning av vapen. 

Filip Ånöstam, jaktvårdskonsulent

JULMARKNAD PÅ ÖSTER MALMA
Helgen den 24-25 november var det dags för Öster Mal-
mas populära julmarknad. Tillströmningen var stor,  
7 500 besökare kom för att handla och njuta av miljön.

Utöver traditionellt konsthantverk, lokalproducerad mat, glögg och tomtar 
erbjuds besökarna ett stort utbud av vilt. Inte bara vakumförpackat kött, 
utan den som vill ha med en hel fasan eller en gräsand hem har möjlighet att 
få det. Många utställare väljer att återkomma år efter år, inte minst beroende 
på den fina miljö som Öster Malma erbjuder.
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UPPTÄCK DET 
VILDA LIVET
Den 2 december till 22 februari visas 
den lilla utställningen Upptäck det  
vilda livet på Nationalparkernas hus 
i Tyresta nationalpark utanför Stock-
holm. Uställningen är producerad av 
Svenska Jägareförbundet. Utställning-
en kan ses tisdag-fredag 9-16, lördag 
-söndag 10-16 (stängt julafton och 
juldagen).

Christina Leuhusen Nilson-Dag,  
informationsansvarig

BRA MED AUTOMATISERAD  
LICENSHANTERING MEN 
JÄGAREFÖRBUNDET VILL MER
Hur ska EU:s reviderade vapendirektiv implementeras i 
svensk lagstiftning? Jägareförbundet har nu lämnat sitt 
remissvar till förslagen i regeringens utredning. Förbun-
det tycker exempelvis att förslaget en automatiserad 
licenshantering är bra men ställer ytterligare villkor.

Utredarens förslag innebär att den automatiserade hanteringen skulle vara 
förbehållen ansökningar som skickas in av vapenhandlare. Förbundet till-
styrker förslaget att införa ett automatiserat beslutsförfarande så att tillstånd 
att inneha vapen beviljas inom några dagar. Jägareförbundet anser det dock 
oerhört angeläget att förenkla reglerna ytterligare och tycker att begräns-
ningen till enbart vapenhandlare är onödig. Förfarandet även bör gälla den 
enskilde jägaren.

INTE ACCEPTABELT
Redan idag kan en enskild person inge sin ansökan om tillstånd att inge 
skjutvapen via ett e-formulär på Polismyndighetens hemsida och detta 
förfarande bör utvecklas vidare för att uppfylla de krav som ett automatise-
rat beslutsförfarande ställer, menar förbundet. ”Det är inte acceptabelt att 
Polismyndigheten under lång tid ska få missköta sitt samhällsuppdrag att ge 
medborgarna rimlig service när det gäller legala vapen.”

Jägareförbundet tycker även att utredarens förslag om att införa en garderob 
för tillståndspliktiga delar är bra men kritiserar utredarens koppling till ett 
specifikt vapen. Förbundet har tidigare, i samarbete med Jägarnas riksför-
bund, föreslagit att tolv tillståndspliktiga vapendelar, utom låda eller mot- 
svarande som idag räknas som ett helt komplett jaktvapen, skulle få innehas 
av den som innehar jaktvapen. Dock utan någon motivering av behovet av 
de aktuella vapendelarna.

VILTSTAMMARNA HAR FÖRÄNDRATS
Förbundet vill också slopa kraven på motivering av femte och sjätte vapnet. 
Vapengarderoben har under lång tid bestått av sex vapen. Först under sena-
re tid har krav införts på motivering av femte och sjätte vapnet. Här menar 
förbundet att jägarnas normalbehov har ökat sedan begränsningen infördes.

”Viltstammarna har förändrats med krav på annan och specialiserad beväp-
ning för jägarna. Det gäller framförallt vildsvinens intåg, men även dov- och 
kronhjort samt björn som numera jagas i större omfattning. Samtidigt har 
kravet på motivering bidragit till en ökad handläggningstid eftersom ytterli-
gare kommunicering med automatik leder till längre handläggningstider.”

DEFINITION AV BEGREPP
I remissyttrandet kan man i övrigt läsa att förbundet tillstyrker utredarens 
förslag till definition av begreppet synnerliga skäl vad gäller enhandsvapen 
för jakt, samtidigt som förbundet föreslår att begreppet synnerliga skäl byts ut 
till särskilda skäl, men avstyrker förslaget att bemyndiga polismyndigheten att 
utfärda närmare föreskrifter vad gäller innehav av skjutvapen för jakt.

Förbundet föreslår också att instickspipor för kulpatroner klass 1 ska få inne-
has för jakt utan krav på yrkesmässig jakt eller annat kvalificerat behov. De 
bör ingå i garderoben för tillståndspliktiga vapendelar som alla andra pipor.

Läs Jägareförbundets remissyttrande HÄR liksom vapenutredarens förslag.

INSAMLING  
AV ADRESSER
Ju fler e-postadresser vi får in i vårt 
medlemssystem, desto lättare är det 
att kontakta medlemmarna. Kontakta 
medlemsservice, medlem@jagarefor-
bundet.se eller 020-22 00 10. Påminn 
gärna om det när du kommer i kon-
takt med dina medlemmar/styrelse-
kollegor etc.

Helena Schnackenburg, marknadsansvarig

ANNONSERA 
GRATIS!
Jaktprylarna du inte be-
höver säljer du enklast 
på Svensk Jakts annons-
torg! Fram till 2 december 
annonserar du gratis. 

På Svensk Jakts annonstorg kan du  
sälja eller söka efter vapen, bilar,  
jakter, hundar och allt annat som  
hör jakten och viltvården till. Du kan  
självklart också annonsera efter en  
produkt eller tjänst. Just nu är all  
annonsering på annonstorget, förut-
om premiumannonserna, helt utan 
kostnad. Så skynda att fynda – eller sälj 
av någon av de prylar som du kanske 
impulsköpte helt i onödan under förra 
veckans Black Friday-hysteri. Ange 
rabattkoden bfbakis HÄR så är din 
kostnad för annonsen 0 kronor  
(om annonsen läggs in senast söndag 
den 2 december).

https://jagareforbundet.se/jakt/skytte/skyttenyheter/2018/10/bra-med-automatiserad-licenshantering-men-forbundet-vill-ha-mer/
mailto:medlem@jagareforbundet.se
mailto:medlem@jagareforbundet.se
https://svenskjakt.se/annonstorget/lagg-in-annons/
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Svenska Jägareförbundet har varit och 
är mycket tydligt med att alla former av 
lagbrott förknippat med jakt och viltför-
valtning är oacceptabelt. Dessa illegala 
handlingar får negativa effekter för alla 
inblandade parter och inte minst för att  
få till stånd en förutsägbar vargförvaltning. 
Förbundet är mycket tydligt med att  
all jakt ska ske inom lagens råmärken 
 – annars är det inte jakt.

Vi kommenterar heller aldrig pågående rättsprocesser, det 
är lika fel oavsett vad eller vem det gäller.

Den pågående debatten handlar delvis om huruvida jägare 
ska anmäla sina jaktkamrater som sysslar med illegal jakt. 
Jaktförordningens 36:e paragraf tydliggör markägares, 
jakträttshavares och arrendatorers ansvar för att anmäla 
när statens vilt har hittats på markerna. 

Debatten borde istället handla om hur vargförvaltningen 
har kunnat bli så verklighetsfrämmande att helt vanliga 
människor är beredda att ta lagen i egna händer. Och hur 
det kommer sig att många i omgivningen känner större för-
ståelse med de som bryter mot lagarna än rättsstaten? Den 
vinkeln hade attackerat det stora problemet.

DET ORIMLIGA I DAGENS VARGFÖRVALTNING
Svenska Jägareförbundet har under lång tid påpekat det 
orimliga i dagens vargförvaltning. Det orimliga i att de som 
drabbas känner sig utanför, ej sedda och förminskade. Det 
orimliga i att besluten om vargarna fattas långt över huvu-
det på de som tvingas leva med rovdjuren. Det utanförskap 
och den desperation som följt i spåret av detta borde inte 
ha varit möjlig att missa.

Vi har gång på gång pekat på de troliga konsekvenserna av 
en icke-förvaltning som negligerar medborgarnas upple-
velser och behov. Att människorna tappat tron på systemet 
och statens förmåga att hantera rovdjuren är allvarligt och 
oroande. 

TYDLIGA VARNINGSSIGNALER
Varningssignalerna har varit tydliga under många år. Dock 
har staten inte agerat. Forskning från bland annat Erica von 
Essen har gett stöd för de argument som förbundet fram-
fört. Människan måste känna sig delaktig och ha möjlighet 
att påverka sin närmiljö, annars kan detta ta sig uttryck i 
illegala handlingar. Ungefär samma beskrivning av proble-
met uttrycker även WWF.

Sverige är inte unikt. Överallt i världen där man vill skydda 
och bevara natur och djur börjar man med att ta hänsyn 
till de människor som lever på platsen – de som påverkas. 
Detta är ett välkänt och framgångsrikt koncept. Trots den-

na praxis och kunskap har den svenska vargförvaltningen 
missat detta fullständigt. Förbundets målsättning är förenk-
lat en förutsägbar vargförvaltning, med färre vargar och 
minskade lokala koncentrationer som ger möjlighet till en 
meningsfull jakt av övrigt vilt. 

Menar den svenska staten allvar med att den illegala jakten 
på rovdjur ska förvinna, måste man också vara beredd att ta 
de drabbade på allvar, lyssna och verkligen förändra förvalt-
ningen. 

HANDLAR INTE ENBART OM BIOLOGI
Den första åtgärden är att inse att viltförvaltning inte enbart 
handlar om biologi, utan omfattar socio-ekonomi, socio-
logi, kulturella mönster och hänsyn till de människor som 
får bära otryggheten och förändra sin livsstil på grund av 
rovdjurens närvaro. 

Exakt samma mönster som vi ser i Sverige dyker upp runt 
om i Europa i takt med att vargen etablerar sig i nya länder. 
Det finns all anledning för svenska regeringen att tydligt stå 
upp för Europarlamentets senaste uppmaning till medlems-
staterna och EU-kommissionen ”att vidta konkreta åtgärder 
för att ta itu med dessa frågor så att inte den hållbara utveck-
lingen i landsbygdsområdena äventyras”. Dels genom ”flex-
ibla metoder för genomförande [av förvaltningen] som tar 
hänsyn till specifika nationella omständigheter”, dels ”göra 
det möjligt att ändra skyddsstatusen för arter i vissa regioner 
när den önskade bevarandestatusen har uppnåtts”.

Det kanske mest fundamentala för att begripa sprängkraf-
ten i vargproblematiken är att lyssna och ödmjukt försöka 
förstå de som de facto verkligen påverkas av vargrevir. Väg-
rar vi att lyssna och försöka förstå hur andra upplever situ-
ationen blir vi en del av det som skapar dagens problem. Då 
klarar vi aldrig av att bryta den negativa trenden eller att 
uppnå förändring. Risken är istället stor att fler känner sig 
nedtrycka och knyter näven ännu mer i fickan.

SMUTSKASTAR LEGAL JAKT
Den här debatten kommer förstås inte sluta med det här 
uttalandet. Några aktiva debattörer missar inte chansen  
att använda illegal verksamhet för att smutskasta legal jakt. 
Dessa debattörer lägger alltid skulden på den enda organisa-
tionen som arbetar för att vi ska få en legal och fungerande 
vargförvaltning. Därför vill förbundet avslutningsvis vara 
väldigt tydligt. 

Vi kommer alltid stå upp för jakten, jägarna och viltet och 
vi kommer aldrig acceptera illegal verksamhet i viltförvalt-
ningen. Det är den enda vägen framåt.

Förbundets medlemmar kan med stolthet säga att vi har 
arbetat för en faktabaserad, etisk och hållbar viltförvaltning 
sedan 1830, även om ordet hållbar inte var uppfunnit då, så 
har vi lyckats mer än väl. Detta är jag oerhört stolt över som 
medlem i Svenska Jägareförbundet.

Torbjörn Larsson, förbundsordförande

UTTALANDE 1 NOVEMBER

VI STÅR UPP FÖR LEGAL VARGJAKT



NYHETSBREV 74 2018 11 30 SIDAN 16/16

Svenska Jägareförbundet är en jägarorgani-
sation. Som sådan kommer vi alltid att stå 
på medlemmarnas, jaktens och viltets sida. 
Vår jakt bygger på äganderätten, rätten att 
hållbart bruka och vi anser att allemans- 
rätten ger acceptans när fler kommer ut i 
skog och mark. Vi är en stor demokratisk 
och ansvarstagande organisation som ock-
så alltid beaktar naturens villkor och sam-
hällets utveckling – förbundet baserar sina 
ställningstagande på forskning och fakta.

När skogsbruk, jordbruk, jakt och fiske – det vill säga bru-
kandet av naturen – mer än tidigare står i centrum för 
debatt och ifrågasättande ställer detta krav på tydlighet från 
Svenska Jägareförbundet. Såväl mot våra folkvalda, som 
gentemot andra intressenter. 

För oss är det i grunden okomplicerat. Viltet i Sveriges sko-
gar och landskap kan aldrig av oss ses som skadedjur. Det 
är en klimatsmart och förnyelsebar resurs som vi förvaltar 
tillsammans för kommande generationer. För oss har allt 
vilt ett självklart värde oavsett om jakten är för rekreation, 
mat eller viltvård i ett större perspektiv. 

ETT HÅLLBART BRUKANDE
Vi kommer konsekvent att stå upp för våra medlemmar, 
jakten och viltet. Vi kommer aldrig att acceptera utrotning 
eller avskjutningsmål som förstör viltstammarna oavsett 
om det handlar om älgar, vildsvin eller annat vilt. 

Vi grundades 1830 för att rädda viltet och långsiktig viltför-
valtning är fortfarande en avgörande fråga. Svenska Jägare- 
förbundet kommer aldrig att göra avkall på förbundets 
viktigaste uppgift – att stå upp för att jakt och viltvård är ett 
hållbart brukande som gynnar naturens mångfald.

UNIK VILTFÖRVALTNING
Ofta ignoreras all den nytta som jägarna redan gör när de-
batten svallar. Sverige har en unik konstruktion där landets 
jägarkår till stor del själva finansierar såväl inventering som 
eftersök på trafikskadat vilt och forskning. Vi stoppar inva-
siva arter som hotar den biologiska mångfalden och vi har 
beredskap för att hantera sjukdomar i naturen. Det är verk-
samheter ingen annan skulle klara och det utförs till mycket 
ringa kostnader och bidrar till en unik samt välfungerande 
viltförvaltning.

Med det sagt är vi dock väl medvetna om att vilt på olika plat-
ser i landet kan orsaka problem och skador på olika näringar. 
Älgar tycker om tallskott och vildsvin söker föda där den är 
enklast tillgänglig. Det kan varken vi eller någon annan helt 
skyddas mot. Dock ska vi ta vårt ansvar för förvaltningen, 
som vi alltid gjort. Jägarna ska hjälpa andra intressenter 

att balansera viltstammarna. Ibland behövs det en högre 
avskjutning av olika vilt på olika platser för att uppnå den 
balansen, samtidigt som detta ska ske på rätt grunder. 

Vägen framåt går som så ofta via samverkan. Svenska Jägare-
förbundet har ett stabilt handslag med skogsnäringen om hur 
vi tillsammans ska hantera älgstammen, den processen har 
bara pågått en i sammanhanget kort tid men vi tror det är rätt 
lösning. Vi arbetar tillsammans med lantbrukets företrädare 
kring hur vi ska stimulera ökad avskjutning av vildsvin. 

”JÄGARNA GÖR INTE SITT JOBB”
Stundvis är angreppen på jägarkåren hårda. Vi anses inte 
göra vårt ”jobb” när viltet ställer till det. Man kan resonera 
kring klokskapen i att en grupp brukare angriper en annan 
grupp brukare, som betalar dyrt för att lösa den första 
gruppens problem. Men det är en logik andra får förklara. 
De stora utmaningarna för äganderätten och det hållbara 
brukandet finns dock annorstädes. Det borde vi jobba till-
sammans med för att möta. 

Vi tror på samarbete och är helt övertygade om att lokal 
förvaltning och lokala lösningar i samförstånd är rätt och 
att våra folkvalda beslutsfattare lyssnar när vi tillsammans 
presenterar goda förslag. 

Torbjörn Larsson, förbundsordförande 
Bo Sköld, generalsekreterare

UTTALANDE 11 NOVEMBER

ALLTID PÅ JAKTENS OCH VILTETS SIDA


