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EN RIKTIGT GOD JUL 
OCH ETT GOTT NYTT ÅR!

NY BERÄKNINGSMODELL 
FÖR KRONVILT – EKTÖRNE

BEREDSKAPSPLAN OM 
SVINPESTEN KOMMER

Utanför mitt fönster på Öster Malma ligger det tio 
centimeter snö, det är minusgrader och det är bara 
några dagar kvar till jul. Låt oss därför ta ett par  
minuter och se tillbaka på vad vi inom Svenska  
Jägareförbundet lyckades med under 2018.
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Ektörne är en modell för att planera avskjutning av 
kronvilt och hur kronviltstammen påverkas av olika 
jaktuttag. Svenska Jägareförbundet har tillsammans 
med Skogsbrukets Viltgrupp finansierat utvecklingen 
och Ektörne kan  kostnadsfritt användas av till exem-
pel markägare, jägare och myndigheter. 
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SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET är en folkrörelse med cirka 155 000 medlemmar. Förbundet bildades 1830 i syfte att rädda viltstammarna, samt att främja en lång-
siktigt hållbar jakt. Principerna att arbeta med både viltets och jaktens förutsättningar står fortfarande i centrum. Svenska Jägareförbundet har även ett Jakt- och 
viltvårdsuppdrag av regeringen att leda den praktiska jakten och viltvården i Sverige.

Om vi skulle få ett utbrott av afrikansk svinpest är 
det nödvändigt med en tillfällig, lokal utrotning 
av vildsvinen i det drabbade området. Detta för 
att rädda stammen och vildsvinsjakten i resten av 
Sverige. Det framgår i den beredskapsplan som nu 
tar form. 
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Utanför mitt fönster på Öster Malma ligger 
det tio centimeter snö, det är minusgrader 
och det är bara några dagar kvar till jul. 
Låt oss därför ta ett par minuter och se 
tillbaka på vad vi inom Svenska Jägare- 
förbundet lyckades med under 2018.
VI BLIR FLER!
En av de roligaste sakerna är att vi växer, vi blir fler med-
lemmar. Den 30 november 2018 var vi  1 306 fler med-
lemmar än förra året och vi blir markant fler kvinnor och 
ungdomar. Jag tror att orsaken till ökningen beror på flera 
saker. En är att vi blivit tydligare vad förbundet står för. 
En annan är att vårt värvningsarbete fungerar allt bättre. 
En tredje är att många ser den nytta vi gör för jaktens och 
medlemmarnas bästa. Att vi ökar antalet medlemmar är en 
lagseger. Det är verkligen ett kvitto på att vi gör rätt saker 
och att hela organisationen arbetar tillsammans.

MOT NYA MÅL!
Under året beslutade årsstämman om nya strategiska mål, 
som kommer att leda till att förbundet blir ännu bättre på 
att leverera det som medlemmarna vill ha. Det är oerhört 
roligt att se det engagemang som finns hos förtroendevalda 
och personal att genomföra beslutet. 2024 ska vi vara i mål. 
Vi har en spännande tid framför oss. Där vi – tillsammans – 
ska göra ett fantastiskt förbund ännu bättre.

MÖJLIGHET OCH ANSVAR!
En annan framgång är att vårt internationella arbete som 
bidrar till att sätta den nordiska viltförvaltningen i cen-
trum. Vår stora kunskap, vårt sätt att närma sig politiker 
och myndigheter imponerar runt om Europa. När Svenska 
Jägareförbundet agerar i FACE så lyssnar medlemsländerna. 
Troligen är det därför som förbundet fått ansvar i viktiga 
arbetsgrupper i FACE. Troligen är det därför som Torbjörn 
Larsson valdes till ordförande för alla Europas jägare. Vår 
roll och kunskap ger oss en unik möjlighet, men också ett 
stort ansvar som vi måste axla på ett klokt sätt.

BESLUT OM UPPDRAGET!
Som avrundning på året vill jag meddela att övergångs- 
regeringen torsdagen den 20 december tog beslut om Jakt- 
och Viltvårdsuppdraget, vilket känns extra bra.

Även om vi vet att det är många arbetsuppgifter vi kom-
mer behöva lägga stor energi på under nästa år är 2019 ett 
oskrivet blad. Det finns så mycket vi vill göra och så mycket 
vi vill utveckla. Förbundet kan ibland liknas vid en otålig 
jakthund. Alltid full av iver att jaga. Alltid redo för utma-
ningar och nya uppdrag. Alltid beredd att ta kalla spår om 
det kan leda till framgång. Detta är en bra egenskap hos 
förbundet. Men låt oss stanna upp några dagar. Låt oss luta 
oss tillbaka och uppskatta det fantastiska arbete som utförts 
under 2018. Låt oss njuta av julmat och nyårsfirande innan 
vi stryker kopplet för att ta 2019 års lagsegrar.
God jul och Gott Nytt år!

Bo Sköld, generalsekreterare

FOTO MONTAGE: MOSTPHOTOS, PIXABAY

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!
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MÅNGA FRAMGÅNGAR 
OCH BEDRIFTER UNDER 2018
Under ett år hinner det hända mycket. Svenska Jägare-
förbundet är engagerat i så många arbetsområden på 
nationell, regional och lokal nivå att det omöjligtvis går 
att berätta om allt.

– Jag vill ändå passa på att lyfta fram några ytterligare saker utöver julhäls-
ningen för att visa spännvidden av Svenska Jägareförbundets insatser, säger 
generalsekreterare Bo Sköld som också vill betona såväl personalens som de 
förtroendevaldas viktiga arbete.

– Jag kan inte annat än att vara nöjd med insatserna under 2018. Utan våra 
insatser för jakten och medlemmarna skulle viltförvaltningen bli sämre och 
jakten urholkas. Så vi gör verkligen skillnad, vilket vi måste berätta för med-
lemmarna. Deras medlemskap ger oss möjlighet att försvara jakten – och det 
gör vi, säger han.
 
Några framgångar och insatser:
• Vapenutredningen – stoppat många av EU-kommissionens förslag i implementeringsfasen. 
• Vapenutredningen föreslog slopat licenskrav för ljuddämpare.
• Åtelkameror – tillståndskrav borttaget.
• Småskalig försäljning av vildsvinskött – tack vare oss och LRF ska livsmedelsverket  
 utreda och  föreslå förändrade regler. 
• Förbundet driver fyra projekt om viltkött – med medel från Jordbruksverket.
• Svensk Jakt och Jägareförbundets webbsidor är populära och mycket välbesökta (besöks- 
 rekord under året), vilket leder till ökad synlighet och räckvidd på digitala medier.
• Enklare för jägare med funktionsnedsättning att jaga samma arter som andra jägare.
• Fler skott i halvautomatiska vapen vid björnjakt.
• Licensjakt på varg i fem revir, 22 vargar i tilldelning varav 18 fälldes.
• Viltmästarkurs 2018 genomförd med gott resultat.
• Öster Malmas restaurang fick hedervärda priset Silvergrytan. 
• Bågjaktförslaget som vi lämnade in med Bågjägareförbundet ska utredas mer.
• Vi får fler uppdrag att agera mot invasiva arter, bland annat bisam.
• Konceptet Unga jägare sprids och har kommit igång i flera län.
• GDPR har implementerats i förbundet.
• Vårt deltagande i Almedalen förbättrar relationen med alla politiska partier.
• Våra kommunikativa insatser blir bättre och tydligare.
• Julmarknaden på Öster Malma lockade 7 500 besökare.
• Regionalt har vi i nästan alla län en mycket bra dialog med länsstyrelsen.
• Vår stora kunskap om vilt och natur gör att myndigheterna vill ha samarbete med oss.

LADDA HEM
ÄLGPOLICYN
På Jägareförbundets årsstämma 
godkändes en ny Älgpolicy. Nu har 
den tryckts upp och skickats ut till alla 
kontor. En pdf kan också laddas hem 
från hemsidan HÄR.

ÄLGPOLICY 
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SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDETS GRUNDLÄGGANDE SYN  
PÅ ÄLGEN OCH ÄLGFÖRVALTNINGEN

UTREDNING 
OM JAKTKORT
Antalet jaktkortslösare 
minskar stadigt i Sverige, 
samtidigt som allt fler tar 
jägarexamen. Glömska och 
nya former av jakt kan ligga 
bakom minskningen.

Naturvårdsverket har haft hjälp av fors-
kare vid Sveriges lantbruksuniversitet 
och Umeå universitet, som i sin gransk-
ning inte har sett att jägare slutar betala 
jaktkortet som en form av protest. 
Istället är nya grupper av jägare och 
nya mönster i sättet att jaga avgörande.
– Lösningen är att underlätta för de 
som jagar oregelbundet och inte varje 
år. Därför föreslår vi dels att alla som 
tar jägarexamen informeras om avgif-
ten, dels att de som tidigare löst jakt-
kort får en påminnelse var tredje år, 
säger professor Göran Ericsson.
Läs hela rapporten HÄR.

Svensk Jakt

https://jagareforbundet.se/var-verksamhet/policys/
https://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Flera-orsaker-till-minskat-antal-statliga-jaktkort/
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VILTMAT SKA HÖJA  
DET SVENSKA VARUMÄRKET
I ett av de projekt som Svenska Jägareförbundet driver 
för att öka intresset för viltkött samarbetar vi med  
Sveriges största jaktkanal Jakt är jakt.

I fyra filminslag pratar och lagar Jompen viltkött med gäster. Filmerna sprids 
på många olika sätt för att nå även utländska tittare (filmerna kommer även 
med engelsk text). Se filmerna på jagareforbundet.se (som läggs ut succesivt 
under jul- och nyårshelgen). Dela gärna!

Christina Leuhusen Nilson-Dag, informationsansvarig

GILLA VILTKÖTT
OCH GILLA  
EN JÄGARE!
Kampanjen Gilla en jägare 
fortsätter. De senaste in- 
slagen handlar om viltkött.

Gå in på Gilla en jägares HEMSIDA och 
läs ”Köttkvalitet i toppklass - tack vare 
jägarna”, ”Så här enkelt lagar du vilt-
kött” och ” Så mycket vilt får du sälja”.

VAD VET DU OM VILTKÖTT?
Viltkött är en kvalitetsprodukt ur många aspekter. Men 
vad vet du själv om viltkött? Gör Jägareförbundets test 
och se efter!

Att samla in och äta mat från naturen ger både rekreation och en känsla för 
platsen där man lever. Det kan vara en viktig del av människors identitet, 
samtidigt som ”vild mat” ingår i det natur- och kulturarv vi tar del av när vi 
reser och provar det traditionella köket på platser runtom i världen.
Gör viltköttstestet HÄR och se vad du själv vet om denna fina råvara.

ÅRETS NÖTTER 
UR EN JÄGARES 
SYNVINKEL
Det finns mycket bra som händer i 
Jägarsverige. Samtidigt händer saker 
som får de flesta jägare att ta sig för 
pannan. Vi får ständigt stå upp för vår 
jakt men vi gör det bra, med fakta och 
stolthet. Vi tar inte osaklig skit. 
Jag listar några underligheter men du 
kan vara helt säker på att det finns 
fler att lägga till. Här är några av årets 
knäppaste.

Madeleine Lewander

FOTO: MOSTPHOTOS

FOTO: LENA RUNER

https://jagareforbundet.se/gilla-en-jagare/
https://jagareforbundet.se/utbildning/testa-dina-kunskaper/vad-vet-du-om-viltkott/
https://blogg.jagareforbundet.se/2018/12/13/arets-notter-ur-en-jagares-synvinkel/
https://blogg.jagareforbundet.se/2018/12/13/arets-notter-ur-en-jagares-synvinkel/
https://blogg.jagareforbundet.se/2018/12/13/arets-notter-ur-en-jagares-synvinkel/
https://blogg.jagareforbundet.se/2018/12/13/arets-notter-ur-en-jagares-synvinkel/
https://blogg.jagareforbundet.se/2018/12/13/arets-notter-ur-en-jagares-synvinkel/
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NY BERÄKNINGSMODELL 
FÖR KRONVILT – EKTÖRNE
Äntligen finns det ett verktyg som stöd för kronviltsför-
valtningen. Svenska Jägareförbundet har tillsammans 
med Skogsbrukets Viltgrupp finansierat utvecklingen 
av Ektörne på samma sätt som med prognosverktyget 
Älgfrode (som fungerar på samma sätt fast för älg). 

Ektörne är en modell för att planera avskjutning av kronvilt och hur kron-
viltstammen påverkas av olika jaktuttag. I samarbete med Svensk Naturför-
valtning har organisationerna skapat en tydlig modell som kostnadsfritt kan 
användas av till exempel markägare, jägare och myndigheter. 

HAR FUNNITS STORT BEHOV
Johan Truvé på Svensk Naturförvaltning och Jesper Einarsson på Svenska 
Jägareförbundet utgör arbetsgruppen som vidareutvecklar Ektörne.
– Det har länge funnits ett stort behov av en beräkningsmodell som stöd i 
kronviltsförvaltningen och vi är mycket glada över att Ektörne nu är klart, 
säger Jesper Einarsson.

Med Ektörne kan man beräkna förväntat antal individer i en kronviltstam 
upp till fem år i framtiden genom att variera avskjutningen som leder till 
olika utfall. Det finns två tydliga skillnader jämfört med Älgfrode. Istället för 
att använda antal kronvilt/1 000 hektar som ingångsvärde använder man 
antal kronvilt inom området. Den andra stora skillnaden är att man delar in 
handjuren i två kategorier, spetshjort och större än spetshjort.

TYDLIGA DIAGRAM
Som indata används avskjutningsstatistik och Kronobs. Kronobs är snarligt 
Älgobs och kan registreras i Jaktrapport eller Viltdata. Om man inom ett 
område saknar bra indata räknar modellen på schablonvärden, vilket många 
gånger är bättre än dåliga indata.

När alla indata och den planerade avskjutningen är ifyllt presenteras kron-
viltstammens utveckling i siffror och tydliga diagram. Om den planerade 
avskjutningen inte leder till målen gör man justeringar tills mål och avskjut-
ning stämmer överens.
Läs mer och ladda ner Ektörne HÄR.

UNDERSÖKER 
BLYHALTEN  
I VILTKÖTT
Livsmedelsverket ska un-
dersöka blyhalten i viltkött. 
Den nya undersökningen 
genomförs för att se om de 
råd som infördes 2014 har 
lett till sänkt blyhalt.

Undersökningen inriktar sig på viltkött 
som kan köpas i handeln. Vilthante-
ringsanläggningarnas nya rekommen-
dationer som infördes 2014 innebär 
att tio centimeter kött runt sårkanalen 
ska skäras bort vid kötthanteringen. 
Enligt livsmedelsverket sänker det 
halten av bly i köttet med upp till 
1 000 gånger. Studien kommer att 
genomföras under 2019 och bestå av 
50 prover av malet vildsvinskött och 
50 prover av malet älgkött.

SAMSYN OM 
SAMSYN PÅ 
HÖGLOFTET
Årets upplaga av Sveriges Vildnads 
seminarium på Högloftet på Skansen 
tittade på viltförvaltning och hur dess 
styrning ser ut från olika perspektiv, 
i Sverige och Skandinavien. Vikten av 
samverkan var något som poängtera-
des genomgående. Sammantaget kan 
konstateras att samarbete och samsyn 
var en gemensam nämnare för dagen. 
Läs om vad som diskuterades HÄR.

FOTO: MOSTPHOTOS

VÅRKAMPANJ 
FRÅN 1 JANUARI
Efter nyår startar en kampanj med 
18-månaders medlemskap. Det bety-
der att den som blir medlem under 
våren får ett medlemskap som räcker 
ända till 30 juni 2020. OBS att denna 
kampanj börjar gälla den 1 januari och 
inte tidigare!

 Helena Schnackenburg, marknadsansvarig

https://jagareforbundet.se/aktuellt/forbundsnyheter/2018/12/ektorne--berakningsmodell-for-kronvilt/
https://jagareforbundet.se/jakt/jaktnyheter/2018/12/samsyn-om-samsyn-i-framtidens-viltforvaltning/
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DÄRFÖR VILLE FÖRBUNDET 
INTE DELTA I OPINION LIVE
Den 6 december visade SVT det direktsända debatt-
programmet Opinion Live från Torsby i norra Värm-
land och en av frågorna som diskuterades var vargen. 
Svenska Jägareförbundet valde att inte delta.

Svenska Jägareförbundet har under årens lopp aktivt deltagit i flera pro-
gram. Men förbundet anser inte att dessa på något sätt speglar den upplevda 
frustrationen, de problem som till facto uppstår, den komplexitet frågan 
innehåller och därmed vargförvaltnings tillkortakommanden. 

Istället verkar debattprogrammen främst ha som ambition att visa upp de 
mest verklighetsfrämmande åsikterna och öka polariseringen.

INTE EN FRÅGA OM BIOLOGI
Vargen är tyvärr en av de mest polariserade samhällsfrågorna, där förvalt-
ningen inte fungerar på det sätt som riksdagen har beslutat och som Högsta 
förvaltningsdomstolen prövat. 

Detta tycker Svenska Jägareförbundet är mycket bekymrande, eftersom de 
människor som drabbas inte får den centrala position i debatten som de 
måste ha.

Vargproblematiken är inte främst en fråga om biologi, utan mer en fråga om 
sociologi. Den måste ta sin utgångspunkt från de människor som lever med 
rovdjuret och deras situation. Att göra det omvända och hävda att de ska 
anpassa sig till vargen är kontraproduktivt.

BOJKOTTAR DEBATTFORMEN
Svenska Jägareförbundet har arbetat i många år för att minska polarisering-
en och få en långsiktig och förutsägbar vargförvaltning på plats. Detta är vårt 
huvudfokus just nu. Därför anser vi att deltagande i debattprogram – där 
målet sällan är att hitta konstruktiva lösningar – är direkt kontraproduktivt 
för både människa, varg och en långsiktigt förutsägbar vargförvaltning.

Förbundet bojkottar inte SVT utan debattformen när man diskuterar en 
komplex och för många människor viktig fråga.

DISKUTERADE 
VARG I AKTUELLT
Den 17 december deltog  
Jägareförbundets ord- 
förande Torbjörn Larsson 
i TV-programmet Aktuellt. 
Ämnet var varg. 

– För oss är det viktigt att delta och 
driva jägarnas frågor i seriösa sam-
manhang. Aktuellt är ett sådant, säger 
Gunnar Glöersen, rovdjursansvarig i 
Jägareförbundet.

SKILLNADEN MELLAN LÄNDER
– SVT har valt att titta närmare på  
skillnaden mellan Norge och Sverige.  
I Norge jagar de varg i vinter och i Sve-
rige gör vi det inte. Från förbundets 
perspektiv är det helt centralt att vi 
i Sverige inte bara beslutar om varg-
förvaltningen, vi måste också politiskt 
driva och genomföra den också, säger 
Gunnar Glöersen. 

Han berättar att människorna som 
lever med djuren måste stå i centrum 
för att skapa trovärdighet för statens 
förmåga att klara av uppgiften. Ett 
viktigt instrument för att skapa trovär-
dighet är en långsiktig förutsägbarhet 
för de som påverkas av rovdjuren.

BÅDE MÄNNISKA OCH VARG
– Detta har staten misslyckats med. 
Man måste ta hänsyn till både männ-
iska och varg. Inte bara vargen. Det 
självklara första steget hade varit att 
ha en vargjakt varje år. Ibland med 
större tilldelning och ibland med min-
dre, säger Gunnar Glöersen. 

Inslaget är cirka 22.45 in i programmet 
och kan ses på SVT Play fram till den 
24 december.

VERKSAMHETS-
PLANEN FÖR 
2019/2020 KLAR
På Svenska Jägareförbundets styrelse- 
möte den 11 december godkändes  
Verksamhetsplan 2019/2020 med 
strategiska mål 2024. Verksamhets- 
planen kan du ladda ner HÄR.

FOTO: NANNA HAMILTON

VERKSAMHETSPLAN
 2019/2020

MED STRATEGISKA MÅL 2024

FOTO: MOSTPHOTOS

https://www.svtplay.se/video/20078690/aktuellt/aktuellt-17-dec-21-00-1?start=auto
https://jagareforbundet.se/var-verksamhet/verksamhetsplan/
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EU-FÖRBUD MOT  
BLYHAGEL ATT VÄNTA
EU:s kemikalieinspektion ECHA, föreslår 
ett totalförbud mot användning av bly- 
hagel i våtmarker. För svenska jägare kan 
det få långtgående konsekvenser då defini-
tionen av vad som är en våtmark utökas.

I Sverige är det redan idag förbjudet att jaga med blyhagel 
i grunda våtmarker där änder riskerar att få i sig hagel, när 
de för matsmältningens skull plockar sådana från botten i 
tron att det är småsten.

– Liknande förbud har övriga EU-länder åtagit sig att in- 
föra. Problemet är att det inte har gjorts överallt, liksom 
att där det har införts är jägarna dåliga på att rätta sig efter 
regelverket, säger Fredrik Widemo som är Jägareförbun-
dets representant i europeiska jägarorganisationen FACE:s 
ammunitionsgrupp.
 
HELA SVERIGE
EU har påverkats av miljöorganisationer som Birdlife och ar-
betet i ECHA med ett blyförbud har pågått en längre tid, med 
möjlighet för jägarorganisationerna att påverka. Inlednings-
vis fanns ett förslag som innebar att buffertzoner på 300 
meter runt en våtmark skulle räknas till våtmarken, liksom 
ett förbud mot att inneha blyhagel inom ett sådant område.

– Med tanke på den definition av våtmarker som EU gör 
betyder det att praktiskt taget hela Sverige skulle betraktas 
som en våtmark eftersom vi har sådana marker överallt. 
Likadant är det i Finland och Norge samt Irland som har 
mycket torvbildande marker, säger Fredrik Widemo.
 
KONVENTION SOM STYR
Det orimliga med buffertzoner och förbud mot innehav av 
blyhagel tycks FACE ha fått gehör för, och Fredrik Widemo 
tror inte att det kommer att finnas med i ett kommande för-
slag. Däremot bedömer han att det är svårt att påverka vad 
EU definierar som en våtmark, vilket är illa nog. Våtmarks-
begreppet styrs av den så kallade Ramsarkonventionen, en 
internationell överenskommelse för skydd av våtmarker.

– Sverige har så här långt inte tillämpat konventionens 
definition av vad som är en våtmark. Men om EU för in den 
i ett förbud mot blyhagel blir det annorlunda, säger Fredrik 
Widemo.
 
Enligt Widemo kommer det att få stor betydelse för svenska 
jägare som vill jaga med blyhagel i områden som vi inte be-
traktar som våtmarker – till exempel en högmosse, där det 
knappast går omkring änder och plockar i sig blyhagel.

– Till och med marker där det växer vitmossa definieras 
enligt Ramsarkonventionen som en våtmark, eftersom 
det är en växt som är torvbildande. Blir det så handlar det 
om stora arealer som tillförs begreppet våtmark, och som 
försvårar jaktutövningen.

 
KOMMIT LÅNGT I SVERIGE
Svenska Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson, som 
också är ordförande i FACE, ser med oro på vad en förändrad 
definition av vad som är en våtmark kan föra med sig.

– Går det igenom kommer praktiskt taget hela Skandinavien 
att betraktas som en våtmark. Vi har i Sverige kommit långt 
jämfört med många andra länder. Vi har förbud mot bly- 
hagel i våtmarker där det betyder något, och vi har fått bort 
blyhagel vid övningsskytte på lerduvor, säger han.

Enligt Torbjörn Larsson är det inte rimligt att man i Bryssel 
bestämmer vad som är en våtmark i Skandinavien.
– Det avgör vi bäst själva. Vi kommer att fortsätta arbetet 
med den här frågan både i Jägareförbundet och FACE med 
faktabaserade argument för vad som är bäst för viltet och 
som inte påverkar miljön, säger Torbjörn Larsson.

FÖRSLAG NÄSTA ÅR
Fredrik Widemo tror att ett skarpt förslag från EU-kommis-
sionen kan komma nästa år. Sedan ska det tröskas igenom 
EU:s olika institutioner som ministerråd och parlament 
innan ett beslut tas.

Kommissionen har också gett ECHA i uppdrag att utreda 
användning av bly i ammunition i ett större sammanhang, 
vilket då inbegriper kulammunitionen samt bly som an-
vänds i samband med fiske.

Jan Henricson, Svensk Jakt

FOTO: MOSTPHOTOS
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SÅ KAN VILDSVINEN RÄDDAS 
OM SVINPESTEN NÅR SVERIGE
Om vi skulle få ett utbrott av afrikansk svinpest är det 
nödvändigt med en tillfällig, lokal utrotning av vild- 
svinen i det drabbade området. Detta för att rädda 
stammen och vildsvinsjakten i resten av Sverige. Det 
framgår i den beredskapsplan som nu tar form. 

Den beredskapsplan som Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska 
anstalt (SVA) arbetar fram med berörda parter, däribland Svenska Jägareför-
bundet, presenterades på ett seminarium den 5 december. 

MÅSTE FÖLJA EU:S REGELVERK
Att ”rädda” vildsvinen genom ”utrotning” låter motsägelsefullt, men det 
handlar om en lokal och tillfällig utrotning för att sedan kunna låta friska 
djur nyetablera sig. I Tjeckien har man provat denna modell och det ser ut 
som smittbekämpningen lyckats. 

Om Sverige skulle drabbas av ett svinpestutbrott måste vi följa EU:s regelverk 
kring hanteringen. Eftersom den tjeckiska modellen ser ut att ha lyckats  
bygger EU:s nuvarande strategi på den, och därmed också den svenska  
beredskapsplanen. Om ett utbrott sker bland vildsvin planerar man för 
att bekämpningen ske i tre faser. Läs om de tre faserna HÄR.

JÄGARNA VIKTIGA
Karl Ståhl på SVA betonade betydelsen av jägarnas insats:
– En tidig upptäckt är nödvändig för att begränsning och kontroll av svin-
pesten ska lyckas. Jag vill uppmana alla jägare på att vara uppmärksamma 
och rapportera in fynd av döda vildsvin. Om man inte själv vill ta hand om 
vildsvinet och skicka in ett prov kan man istället rapportera in fyndet och en 
GPS-position till SVA.

Daniel Ligné, Svenska Jägareförbundet, beskrev Svenska Jägareförbundets 
möjligheter att bidra till bekämpningen av svinpesten:
– Vi har diskuterat den här frågan mycket. Många jägare i Europa befinner sig 
nog fortfarande i en förnekelsefas, men det är viktigt att se till faktum. Den 
tjeckiska modellen är det som fungerat bäst. Det här handlar om att vi måste 
ta en för laget. För det område som drabbas är det förstås jättetråkigt att inte 
få jaga som vanligt under kanske två år, och bekämpningen av svinpesten 
innebär mycket jobb. Men alternativet är att det kanske inte blir någon vild-
svinsjakt alls på 30 år.

TA INTE MED
VIRUSET HEM!
För att Sverige ska drabbas 
av afrikansk svinpest måste 
viruset på ett eller annat 
sätt få människans trans-
porthjälp hit. 

Den största risken är att någon tar 
med sig en viruskontaminerad kött-
produkt  och sedan slänger den där 
vildsvin kan komma åt den. Detta 
kan vi hindra genom att alla gör rätt. 
Jordbruksverket har satt upp infor-
mationsaffischer på 200 rastplatser 
och tullen sätter också  upp affischer. 
Affischen finns att ladda hem HÄR om 
du vill skriva ut den och sätta upp den 
på en plats nära dig.

En annan risk är om jägare som varit 
i ett område med svinpest och inte 
rengör sin utrustning tillräckligt eller 
besöker en grisbesättning eller vild-
svinsmarker inom 48 timmar efter 
hemkomsten. Vad du bör tänka på om 
du åker på en jaktresa utomlands kan 
du läsa om HÄR. 

SÅ ARBETAR
FÖRBUNDET
Svenska Jägareförbundet 
arbetar förebyggande ge-
nom att utbilda och infor-
mera om svinpesten. 

Förbundet ingår också i den samver-
kansgrupp som arbetar med att ta 
fram beredskapsplanen. Den exakta 
utformningen är ännu inte klar, men 
enligt nuvarande plan kommer för-
bundet delta aktivt i det praktiska 
arbetet vid ett eventuellt utbrott. 

Genom förbundets kanaler kan man 
omedelbart nå representanter för be-
rörda jaktlag och jakträttsinnehavare. 
En jaktvårdskonsulent i det berörda 
 länet kommer lägga ordinarie arbete 
åt sidan för att arbeta med ledning och 
samordning av jakten. I första hand 
vill förbundet använda lokala jägare.

FOTO: MOSTPHOTOS

https://jagareforbundet.se/vilt/viltnyheter/2018/12/sa-kan-vildsvinen-raddas--om-svinpesten-nar-sverige/
http://www.jordbruksverket.se/download/18.129314d21660db39330e35e1/1538123707882/Checklista%20tom%20värphöns%20stor.pdf
https://jagareforbundet.se/vilt/viltsjukdomar/afrikansk-svinpest/
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BEFINTLIGT UNDERLAG OM 
BÅGJAKT ÄR TILLRÄCKLIGT
Den 30 november beslutade Naturvårdsverket att 
förslaget om att införa bågjakt behöver utredas mer. 
Svenska Jägareförbundet är lite överraskat att myndig-
heten först lägger ett skarpt förslag om att införa båg-
jakt och sedan ändrar sig.

– När en myndighet lägger ett förslag ska det vara ordentligt underbyggt med 
fakta. Annars ska man inte förslå att införa en ny jaktform. Den faktainsam-
ling som efterfrågas finns redan, både via praktisk erfarenhet och undersök-
ningar i andra länder och från en tidigare försöksjakt i hägn i Sverige. Men 
Svenska Jägareförbundet vill precis som verket att all jakt ska vila på bra 
beslutsunderlag och forskningsresultat, säger generalsekreterare Bo Sköld.

Som ett led i att införskaffa mer fakta tycker han att det borde införas en 
väldefinierad försöksjakt.
– Detta tror jag är det ett av bästa sättet att bygga kunskap på. Prova jaktfor-
men och samla erfarenheter som får ligga till grund för ett framtida beslut.

POSITIV TILL BÅGJAKT
Svenska Jägareförbundet är positiv till bågjakt eftersom de erfarenheter och 
undersökningar som gjorts visar att jaktformen fungerar lika bra som med 
krutvapen.
– I Danmark och Finland, där jaktformen funnits ett antal år, har man nyligen 
utvärderat hur bågjakten fungerar. Där man också utvidgat jakten eftersom 
den fungerar på ett oklanderligt sätt. Jag hoppas nu att Naturvårdsverket inte 
låter denna utredning ta alltför lång tid och använder försöksjakt som ett 
instrument för att få mer faktaunderlag.

BRA MED FAKTA OCH INTE KÄNSLOR
Förbundet anser att det är bra att det framtida beslutet bygger på solid fakta 
och inte den känsloargumentering som en del aktörer försöker föra fram i 
sociala medier.
– Jag tycker det är bra verket vill ha fakta för att känna sig trygg i att införa 
bågjakt i landet. Vi anser att den fakta  och erfarenhet som finns borde vara 
tillräcklig. Dessa fakta och erfarenheter ligger också som grund till det för-
slag från Svenska Jägareförbundet och Svenska Bågjägareförbundet lämnade 
in till Naturvårdsverket i början av året.  Men om verket skyndsamt kan in-
hämta ett ännu bättre beslutsunderlag så får vi acceptera det, säger Bo Sköld.
Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida HÄR.

REGERINGEN 
SVARADE 
KOMMISSIONEN
Efter att Jägareförbundet 
slog larm om att EU-kom-
missionen försökte smyga 
igenom ändringar i ett tolk-
ningsdokument kring rov-
djur har det hänt en hel del. 

Regeringen har svarat EU-kommis-
sionen brevledes med synpunkter 
kring justeringar av ”Guidance do-
cument on strict protection of species 
of Community interest under the 
Habitats Directive”.
– Eftersom närvarande tjänstemän 
under ett möte i Bryssel inte hade 
några kommentarer fanns en risk att 
kommissionen skulle kunna tolka 
det som att Sverige var nöjda med de 
justeringar som kommissionen ville 
göra. Men så var det inte. Troligen har 
publiciteten kring ärendet också med-
fört att fler länder har agerat i frågan, 
förklarar generalsekreterare Bo Sköld.

BRA MED EN REAKTION
– Det känns bra att regeringen reage-
rar. Vi har varit väldigt tydliga med att 
det behövs agerande från Sverige och 
att staten står upp för vår nationella 
lagstiftning och vår förvaltning, som 
är fastställd av Högsta förvaltnings-
domstolen. Vi kommer naturligtvis 
analysera regeringens svar. Det känns 
väldigt bra att förbundets arbete gör 
nytta och att medlemmarna kan se 
att vi på alla sätt står upp för jakten i 
Sverige, säger Bo Sköld.

SKA BEDÖMAS NATIONELLT
Om man sammanfattar de kommen-
tarer som regeringen via Naturvårds-
verket lämnat på kommissionens nya 
guide till hur man ska tolka direktiven 
så är kritiken ungefär den samma som 
andra länder också framfört: Man ska 
kunna ta socioekonomisk hänsyn. 
Samernas traditionella försörjning  
ska kunna skyddas. Rovdjursarternas 
populationer ska kunna bedömas 
nationellt och inte regionalt ( kopplad 
också till ren områdesfrågan), reger-
ingen ställer också krav på förtydligan-
den i vad som gäller när en hotad art 
hotar en annan.

FOTO: MOSTPHOTOS

http://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Mer-underlag-behovs-for-att-avgora-fragan-om-pilbagsjakt-/
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LEDARUTBILDNING  
FÖR REGION NORR
Den 8-9 december genomfördes en ledarutbildning i 
Lycksele för region norr. 

Det var en pilotutbildning för att förbundet på sikt kanske ska kunna lan-
sera en ledarskapsutbildning för instruktörer och förtroendevalda. Det var 
17 undomsledare från Jägareförbundet Norrbotten, Västerbotten och Mitt 
Norrland som samlades för en pilotutbildning som har utvecklats av Studie-
främjandet. Kursledare var Hans Jonsson och Krister Lergård från Studie-
främjandet i Karlstad. 

Under kursen fick deltagarna en ökad förståelse för sitt eget ledarskap och 
ett antal handfasta verktyg att ta med sig hem. Andra ämnen var hur man 
som ledare skapar ett välkomnande och inbjudande klimat i en grupp, 
gruppdynamik, kommunikation och lärande.

Anja Kjellsson, jaktvårdskonsulent

FOTO: ANJA KJELLSSON

FORSKNING OM 
ROVDJURENS 
PÅVERKAN
Hur påverkar rovdjuren 
människor som tvingas leva 
i deras närhet? Hur upp- 
lever bönder, djurägare, 
glesbygdsbor och jägare 
att det finns varg i trakten? 

Det är några av de frågor som en  
forskargrupp ska börja arbeta med 
så snart som möjligt efter nyår. Det  
är Svenska Jägareförbundet som 
tillsammans med Lantbrukarnas riks-
förbund (LRF) och Naturvårdsverket 
gemensamt står bakom det planerade 
forskningsprojektet.

FORSKNING I TVÅ ÅR
– Vi vill ta reda på både socioekono-
miska- och psykosociala effekter av 
rovdjur och då främst varg, berättar 
Fredrik Widemo som är forsknings-
samordnare på Jägareförbundet.

Forskningen ska pågå under 2019 och 
2020 med en budget på 1,6 miljoner 
kronor. Naturvårdsverket står för hälf-
ten av kostnaderna medan LRF och 
Jägareförbundet delar på den andra 
halvan.

BEHÖVER EN HELHELTSBILD
– Det här har ju inte gjorts förut och 
nu vill vi veta hur människor upplever 
att ha varg in på knuten. Väljer man att 
jaga på ett annorlunda sätt, avstår man 
från att skaffa ny jakthund, väljer man 
en annan typ av hund eller slutar man 
helt enkelt att jaga när vargen dyker 
upp? Vi behöver en helhetsbild för att 
kunna fatta välgrundade förvaltnings-
beslut, säger Fredrik Widemo.

GÄLLER FRÄMST VARG
Även om alla de stora rovdjuren påver-
kar människors närmiljö är det främst 
vargens påverkan som frågan gäller.

– Vi vill inte att forskarna ska ”skra-
pa lite” på varje djurart, utan det är 
vargen som ojämförligt skapar mest 
problem för jägare och brukare, säger 
Fredrik Widemo.

Leif Andersson, Svensk Jakt

EFTERLYSER STENMÅRD
Jägareförbundet efterlyser uppgifter om fynd av sten-
mård i Sverige och ber jägare och allmänhet om hjälp.

– När vi publicerade nyheten om en för Sverige ny däggdjursart, stenmård, 
tidigare i år fick vi ganska snabbt in uppgifter om ytterligare fyra skjutna 
stenmårdar från nästan samma område i nordöstra Skåne, säger P-A Åhlén, 
vid Svenska Jägareförbundets mårdhundsprojekt.

VILL HA HJÄLP
Man vill nu undersöka om det finns fler individer i Skåne i synnerhet och 
södra Sverige i allmänhet, och önskar hjälp från jägare och allmänhet.
– Från jägare önskar vi få in åtelkamerabilder på mårdar, framförallt mårdar 
som äter vegetabilisk föda på till exempel en vildsvinsåtel. Stenmårdar har 
en större förkärlek till vegetarisk mat än vår inhemska skogsmård och nyttjar 
säkert dylika åtlar i en större utsträckning, säger P-A Åhlén.

Det är också intressant med bilder på skjutna, fällfångade eller trafikdödade 
mårdar. Bilder kan skickas till tipsaframmandearter@jagareforbundet.se.

https://svenskjakt.se/start/nyhet/ny-daggdjursart-upptackt-i-sverige/
mailto:tipsaframmandearter@jagareforbundet.se
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AVSKJUTNINGSRAPPORT
FÖR GOTLAND KLAR
Rådjursavskjutningen på Gotland ökade med cirka 
300 djur jämfört med 2016 till 3 179 rådjur 2017. 

Glädjande är nu att fördelningen ser bra ut med 48 procent bock, 24 procent 
hondjur och 28 procent kid. Första Temakväll rådjur har genomförts i Linde 
med fyra jaktklubbar närvarande. Det var en bra kväll med högt i tak. Alla 
var överens om att man måste samarbeta över gränserna med en likriktad 
avskjutning och inventering. Jag ser fram emot fler temakvällar och besök 
runt om i kretsarna.

Övrig avskjutning och en mer detaljerad rapport finns på hemsidan HÄR. Jag 
kan också passa på att berömma tre av våra kretsar som ligger i princip på 
100 procents rapporterings grad. BRA JOBBAT!

Dan Persson, jaktvårdskonsulent

JÄGARNAS 
HJÄLP BEHÖVS
MED CWD
Övervakningen av CWD, 
chronic wasting disease, 
eller avmagringssjuka hos 
hjortdjur, pågår till år 2020 
och jägarnas hjälp behövs.

CWD är en mycket allvarlig och dödlig 
sjukdom på hjortdjur som har konsta-
terats i både Norge och Finland men 
än så länge inte i Sverige. 

Övervakningen är till för att utreda om 
sjukdomen finns i Sverige och i så fall 
i vilken utsträckning. CWD går inte att 
bota och näst intill omöjlig att utrota 
om den får fäste, men ju snabbare 
man hittar sjukdomen desto bättre är 
chanserna.
 
TA PROVER
Om jägare träffar på och skjuter, eller 
undersöker hjortdjur som är sjuka 
eller otjänliga som föda, är man på  
Statens veterinärmedicinska anstalt, 
SVA, intresserad av att få in prov- 
material. Man behöver få in prover 
av hjärnstam och käklymfknutor från 
äldre sjuka hjortdjur (rådjur, älg, kron-
hjort och även ren). Det går även att 
skicka in hela huvuden om man tycker 
att det är enklare.
 
MER INFORMATION
Information om vilka prover man ska 
ta, hur man tar dom, och hur man 
ska skicka in proverna finns på SVA:s 
webbplats. Där finns all informations 
som behövs, man kan läsa mer om 
sjukdomen och följa övervakningen 
och provtagningen.

Kontakta SVA innan prover skickas 
in. Ring 018-67 40 00 och fråga efter 
viltsektionen, eller skicka ett mail till 
vilt@sva.se. SVA skickar ut provtag-
ningsmaterial med transportförpack-
ningar utan kostnad. Man kan även 
skicka ut material i förväg.
 
UTBILDNING
Om intresse finns kan personal från 
SVA komma och informera om sjuk- 
domen, samt visa hur man tar prover.

Svensk Jakt

TIPS FÖR LYCKAD TOPPJAKT PÅ 
SVENSK JAKTS WEBB-RADIO
Ska du någon gång jaga toppfågel ska du göra det den 
här vintern för sällan har vi ett så bra skogsfågelår. På 
Svensk Jakts webb-radio får du tips för en lyckad jakt.

Förbered dig inför jakten genom att lyssna på toppjaktsexpert och jaktvårds-
konsulent Niklas Lundberg samt Svensk Jakts reporter Lars-Henrik Anders-
son när de frikostigt delar med sig av tips som kan göra skillnad om du får en 
lyckad eller mindre lyckad jakt på de vackra, svarta tupparna i topp.
Lyssna HÄR.

Olle Olsson, Svensk Jakt

Lars-Henrik Andersson, till vänster, och  Niklas Lundberg, till höger, snackar toppjakt. Norr-
bottenspetsen Tina vill också ha ett ord med i laget.

https://jagareforbundet.se/mitt/gotlands-lan/jagareforbundet-gotland/nyheter1/2018/12/avskjutningsrapport-gotland-2017-2018/
http://www.sva.se/cwd
http://www.sva.se/cwd
mailto:vilt@sva.se
https://svenskjakt.se/jakt-prylar/jagartips/webb-radio-vi-ger-de-basta-tipsen-for-lyckad-toppjakt/

