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Antagen vid styrelsemöte 2013-05-17 
 
 
ÄlgÄlgÄlgÄlg    

Den nya älgförvaltningen ställer till viss del nya krav på oss jägare och andra berörda 
aktörer. Viktigt är att förvaltningen bygger på lokala beslut. Jägareförbundet 
Värmlands arbetsplan för den nya älgförvaltningen är ett komplement till Svenska 
Jägareförbundets handlingsplan älg. Den ska ses som ett redskap för att säkerställa 
det lokala perspektivet och som ett stöd för länsföreningens & kretsarnas roll i deras 
viktiga arbete med att förvalta älgstammen i länet.  
 
 
För att ta tillvara medlemmarnas intresse för älgjakt och förFör att ta tillvara medlemmarnas intresse för älgjakt och förFör att ta tillvara medlemmarnas intresse för älgjakt och förFör att ta tillvara medlemmarnas intresse för älgjakt och för    att uppnå att uppnå att uppnå att uppnå en långsiktig en långsiktig en långsiktig en långsiktig 
och hållbar älgförvaltning i länet ska Jägareförbundet Värmland:och hållbar älgförvaltning i länet ska Jägareförbundet Värmland:och hållbar älgförvaltning i länet ska Jägareförbundet Värmland:och hållbar älgförvaltning i länet ska Jägareförbundet Värmland:    
    

• arrangera årliga möten med jägarnas representanter i 
älgförvaltningsgrupperna 

• initiera & stötta kretsarna i deras arbete med sina respektive 
älgförvaltningsgrupper 

• verka för en ökad kunskapsnivå genom att initiera utbildningar inom 
Älgförvaltningsområdena & Älgskötselområdena  

• verka för att foderskapande åtgärder tillämpas i skogsbruket 
• verka för att jägarnas intressen bevakas på bästa sätt i länets 

Viltförvaltningsdelegation  
• vara samordnare för nomineringsprocessen av jägarrepresentanter till 

älgförvaltningsgrupperna i länet 
• verka för att Viltdatarapportering är 80 % av den jaktbara ytan i Värmland 

inom 3 år 
• verka för att spillningsinventeringar genomförs på 80 % av den jaktbara ytan 

i Värmland baserat på 2 års-intervaller 

 

För att ta tillvara medlemmarnas intresse för älgjakt och fFör att ta tillvara medlemmarnas intresse för älgjakt och fFör att ta tillvara medlemmarnas intresse för älgjakt och fFör att ta tillvara medlemmarnas intresse för älgjakt och förörörör    att uppnå att uppnå att uppnå att uppnå en långsiktig en långsiktig en långsiktig en långsiktig 

och och och och lokallokallokallokal    älgförvaltning ska älgförvaltning ska älgförvaltning ska älgförvaltning ska jaktvårdskretsenjaktvårdskretsenjaktvårdskretsenjaktvårdskretsen::::    
    

• arrangera årliga möten med jägarrepresentanterna i 
älgförvaltningsgrupperna och där framföra medlemmarnas åsikter 

• arrangera årliga möten med medlemmarna i kretsen angående 
klövviltförvaltningen 

• upprätta kommunikationsvägar till älgskötselområdena och enskilda jaktlag  



 

 

• aktivt delta i arbetet med att hitta jägarrepresentanter till 
älgförvaltningsgrupperna som företräder oss, Jägareförbundet. Detta enligt 
fastställd nomineringsprocess 

• verka för ökad kunskap i klövviltförvaltningen 
• verka för ökad användning av viltdata 

    

JägarrepresentanternaJägarrepresentanternaJägarrepresentanternaJägarrepresentanterna    i älgförvaltningsgrupperna, i älgförvaltningsgrupperna, i älgförvaltningsgrupperna, i älgförvaltningsgrupperna, som företräder Jägareförbundet som företräder Jägareförbundet som företräder Jägareförbundet som företräder Jägareförbundet 
VärmlandVärmlandVärmlandVärmland, ska:, ska:, ska:, ska:    
    

• på bästa sätt föra jägarnas talan 
• veta vad jägarna i området tycker i de frågor som Älgförvaltningsgruppen ska 

diskutera & fatta beslut om (delta i årliga möten arrangerade av 
jaktvårdskretsen/kretsarna) 

• vid behov adjungera ”experter” samt innan möten konsultera länsföreningen 
i de frågor där osäkerhet råder 

• vid behov ange avvikande mening i beslut inom älgförvaltningsgruppen som 
går mot förbundets och jägarnas åsikter. Därmed förs frågan upp till 
Viltförvaltningsdelegationen/Länsstyrelsen  

• verka för att spillningsinventeringar genomförs vartannat år i respektive 
älgförvaltningsområde  

• vidarebefordra älgförvaltningsgruppens tagna beslut till länsföreningen & 
älgansvarig jaktvårdskonsulent 

 

JägarJägarJägarJägarnas nas nas nas representrepresentrepresentrepresentant ant ant ant i Viltförvaltningsdelegationeni Viltförvaltningsdelegationeni Viltförvaltningsdelegationeni Viltförvaltningsdelegationen    ska:ska:ska:ska:    
    

• på bästa sätt föra jägarnas talan 
• bevaka & verka för att älgvårdsfondens medel används på bästa sätt för 

jägarna 
• verka för att fällavgiften för älg hålls på lägsta möjliga nivå 
• verka för att länets övergripande riktlinjer för älgförvaltningen medger en 

meningsfull jakt oavsett rovdjurspredation 
 

VildsvinVildsvinVildsvinVildsvin    

I Värmlands län har vildsvinen etablerat sig på flera platser och stammen är under 
utbredning. I detta skede är det viktigt att från början få en förståelse och samsyn i 
vildsvinsförvaltningen, detta i samverkan med övriga intressenter.  
Samtidigt är det av yttersta vikt att få till stånd en kontrollerad, livskraftig och frisk 
population, anpassad till de lokala förutsättningarna.  
Svenska Jägareförbundets nyligen antagna handlingsplan vildsvin ska ses som ett 
komplement till Jägareförbundet Värmlands arbetsplan för klövviltförvaltningen i 
länet. 



 

 

För att För att För att För att på bästa sätt på bästa sätt på bästa sätt på bästa sätt ta tillvata tillvata tillvata tillvara medlemmarnas intresse för vildsvinsra medlemmarnas intresse för vildsvinsra medlemmarnas intresse för vildsvinsra medlemmarnas intresse för vildsvinsjaktjaktjaktjakt    och för att få och för att få och för att få och för att få 
till stånd en sund vildsvinsförvaltning i länet till stånd en sund vildsvinsförvaltning i länet till stånd en sund vildsvinsförvaltning i länet till stånd en sund vildsvinsförvaltning i länet ska Jägareförbundet Värmland:ska Jägareförbundet Värmland:ska Jägareförbundet Värmland:ska Jägareförbundet Värmland:    
 

• under 2013 verka för att Handlingsplan vildsvin marknadsförs på bästa sätt 
• under 2013 arbeta föra att Handlingsplan vildsvin implementeras i 

kretsarnas arbete (gäller de kretsar som har vildsvinsetablering)  
• under 2013 verka för att förbundsstyrelsens målsättning om att minst 33% av 

alla jaktvårdskretsar som berörs av vildsvin har genomgått 
vildsvinsutbildningen och har en etablerad samverkan med lokala parter 

• senast februari 2014 utvärdera arbetet i länet med Handlingsplan vildsvin 
och därefter revidera arbetsplanen för 2014 

 

För att För att För att För att på bästa sätt på bästa sätt på bästa sätt på bästa sätt ta tillvata tillvata tillvata tillvara medlemmarnas intresse för ra medlemmarnas intresse för ra medlemmarnas intresse för ra medlemmarnas intresse för vildsvinsvildsvinsvildsvinsvildsvinsjaktjaktjaktjakt    och för att få och för att få och för att få och för att få 
till stånd en sund vildsvinsförvaltning lokalt till stånd en sund vildsvinsförvaltning lokalt till stånd en sund vildsvinsförvaltning lokalt till stånd en sund vildsvinsförvaltning lokalt ska ska ska ska jaktvårdskrets som berörs av jaktvårdskrets som berörs av jaktvårdskrets som berörs av jaktvårdskrets som berörs av 
vildsvin:vildsvin:vildsvin:vildsvin:    
    

• under 2013 vara väl förtrogen med vad Handlingsplan vildsvin innebär 
• under 2013 arrangera sitt första vildsvinssamråd i enlighet med 

Handlingsplan vildsvin 
 
 
Denna arbetsplan gäller tills vidare men revideras våren 2014 då även övriga 
klövviltarter som berör länet ska ingå. 
 
 
 
Styrelsen Jägareförbundet Värmland 2013-05-17 
 


