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Vi jobbar för dig som medlem!
Det är tack vare Svenska Jägareförbundet och våra medlemmars inverkan som vi kan jaga 
i ett av världens allra bästa jaktländer. Ju fler medlemmar som ansluter sig till förbundet, 
desto starkare blir vår röst i samhällsdebatten kring jakt och viltvård. Det är vårt gemensam-
ma arbete som gör att du kan fortsätta släppa hunden på din jaktmark och kan bedriva 
jakt och viltvård präglad av god etik. Som medlem får du även en rad fördelar, exempelvis  
11 nummer av tidningen Svensk Jakt per år, ansvars- och olycksfallsförsäkring, eftersöks- 
och rovdjursförsäkring för din hund samt många fina medlemsrabatter och erbjudanden. 

Vi hoppas att du vill vara med och bidra till att Sverige fortsätter att vara ett fantastiskt jakt-
land. Läs mer om vårt medlemskap på vår hemsida eller kontakta oss om du har några frågor!

Jägareförbundet Värmland
Jägareförbundet Värmland verkar i en otroligt vacker och varierande natur, med allt 
från lågfjällsliknande terräng i norr till det mer utbredda och småbrutna skogs- och 
åkerlandskapet i söder. Länet är knappt två miljoner hektar stort och utgör drygt fyra 
procent av landets yta. 

Med knappt 8 000 medlemmar är Jägareförbundet Värmland bland de större länsför-
eningarna i Svenska Jägareförbundets organisation. De huvudsakliga jaktformerna i vårt 
län är älgjakt med lös hund, jakt med drivande hund på rådjur och hare samt bäverjakt. 
Vi för också våra medlemmars talan gentemot myndigheter och politiker, till exempel 
kring frågor som rör varg och andra rovdjur.

Trofébedömning
Människan har samlat troféer lika länge som hon jagat. Drivkraften har såväl nu som 
då varit att hedra de bytesdjur som jakten gett. I förhistorisk tid kanske trofésamlandet 
samtidigt var ett sätt att visa människans jaktförmåga. Idag vet vi att bra troféer snarare 
är en måttstock och ett signum för en god viltförvaltning.

För frågor eller mätning, kontakta vårt kontor i Karlstad eller någon av trofébedömarna 
som du hittar på vår hemsida. 
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CinemagrafiFotogalleri Webb-ikon360º panorama

Utforska broschyren med GoZee-appen på en smartphone eller surfplatta och  
hitta 360° panorama, fotogallerier, cinemagrafier, direktåtkomst till webben och via 
augmented reality.

GoZee: hur du kommer igång på 30 sekunder
1. Gå till App Store eller Google Play, skriv in  

”GoZee” i sökfältet och ladda ner appen till  
din smartphone eller surfplatta.

2. Öppna appen och använd den  
på sidorna med GoZee-ikonen.

GoZee-appen gör broschyren levande
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www.ulvsbysmadjursklinik.com

Jägartorpet – en jaktlig resurs
Jägartorpet, beläget nordväst om Storfors, är Jägareförbundet Värmlands flaggskepp. 
Här kan de som inte naturligt har tillgång till jaktmarker jaga på de cirka 4 600 hek-
taren. På vår arrenderade jaktmark prioriterar vi aktiviteter för ungdomar, kvinnor 
och nyblivna jägare. För att delta i Jägartorpets jaktliga aktiviteter krävs medlemskap i 
Jägareförbundet och en jägarexamen.

De flesta jakter som genomförs på Jägartorpet är jakt med lös hund. Vi jagar rådjur, räv 
och hare med drivande hund och älg med ställande hund. Samtliga jakter genomförs 
med pedagogiskt inslag, det innebär att det läggs större fokus på genomgångar före 
och efter respektive såt. Det viktigaste på Jägartorpet är att få vara med och uppleva en 
trevlig jaktdag som är säker, välorganiserad och spännande.

Vill du veta mer om lockjakt, viltvård eller styckning? Varje år genomförs ett antal  
kurser på Jägartorpet och dessa är öppna för alla medlemmar.
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Beredskap dygnet runt, året om!

Arvika 010-122 87 00, Kristinehamn 010-122 87 20
Sunne 010-122 87 40, Säffle 010-122 87 60 

Ring oss och boka

Det kompletta alternativet för både stor- & smådjur 
en del av Jordbruksverket
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Studiefrämjandet är 
Svenska Jägareförbundets studieförbund!

Kontakta oss!
niclas.kilhage@studieframjandet.se

0550-80872

Vilken utbildning vill ni ha?
Studiefrämjandet kan hjälpa er med:

Vilket stöd vill ni ha?
Studiefrämjandet kan hjälpa er med:

• Jaktriggen (ett verklighetsanpassat träningsskytte för jakt) • 
• Skyttesimulatorn • Utrustningar för handladdning • 

• Duktiga skytteinstruktörer och ledare • 
• Lokaler på många ställen i Värmland • Mässtält, projektor mm •

• Jägarskolan • Praktiskt jaktskytte •
• Handladdning • Skytteinstruktörsutbildning
• Skjutledarutbildning • Viltundersökaren •

• Tillvaratagande • Jaktutbildningar 
t ex Vildsvinsjakt, hjortjakt, lockjakt på räv •

• Ledarutbildning • Föreningskunskap •

Ett brett utbud av utbildningar
Funderar du på att börja jaga eller vill du vidareutbilda dig inom jakt? För att få licens 
för jaktvapen krävs en godkänd jägarexamen och vi erbjuder ett stort utbud av jägar-
examenskurser i samverkan med Studiefrämjandet. 

Jägarexamensutbildningen ger dig en bred kunskap om viltarter, lagstiftning, skytte, 
tillvaratagande av vilt och olika jaktformer. Vi står också till tjänst med en skjutsimu-
lator som jägarskolorna får använda kostnadsfritt. Med denna kan man analysera an-
läggningen, avfyrningen och var skottet träffar. En instruktör kan enkelt se vad man 
gör för fel och korrigera tekniken. 

Genom Jägareförbundet kan du även utbilda dig till jaktledare eller till eftersöksjägare. 
Du kan delta i skytteutbildningar och gå kurser i viltförvaltning eller andra påbygg-
nadsutbildningar. 
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www.moelvenskog.se

Vi vill köpa ditt timmer. 
Är det certifierat  
betalar vi extra. 

Våra sågverk behöver timmer. Därför vill vi göra affärer med dig. 
Har du certifierat timmer får du dessutom en extra bonus för det. 

Är din skog ännu inte certifierad kan vi hjälpa dig med de 
åtgärder som behövs för att den ska bli det. Det räcker med ett 
möte där vi går igenom regelsystemet. Sedan sköter vi resten och 
du kan direkt börja leverera certifierat timmer.  

Ring 010-122 65 00 så hjälper vi dig.

”Jägarexamensutbildningen ger dig en bred kunskap om viltarter, 
lagstiftning, skytte, tillvaratagande av vilt och olika jaktformer.” 
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VART ÄR ÄLGSTAMMEN 
I VÄRMLAND PÅ VÄG?
Kom ihåg att det är du och dina 
jaktkamrater i älgskötselområdet som 
påverkar utvecklingen mest.

• Ni sätter målen
• Ni gör planerna
• Ni jagar
• Ni inventerar

FÖLJ UTVECKLINGEN PÅ WEBBEN
Rapportering och statistik på www.algdata.se
Rovdjursinventering på www.rovbase.se
Information på www.lansstyrelsen.se/varmland/vilt
Rapportera rovdjursobservationer på www.skandobs.se

Facebooksidan Viltförvaltning Värmland

Vilttelefon: 010-224 71 40
mån-fre kl. 9-12

vilt.varmland@lansstyrelsen.se

Älgjakten i Värmland  
– en högtid där vi tar ansvar
Älgjakten är den största jaktliga högtiden i Värmland. Vi tar semester, de utflyttade 
kommer hem igen och barnen är lediga från skolan. Redan på morgonsamlingen vid 
brasan känner man hur spänningen stiger.

Förutom att njuta av denna folkfest arbetar vi på Jägareförbundet Värmland för en 
meningsfull älgjakt, den är kopplad till rovdjursförvaltningen. Älgen är en av våra  
nationalsymboler som representerar stora kulturella, sociala och ekonomiska värden 
och kräver en reglerad förvaltning.

Våra riktlinjer finns sammanfattade i den älgpolicy som Jägareförbundet tagit fram. Vi 
vill att älgstammen ska hålla en hög kvalitet, att älgjakten ska genomföras med etik, 
att förvaltningen ska vara grundad på fakta och att vi når samförstånd genom dialog. 
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Värmlands krona
Sedan 1902 tillverkar 
Norma Precision i 
Åmotfors ammunition med 
en stolthet och ett kunnande 
utöver det vanliga. 
Nu utvecklar vi framtidens 
ammunition med samma 
engagemang. 

Produkter att lita på från Nordens största tillverkare av ammunition för jakt och sport

• Blyfri 
• Högt BC
• Chockeffekt
• Mycket hög 

restvikt

• Knockdown-effekt
• God djupverkan
• God restvikt

• Extremt högt BC
• Hög energiavlämning
• Pålitlig djupverkan

För alla typer av jakt För vildsvins- och 
drevjakt

För jakt på längre avstånd

Svenska Jägareförbundets grundläggande syn på älgen och  
älgförvaltningen kan du läsa i vår älgpolicy på jagareforbundet.se
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VARFÖR JAGAR VI?
Förr var jakten ett sätt att överleva. Idag är jakten ett sätt 
att komma nära naturen och få ta del av det överskott 
som naturen ger, få följa näringskedjan från gräset till 
grytan med ekologiskt kött.

VAD KRÄVS FÖR ATT FÅ JAGA?
För att få licens för jaktvapen krävs en godkänd jägarex-
amen. En komplett jägarexamen består av såväl teore-
tiska som praktiska prov. Du måste också betala en årlig 
avgift till staten, alltså lösa det s k jaktkortet. Informa-
tion om detta hittar du på Naturvårdsverkets hemsida. 
För den som ännu inte avlagt jägarexamen är uppsikts-
jakt ett bra alternativ. 

VAR FÅR MAN JAGA?
Den som äger mark har också jakträtt på marken och 
har rätt att överlåta eller upplåta jakträtten till andra. 
Jakt förekommer i större eller mindre omfattning på i 
stort sett all mark där jakt går att bedriva. Många gånger 
krävs också medlemskap i en förening för att få delta i 
jakten inom ett visst område.

10 SNABBA FRÅGOR OM JAKT
Är du grön på jakt?  
Nedan har vi samlat vanliga frågor och svar. 

VAD FÅR MAN JAGA?
Regeringen beslutar om vilka arter som får jagas och 
när. Det finns olika jakttider för olika viltarter och de 
varierar mellan olika delar av landet. 

HUR MÅNGA JAGAR?
I Sverige finns nästan 300 000 jaktkortslösare, varav 
drygt 150 000 också har valt medlemskap i Svenska  
Jägareförbundet. 

MED VAD FÅR MAN JAGA?
Vilket vapen som får användas bestäms av vilket viltslag, 
vilken tidpunkt och vilket jaktsätt du tänker använda. 
Vid jakt på vissa viltarter, t ex älg, kronvilt och björn, får 
endast kulvapen användas. För att få vapenlicens måste 
du som regel vara minst 18 år gammal och ha godkänd 
jägarexamen. Utöver det får du inte ha begått allvarli-
gare brott och du måste ha tillgång till godkänd vapen-
förvaring. Med godkänd vapenförvaring menas ett sä-
kerhetsklassat vapenskåp där ammunition och vapen 
förvaras när de inte används. 
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NÄR FÅR MAN JAGA?
Sverige har olika jakttider för olika viltslag, tiderna  
varierar också för olika delar av landet.  Det är regering-
en som fastställer jakttiderna. Några viltarter får jagas 
dygnet runt men det finns undantag. Älgen t ex, den får  
jagas från och med en timme före solens uppgång fram 
till solens nedgång. 

ALLT SOM BEHÖVS FÖR ATT JAGA?
Du måste ha löst statligt jaktkort, du måste ha vapenli-
cens eller lånelicens, vi rekommenderar att du har jägar-
försäkring (något du får på köpet när du blir medlem i 
Svenska Jägareförbundet) och du måste ha tillgång till 
jaktmark. Rent praktiskt ska du ha sköna och funktions-
dugliga kläder (med någon lämplig signalfärg), gärna en 
bra handkikare, ett praktiskt skjutstöd och enkelt hund-
koppel. Det sistnämnda är praktiskt både för att koppla 
upp hundar och för att dra skjutet vilt med. För din egen 
säkerhet är det bra om du har mobil eller komradio,  
jagar du ensam bör du berätta för någon vart du ska.     

10 SNABBA FRÅGOR OM JAKT

VILKA OLIKA TYPER AV JAKT FINNS DET?
I Sverige jagar vi ofta med lös hund, därutöver är smyg-
jakt, vakjakt, grytjakt och drevjakt vanliga jaktformer. 
Vid fågeljakt används ibland stående hundar eller träd-
skällare, andra jaktformer kan kräva andra typer av 
hundar.

VAD INNEBÄR ETT EFTERSÖK?
Eftersök görs när ett vilt djur är skadat. Skadan kan ha 
uppkommit genom kollision med motorfordon, genom 
att ett avlossat skott inte lyckats så som det var tänkt 
eller helt enkelt genom att viltet upptäckts skadat.  
Ett eftersöksekipage består oftast av en skytt och en 
hund, och dessa ska vara tränade i att spåra upp skadat vilt. 

Läs mer om varför och hur vi jagar på Svenska Jägareför-
bundets hemsida www.jagareforbundet.se 
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Välkommen in till oss! 

Vi finns på Strågatan 3 i Karlstad (Gräsdalen). 
Det kan hända att alla är ute samtidigt så ring  

gärna innan om du vill vara säker på att någon finns inne.

Adresss 
Jägareförbundet Värmland 

Strågatan 3 
653 43 Karlstad

Telefonnummer till kontoret 
010-584 71 52

Medlemsservice (för frågor om medlemskort, fakturor adressändringar,  
försäkringar etc): 020-22 00 10 eller medlem@jagareforbundet.se

Årjäng
Tel 0573-71 10 30 
E-post arjang@vvds.se 
Web www.vvds.se

DET NATURLIGA 
VALET I SKOGEN


