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Det finns inga problem när jag går ut i skogen en varm höstdag när löven frasar. Jaktdagarna 
består av möjligheter med naturen och viltet i största fokus. När man kopplar lös hunden med 
hopp om upptag är hoten mot ens stora passion bara ett minne blott - precis som det ska vara.  

Samtidigt som vi tar jakten för givet jobbar tjänstemän och förtroendevalda i Svenska 
Jägareförbundet för att alla jägare ska få se sitt intresse som en möjlighet och inte något kantat 
av problem. För det behöver vi er hjälp som representant för något så naturligt och genuint 
som jakten är.  

Det är därför viktigt att alla i jägarkåren fokuserar på att förmedla det positiva med jakt och 
natur till människor vi möter. Att vi vågar och vill ställa upp i media och lyfta fram våra 
intressen eller berätta hur och varför vi jagar över en kopp kaffe. Att marknadsföra jakten ska 
inte utesluta att vi belyser problem som kan finnas eller mörka om att det händer olyckor och 
tillbud. Men för människor med begränsad insikt i jakt är era budskap viktiga. Budskapet 
behöver inte innebära att vi får en miljon jägare till men kanske kan det medverka till att fler 
förstår, accepterar och kan försvara jakten i ett klimat där starka intressen vill begränsa vår 
förvaltning av viltstammen. Med glädje upplever jag att många utan jakttradition från hemmet 
i allt högre grad ser fördelarna med ekologiskt viltkött före dansk kyckling eller gratulerar på 
Facebook istället för att bua om man har skjutit en räv eller lagt upp en jaktbild. 

Jag hoppas att fler vill organisera sig i Sveriges största Jägarförbund som arbetar för att 
ungdomar ska få chansen att jaga och strider när någon vill förpassa din löshund till ett liv i 
koppel. Hoppet om att förståelsen för jakt ökar bland dem som aldrig hållit ett gevär och inte 
skulle betala för att läsa Svensk Jakt. Där behövs både du och jag. 

Tummen upp: Jag vet hur många som älskar jakten. Jag önskar att fler skulle nås av det 
budskapet. 

Tummen ned. Att vi oftast har något att skriva här.  
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