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Vi vill också passa på att tacka för ert engagemang, 
kunskap, bra diskussioner och för förtroendet att 
leda förbundet. Våra gemensamma framgångar går 
inte av för hackor, här är några goda exempel:

• Högsta förvaltningsdomstolens domslut avseende 
varg 2016-12-30. Vi fick rätt på grund av vårt 
enträgna och kompetenta arbete.
• EU-parlamentets beslutsinriktning till EU- 
kommissionen om flexibilitet i bilagor och hänsyn 
till bland annat konfliktarter som varg och skarv.
• Regeringens beslut om tre veckors förtur för 
svenska fjälljägare.
• Inget utfodringsstopp, men en ny handlingsplan 
vildsvin. Frihet under ansvar.
• Utredning ger oss rätt, självklart ska man kunna 
ha fler en två skott i halvautomater vid björnjakt.
• Regeringsbeslut i Jakt- och viltvårdsuppdraget 
(ett politiskt & juridiskt erkännande).
• Våra jaktetik filmer får stort genomslag, både 
internt och externt.
• Vi har fått fyra viltmatsprojekt inom ramen för 
regeringens livsmedelsstrategi.
• Vi har ledarskapet i ett interregionalt minkprojekt 
på tre år.
• Vi fick högt betyg i medlemsundersökningen. 
97 procent skulle rekommendera andra att bli 
medlem. Ett mycket starkt kvitto på vårt arbete 
och närvaro i hela landet.
• Statlig utredning föreslår att tillståndsplikt för 
kamerabevakning slopas, oerhört viktigt inte minst 
för framtida viltövervakning.
• 89 procent av den svenska befolkningen 
accepterar jakt enligt senaste SIFO-mätningen.
• Svensk Jakt nyheter slår rekord på rekord digitalt 
– stort intresse och många följare.

• Jägareförbundets roll i sjukdomsövervakning har 
stärkts under året bland annat avseende CWD och 
framtida beredskap.
• Jägareförbundet fick Kalmarregionens Klimatpris 
– Solrospriset.
• Regeringen tog 2017-12-15 ett steg i rätt riktning 
för rörelsehindrades lika rätt till jakt.
• Servicebolaget fortsätter rosa oss och kunderna 
med god mat, trevlig service, en rekordjulmarknad 
och klirr i kassan.
• Vårt arbete med småskalig försäljning och 
licensjakt på säl... Börjar nog också snart ge frukt

Om vi ska lyfta fram en viktig sak som vi 
måste bli mycket bättre på kommande 
år så är det att växa och bli fler medlem-
mar. När man ser vad vi tillsammans 
åstadkommit under bara 2017, så borde 
vi lyckas. För det finns all anledning att 
vara stolt jägare i förbundet.

Det gäller att du och jag vid alla tillfällen tar 
chansen att värva nya medlemmar. Har du
svårt för argumenten varför, så har du en lista
av framgångar ovan eller varför inte bara utgå 
från dig själv. 

Med varma jägarhälsningar 
Torbjörn Larsson & Bo Sköld

Vi Vill önSka en riktigt 
god Jul & gott nytt år!
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högSt acceptanS för Jakt i hela Världen!

Sedan 1971 har Sifo mätt svenskarnas acceptans för jakt. 
Då var acceptansen 70 procent. 2017 var den 89 procent!
 – Efter mätningen i år kan jag konstatera, att vi har högst 
acceptans för jakt i hela världen. Detta är unikt. Bara åtta 
procent var emot jakt och tre procent hade ingen åsikt, säger 
Svenska Jägareförbundets generalsekreterare Bo Sköld.

– Orsakerna till ökningen är säkert flera. Men i grun-
den går det inte att tolka siffrorna på annat sätt än att 
allmänheten har ett stort förtroende för jägarkåren 
och förbundet. Det känns bra, vi är mycket glada 
över resultatet och man känner sig stolt som jägare.

De viktigaste skälen till att acceptansen ökat, i en tid med stor 
urbanisering, beror sannolikt på ett genuint ökande intresse 
för lära mer om naturen, jakt och klimatsmarta val. Viltköttet, 
som inte bara är gott, uppfyller definitivt dessa intressen.
– Jägareförbundet har jobbat hårt för att sprida intresset för 
viltkött och för en hållbar förvaltning av viltet som resurs.
– Resultatet i Sifo-undersökningen visar också att Jägare- 
förbundet ligger rätt i sina ställningstaganden, sitt arbete och 
sin tonalitet i debatten. Vi vill att jägare ska vara stolta över sitt 
bidrag till viltförvaltningen och sin roll i samhället. Nu ser vi att 
vårt långsiktiga arbete ger resultat, säger Bo Sköld.
– Svenska Jägareförbundets ambition är att fortsätta utveckla 
viltförvaltningen i Sverige – i samarbete med andra organisa-
tioner och i samklang med samhället. Faktabaserad kunskap, 
en helhetssyn och hög etik är några viktiga pusselbitar för att 
behålla världens högsta acceptans.

ny utbildningSkatalog

En rykande färsk utbildnings-
katalog medföljer Svensk Jakt 
nummer 2-3 som kommer ut 
den 25 januari. I katalogen 
beskriver regionernas utbild-
ningsansvariga de utbildningar 
som finns för närvarande. Syftet 
med katalogen är att marknads-
föra kursverksamheten och de 
kursgårdar som finns runt om 
i landet. Katalogen kommer 
också att finnas på kontoren 
för användning på mässor och 
andra publika arrangemang.

Ulf Johansson, utbildningsansvarig

FoTo: moSTphoTiS

1   På jakt efter kunskaP – kurser från svenska jägareförbundet

på jakt efter 
kunskap
Kurser från Svenska Jägareförbundet 2018

ruSning till kurSer

Det nya bokningssystemet 
verkar fått genomslag och bok-
ningsläget är bättre än tidigare 
år för flera kurser som arrang-
eras på Öster Malma. Störst 
intresse är det för kurser som 
handlar om viltundersökning, 
styckning och tillvaratagande 
följt av några av skyttekurserna.

Siw Eriksson
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Jakten är Värd
4,5 milJarder kronor

Jaktvärdet i Sverige i sin hel-
het idag är 4,5 miljarder kro-
nor. Det konstaterar forskare 
från Sveriges Lantbruksuni-
versitet (SLU) i en studie.

– Det är viktigt att 
konstatera att jakten 
inte bara kan värderas 
i viltkött. Jaktglädjen 
eller rekreationsvär-
det är mycket viktigt. 
Utan den hade jakten 
inte sett ut som den 
gör idag, sa Fredrik 
Widemo, forskare på 
SLU under Sveriges 
Vildnads seminarium 
på Skansen.

Det uträknade jaktvärdet i Sverige i sin helhet är idag 4,5 mil-
jarder kronor. Att jämföra med 2,8 miljarder 1986/87. Siffrorna 
är fördelade på köttvärde (34 procent) och rekreationsvärde 
(66 procent). SLU:s forskning visar också att varje jägare i 
genomsnitt erhåller 61 kilo viltkött per person. Antalet jägare 
är färre än 2005 men de jagar något mer, i genomsnitt 20-26 
jaktdagar per år.

Forskarna har även kunnat konstatera vikande klövviltstam-
mar. Avskjutningen är idag ungefär hälften av vad den var 
under 1980- och 1990-talets toppar.
Jägarna överlag vill ha mer älg, vildsvin och kronhjort.
– Det är dock så att det inte är lika många som tidigare som vill 
ha fler vildsvin. När det gäller attityder till älg utmärker sig de 
värmländska jägarna där en klar majoritet önskar fler älgar. 
Samtidigt lägger jägarna i Värmland mer tid än övriga på att 
jaga älg. De har också hårdare restriktioner än övriga landet i 
sin avskjutning. Jägarna överlag, och speciellt i Värmland, vill 
också ha färre vargar. Läs mer på
https://jagareforbundet.se/aktuellt/forbundsnyheter/2017/12/rekreation-
viktig-del-i-jaktvarde-pa-45-miljarder-kr/

madeleine Lewander

5 121 Jägare Skänkte
647 540 kronor
till muSikhJälpen

Över 5 000 jägare bidrog i 
Musikhjälpens stora insamling 
mot barnsexhandel som pågick 
11-17 december. 

Jägaren Robin Brännemo star-
tade insamlingsbössan ”Jägare 
mot barnsexhandel” och resul-
tatet slog alla förväntningar. Tu-
sentals av Sveriges jägare deltog 
i Musikhjälpens och Radiohjäl-
pens stora insamling i kampen 
mot barnsexhandel. Trots att 
jägarkåren bara representerar 
några procent av Sveriges inne-
vånare så är resultatet impone-
rande. 5 121 jägare skänkte till-
sammans 647 540 kronor. Med 
det resultatet hamnade jägarnas 
insamlingsbössa på femte plats 
i topplistan. Totalt samlades det 
in drygt 74 miljoner kronor.

Under en veckas tid har Musik-
hjälpen valt att lyfta fram en 
undangömd humanitär kata-
strof där främst barn och unga 
kvinnor drabbas. Sändningarna 
i Sveriges Radio P3 och SVT har 
fokuserat på temat ”barn är inte 
till salu”. Insamlingen fortsätter 
fram till den 31 december så du 
kan fortfarande skänka pengar.

https://bossan.musikhjalpen.se/in-
samling/jagare-mot-barnsexhandel

FoTo: moSTphToS
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gratiS mätning aV ceSium i VildSVinSkött

Strålsäkerhetsmyndigheten betalar nu för laboratorieanalys av 
köttprover från vildsvin. Erbjudandet gäller kött från vildsvin i 
Södermanlands, Västmanlands, Uppsala, Dalarnas, Gävle-
borgs, Västernorrlands, Jämtlands och Västerbottens län.
Vildsvinsstammen var mycket begränsad i Sverige när Tjerno-
bylolyckan inträffade 1986 och i de områden som drabbades 
hårdast av de i radioaktiva nedfallet fanns inga vildsvin över 
huvud taget vid den tiden. Därför har cesiumhalter i vildsvin 
studerats endast sparsamt i Sverige.
På Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida finns instruktioner 
hur du skickar in köttprov från ett vildsvin. 
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/miljoovervakning/
radioaktiva-amnen/kostnadsfri-matning-av-cesium-137-i-vildsvinskott

tVå nya broSchyrer

Två nya broschyrer är under 
produktion och kommer att 
skickas till kontoren i januari.

Välkommen till naturen
ger en introduktion till den 
svenska naturen, allemansrätten 
och beskriver våra vanligaste 
vilda djur och fåglar. I projek-
tet ”Fler unga i naturen” som 
genomförts tillsammans med 
Svenskt Friluftsliv, var ett av 
uppdragen att ta fram en bro-
schyr som ska kunna översättas 
till olika språk. Användnings-
området är främst för integra-
tion, men kan även användas 
vid besök i skolor, eller vid mö-
ten där människor utan naturlig 
koppling till naturen närvarar.  

Välkommen till jakten 
är en broschyr som vänder sig 
till de som ännu inte börjat läsa 
till jägarexamen. Det primära 
syftet är att få fler att börja jaga. 
Den beskriver vad jakt är, hur 
man blir jägare och vilka möj-
ligheter Jägareförbundet ger till 
jakt, spänning och gemenskap. 
Broschyren kan användas vid 
mässor och aktiviteter hos kret-
sar, Unga Jägare och JAQT.

Chris Edman

Välkommen
till naturen!
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fJärde filmen om etik Vid Jakt med hund

För att vi ska kunna jaga på ett sätt som är effektivt, etiskt och 
rikt på upplevelser krävs att vi har tillgång till duktiga och 
vältränade hundar. För de flesta jägare är också jakten med 
hund något alldeles extra. I Sverige släpper vi våra jakthundar 
ungefär två miljoner gånger om året. Våra jakthundar tillhör 
de allra friskaste och mest välmående hundarna.
Jägare jagar för att de älskar naturen, av tradition, för att vi 
tycker om våra hundar, för spänningen, för att vi söker kun-
skap om viltet eller för att vi vill följa vår mat från skog till 
bord. Och för att umgås. Om detta och mer handlar vår fjärde 
film i serien Etik vid jakt med hund. 
https://jagareforbundet.se/aktuellt/forbundsnyheter/2017/11/nu-kan-
du-se-tredje-filmen-om-etik-vid-jakt-med-hund/
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Vi män måSte ta Vårt anSVar

Kampanjen #metoo är det väl ingen som har missat? Läs vad 
kommuniktionschef Magnus Rydholm och generalsekreterare 
Bo Sköld skriver på Jägarbloggen.
https://blogg.jagareforbundet.se/2017/12/03/vi-man-maste-ta-
vart-ansvar/

yrkeSnämnd för
naturturiSm bildad

Skolverket har nyligen fått i upp-
drag att lämna förslag till en ny 
inriktning mot naturturism på 
Naturbruksprogrammet. För att 
näringen ska kunna stötta en så-
dan inriktning bildades nyligen 
Naturturismens yrkesnämnd.

Yrkesnämnden ska represen-
tera organisationer knutna till 
näringen och vara ett samar-
betsorgan för att främja yrkes-
utbildning, fortbildning och 
rekrytering inom naturturism. 
Genom sitt breda uppdrag kom-
mer nämnden att fungera som 
ett branschråd.

I arbetet med att ta fram yrkes-
nämnden har flera organisa-
tioner deltagit, bl a Centrum 
för naturvägledning på SLU, 
Jägarnas Riksförbund och Natur-
bruksskolornas Förening, Visita 
och Sveriges Fiskevattenägare.

I styrelsen för Naturturismens 
Yrkesnämnd sitter:
Jesper Broberg (ordförande), 
Hushållningssällskapens förbund

Joakim Eriksson, Sveriges sportfiske- 
och fiskevårdsförbund

Per Jiborn, 
Svenska Ekoturismföreningen

Ulf Sterler, Svenska Jägareförbundet

Anna Graham, 
Svenska Turistföreningen

Anders Grahn, 
Sveriges Jordägareförbund 

Lollo Englund,
Sveriges Fisketurismföretagare 

FoTo: madELEinE LEwandEr

nyhetSbreV från de 5 Stora

Vill du ha Rovdjurscentret De 5 storas nyhetsbrev? 
Då kan du gå in och anmäla dig på
http://www.de5stora.com/om-rovdjuren/rovdjursnyheter/nyhetsbrevet-vittring/

Christina nilson-dag, informationsansvarig

Webbradio om bågJakt

Diskussionen kring bågjaktens 
vara eller icke vara går just nu 
het. Jägareförbundets jaktvårds-
konsulent Björn Sundgren har 
haft förbundets uppdrag att utreda bågjaktens lämplighet i 
Sverige. Han intervjuas i Svensk Jakts webbradio och passar på 
att döda några fördomar kring jaktmetoden.
https://svenskjakt.se/start/nyhet/forbundets-utredare-jag-tror-
att-bagjakten-ar-tillaten-inom-fem-ar/
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Streama JägarSkolanS lJudbok och filmer

Nu blir det enklare för Jägarskolans 
elever att lyssna på Jägarskolans ljudbok 
och de filmer som följer med i köpet av 
Jägarskolan. Materialet finns numera 
också samlat på Jägareförbundets hem-
sida vilket ger nya möjligheter att lyssna 
på ljudboken och titta på filmerna i 
mobilen. Du hittar materialet på
https://jagareforbundet.se/utbildning/extra/ 
eller via en QR-kod.
Ulf Johansson, utbildningsansvarig

VapenamneSti till Våren

Från 1 februari till och med 30 
april 2018 gäller en tillfällig va-
penamnesti i Sverige. 
Amnestin innebär att vapen 
och ammunition kan lämnas till 
polisen utan att inlämnaren be-
höver identifiera sig, eller uppge 
varifrån föremålen kommit, 
eller svara på några frågor om 
innehavet. Polisen tar dock inte 
emot sprängmedel eller andra 
explosiva ämnen.

Jan henricson, Svensk Jakt

fråga oSS om Juridik!

Åtelkamera, vad gäller? Får jag 
låna ut mitt vapen? Kan jakt-
arrendatorn göra så här? Ställ 
dina frågor och få svar i vårt nya 
juridiska frågeforum så svarar 
våra jurister Ola Wälimaa och 
Maria Johansson. Vanliga frågor 
och svar lägger vi framöver ut 
i frågeforumet vilket förhopp-
ningsvis kan hjälpa andra med 
samma frågeställningar att 
snabbt hitta svar. Frågeforumet 
hittar du under Jakten, Juridik 
på hemsidan.

olyckligt beSlut
om hJortkalVar

Regeringen har tagit beslut 
om att tillåta skyddsjakt på 
dov- och kronkalvar från 1 juli 
till 15 april. Varje jakträtts- 
havare får ta enskilda beslut 
om skyddsjakten, så länge 
djuren vistas på oskördad 
gröda eller i skogsplante-
ringar. Regeländringen träder 
i kraft 1 januari 2018.
– Vi tycker beslutet är olyck-
ligt på grund av att det är för alldeles generellt och missar dju-
rens biologi, samt rollen för den ordinarie viltförvaltningen, 
säger riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné.

Jägareförbundet anser att det hade varit en bättre lösning att 
förstärka den regionala rollen, ansvaret och mandatet som 
Länsstyrelserna med Viltförvaltningsdelegationer har. 
Grundsynen för Jägareförbundet är att jakt ska skötas under 
ordinarie jakttid. Då skapas bästa förutsättningar för en adaptiv 
viltförvaltning som leder mot uppsatta mål – som utgår ifrån 
viltets förutsättningar och andra intressen som jord- och skogs-
bruk. Skyddsjakt bör endast användas som nödlösning, för att 
undvika stora skador eller för att ta bort problemindivider.
https://jagareforbundet.se/aktuellt/forbundsnyheter/2017/11/olyckligt-beslut-
om-hjortkalvar/

FoTo: moSTphoToS
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Vargarna räknaS i Vinter – du kan bidra!

Under perioden 1 oktober-31 mars samlar länsstyrelserna i alla 
län i samarbete med Svenska Jägareförbundet vargspillning. 
Fram till den 8 december hade det samlats in 1 231 DNA-prover 
i Sverige. Länsstyrelsen 667 prover, jägarna 415 och övriga 149. 

Vinterns inventering kommer att ligga till grund för den nya 
omräkningsfaktorn för varg, det vill säga hur många vargar 
en familjegrupp motsvarar. Idag är omräkningsfaktorn 10. En 
teoretisk beräkning som forskare gjort säger att den siffran 
borde vara 8. Det skulle betyda att vargstammen skulle vara 20 
procent mindre än dagens officiella beräkning. Rovdjursfören-
ingen till exempel driver linjen att det finns betydligt färre var-
gar. Många jägare menar tvärt om att det finns betydligt fler. 
Naturvårdsverket har bestämt att inte tillämpa den teoretiska 
beräkningen utan att först kontrollera den mot verkligheten. 

Nu har vi därför en möjlighet att ta reda på hur 
många vargar det egentligen finns. Ju fler spillnings-
prover som samlas in, dess bättre resultat får vi. 

Länsstyrelserna noterar att det kommer få prover och rapporter 
från Fellingsbro-Näsby, Säffle, Munkfors, Hagfors, Filipstad och 
Årjäng. Det gäller såväl varg som lodjur. Jag hoppas att alla som 
är ute i markerna verkligen rapporterar familjegrupper av lodjur 
och vargspår samt givetvis samlar vargspillning. Enda anled-
ningen till att vi inte får någon lodjursjakt i vinter är att vi inte 
rapporterar det vi ser. På samma sätt är det med varg, ju fler vi 
hittar ju fler kan länsstyrelsen medge jakt på. 

Självklart är vi inte nöjda med hur rovdjursförvaltningen sköts 
i Sverige. Värmland och Örebro har alldeles för många rovdjur 
och för höga miniminivåer, men att inte visa just det för myn-
digheterna innebär enbart att vi straffar oss själva. Jag hör ofta, 
”länsstyrelsen har ingen koll”! Men jag vet att också de har en 
omöjlig uppgift om de inte får hjälp av oss jägare. 

Så min uppmaning till dig är, rapportera allt du ser 
och samla vargspillning. 

Gunnar Glöersen

Information om hur du går tillväga om du hittar vargspillning: 
https://jagareforbundet.se/vilt/rovdjursinventering/varg/spillningsinventering/instruktion-for-
insamling-av-varg-dna/

bättre förutSättningar 
för att minSka 
Vargkoncentrationer

Under en längre tid har Svenska 
Jägareförbundet verkat för att 
reglerna runt länsvisa minimi-
nivåer ska ändras. Förbundet 
har menat att systemet skapar 
inlåsningseffekter till dagens för-
hållanden i vargförvaltningen. 
Förbundet ville istället ha en 
miniminivå för hela rovdjurs-
förvaltningsområdet.

Och arbetet verkar ha gett 
resultat. I mitten av december 
meddelande Naturvårdsverket 
att man efter en remissrunda 
föreslår exakt det som förbun-
det ville ha.

– Från Svenska Jägareför-
bundets sida är vi nöjda 
med att Naturvårdsverket 
insett att dagens system 
gör det väldigt svårt att 
komma till rätta med de 
tätheter av varg som finns 
i vissa län. Nu hoppas 
vi att regeringen vidtar 
åtgärder och löser proble-
met, säger generalsekre-
terare Bo Sköld.

FoTo: moSTphoToS
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unikt material om SVenSka JägareförbundetS 
bildande deponerat till förbundet

Ett fullständigt unikt material om Jägareförbundets bildande 
har deponerats till Stiftelsen Svenska Jägareförbundets Jakt-
historiska samlingar.

Bergsrådet Carl Magnus af Robson räknas med all rätt som 
Jägareförbundets grundare. Han tog initiativ till det allra första 
mötet, den 3 april 1830, med förslag om bildande av ”Swenska 
Jägareförbundet”. Det historiska materialet från detta tillfälle 
har under alla år förvarats hos släkten af Robson. Nu har 
dokumenten med protokoll, brev, minnesanteckningar med 
mera med största glädje och tacksamhet mottagits som en 
deposition till Jägareförbundets stiftelse av Carl Magnus döds-
bo genom hans sonson sonson Carl H af Robson.

Handlingarna är viktiga för att förstå tankegångarna och bak-
grunden till att Jägareförbundet bildades just i denna tid. En 
kuriositet i materialet är bland annat en handritad skiss till för-
bundets sigill i form av en örn. En nästan 200-årig förlaga till 
dagens förbundslogotyp. Nu kommer stiftelsen att gå igenom 
handlingarna och även se till att de kopieras och förvaras på 
lämpligt sätt.

hans von Essen,
ordförande Svenska Jägareförbundets Jakthistoriska samlingar

Jägareförbundet får 
medel för ViltmatproJekt

Det var i februari som Jord-
bruksverket utlyste totalt sex 
miljoner för pilot- och samar-
betsprojekt som främjar vilt 
som lokal livsmedelsresurs samt 
stärker viltkedjan från natur till 
konsument. Förbundet ansökte 
och fick cirka 1,8 miljoner till 
fyra projekt:
 
• Ett projekt ska bidra till att 
jägarnas kunskaper i tillvara-
tagande ökar, så att vi får ut 
mer viltkött (vildsvinskött) på 
marknaden med högre kvalitet. 
En kortfilm med de viktigaste 
punkterna ska produceras.

• Ett projekt ska förbättra vild-
svinsköttets rykte som hållbart, 
nyttigt och läckert livsmedel. 

• En vild vecka i skolan, är ett 
pilotprojekt som ska utveckla ett 
skolkoncept för genomförande 
av vild vecka i skolor. Många 
unga vet knappt var maten kom-
mer ifrån, och vi hoppas sam-
tidigt att många blir nyfikna på 
att veta mer om naturen.

• Ett projekt ska lyfta fram vilt-
köttet som varumärkesbyggande 
för Sverige genom influcencers/
youtubers.

I alla projekt ingår samarbete 
med andra aktörer. Projekten 
drivs från Öster Malma, med un-
dertecknad som projektledare.
Christina nilson-dag, informationsansvarig

Upphovsmannen till de jakthistoriska samlingarna, Sven Lord, berättar 
för familjen af Robson hur väl depositionen passar in samlingarna på 
Öster Malma. Torsten Mörner hjälpte till att knyta kontakten.
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miniutStällning om Vilt för SVerigeS naturum

Svenska Jägareförbundet vill att fler upptäcker det vilda Sve-
rige. Utställningen ”Upptäck det vilda livet” är ett bidrag från 
Jägareförbundet till landets 33 Naturum i syftet att få fler unga 
att bli nyfikna på vår fantastiska natur och vilda djurvärld. Be-
sökaren ska få lära känna några av våra vilda djur närmare och 
lite om jaktens roll i viltförvaltningen.

I utställningen har vi lyft fram fem vanliga vilt; älg, rådjur, vild-
svin, hare och gräsand. Det är vilt som vi alla någon gång har 
sett eller kan få se. Vår ambition är besökaren får lust att veta 
mer om dessa och andra vilda djur. Målgrupp för utställningen 
är alla, men främst unga, cirka 10-12 år. Till utställningen finns 
material som trycksaker och övningar för till exempel skol-
klasser – ta Lilla jägarexamen, känn hur det är att bära ett 
älghorn på huvudet, och så vidare.

Det finns 33 Naturum runtom i landet, från norr till söder, 
som besöks av cirka två miljoner årligen. De lyder under 
Naturvårdsverket och tanken är att de är ”vägvisare ut i 
naturen och en arena med plats för olika röster.”

Utställningen har en yta på cirka 20 kvadratmeter och kan 
antingen ställas ut kvadratiskt eller avlångt. Den tar cirka fyra 
timmar att sätta upp för två personer. Utställningen håller nu 
på att bokas in via Naturvårdsverkets projektplats för landets 
Naturum. Hittills är det fem platser som bokats in och först 
ut är Hemavans Naturum som öppnar utställningen den 9 
februari 2018.  Upptäck det vilda livet kan även visas på andra 
platser, som till exempel länsmuseum. Att låna utställningen är 
kostnadsfritt, men frakten får man stå för själv. Har du frågor 
om utställningen eller tips på var du tycker den ska visas, kon-
takta undertecknad.  

Christina nilson-dag, informationsansvarig

proVledarträff 
i StockholmS län
 
Den 6 december genomförde 
Jägareförbundet Stockholms län 
och dess jägarexamensgrupp en 
informationskväll med länets 
provledare för jägarexamen.
Platsen var Svenska Kennel-
klubbens nya lokaler i Rotebro. 
Samtliga åtta provbanor var 
representerade och de allra 
flesta provledare var på plats. 

Det informerades och diskute-
rades aktuella frågor om länets 
provverksamhet. Bland annat 
konstaterades att det är fortsatt 
stort intresse att avlägga jägar-
examen och ”trycket” på prov-
banorna är stort. Under året har 
även provbanorna i länet haft 
besök av länets jägarexamens-
grupp som besiktat de delar 
av provbanan som använd vid 
jägarexamensproven.

henrik Falk, jaktvårdskonsulent

Öppna luckor

Exempel stationer

Ta sel�e

Illustration + text

Öppna lucka, kika in

Öppna lucka

Hur blir man
jägare?

Titthål älg äter 
äpple, blir till träd

Titthål kamou�erat 
djur, kan du se det?

Kuliss med hare 
och gryt med 
vildsvin

Lära sig om hur 
naturen fungerar

Ta hand om viltet 
när det är skjutet.
då gäller det att ha god hygien;  
rena händer och knivar

Lära sig om olika 

Lära sig om olika 
sätt att jagasätt att jaga

Hur blir man 
jägare?
För att få jaga behöver du 
jägarexamen, vapen, betala 
jaktkortsavgift och ha tillgång till 
jaktmark. Du måste veta vilka slags 
djur du får jaga och när på året det är 
tillåtet.  Men du måste ha fyllt 18 år för 
att få vapenlicens och ha en 
jägarexamen. 

Lära sig om vapen

Lära sig om vilka slags 
djur du får jaga och 
när på året det är tillåtet.

Träna skytte

Lära sig om olika 
sätt att jaga

För att få jaga behöver du 
jägarexamen, vapen, betala 
jaktkortsavgift och ha tillgång 
till jaktmark. Du måste veta 
vilka slags djur du får jaga och 
när på året det är tillåtet.  
Men du måste ha fyllt 18 år för 
att få vapenlicens och ha en 
jägarexamen. 

Vad lär man sig på jägarexamen?
Öppna luckorna och se

Vad lär man sig på 
jägarexamen?
Öppna luckorna 
och se

Hur blir 

     
      

      m
an jägare?

Lära sig om vilka slags 
djur du får jaga och 
när på året det är tillåtet.

Lära sig om vilka slags 
djur du får jaga och 
när på året det är tillåtet.

Träna skytte
Visa respekt för det 
fällda viltet, 
jaktkamrater och de 

Visa respekt för det 

Lära sig om vapen

Visste du att älgen kan plantera äppelträd? 
Eftersom älgen gärna äter äpplen och sen bajsar 
ut kärnorna, kan det bli nya äppelträd.

Om du vill se en hare, 
passa på tidigt på 
morgonen eller på 
kvällen, alltså vid 
skymning och gryning.

-Är dom farliga? Nej, de 
undviker helst 
människor. Det är inte 
ofta man ser vildsvin på 
dagen. De är vaksamma 
och håller sig dolda i 
skyddande vegetation 
under dagarna.

Ve
m

 gö
mmer sig här?

medlemSSerVice 
Stänger mellan 
Jul och nyår

Medlemsservice stänger 
fredag den 22 december 

klockan 16.00 och öppnar 
tisdag den 2 januari
klockan 08.30 igen.
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enklare att Jaga för funktionSnedSatta

Under snart tio års tid har Svenska Jägareförbundet arbetat för 
att göra det lättare för människor med funktionsnedsättning 
att kunna jaga. Den 14 december beslutade regeringen om en 
ändring i Jaktförordningen som förbättrar omständigheterna. 
Ändringen träder i kraft 1 juli 2018.

Förbundet har under längre tid drivit ett projekt om tillgänglig-
het, debatterat i tidningar, gjort skrivelser och uppvaktat såväl 
förra som nuvarande regeringen i frågan. Därtill har Jägare-
förbundets länsföreningen i Norrbotten arbetat aktivt med 
länsstyrelsen för att få tryck i frågan. Enträget arbete brukar ge 
resultat. Så också i denna fråga.

Tidigare har det inte uttryckligen stått i Jaktförordningen att 
länsstyrelser får lämna dispens för människor med funktions-
nedsättning för att kunna jaga alla arter i jakttidtabellen.
– En del länsstyrelser har lämnat dispens medan andra inte 
gjort det. Genom ändringen blir det nu tydligt att länsstyrel-
ser får lämna dispens, vilket är ett steg framåt. Men det krävs 
fortfarande att jägare med funktionsnedsättning måste begära 
dispens i alla de län där de ska jaga, säger Rikard Södergren 
som arbetar med tillgänglighetsfrågor åt Jägareförbundet.

– Vi välkomnar ändringen av förordningen. Det är ett 
steg åt rätt håll, men det måste göras mer. Det finns 
ingen anledning att jägare med funktionsnedsättning 
ska diskrimineras i jakten. Jag hoppas att regeringen 
nu fullföljer arbetet så att vi slipper denna onödiga 
byråkrati som bara som drabbar människor med  
handikapp, säger generalsekreterare Bo Sköld.

Stort engagemang bland 
hundanSVariga i dalarna

Den 28 november var de hund-
ansvariga i Dalarnas kretsar 
inbjudna till en träff i Leksand. 
Hundansvariga från 13 kretsar 
mötte upp och det fanns många 
ämnen att behandla, bland an-
nat Jägareförbundets jakthunds-
organisation, målbild 2020, 
etikfrågor och hur utbildningen 
ska läggas upp för att stödja 
NVR-organisationen.

Avsikten är att ge kretsarna en 
tydligare roll när det gäller jakt-
hundsfrågor. Utbildningen delas 
upp i flera steg, där kretsen 
exempelvis kan bjuda in nå-
gon instruktör som informerar 
ett par timmar i olika ämnen, 
exempelvis mentalitet, lydnad, 
spår första hjälpen för hundar, 
4 lätta steg ( Jägareförbundets 
lydnadsutbildning), eftersök 
och fysisk träning. Upplägget 
ger kretsen möjlighet att bjuda 
in medlemmar till en eller flera 
träffar där dagordningen styrs 
av kretsmedlemmarnas behov. 
Kretsen ordnar med det praktis-
ka och tar ansvar för ekonomin.

Nu är det upp till kretsarna att 
återkomma med önskemål om 
ämnen som känns viktiga och 
som kompletterar de som redan 
finns. Deltagarna uppmanades 
också att se samarbete över 
kretsgränserna som en möjlig-
het i uppdraget med att skapa 
ett mervärde för Jägareförbun-
dets medlemmar.

Ulf danielsson, hundansvarig dalarna

FoTo: madELEinE LEwandEr
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poSitiVa rapporter om utSatta fJällgäSS

Under sensommaren sågs ovanligt många av Projekt Fjällgås 
utsättningsfåglar i häckningsområdet i Arjeplogsfjällen. De 
verkade hålla ihop större flockar än vad vi är vana vid och 
flockarna gav ett intryck av att vara mycket sammansvetsade. 
Under hösten sågs det relativt få utsättningsfåglar i Sverige och 
en gnagande oro började smyga sig på – vad hade hänt?

Men den 3 november kom det överraskande och positiva rap-
porter från Tyskland. En flock på 24 av årets utsättningsfåg-
lar dök upp i Disselmerch i Tyskland. Området är ett Natura 
2000-område och naturreservat som sköts av organisationen 
ABU (Arbeitsgemeinschaft Biologischer Umweltschutz).
Denna flock är i särklass den största grupp av unga utsättnings-
fåglar som setts utanför Sveriges gränser. Flocken är homogen 
med mycket stark sammanhållning och gässen verkar inte 
bry sig om att söka sällskap med andra gåsarter. Våra erfaren-
heter från tidigare år är att om utsättningsfåglar färdas i större 
flockar så är sannolikheten att de kommer tillbaka till häck-
ningsområdet större än om de färdas i små grupper.

Det svenska fjällgåsprojektet tog snabbt kontakt med olika 
aktörer i Tyskland, bland annat tyska jägareförbundet (DJV) 
och NABU (BirdLife Tyskland) för att undvika missförstånd 
i kommande diskussioner. Det visade sig att i området råder 
strikt jaktförbud på gäss, men grågäss får jagas på angränsande 
fält. Händelsen fick stort genomslag i tysk media, till och med 
rikstäckande tidningar och TV uppmärksammade flocken.

niklas Liljebäck, projektledare

Skicka material 
till nyhetSbreVet
målet med det interna 
nyhetsbrevet är att det ska 
komma ut den sista freda-
gen i varje månad. Skicka 
gärna material och bilder 
till malou Kjellsson på 
malouk@telia.com. 

nya Stadgar
i hela förbundet

Efter årsstämmans beslut 2017 
att se över stadgarna i hela 
organisationen från kretsar till 
förbund har en arbetsgrupp  
tillsatts som ska föreslå för-
bundsstyrelsen ett förslag 
under våren 2018. 

Anders Iacobaeus från för-
bundsstyrelsen och underteck-
nad leder arbetet och i gruppen 
ingår Mikael Samuelsson från 
region norr, Affe Nilsson från 
mitt och Tore Stening från syd. 
Även regionchefen Peter Ledin, 
jaktvårdskonsulenten Stefan 
Holm och administratören Kris-
tina Bergman ingår. 

Kontakta arbetsgruppen om du 
har synpunkter på stadgarna så 
vi kan ta tillvarata dem! Under 
stämman 2018 kommer för-
bundsstyrelsens förslag att före-
läggas och beslut fattas så passa 
på att göra din röst hörd.

ola wälimaa, förbundsjurist

FoTo: niKLaS LiLJEBäCK

En flock med utsättningsfåglar i häckningsområdet den 29 juli. 
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efterlySning! 
har du Samlat in proVer till forSkning? 

Svenska Jägareförbundet får regelbundet frågor om jägare kan 
samla in prover till forskning och sjukdomsövervakning. Det 
kan handla om allt från spillning, hår och blodprover till hela 
djur. Vi vill nu samla information om alla jägarnas bidrag till 
forskning och övervakning på hemsidan. Vilka insamlingar 
som pågår, vad samlas in och varför? Inte minst vill vi, allt 
eftersom, kunna berätta om resultaten på samma plats.
Idag kontaktar den som vill få hjälp med en insamling ofta för-
troendevalda eller tjänstemän i den del av landet där proverna 
ska samlas in. Det kan vara ett bra sätt att få igång en insam-
ling, men vi saknar en samlad bild av jägarnas alla bidrag. 

Från och med 2018 kan du som bidrar till en insamling kon-
takta undertecknad, forskningskommunikatör Bodil Elmhagen 
(bodil.elmhagen@jagareforbundet.se). Det jag behöver veta är 
vad ni ska göra och vem som vill få proverna insamlade. Har 
du bidragit till en insamling tidigare år? Mejla mig och berätta 
om det, så kan vi få med information om äldre insamlingar.

Bodil Elmhagen, forskningskommunikatör

ViltöVerVakningen
på gotlandS län

Rapporteringsåret 2016-2017 har 
jägarna liksom tidigare år rap-
porterat ganska bra men vissa 
kretsar kan bli betydligt bättre. 
Länet som helhet har en svars-
frekvens på 61 procent. Norra 
och Östra kretsarna har i stort 
sett 100 procent svarsfrekvens.
Rådjursavskjutningen har varit 
relativt stabil de senaste fyra 
åren. Den höga siffran förra året 
kan bero på att två kretsar hade 
mycket dålig rapporterings-
areal. Vid så låga svarsfrekvenser 
har de inkomna rapporternas 
avskjutning stor betydelse vid 
uppräkningen för kretsens totala 
avskjutning. Avskjutningen av 
fälthare fortsätter att minska vil-
ket sannolikt återspeglar utveck-
lingen av stammarna. Fältfågeln 
visar också på en nedåtgående 
trend, speciellt tydligt hos fasan. 
Om det beror på minskade stam-
mar eller färre som rapporterar 
kan diskuteras. 

Ett stort tack till alla 
jägare som rapporterar 
vad ni skjutit och på så 
sett hjälper till att få fram 
bra underlag för jakten 
och viltets förvaltning!

Claes Lindström, jaktvårdskonsulent
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nyheter på mina Sidor

Numera kan du se dina kursbokningar, printa ut kursintyg och 
försäkringsintyg på Mina Sidor på jagareforbundet.se. Dess-
utom kan du som tidigare ändra kontaktuppgifter, betala din 
medlemsavgift och lägga in värvningar i jägarskolan.

När du åker utomlands och jagar behöver du det försäkrings-
intyg som bevisar att du som medlem i Jägareförbundet har en 
giltig ansvarsförsäkring. Tidigare fixade förbundets medlems-
service det men nu kan du få det direkt i handen och slippa 
oroa dig för postgången. Intyget finns på svenska, engelska, 
tyska och franska, bara några knapptryckningar bort.

Mina Sidor hittar du på www.jagareforbundet.se och du log-
gar in med din epostadress och lösenord. Behöver du ett nytt 
lösenord till Mina Sidor kan du enkelt klicka på ”Glömt lösen-
ord” och ange den epostadress som finns registrerad i vårt 
medlemssystem för att få ett nytt.

helena Schnackenburg, marknadsansvarig
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regeringen har fortSatt förtroende 
för SVenSka JägareförbundetS arbete

Regeringen beslöt den 
18 december att bevilja 
Svenska Jägareförbundet 
bidrag ur viltvårdsfonden 
för förbundets fortsatta 
arbete med att leda och 
organisera delar av jakten 
och viltvården, det så kall-
lade allmänna uppdraget. 

Regeringen beviljar Jägareförbundet drygt 52 miljoner kronor 
ur viltvårdsfonden fördelat på ett antal utpekade verksamhets-
områden, där förbundet på begäran ska bistå Naturvårdsver-
ket med stöd och underlag i jakt- och viltförvaltningsfrågor. 
Det rör arbetet med viltkött, rovdjur som björn, järv, lo och 
kungsörn – men inte varg. I klövviltsförvaltningen ska förbun-
det föreslå operativa åtgärder och strategier för framtiden.
– Våra förslag när det gäller vildsvinsförvaltningen har lyfts 
fram, och det gäller även förvaltningen av dov och kron, säger 
Magnus Rydholm, Jägareförbundets kommunikationschef.

Förbundet ska även medverka vid myndigheters behov av 
snabb mobilisering, vilket bland annat sker i Jämtland där 
Jägareförbundet hjälper SVA, Statens veterinärmedicinska 
anstalt, med insamling av prover för att lokalisera djur om kan 
vara smittade av CWD, chronic wasting disease. Regeringens 
beslut är ettårigt och följer i stort tidigare års beslut som rör 
det allmänna uppdraget.

– Det är positivt att regeringen befäster att förbundet ska leda 
och organisera delar av jakten och viltvården, och lyfter fram 
det förbundet gör, säger Svenska Jägareförbundets general-
sekreterare Bo Sköld i en kommentar.
– Vi konstaterar att regeringen i beslutet lyfter fram vårt arbete 
med Handlingsplan Vildsvin och Vildsvinsbarometern. De är 
två centrala verktyg för utvecklingen av vildsvinsförvaltningen. 
Vi vet att metodiskt och faktabaserat arbete ger resultat. För-
bundet har i decennier byggt upp samhällets förtroende och 
acceptans för svensk jakt och viltvård. Detta bekräftas i reger-
ingens beslut och Sifo-mätningar om acceptansen för jakt.

Boo westlund, Svensk Jakt

beStäll preSenter till 
de Som aVgår i StyrelSer 

Snart är det dags för årsmöten. 
Vad passar bättre än att ge de 
avgående en fin present som 
tack för insatsen? Klart de ska 
ha Jägareförbundets örn på! 
Botanisera i webbutiken.
www.jagareforbundet.se/butik

helena Schnackenburg, marknadsansvarig

Vill du Se bättre
i Vintermörkret?

Jägareförbundets medlemmar 
får fina rabatter på pannlampor 
från Petzl. 25 procent rabatt på 
massor av pannlampor, fick-
lampor och annat användbart.
www.jagarshoppen.se

helena Schnackenburg, marknadsansvarig

tröttnat på dikeSkörning?

Volkswagen har nio modeller 
med permanent fyrhjulsdrift. 
Jägareförbundets medlems-
förmån ger åtta procent rabatt 
på nya bilar.

helena Schnackenburg, marknadsansvarig
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