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Information och Styrelsen har haft 6 st protokollförda möten under året. Kontakten med  

opinion media, radio, TV samt lokalpressen är god. Jägareförbundet Värmland har 

under året skickat ut flera pressmeddelanden och haft ett antal inslag i 

media. 

 
 

Medlemmar 9 544 st (9 891 st) medlemmar kunde noteras vid juni 2012. Detta är en 
minskning med 347 st medlemmar jämfört med föregående år.  Bland 
jaktkortslösarna i länet var 68,4 % medlemmar i Jägareförbundet 
Värmland, vilket är en minskning med några procent. De kvinnliga 
medlemmarna minskar lite och ungdomar ökar lite i Värmland. Det var 
844 st (898 st) kvinnliga medlemmar och 998 st (969 st) 
ungdomsmedlemmar. Det är viktigt för Jägareförbundet att värva nya 
jägare och göra dem till medlemmar! 
 
T.o.m. 2012-12-31 har 13 954 st (13 973 st) jägare löst statligt jaktkort i 
Värmland vilket är stabilt jämfört med föregående år.  
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Årsstämman  Jägareförbundet Värmlands årsmöte hölls den 17 mars i Kils Arena. Vid 

årsmötet deltog ca 110 st medlemmar som valda ombud, styrelseledamöter, 

övriga medlemmar, särskilt inbjudna gäster och personal verksamma inom 

länet. Ordförande på stämman var Georg Forsberg, kommunstyrelsens vice 

ordförande i Kils kommun. Från Svenska Jägareförbundet deltog både 

kommunikationschef Lotte Lydeking, GS BO Sköld och vår ledamot Stefan 

Lindskog, Säffle. Länsstämman beslutade om nytt medlemskoncept och 

stadgeändringar. Fem motioner och en proposition behandlades. 

 
 

Förtjänsttecken Roland Kylén, avgående kretsordförande Årjäng och Lars-Åke ”Pastorn” 

Jansson, Edsvalla tilldelades Länsföreningen Värmlands Rockslagsmärke i 

Guld. På länsförbundsstämman överraskades även Lennart Johannesson 

med att tilldelas Länsföreningen Värmlands Rockslagsmärke Guld 

Bo Ynger, Sysslebäck avgående kretsordförande Finnskoga-Dalby Jvk, Per-

Olof Persson, Finnskoga-Dalby Jvk, Rolf Johansson, Finnskoga-Dalby Jvk, 

Hans Olsson, avgående kretsordföranden Karlstad-Hammarö Jvk, Lasse 

Eriksson, Karlstad-Hammarö Jvk, Håkan Kylander, Karlstad-Hammarö Jvk, 

Kenneth Skynsveen, Kil-Forshaga Jvk, Göran Johnsen, Grums Jvk och Lars 

Gustavsson, Grums Jvk tilldelades Länsföreningen Värmlands Rockslags-

märke i Silver. Anita Pettersson, tidigare administratör, tilldelades 

Länsföreningen Värmlands Rockslagsmärke i brons samt en litografi för 

lång och trogen tjänst. 

 

För sina insatser på skjutbanan fick Kristoffer Persson, Bertil Kainulainen 

och Christian Andreasson boken ”Älgen”, författare Rolf Svensson. 

Tillsammans utgjorde de segrande lag vid jaktskytte-SM 2011. Individuelle 

segraren i Länsälgskyttet 2012, Jon-Ola Hagström från Stöllet 

uppmärksammades liksom Monica Andersson från Västra Ämtervik, 

länsmästare i Eftersök 2012. Då lagskytten Kristoffer Persson också blev 

individuell länsmästare i jaktskytte, fick han hämta ytterligare en 

utmärkelse. Diplom och stipendiet ur Wallenbergska fonden tilldelades 

Torsby jaktvårdskrets för deras brinnande engagemang och arbete med 

ungdomsverksamheten i kretsen. 

 
 

Jaktskytte LM i jaktskytte arrangerades av Arvika Jsk. Vinnare i mästarklassen blev 

Bertil Kainulainen, Glaskogen Jsk, med Christian Andreasson från Arvika 

på andra plats och Tomas Österberg, Glaskogen Jsk, på tredje plats. 

Jägarklassen vanns av Ove Dahlén från Arvika och på andra plats kom 

Jimmy Johansson.  

SM i jaktskytte arrangerades i Nässjö den 11-12 augusti. Bästa värmländska 

placering blev Christian Andreasson med en tredje plats i de individuella 

skyttegrenarna.  
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Länsälgskyttet genomfördes som vanligt inför älgjakten. Individuell vinnare 

blev Hans Albinsson, Rinnens VVO med 140 poäng. Vinnare ”Lag Mindre” 

blev Visnums Kils Norra Älgjaktsförening, ”Lag Mellan” gick segern till 

Tossebergs VVO och ”Lag Större” vanns av Ovansjö VVO. Ledamot Bo 

Nilsson och jvk Anders Fredriksson bevakar jaktskyttet 

 

 
Utbildning  Utbildningsverksamheten 2012 har ökat jämfört med föregående år. Vi har 

arrangerat en mängd olika utbildningar. Exempel på dessa är jaktledare- 

och björnjaktsutbildning, lockjakt på räv samt kurser i 

viltvårdsområdeslagstiftning. Våra olika temakvällar, framförallt om 

vildsvin med även kronhjort, blir allt mer populära. Totalt har våra olika 

utbildningar och temakvällar lockat 490 deltagare. En stor satsning har 

skett gentemot länets jaktskyttebanor för vilka det anordnades två st 

skjutledare utbildningar med totalt 35 st deltagare samt en 

skytteinstruktörsutbildning med totalt 10 st deltagare. 

Under 2012 genomförde Studiefrämjandet Värmland/Bergslagen 194 

arrangemang i olika former i samverkan med representanter för jägarna. 

Det totala antalet studietimmar uppgick till 4 637 tim och antalet deltagare 

till 2 670 st. Omkring 60 av dessa arrangemang hade anknytning till 

jägarskolan, vilket är en ökning. 

 
 

Jägarexamen Tillsammans med Studiefrämjandet har Jägareförbundet under året 

genomfört 60 st jägarskolor. Detta är en skaplig ökning mot förra året. 

Jägarskoleverksamheten hade totalt 462 deltagare, varav 28 % var kvinnor! 

Jägarskolorna har haft tillgång till skyttesimulator vilket har varit mycket 

uppskattat och gett positiva effekter. Simulatorn har också varit flitigt 

använd av olika typer av jägarkonstellationer.  

 
Ledamot Bo Nilsson och jvk Anders Fredriksson bevakar utbildning. 
 
 

Jägartorpet  Verksamhetsresultatet för Jägartorpet visar på ett betydligt sämre resultat 

för 2012. Den främsta orsaken till detta är den vattenskada som inträffade i 

februari. Tyvärr blev inte vattenskadan helt åtgärdad förrän i oktober, 

veckan före den första jakten. Detta medförde att flera av de planerade 

aktiviteterna inte kunde genomföras och därav sprack också den planerade 

målsättningen med anläggningen vad avser kurser, jaktarrangemang och 

uthyrning. En beräkning av förlusten på grund av vattenläckan är i 

storleksordningen ca 81 000 kr 

Om vi delar upp verksamheten i viltprovytan och anläggningen så kan vi 

konstatera att det är anläggningens omkostnader som är det stora 

problemet, även under ett normalår.  
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Antalet älgjakter för målgruppen var 9 st. Det genomsnittliga antalet 

deltagare var ca 10 st jägare. Utöver detta arrangerades två kontaktjakter i 

länsföreningen och Svenska Jägareförbundets regi.  

Varje har- och rävjakt har varit öppen för alla medlemmar i länsföreningen, 

en möjlighet som borde nyttjas mer.  

Anläggningen har besökts av ca 200 personer som bedrivit olika former av 

verksamhet. Totalt har 22 funktionärer varit verksamma i olika grad under 

verksamhetsåret vid Jägartorpet och lagt ner sammanlagt ca 100 

arbetsdagar. Utöver planerad verksamhet så har sex arbetsdagar vid 

anläggningen genomförts. Gräs har klippts, sly röjts, städning och tillsyn 

har utförts veckovis utifrån en särskild ansvarslista.  

Ett stort tack är på sin plats till alla som varit med som funktionärer och 

bidragit till att Jägartorpets verksamhet fortsatt har utvecklats. Vidare så ska 

också alla markägare med Bergvik Skog/STORA ENSO i spetsen ha en 

eloge för att de upplåter markerna till verksamheten på ett förtjänstfullt 

sätt. Samarbetet med Storfors jaktklubb har fortsatt på ett bra sätt också 

detta år. Tack även till våra sponsorer som omnämns på vår hemsida 

www.jagartorpet.net.  

 
Ledamot J-O Ragnarsson och jvk Olof Nilsson bevakade Jägartorpets 
ärenden under 2012. 
 
 

Älgförvaltning Den totala älgavskjutningen i länet jaktsäsongen 2012/2013 är 6486 älgar. 

Av dessa var 2829 st kalv vilket ger en kalvavskjutning på 43,6 %.  Andelen 

tjur av vuxna älgar som fälldes blev 53 %. 

Älgbetesprojektet i Geijersholm, inom Hagfors Jvk, fortlöper som tidigare. 

I projektet utnyttjas kraftledningsgator till att skapa älgfoder. Det är Bergvik 

skog och Fortum som upplåter sina marker till denna studie och för 

projektets fortlevnad förlängdes avtalet med ytterligare ett år.  

I början av året fastställde Viltförvaltningsdelegationen gränsdragningen 

för de 10 st älgförvaltningsområdena som vi har i länet. Dessa 

administreras och förvaltas av Länsstyrelsen i Värmland. Det finns dock en 

del av länet som förvaltas av Länsstyrelsen i Dalarna. Detta område sträcker 

sig från Rörbäcksnäs i Dalarna i norr till Gustavsfors i Värmland i söder 

och kallas Malung Västra ÄFO. Berörda jaktvårdskretsar på båda sidor 

länsgränsen och även markägarsidan överklagade gränsdragningen. 

Överklagan sändes in till Naturvårdsverket undertecknat Finnskoga-Dalby, 

Norra Ny och Hagfors jaktvårdskretsar och markägaren Bergvik-Skog AB.  

 I skrivande stund har inget beslut angående överklagan kommit från 

Naturvårdsverket. 

Jägareförbundet Värmland fick huvuduppdraget att samordna arbetet med 

att föreslå namn på jägarrepresentanter till respektive älgförvaltningsgrupp 
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i länet, totalt 33 st. Till att leda detta arbete utsågs 10 st sammankallande, en 

för varje ÄFO, med stöd av jaktvårdskretsarna. De hjälpte till med att få 

fram lämpliga personer att åta sig uppdraget, genom att låta alla berörda 

jaktlag i resp. ÄFO lämna förslag, som sen lämnades till länsföreningen 

och vidarebefordrades till Länsstyrelsen. Markägarsidan fick uppdraget att 

ta fram förslag på sina egna representanter.  

I början av februari fattade Länsstyrelsen beslut om vilka som skulle 

representera jägar- respektive markägarintresset i de olika 

älgförvaltningsgrupperna (ÄFG).  

I juli fick Länsstyrelsen ändra sitt beslut vad avser gränsdragningen för 

norra änden av Fryken-Glafsfjorden ÄFO. Anledningen var att den delen av 

älgförvaltningsområdet låg i Torsby kommun. Om gränsen inte ändrats 

hade det inneburit att hela Fryken-Glafsfjorden ÄFO, från Lekvattnet i norr 

till Klässbol i söder, hade haft septemberjakt. I och med förändringen blev 

jaktstarten för älg som vanligt i området, den andra måndagen i oktober. 

Under februari och mars genomfördes en omfattande informationsturné 

”Älgförvaltning i samverkan” runt om i länet. Initiativtagare till 

arrangemanget var Jägareförbundet Värmland i samarbete med 

Länsstyrelsen, Skogsnäringen och LRF. Syftet med turnén var att informera 

jägare och övriga intresserade om den nya älgförvaltningen. Totalt deltog 

649 st personer på dessa tio platser runt om i länet. 

Ledamot Ingemar Tönnberg och jvk Jessica Larsson ansvarade för 

Älgförvaltningen under 2012 

 

Viltförvaltnings- Jägareförbundet Värmlands ordförande Lennart Johannesson är en av 15 

delegationen  delegater i länets Viltförvaltningsdelegation (VDF).  

Under början av årets beslutades om älgförvaltningsområdesindelningen 

(ÄFO) som beskrivits ovan. Senare under våren beslutades om ledamöter i 

dessa ÄFO:n s.k. älgförvaltningsgrupper (ÄFG).  

Länsstyrelsen har med utgångspunkt från de kalkyler som tagits fram över 

förvaltningskostnader samt den ingående balans som finns i älgvårds-

fonden föreslagit fällavgifter på 400 kr för vuxen älg och 100 kr för kalv. 

Beslutet avser jaktåret 2012/2013. Jakttiden på älg i länet förlängdes även till 

sista februari. Septemberjakt inom hela ÄFO:n tillämpades i norra delarna 

av länet, och ledde till en justering mellan ÄFO-gräns mellan Sunne och 

Torsby. 

Den s.k. utökade skyddsjakten på stora rovdjur behandlades under början 

av året. En viktig förändring är att Lst ges möjlighet att ta beslut om 

skyddsjakt på eget initiativ under vissa förutsättningar.  
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Nationell Förvaltningsplan för varg är färdigställd under våren. Synpunkter 

som Länsstyrelsen lämnat i processen är att det saknas konkreta 

förvaltningsåtgärder som bidrar till att uppnå de resultat som planen syftar 

till. Planen kommer successivt att utvecklas. 

Helen Lindahl och Lars Plahn från Naturvårdsverket informerade om 

NVV:s uppdrag gällande genetisk förstärkning. Naturvårdsverket ville öka 

synligheten och samverkan på regional nivå och träffa företrädare för 

jägarorganisationer, markägare samt Viltförvaltningsdelegationerna i 

länen.  

Ett särskilt möte hölls med oss på JF Värmland, JRF och LRF dagarna före 

jul. Alla var skeptiska till detta att medverka till förankring om genetisk 

förstärkning om inte rejäl minskning sker av antalet vargar i Värmland. 

I slutet på året förordnades Kurt Borg, JRF som ersättare för jakt- och 

viltvårdsintresset i VFD, efter framlidne Hans-Bertil Granevald 

 

Rovdjur  Jägareförbundet Värmland har under året, på uppdrag av medlemmar och 
lokala medlemsorganisationer, som vanligt arbetat intensivt med 
rovdjursfrågan.  
 
Länsordföranden Lennart Johannesson, Thomas Fröman och flera andra i 
styrelsen samt jaktvårdskonsulenterna med Gunnar Glöersen i spetsen, har 
på olika nivåer varit engagerade i rovdjursfrågorna. 
 
Politiker, myndigheter, jägare och allmänhet har informerats om rovdjurs-
situationen och om den absoluta nödvändigheten av nya och politiska 
beslut och verklig förändring inom länet  
 
I början av 2012 var all vargjakt stoppad till följd av beslutet som 
tillkännagavs den 17 augusti 2011. Det var dåvarande miljöminister Andreas 
Carlgren (C) och jordbruksminister Eskil Erlandsson (C) som meddelade 
jaktstoppet, som skulle bli tillfälligt. Regeringen ändrade då vargjakts-
beslutet från hösten 2009 och tog bort taket på 210 vargar och licensjakten. 
Kvar skulle enl. vad som sas vara en ”utökad” skyddsjakt som inte har gått 
att tillämpa i praktiken. NVV medgav 32 vargar * i skyddsjakt, men 
Miljödepartementet meddelade Länsstyrelserna att vara kraftigt restriktiva 
pga. att man ansåg att EU-kommissionen bevakar varje del av den svenska 
rovdjurspolitiken. Länsstyrelserna i Mellansverige medgav endast om ett 
fåtal skyddsjakter vintern (2011-)2012. 
 

* Värmland hör till Mellersta rovdjursförvaltningsområdet. 
Naturvårdsverket beslöt 2012 att tilldela området en högsta kvot på 25 
vargar för skyddsjakt. Mellersta och Norra rovdjurs-
förvaltningsområdet har tillsammans fått en kvot på 32 vargar, varav 
sju i det norra. 
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Oavsett detta innehöll de nya avsnitten i jaktförordningen lydelsen att 
länsstyrelsen kan fatta beslut om skyddsjakt. Där står att ”beslut om 
skyddsjakt kan utnyttjas om allvarlig skada uppstår, eller om det finns stor 
sannolikhet att allvarlig skada kommer att inträffa”. Detta har utnyttjats 
sparsamt eller inte alls! 

 

Under året fick berörda länsstyrelser peka ut 10-11 revir lämpliga för 
utsättning av vargvalpar från djurparker i varglyor, för att förstärka 
vargstammens genetiska status. Naturvårdsverket har nu svårigheter att få 
tillstånd från markägare/jakträttshavare när man nu vill sätta ut vuxna 
vargar som flyttats från norra Sverige och kommande utsättning av valpar. 
Den genetiska förstärkningen genom valputsättning misslyckades under 
2012 pga. av att inga tikar märktes. 

 

De två viktigaste händelserna under 2012 var att Förvaltningsplanen för 
varg togs fram av NVV i juni 2012 och att rovdjursutredaren L-E Liljelund 
skulle lämna sitt slutbetänkande för att fastslå gynnsam bevarande-status 
våren 2012. Rovdjursutredningens slutbetänkande ”Mål för rovdjuren” 
presenterades i början av april 2012. Utredaren har tidigare föreslagit en 
gräns på 450 vargar i Sverige, förutsatt att de inte är starkt inavlade. Han 
föreslår att det målet ska nås först 2024. Under den tiden var det tänkt att 
Naturvårdsverket skulle få ordning på inavelsproblemet. Naturvårdsverket 
har gjort tre försök att förbättra vargstammens genetik genom att flytta 
vargar från Norrland söderut. Alla misslyckades. Vargarna vände snabbt 
tillbaka norrut. 

 

I oktober 2012 bollade miljöministern Lena Ek (C), åter över vargfrågan till 
Naturvårdsverket. Lite senare i november 2012 efterlyste regeringen att 
Naturvårdsverket nu skulle presenterat sin bedömning av gynnsam 
bevarandestatus för varg i Sverige, som grundar sig på åratal av forskning i 
projektet Scandulv. Naturvårdsverket presenterade då ett spann för 
gynnsam bevarandestatus (GYBS) för varg i Sverige. Det kan nås vid 380 
vargar under förutsättning att 7 vargar kommer in genom naturlig 
invandring eller utsättning under en 10 års period. Eller kan även nås vid ett 
antal om 180 vargar, om 8 vargar genom naturlig invandring eller 
utsättning kommer in i stammen. Skillnaden är alltså en (1 st) genetiskt 
obesläktad varg tillförs stammen. Miljöminister förordade nivå på en 
gynnsam bevarandestatus i den nedre delen av spannet, det vill säga att vi 
vill ha en situation med färre vargar, med bättre genetisk variation. Detta 
kräver högre invandringstakt och/eller kontinuerligt fortsatta åtgärder för 
genetisk förstärkning. Svenska Jägareförbundet, med Gunnar Glöersen i 
spetsen, har kraftigt ifrågasatt kravet på en hög invandringstakt. Kritiken 
består i att underlaget som Naturvårdsverket använt sig av är felaktigt. Det 
innebär att gynnsam bevarandestatus lättare kan nås med lägre 
invandringtakt och därmed också färre vargar. 
 
Lars Furuholm, länsstyrelsens rovdjursansvarige har varit en central profil i 
rovdjursförvaltningen i Värmland. Han har varit jordnära, visat sympati för 
de berörda i länet och ibland varit ganska frispråkig. Han har under året 
ersatts av Maria Falkevik, Värmlands Nysäter, som tidigare jobbat med 
rovdjursfrågor i Västra Götaland. Enheten har även förstärkts av en ny 
vilthandläggare Fredrik Wilde, tidigare tf. rovdjursansvarig i Örebro. 
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Under december 2012 skrevs det att Naturvårdsverket kan komma att ge 
klartecken för vargjakt. Avsikten var att minska inaveln i vargstammen. 
Enligt forskarna är det möjligt att stärka stammen genetiskt genom att rikta 
jakten selektivt mot de mest inavlade vargarna. Beslutet kom om urvalsjakt 
30 januari 2013 och påbörjades på 8 alfadjur och 8 andra vargar i reviret, 
men avbröts 6 februari efter att sk. bevarandeintressen överklagat till 
kammarrätten och begärde inhibering. Det fälldes endast 3 av 16 vargar. 
 
Exempel på aktiviteter och händelser kring rovdjursfrågan; 
 
Vargstammen i länet gick från 14 till 10 föryngringar och berördes av 20-22 
vargrevir vårvintern 2012. 
 

I början av januari hade ordförande Lennart Johannesson och 
jaktvårdskonsulent Gunnar Glöersen med anledning av den under hösten 
havererade vargförvaltningen möte med Landshövding Eva Eriksson och 
rovdjursanvarige Lars Furuholm ang. hur bef. lagstiftning kan tillämpas för 
skyddsjakt i länet. Detta var dagen innan Länsstyrelsernas möte med 
Miljödepartementet och NVV, knappt en vecka senare hölls årets första 
Rovdjursråd på SJF. 

 

Under våren och försommaren ökade aktiviteten bland andra aktörer som 
ACT (och Folkaktionen Ny Rovdjurspolitik) med manifestation i Hagfors 
24 mars samt Karl Hedins turné runt Mellansverige t ex 18 april i 
Kristinehamn där ordförande Lennart Johannesson deltog i en frågestund 
tillsammans med Karl Hedin.  

 

Under maj arbetade Jägareförbundet Värmland med utkast på 
länsstyrelsens framtida handlingsplan för stora rovdjur, utifrån nuvarande 
lagstiftning. 

 

Det turbulenta läget i vargfrågan ledde till att Jägareförbundet Värmland 
tillsammans med Svenska Jägareförbundet arrangerade ”vargmöten” i 
Torsby och Filipstad den 17 juni och den 18 juni i Dalsland. Medverkande 
var Torbjörn Lövbom, ledamot i Förbundsstyrelsen och ordf. i SJF 
Rovdjursråd. GS Bo Sköld och Riksjaktvårdskonulent Daniel Ligné. 

 

I början av juli hölls nästa möte i SJF Rovdjursråd.  

 

Jägartorpet fick även i år internationellt besök i samband med älgjakt där 
Svenska Jägareförbundet bjudit in deltagare från FACE, för att visa den 
skandinaviska löshundsjakten, och rovdjurens påverkan på denna 
jaktkultur. Syfte är att resp. land ska förstå hur jakten fungerar i 
Skandinavien och att man kan göra samarbeta gentemot EU 
 
Möten och träffar har skett med olika riksdagspolitiker från hela landet. 
 
Björnjakt: För första gången inventerades björnstammen i Värmland 
genom spillningsinsamling. Länsstyrelsen inventerade de värmländska 
björnarna från 21 augusti till sista oktober i samarbete med 
Jägareförbundet. Två björnar fick fällas i Torsby och Hagfors kommun och 
startade 21 augusti. Båda fälldes på samma ställe uppe vid Örsjön norr om 
Sysslebäck.  
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Lodjursjakt: Värmland fick en tilldelning på 7 st lodjur 2012, lika som 
föregående år. Jakten gällde hela Värmlands län, och endast ske med vapen 
under tiden 1 mars 2012 till och med den 31 mars 2012. Jakten var uppdelad 
i två zoner första veckan. 8 mars var alla lodjur fällda och jakten avlyst. 
 
Ordf. Lennart Johannesson, med biträdande Tomas Fröman och jvk 
Gunnar Glöersen bevakade Rovdjursfrågorna under 2012. 
 
 

Viltövervakning Under året gjordes en satsning för att höja andelen rapporterad areal vad 

gäller övrigt jaktbart vilt till viltdata.se. Satsningen innebar att tre personer 

projektanställdes för att kontakta viltvårdsområden, älgskötselområden och 

andra jaktområden för att påminna om rapporteringen samt upplysa om 

hur viktigt det är att det fällda viltet rapporteras. Målsättningen var att få 

upp rapporteringen till en nivå som innebar att mer är 30 % av 

jaktmarksarealen i Värmland rapporteras.  

 

Målsättningen nåddes mycket knappt. För jaktåret 2011/2012 rapporterades 

i Värmland ca 31 % av arealen. Vi får verkligen hoppas att det finns en 

fördröjningseffekt i satsningen så att en avsevärt högre andel av arealen 

rapporteras jaktåret 2012/2013. När andelen rapporterad areal är så låg som 

den är i Värmland är det stor risk att vår statistik ifrågasätts och om inte vi 

visar med statistiken att arter jagas så kan behovet av jakten ifrågasättas. 

Viltprovtagarna är en organisation som startades under 2012 av SJF. 

Organisationen är ett samarbete mellan Jägareförbundet och SVA som 

första samarbetspartner. Målet med Viltprovtagarna är att det ska finnas ett 

rikstäckande nät av personer som kan bistå med att få in prover och 

information rörande vilda djur, eller bara rapportera om vad som sker hos 

viltet. 

Viltprovtagarna arbetar länsvis genom Jägareförbundets länsföreningar, 

med en kontaktperson per länsförening som genom en grupp intresserade 

medlemmar inom länet kan samla in prover för olika projekt, eller 

rapportera i önskad information om vilda djur. 

Den första insamlingen som Viltprovtagarna ombetts hjälpa till med är 

fortsättningen på Sveriges övervakning av rävens dvärgbandmask. Detta ska 

ske genom insamling av rävspillning. Insamlingens mål för Värmland är 

att minst 285 st rävspillningsprov inskickats före 30 juni 2013. Vid årsskiftet 

var endast 15 st spillningsprover inskickade från Värmlands län. 

Insamlingen av rävspillning finansieras av Jordbruksverket och 

ersättningen är 50 kr per godkänt prov. Ersättningen tillfaller 

länsföreningen för att användas på lämpligt sätt. 

Under hösten har även insamling av björnspillning skett. Målet med denna 

insamling är att få en översikt av antalet individer och könsfördelning för 

björnstammen i Värmland. Resultatet av DNA-analysen är utlovat att 

presenteras under våren 2013. 
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Under älgjakten 2012 har några jaktlag i rovdjursområden samlat in älghår. 
Målet med denna insamling är att spåra eventuella halter av stresshormon i 
håret från älgar som levt i områden med stora rovdjur. Frågan man söker 
svar på med undersökningen är alltså: Blir älgar märkbart stressade av att 
leva med stora rovdjur? Resultatet ska presenteras i en avhandling men det 
är oklart när denna planeras vara klar.   

 

Ledamot Tomas Fröman och jvk Anders Fredriksson ansvarade för 
viltövervakningsfrågan under 2012. 
 

 

Kontoret Den 14 september anordnade Jägareförbundet Värmland-Örebro 

tillsammans med Mellanskog ett s.k. ”Öppet hus” i anslutning till lokalerna 

på Strågatan 3. Det fanns 22 st utställare på plats som bidrog till en lyckad 

eftermiddag med runt 700 besökare! Jägare, skogsägare och allmänhet tog 

del av det vi och våra samarbetspartners och kollegor hade att erbjuda. 

Viltkött för avsmakning och till försäljning och inte minst Gunnar 

Glöersen:s demo av finstyckning av rådjur. Detta gav, tillsammans med 

representanter för utbildning och Jägarexamen, försäljning av vapen, 

jaktkläder och andra jakttillbehör, en bra bild av hela kedjan av viltkött från 

skogen till tallriken.  

Elever från Södra Viken Skog och Transportgymnasium bjöd besökarna på 

en spektakulär motorsågsshow. På plats fanns även Affe Nilsson från 

Länsföreningen Örebro. Han serverade 150 portioner vildsvinskebab med 

hjälp av sitt medhavda ”utekök”. Vildsvinskebaben var mycket god och ett 

uppskattat inslag! 

Vidare hade Länsföreningen stor hjälp av jakt- och viltvårdseleverna från 

Forshaga Akademin som på ett alldeles ypperligt sätt skötte om allt från 

servering till parkeringsvaktande.  

Vi hoppas på en upprepning av framgången nästa år och tack till alla som 

hjälpte till och gjorde arrangemanget möjligt!  

 

Jakthundar  Hundverksamheten har under 2012 bestått i lydnads- och eftersökskurser. 

Totalt har 193 st hundägare deltagit i någon av Värmlands 

hundutbildningar under året. Totalt har vi 12st hundinstruktörer i 

Värmland. 

 

Länsmästerskapet i Eftersök arrangeras av vinnande krets. Arrangör i år 

var Sunne jaktvårdskrets och hölls söndagen den 12 augusti. Det var ett 

mycket bra arrangemang som Sunnekretsen bjöd deltagarna på, med lite 

extra svårigheter utmed spåren. Totalt deltog 10 st eftersöksekipage och 

konkurrensen var hård. Endast fem poäng skiljde mellan 1:a och 3:e platsen. 

Vinnare för andra året i rad, med 209 poäng, och en utmärkt prestation 

blev Bayerska viltspårhunden, ”Albin” och ägaren Monica Andersson, 

Sunne Jvk. 2:a pris gick till Anders Karlsson, Kil-Forshaga Jvk, och 
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Bayerska viltspårhunden ”Asaja” med 206 poäng och 3:e platsen gick till 

Tord Olsson, Finnskoga-Dalby Jvk, och Bayerska viltspårhunden ”Grynet” 

med 204 poäng. Nästa år arrangeras LM i Eftersök återigen av Sunne Jvk. 

Ledamot Tomas Fröman och Lena Jansson (eftersök) och jvk Jessica 
Larsson ansvarade för Jakthund under 2012. 

 
 

Ungdoms-  Ungdomsverksamheten på länsnivå har främst handlat om att stödja  

verksamhet  kretsarna i sin ungdomsverksamhet samt erbjuda ungdomar jakt-

möjligheter på Jägartorpet.  

Det är främst Länsföreningen som är drivkraften bakom Kretskampen på 

länsnivå och även i samband med diverse ungdomsjakter i länet.  

Länets ungdomstävling ”Kretskampen” arrangerades i år av Kil-Forshaga 

kretsen den 19 maj, på Örnäs skjutbana som tillhör Kils Jakt- och 

Sportskytteförening. Kretskampen är en skyttetävling för ungdomar i 

åldern 13-18 år. I tävlingen deltog 11 lag från olika jaktvårdskretsar i länet. 

Bland alla deltagare fanns en tjej, skarpskytten Emelie Runnelid från 

Finnskoga-Dalby Jvk. 

Tävlingsledningen hade gjort allt för att ungdomarna skulle trivas under de 

olika tävlingsmoment som består av både hagel- och kulskytte samt en 

station med teorifrågor. Alla lag och dess deltagare fick priser som Kil-

Forshagakretsens sponsorer hjälpt till med. Vi lyfter på hatten för kretsens 

ungdomsansvarige Rosmari Rönning. 

Vinnare blev Årjängs Jvk med 224 poäng, 2:a pris gick till Torsby lag 1 på 

221 poäng och 3:e pris till Kil-Forshaga med 214 poäng. Årjängs Jvk är 

arrangör för tävlingen 2013. Länsföreningen ser gärna att fler kretsar deltar. 

1:a och 2:a pristagarna representerade senare Värmlands län i samband 

med SO-finalen i Kretskampen som hölls i Söderhamn den 14 juli. De 

Värmländska ungdomarna gav verkligen de andra deltagarna en riktig 

utmaning. Det slutade med att laget från Torsby tog hem ett 3:e pris till 

Värmland. Ett stort grattis är på sin plats till dessa duktiga ungdomar. 

Senare under hösten arrangerades de s.k. utbytesjakterna för de ungdomar 

som vann Kretskampen i Värmlands respektive Skåne län. Jägareförbundet 

Värmland bjuder på älgjakt på Jägartorpet och Jägareförbundet Skåne 

arrangerar s.k. Hubertusjakt, en jakt med hagelvapen i viltrika marker. 

Dessa jakter uppskattas oerhört mycket av ungdomarna att få utbyta 

erfarenheter med varandra och få uppleva nya jaktformer. 

Den 9 maj inleddes andra upplagan av SM i jakt på Jägareförbundets 

anläggning Öster Malma i Södermanland. 22 elever från elva olika 

naturbruksgymnasier gjorde under två dagar upp om SM-titeln. Bakom 

arrangemanget står Jägareförbundet. 
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Tävlingen genomförs under två dagar. Under första dagen ingår tävlings-

momenten skytte, jaktformer, artkunskap och tillvaratagande av vilt och 

andra dagen avslutas med delmomenten jaktjuridik, eftersök och 

skottplatsundersökning 

Från Värmlands län deltog två elever från Forshagaakademin. Av dessa två 

fick David de Temple den bästa placeringen med en nionde plats i den 

individuella tävlingen. I lagtävlingen hamnade Forshagaakademin på 

sjunde plats av totalt 11 lag.  

Ledamot Eva Forsgren och jvk Olof Nilsson ansvarade för Ungdom under 

2012. 

 
 

JAQT  JAQT-ansvarig i länet är Mariana Skoglund, Grums. Målsättningen är att 

varje år få till några aktiviteter som görs tillgängliga för alla kvinnliga jägare 

i länet, detta för att öka lusten och inspirera till egna JAQT-arrangemang 

inom kretsarna. 

Under 2012 har JAQT-Värmland försökt kartlägga intresset bland de 

Värmländska kvinnorna. Intresset finns men få kvinnor tar sig tiden till att 

delta på aktiviteter eller happenings. För att skapa en gemensam bild över  

SO Mitt inbjöds länsansvariga i mellan-Sverige till en gemensam träff på 

Boo egendom. Tillsammans ventilerades problem och möjligheter.  

Slutsatsen blev att det finns ett större intresse idag för att nyttja JAQT på 

nationell basis. Alltså, kvinnliga jägare väljer att resa landet runt för nya 

mer exotiska jaktupplevelser. Denna trend bör vi ta till vara och därför 

måste vi bli bättre på att marknadsföra de olika länens aktiviteter för att få 

bättre deltagarantal.  

I Värmland genomfördes flertalet aktiviteter under 2012. I slutet av april 

besökte ett gäng danska damer Jägartorpet. Ändamålet var att tillsammans 

med JAQT-Värmland jaga bäver. Jaktlyckan visade sin ljusa sida och totalt 

fälldes två bävrar.  Jaktlyckan var enorm då en av skyttarna aldrig tidigare 

haft äran att fälla en bäver. I september arrangerades en skytte- och 

vapenanpassningsdag för JAQT:s räkning i samarbete med Karlstad 

jaktskytteklubb, Studiefrämjandet och Helenas vapenverkstad. Tyvärr fick 

arrangemanget ställas in p.g.a. dåligt intresse.  Ett nytt försök kommer att 

göras under våren 2013. Även 2012 engagerade Berit Dunger ett 20-talet 

kvinnliga jägare i samband med älgjakt vid Böhönen i norra Värmland. 

Även detta år anslöt jägare från hela Sverige. Ett mycket uppskattat 

arrangemang vars intresse växer år för år. 

Under senare delen av 2012 gjordes ett utskick via post till alla kvinnliga 

medlemmar i Jägareförbundet Värmland. Totalt skickades ca 850 brev ut 

för att informera om JAQT möjligheter samt en uppmaning till att delge 

sin mailadress. Responsen resulterade i ungefär 100 mailadresser, endast 

12 % av våra kvinnliga medlemmar gav respons. De mailadresser som 
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inkommit skall sorteras och grupperas så att kretsansvariga i länet har en 

uppdaterad kontaktlista.  

JAQT ansvarig var Mariana Skoglund, och jvk Olof Nilsson under 2012. 

 
 

Trafikeftersök Lena Jansson, är länsansvarig jägare och Bengt Stevensson, är länsansvarig 

polis inom NVR, Nationella Viltolycksrådet. De har under året kontinuerligt 

informerat kontaktmän och eftersöksjägare om nyheter och förändringar 

inom NVR. 

Antalet älgolyckor är exakt lika många som ifjol, 543 st, men rådjurs-

olyckorna har däremot ökat från 2000 st år 2011 till 2280 st under 2012. 

Kron- och dovhjort är ungefär lika som föregående år, totalt 9 st. Ser vi till 

antalet trafikdödade vildsvin så har en drastisk ökning skett från 6 st till 19 

st. Två vargar och ett lodjur var inblandande i trafikolyckor under året. 

Ledamot och länsansvarig jägare NVR Lena Jansson och jvk Jessica Larsson 

ansvarade för Eftersökdelen under 2012 

 

Viltmat  Under 2012 sattes det samman en arbetsgrupp för projekt Viltmat i 

Värmland. Arbetsgruppen bestod av Mariana Skoglund och Anneli Tyrelid. 

Tillsammans arbetade vi med att samla ihop restauranger, viltanläggningar, 

slakterier och kommuner för att slutligen träffas på ett gemensamt 

uppstartsmöte med Sven-Åke Larsson, upphovsman till projekt Viltmat i 

Sverige. Många positiva meningar rådde i samband med mötet och 

målsättningen var att tillsammans öka intresset för viltköttet. Tillsammans 

vill vi öka tillgängligheten till viltkött för allmänheten både i butik, 

restauranger och i storkök.  

Som kickoff för projektet i Värmland mötte vi landshövdingen Kenneth 

Johansson på patienthotellet i Karlstad. Kickoffen skapade intresse bland 

media och bland annat gjordes ett radioinslag på P4 Värmlands 

eftermiddagsprogram.  

 

Intresse för viltköttet är stort tack vare viltköttets miljövänlighet, hållbarhet 

och smaklighet och Tillsammans serverade restauranger och kommuner i 

Värmland ca 9000 portioner under 2012. Självklart är målsättningen att 

2013 öka antalet serverade portioner. 
 

 

Ekonomi Resultatet för 2012 är mycket lägre än föregående år – 198 970 kronor. 

Främsta orsakerna är en vattenskada som drabbade Jägartorpet, där t ex 

elkostnaderna blivit mycket höga p.g.a. en torkanläggning som gick ända 

fram till sommaren. Dessutom betaldes det under 2012 ut 100 000 kronor 

mer i kretsbidrag, i samband med beslut om det nya medlemskonceptet.  

Så det totala bidraget till kretsarna blev 282 350 kronor. Kretsbidraget är 

medlemsbaserat per 30/6 året innan.  
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Slutord Ett verksamhetsår går så otroligt fort, förmodligen beroende på att det 

händer så mycket inom jakten och vår organisation. Det gångna året har 

som alltid varit mycket händelserikt. Jägareförbundet som organisation 

införde bl. a en enhetlig medlemsavgift och i slutet av året inleddes även det 

historiska förändringsarbetet genom projektet ”Jakten på framtiden”. 

I Jägareförbundet Värmland är det framförallt älg- och rovdjursfrågan som 

präglat detta verksamhetsår. Det har under året införts ett nytt 

älgjaktsystem. I den nya älgförvaltningen har vi en god dialog med 

Länsstyrelsen och ett gott inflytande i Viltförvaltningsdelegationen. Den 

genomförda informationsturnén ”Älgförvaltning i samverkan” i början av 

året är ett gott bevis på detta.  

För andra året i rad genomförde vi vårt s.k. Öppet hus, denna gång med 

tema Viltmat ”Från skog till bord”. Arrangemanget var mycket uppskattat 

och lockade många besökare och ambitionen är att ett liknande koncept 

genomförs även kommande år. Vi ser att just viltkött är en ny nisch som vi 

ska utnyttja och marknadsföra på ett bättre sätt. Det kan vara en inkörsport 

för icke-jägare att ta klivet och bli jaktintresserade just pga. att de har ett 

stort matintresse sen förut. Detta kan på sikt ge oss nya medlemmar. Ett 

annat positivt inslag var den s.k. ”Viltmatsveckan”. Syftet med veckan var 

att genom utvalda restauranger, matvarubutiker och skolbespisningar 

marknadsföra viltköttet som en unik råvara och naturresurs och som 

dessutom är fri från tillsatser. Restaurangerna och skolbespisningarna hade 

viltkött på menyn under hela veckan. Genom matvarubutikerna 

salufördes/saluförs viltkött av olika slag just för att konsumenten ska ha 

möjlighet att finna viltkött i sin ordinarie butik. För vi vet genom 

undersökningar att allmänheten skulle äta mycket mera viltkött om det 

bara fanns tillgängligt.     

Om vi ändå ska nämna något som varit negativt under året så är det 

medlemsutvecklingen som tyvärr har en vikande trend. Den främsta 

anledningen är att Jägareförbundet valde att ta bort kategorin medlemskap 

utan tidning. Detta väckte mycket upprörda känslor runt om i landet men 

tack och lov valde förbundet att i slutet av året återinföra den avsaknade 

medlemskategorin. Detta efter stora påtryckningar från bl. a 

Jägareförbundet Värmland.  

Ytterligare en orsak till vårt medlemstapp är inte, som kanske många tror, 

vår inställning i rovdjursfrågan, utan det beror på att många slutat jaga t ex. 

av åldersskäl. Här har vi alla en stor uppgift framför oss att rekrytera nya 

jägare att bli medlemmar hos oss. 

Styrelsen vill slutligen framföra sitt tack till alla medlemmar, alla 

funktionärer, kretsar, samarbetspartners, sponsorer, media, myndigheter 

och framförallt till vår fantastiska personal för gott samarbete under gångna 

verksamhetsåret. 



 
JÄGAREFÖRBUNDET 

VÄRMLAND 
Sida 15 av 15 

 

15 

 
 

 Karlstad 2013-03-20 
 
 Jägareförbundet Värmlands styrelse 
 

 

 

 

 


