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Jakt- och viltvårdSuppdraget i fokuS

Under sommaren har Jägareförbundets jakt- och viltvårdsupp-
drag, det så kallade allmänna uppdraget, varit i fokus ett antal 
gånger. EU-kommissionen har ställt frågor rörande de medel 
Jägareförbundet får via Viltvårdsfonden och om det allmänna 
uppdraget bör vara föremål för upphandling.

I slutet av juni svävade landsbygdsminister Sven-Erik Bucht på 
målet när han i riksdagen fick en skriftlig fråga om huruvida 
regeringen avser ge ett tydligt besked till EU-kommissionen  
gällande Jägareförbundets allmänna uppdrag.

I början av juli deklarerade advokater vid advokatbyrån Delphi 
att det allmänna uppdraget inte kräver offentlig upphandling. 
De hade på uppdrag av Jägareförbundet utrett frågan.
– Det finns inget kontrakt utan det är fråga om ett bidrag. 
Bidrag är inte upphandlingspliktiga, menade Anna Ulfsdotter 
Forssell, rankad som en av världens tio bästa advokater inom 
rättsområdet offentlig upphandling.

I en intervju på svenskjakt.se den 11 augusti 
så försvarade sedan Sven-Erik Bucht jakt- 
och viltvårdsuppdraget och säger att han har 
svårt att se att någon annan än Jägareförbun-
det ska kunna klara av det.
– Vi jobbar med en översyn inom regerings-
kansliet. Det här är ett uppdrag Jägareför-
bundet haft sedan 1938 och som man skött 
på ett mycket bra sätt. Vår ambition är inte 
att göra det sämre, säger Sven-Erik Bucht.

Vad gäller Viltvårdsfonden så är inte ministern främmande för 
förändringar. Viltvårdsfondens intäkter har minskat eftersom 
färre betalar det statliga jaktkortet. Sveriges lantbruksuniver-
sitet, SLU, har i uppdrag att utreda varför jaktkortslösarna 
minskat med 15 000 personer de senaste fem åren. Sven-Erik 
Bucht säger att antingen ska fler aktörer bidra med pengar till 
fonden eller också så smalnar man av och prioriterar hårdare 
vad pengarna ska gå till.

http://svenskjakt.se/start/nyhet/ledande-experter-allmanna-omfattas-
inte-av-upphandling/
http://svenskjakt.se/start/nyhet/ministern-forsvarar-jakt-och-viltvards-
uppdraget/

Jägareförbundet utökar 
Samarbetet med wehunt

WeHunt lanserades 2012 och 
har idag mer än 72 000 re-
gistrerade användare. Det är 
enkelt att skapa ett jaktområde 
med gränser, såtindelning och 
förbjudna områden. Markera 
pass, åtelplatser, saltstenar, 
med mera. 

Medlemmar i Jägareförbundet 
kan från den 1 juli aktivera We-
Hunt Pro för endast 95 kronor/
år. Ordinarie pris är 199 kronor/
år. Den stora skillnaden mot 
tidigare är att nu ingår:
• 2 000 hektar av Lantmäteri-
ets fastighetskarta ingår.
• Rabatterade kartpaket från 
Lantmäteriet.
• Automatiska jaktrapporter 
med observationer och fällt vilt 
efter avslutad jakt.
• Möjlighet att spela upp ge-
nomförda jakter på hemsidan.
• Deltagande jakthundar visas i 
realtid med WeHunt GPS.

- Vi ser WeHunt som ett ut-
märkt hjälpmedel i skogen. Det 
kan öka säkerheten och förbätt-
ra möjligheterna till en fram-
gångsrik jakt. Därför är vi glada 
att fortsätta vårt samarbete, 
säger Oscar von Stockenström, 
medlems- och marknadschef 
på Jägareförbundet.

Läs mer om du aktiverar och 
uppgraderar din medlemsför-
mån på www.wehuntapp.com. 

Sven-Erik Bucht. 
Foto: Lars-Henrik 

andersson

http://svenskjakt.se/start/nyhet/ledande-experter-allmanna-omfattas-inte-av-upphandling/
http://svenskjakt.se/start/nyhet/ledande-experter-allmanna-omfattas-inte-av-upphandling/
http://svenskjakt.se/start/nyhet/ledande-experter-allmanna-omfattas-inte-av-upphandling/
http://svenskjakt.se/start/nyhet/ministern-forsvarar-jakt-och-viltvardsuppdraget/
http://svenskjakt.se/start/nyhet/ministern-forsvarar-jakt-och-viltvardsuppdraget/
http://www.wehuntapp.com/
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det klickaS vilt på JägareförbundetS filmer

Jägareförbundets korta filmer med tips och trix runt bland 
annat skytte, tillvaratagande, styckning och matlagning  
används numera ganska flitigt. Exempelvis har ”Träffa rätt på 
älgbanan” hittills haft 49 000 tittare, ”Passa älg” har setts av 
110 000 och ”Vildsvinspasset” av 30 000. Den senaste, som 
legat ute sedan april, ”Kort om hagelskytte” har 3 400 vis-
ningar. Enklast hittar du filmerna på förbundets Youtubekanal 
https://www.youtube.com/user/Jagareforbundet/videos
Dela gärna så fler upptäcker kanalen!

Ulf Johansson, utbildningsansvarig

medlemSåret avSlutat

Nu har medlemsåret 2016/2017 
avslutats och ett nytt tagit vid. 
Sammanfattningsvis så har  
Jägareförbundets totala med-
lemsantal backat något, vi slu-
tade på 154 016 medlemmar, det 
vill säga minus 436 stycken. 

Ungdomar fortsätter vara ett 
problemområde där vi tappade 
nio procent och minskade från 
7 581 till 6 884 stycken (minus 
697 medlemmar). Glädjande är 
att kvinnor ökar med 3 procent, 
från 13 386 till 13 767, det vill 
säga plus 381 medlemmar. 

oscar von stockenström,  
marknads- och medlemschef

uppdaterade trofémätare

Under sommaren har Region 
Mitts trofémätare uppdaterats 
på flera platser runt om i re-
gionen. Nya regler har gåtts 
igenom och ett helt nytt instruk-
tionsmaterial har delats ut. 

Ungefär hälften av regionens 
mätare har medverkat vid dessa 
uppdateringsmöten. Den andra 
hälften får en ny chans senare 
under hösten. 

De trofémätare som inte kunnat 
medverka vid första omgången 
har fått uppmaningen att inte 
mäta troféer tills dess de med-
verkar vid kommande uppdate-
ringsmöten.

Claes Lindström, jaktvårdskonsulent

gör ett beSök i nya webbutiken!
Du har väl inte missat Jägareförbundets nya webbutik? Här 
kan du hitta massor av produkter med Jägareförbundets örn, 
från pins till T-shirts. Här kan du också hitta ett antal fina och 
användbara böcker inom många olika områden.

https://www.youtube.com/user/Jagareforbundet/videos
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gotland vann
medlemSJakten

Under det gångna året har 
Svenska Jägareförbundet ge-
nomfört ”Medlemsjakten” där 
de 22 länsföreningarna tävlar 
om att värva medlemmar. När 
tävlingen avslutades den 30 juni 
stod det klart att Gotland vann 
överlägset. Priset var en kom-
plett skyttesimulator.
– På Gotland har vi under året 
jobbat hårt för att öka med-
lemsantalet genom att ”Våga 
fråga” och lyfta fram vikten av 
att vara stora och starka. Detta 
resulterade i att vi lyckades öka 
medlemsantalet med hela 3,6 
procent, säger Peter Carlberg, 
ansvarig för medlemsfrågor.

Gotland +3,6 procent

stockholm +2,3 procent

Uppsala +0,9 procent

södra Älvsborg +0,4 procent

södermanland +0,4 procent

Halland +0,2 procent

skaraborg +0,2 procent

Västra Götaland Väst +0,1 procent

dalarna 0,0 procent

Östergötland -0,2 procent

Västmanland -0,4 procent

Mitt norrland -0,4 procent

kronoberg -0,6 procent

Jönköping -0,6 procent

Gävleborg -0,7 procent

skåne -0,9 procent

kalmar -1,2 procent

Örebro -1,2 procent

norrbotten -1,7 procent

Blekinge -2,0 procent

Västerbotten -2,0 procent

Värmland -2,7 procent

aktiv Sommar på gotland
 
Det är många som förknippar sommar på Gotland med semes-
ter, soliga dagar, sandstränder och bad men också den stora 
politikerveckan i Almedalen den första veckan i juli. Natur-
ligtvis fanns Jägareförbundet Gotland på plats även i år för att 
informera om jakt och vilt, för att värva medlemmar och för 
att låta folk prova på att skjuta med simulator. 
 
Under juli och början av augusti har det genomförts olika skyt-
teaktiviteter på ön. För att få igång det kvinnliga nätverket, 
JAQT, på Gotland så bjöds kvinnor in till att prova på hagel-
skytte på Hejdeby skjutbana. Totalt kom det 30 kvinnor. Den 
20 juli genomförde Stenlunda sin kvällshagelstig. Trots att den 
inföll samtidigt som gåsjaktpremiären så drog jaktstigen ett 
50-tal personer. Helgen 5-6 augusti var det dags för Jägareför-
bundet Östra Gotland att arrangera sin årliga kuljaktstig. Under 
lördagen var det en prova på-stig för ungdomar och på sönda-
gen kuljaktstigen, som drog ett 50-tal deltagare. 
 
En jaktledarutbildning hölls på Gotland under helgen 5-6 
augusti, ett tiotal personer deltog under ledning av jaktvårds-
konsulent Claes Lindström. Dag ett ägnades åt teori och lag-
texter och dag två genomfördes praktiska moment på Hejdeby 
skjutbana. Då vi har sett ett ökat behov av hornbedömare på 
Gotland så genomfördes även en hornbedömningsutbildning 
den 6 augusti. Tre stycken nya hornbedömare finns nu att 
tillgå på ön. Det är Tommy Lindstedt, Othem, David Eneqvist, 
Träkumla samt Peter Carlberg, Klintehamn.

Peter Carlberg

Jaktledarutbildning på Gotland under ledning av Claes Lindström.
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fölJ åretS bJörnJakt på SvenSkJakt.Se

Den 21 augusti inleddes licensjakten på björn. Totalt får 216 
björnar skjutas. På svenskjakt.se kan du följa björnjakten.
Förra året var motsvarande siffra 219, som helhet har alltså inte 
björnjakten förändrats nämnvärt. Men i vissa län har drama-
tiska förändringar skett. I Norrbotten är tilldelningen 0 björnar 
(30 förra året), Västerbotten 26 (20), Jämtland 70 (74), Gävle-
borg 30 (25), Dalarna 48 (48) och Värmland: 2 (0).

http://svenskjakt.se/start/nyhet/har-foljer-du-arets-bjornjakt/
olle olsson, svensk Jakt

nytt nätverk för
unga aktiva Jägare

Jägareförbundet har startat ett 
pilotprojekt kallat Unga jägare 
med syfte att få ut unga männis-
kor i naturen. Projektet drivs i 
Gävle-Dala och Stockholm.

I Gävle-Dala har Micke Back 
länge arbetat med ungdomar 
och har en aktiv grupp unga 
som jagat länge och arrangerar 
kurser, träningar och jakter.

I Stockholm är det underteck-
nad som är ansvarig tillsam-
mans med Patric Dalfjärd, 
ungdomsansvarig i Jägareför-
bundet Stockholm. Vi har en 
ledningsgrupp av unga medlem-
mar som arrangerar och bjuder 
in via Unga jägare. Tvärs över 
alla kretsgränser. Ungdomar vet 
själva bäst vilka aktiviteter de 
gärna deltar i och hur de kan 
arrangeras.

Det första målet är att ge unga 
medlemmar möjligheter att 
lära mer och få mer kunskap 
om viltvård och jakt. Det andra 
målet är att nå nya ungdomar 
och inspirera till att ta jägarexa-
men och bli aktiva medlemmar i 
Jägareförbundet.

Har din krets en idé men inte 
tillräckligt många presumtiva 
deltagare? Saknas funktionärer 
eller har du tankar på större 
aktiviteter? Hör av dig till Unga 
jägare! 

Chris edman

rolf annerberg lämnar Jägareförbundet

Rolf Annerberg, tidigare ordförande i 
Transportstyrelsen, tillika styrelseledamot 
i Svenska Jägareförbundet lämnar nu även 
sitt uppdrag för Jägareförbundet. I ett brev 
till Lars Ingelmark, ordförande i Jägareför-
bundets valberedning, skriver nu Anner-
berg att han lämnar sitt styrelseuppdrag 
med omedelbar verkan: ”Det har varit ett 
antal fantastiska år som länsordförande och 
som ledamot av förbundsstyrelsen. Jag vill 
tacka alla kollegor och tjänstemän för ett 
gott samarbete. Vi har nått goda resultat 
tillsammans.”

Lars Ingelmark vill inte spekulera i vad som föranlett Rolf  
Annebergs beslut.
– Jag kan bara konstatera att Rolf har gjort väldigt bra insatser 
för Jägareförbundet och nu har han valt att lämna. Så vitt jag 
förstår har inte det någonting med Jägareförbundet att göra, 
han har trivts där. Det är andra omständigheter som har föran-
lett hans beslut. Vi förlorar en person som gjort mycket gott, 
han själv har valt att göra det här och det kanske finns goda 
skäl för det. Rent praktiskt så blir det så att vi kommer att ha 
en vakans i styrelsen fram till stämman i Kiruna i juni nästa år.
http://svenskjakt.se/start/nyhet/rolf-annerberg-lamnar-jagare-
forbundet/
http://svenskjakt.se/start/nyhet/jagareforbundet-vi-forlorar-en-
person-som-gjort-mycket-gott/

Lars adrians, svensk Jakt

http://svenskjakt.se/start/nyhet/rolf-annerberg-lamnar-jagareforbundet/
http://svenskjakt.se/start/nyhet/rolf-annerberg-lamnar-jagareforbundet/
http://svenskjakt.se/start/nyhet/jagareforbundet-vi-forlorar-en-person-som-gjort-mycket-gott/
http://svenskjakt.se/start/nyhet/jagareforbundet-vi-forlorar-en-person-som-gjort-mycket-gott/
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Slu underSöker
JaktenS värde

Institutionen för vilt, fisk & miljö 
vid Sveriges lantbruksuniver-
sitet, SLU, skickade i slutet av 
juli en enkät till 6 300 slumpvis 
utvalda jägare, 300 i varje län. 
Syftet med undersökningen är 
att fastställa värdet av viltet och 
jakten.

Det har gjorts flera stora 
undersökningar av viltets 
och jaktens värde i Sve-
rige. Senast SLU uppskat-
tade värdet av det svens-
ka viltet var 2005, och då 
var bruttojaktvärdet för 
all jakt i landet 3,13 mil-
jarder.

– Sannolikt har värdet ökat, men 
vi vet inte med hur mycket. Det 
är en viktig kunskap i diskussio-
nerna om hur vi hittar en balans 
mellan förvaltningen av olika 
naturresurser, som jakt jämfört 
med jord- och skogsbruk till ex-
empel, säger Fredrik Widemo, 
viltforskare vid SLU.

Huvuddelen av rapporten ska 
vara klar i vinter, lagom till jul.

Lars adrian, svensk Jakt

viltetS hälSa i Sverige

Statens veterinärmedicinska anstalts årliga vilthälsoövervak-
ning visar på minskad förekomst av hudsår hos älgtjurar och 
en låg, men konstant, förekomst av trikiner hos vildsvin och 
björn.  Förra året präglades dessutom av utbrott av mjältbrand 
i Östergötland, kaningulsot i södra Sverige, samt upptäckten 
av prionsjukdomen CWD i Norge. SVA har inlett CWD-övervak-
ning av hjortdjur i Sverige och de djur som hittills testats var 
negativa.
https://jagareforbundet.se/vilt/viltnyheter/2017/07/viltets-halsolage-i-
sverige/

ny varning för afrikanSk SvinpeSt

Den 24 juli gick Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, ut 
med en ny varning för afrikansk svinpest som kommer allt 
närmare Sveriges närområde, smittan finns i Baltikum, Polen 
och Tjeckien.
– Mellan de nu rapporterade fallen i Tjeckien och de områden 
i Polen och Ukraina som man vet var smittade sedan tidigare 
har det inte rapporterats om några smittade vildsvin. Nu har 
över 60 vildsvin i Tjeckien konstaterats smittade med afri-
kansk svinpest. Detta innebär en plötslig förflyttning av smit-
tan mer än 400 kilometer västerut. Det tyder på att människor 
varit inblandade i smittspridningen, säger Karl Ståhl, biträdan-
de statsepizootolog på SVA.
http://svenskjakt.se/start/nyhet/sva-utvecklingen-ar-oroande/

Foto: MadeLeine Lewander

Foto: Hanna osCarsson

https://jagareforbundet.se/vilt/viltnyheter/2017/07/viltets-halsolage-i-sverige/
https://jagareforbundet.se/vilt/viltnyheter/2017/07/viltets-halsolage-i-sverige/
http://svenskjakt.se/start/nyhet/sva-utvecklingen-ar-oroande/
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rikSfinal för gyttorp 
Jägarduvan

Öster Malma jaktvårdskrets stod 
i år som värd för Jägarduvans 
riksfinal den 12 augusti. 

Inledningsvis kom en regnskur 
men sedan klarnade det upp 
och det blev bra väder för en 
skyttetävling. 144 skyttar käm-
pade för att träffa de 48 lerdu-
vorna. När dagen var slut hade 
det skjutits 350 varv. Detta var 
troligtvis rekord i antal startan-
de i Gyttorp Jägarduvans final! 

Två personer träffade alla 48 
lerduvor. Det var Staffan M  
Pedersen från Trosa jsk som 
tävlade i öppen klass och  
Tommy Fridsjö från Nordanlund 
som tävlade i veteranklass.

Alla inblandade funktionärer 
under dagen gjorde ett mycket 
bra jobb och såg till så dagen 
förlöpte som planerat, stort 
tack! Tack även till Gnesta jakt-
vårdskrets för lånet av kastare 
och all hjälp! 

ted Lagrelius , nationell skytteansvarig

Alla skytteresultat hittar du på
https://jagareforbundet.se/skytte/

SvenSkt rekord 
på Jägar-Sm

Vid årets Jägar-SM i Väs-
terås den 12-13 augusti 
slogs nytt svenskt rekord 
med ett fantastiskt skytte.

Efter första dagens skytte 
var det delad ledning mel-
lan David Sandelin och 
Emil Håkansson, där de 
båda sköt hela 388 poäng. 
På hagelsidan sköt de 
båda alla 25 träff på trap 
och 24 av 25 på sporting-
en. De skilde sig endast 
med en poäng på älgen, 
Emil 93 och David 92 poäng, och en poäng på råbock, Emil 
100 och David 99. Den totala poängen var det högsta dags-
resultat som skjutits på ett Jägar-SM.

Den andra dagens skytte inledde David på förmiddagen med 
att skjuta 24 på sportingen, 93 på älgen, 25 på trap och 99 på 
bocken vilket blev 388 poäng igen. Emil började vid lunch med 
sportingen med 24 träff, alltså lika med David. När sedan Emil 
fortsatte med råbocken sköt han 99, även där lika med David. 
När sedan Emil sköt trap fick han två bom och när en duva är 
värd fyra poäng så var det klart att David segrat. 

Davids 776 poäng är 22 poäng över det gamla rekordet som 
Emil hade. Vi har dock ändrat reglerna då det från och med 
i år får det användas två skott på varje duva på trap. Där har 
dock kastlängden ökats från 45 till 50 meter. Det går därför 
inte att rakt av jämföra mot tidigare rekord, men det är klart 
att detta blir svårslaget.

I lagtävlingen vann Jämtland överlägset då David Sandelin med 
sina 776 poäng och Lennart Eriksson, som kom trea totalt med 
745 poäng, samt Niklas Bladh med 689 poäng ingick i laget. 
Tvåa kom Stockholm där Emil Håkansson, Pierre Håkansson 
och Magnus Rönning ingick och trea blev Skaraborg med Kent 
Larsson, Bernard Raimondo och Krister Gustavsson.

Lars Björk, rikssamordnare för jaktskytte

Vinnarna vid Jägar-SM. Från vänster 
tvåan Emil Håkansson, segraren David 
Sandelin och trean Lennart Eriksson. 
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Sverige vann nordiSka mäSterSkapen

När Nordiska mästerskapen avgjordes i Norge första helgen i 
augusti vann Sverige landskampen. Vinnarna i juniorklassen 
och veteranklassen var också svenska.

Det är några år sedan sist Sverige vann landskampen. Det har 
varit Norge som tagit hem de flesta på senare tid. Därför var 
det extra roligt att Sverige tog hem landskampen på deras hem-
maplan med ett bra skytte. Det var många höga resultat som 
gjorde att Sverige vann på hela 2 924 poäng. Det är det näst 
högsta resultatet sedan NM startade. I laget är det de åtta bästa 
resultaten som ingår, oavsett klass.

De svenska juniorerna sköt mycket bra och Markus Pollak vann 
på 374 poäng och Linus Mellgren kom trea på 361 poäng. Chris-
toffer Jarl som kom på fjärde plats och Emil Olofsson på tionde. 
Bohuslänningen Lennart Jakobsson vann veteranklassen efter 
en spännande särskjutning om segern.

I seniorklassen var det ingen svensk på pallen men det var 
svenskt från fjärde till åttonde plats och bäst där var Rikard 
Alm på fina 369 poäng. I damklassen har vi också två mycket 
unga tjejer som skjuter väl och ändå bara skjutit i ett par år. 
Cornelia Dagobert kom på en fin sjätteplats och Erika Jansson 
på fjortonde plats. Sedan hade vi också Caroline Karlsson som 
kom på tolfte plats.

Lars Björk, rikssamordnare för jaktskytte

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. 

glädJande förSlag 
för bJörnJägare 

Den 11 juli rapporterades att 
regeringen föreslår en ändring i 
jaktförordningen om antalet till-
låtna patroner i halvautomatiska 
vapen vid björnjakt. Svenska 
Jägareförbundet, som drivit frå-
gan, välkomnar förslaget.
– Det är glädjande att regeringen 
har tagit fram ett förslag för att 
underlätta för jägare som har 
en halvautomatisk studsare och 
jagar björn, säger förbundsjurist 
Ola Wälimaa
.
För ett drygt år sedan gav  
Jägareförbundet in en hem- 
ställan till regeringen med be-
gäran om att ändra regelverket. 
Denna begäran har nu uppen-
barligen vunnit gehör hos lands-
bygdsminister Sven-Erik Bucht.
– Vi ska nu titta igenom försla-
get i detalj och återkomma med 
ett remissvar, men spontant är 
det ett positivt förslag från 
landsbygdsministern, säger Ola 
Wälimaa.

Martin källberg, svensk Jakt

Det svenska laget. Från väntser Rikard Alm, Emil Håkansson, Linus 
Mellgren, Markus Pollak, Lennart Eriksson och Henrik Jansson. Saknas 
på bilden gör Ulf Edeen och Mats Helgesson. 

http://svenskjakt.se/start/nyhet/forslag-om-fler-patroner-vid-bjornjakt/
http://svenskjakt.se/start/nyhet/forslag-om-fler-patroner-vid-bjornjakt/
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Jägareförbundet på Stora nolia i umeå... 

Stora Nolia i Umeå drog nästan 80 000 besökare och pågick 
i nio dagar, mellan den 5-13 augusti. Det var full fart i Svenska 
Jägareförbundets monter där 1 561 personer deltog i en tävling 
om en fyrhjuling från Goes och en årsförbrukning av hundmat 
från Eukanuba. 

Skyttesimulatorn med tema vildsvinsfeber var också mycket 
populärt. 1 531 skyttar tävlade om ett Aimpointsikte. Det var ett 
uppskattat jägarmässigt skytte med avdrag för skott som place-
rats fel eller om fel djur påsköts. Radio Västerbotten gjorde ett 
tio minuter långt inslag från skyttesimulatorn under fredagen.

Under Nolias nio mässdagar jobbade 38 funktionärer i mon-
tern. De förtroendevalda från jaktvårdskretsarna är en förut-
sättning för att en så lång mässa kan genomföras. Särskilt tack 
till Jägareförbundet Umeå, Nordmaling, Vännäs, Bjurholm, 
Vindeln, Nysätra och Bygdeå. Bland funktionärerna fanns 
också delar av Jägareförbundet Västerbottens styrelse, tjäns-
temän från Västerbotten och Norrbotten, samt personal från 
mårdhundsprojektet.

anja kjellsson, jaktvårdskonsulent 

... och på Jämtland game 
fair, väStgårdS game fair,
Sunne JaktmäSSa och 
brukSvallarnaS game fair

Sommar är som bekant mäss-
tider och antalet mässor har 
under åren blivit allt fler. Och 
sett till antalet besökssiffror 
verkar jaktmässor vara väldigt 
populärt. Jägareförbundet var 
naturligtvis på plats med bland 
annat skytte, hornmätning, 
medlemsvärvning, holkbygge, 
föreläsningar och tävlingar.

I Jämtland var det två stora 
mässor. Den 28-30 juli drog 
Västgård Game Fair, uppfölja-
ren till Fäviken Game Fair, lite 
över 17 000 besökare. Mässan 
håller till i Kall, fem mil nord-
väst om Åre i västra Jämtland. 
Samma helg gick Jämtland 
Game Fair av stapeln på Frö-
sön. Jaktmässan, som arrangera-
des för andra året i rad, lockade 
drygt 8 000 besökare. 

Den 4-5 augusti var det dags  
för Värmland med Sunne  
jaktmässa i Rottnerosparken. 
Under de två dagarna kom cirka 
9 400 besökare. Bruksvallarna 
Game Fair i Härjedalen pågick 
också den 4-5 augusti. Bruks- 
vallarna ligger i Sveriges sydli-
gaste högfjällsområde och är en 
del av Funäsfjällen. Trots spö-
regn på fredagen som påverka-
de besöksantalet kunde nästan 
4 000 besökare räknats in när 
mässan stängde. 

Full fart i Jägareförbundets monter på Stora Nolia i Umeå. Många 
besökare stannade länge i montern och tog in budskapen om vad Sven-
ska  Jägareförbundets arbetar med, tävlade om fina priser och sköt i 
skyttesimulatorn. Foto: Anja Kjellsson
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lyckade och trevliga perSonaldagar

För en organisation som Jägareförbundet, med personal spridd 
över hela landet, är möten med all personal samtidigt både viktigt 
och roligt. Den 22 och 23 augusti träffades hela personalkåren på 
Öster Malma. Schemat var välfyllt med både roliga moment, infor-
mation, utvärdering av arbetssätt och hur vi kan förstärka den 
upplevda medlemsnyttan.

– Det har varit bra diskussioner med bland annat medlemsnytta 
och etik i fokus. Vi har utvärderat mål och arbetssätt och fått med 
oss kloka synpunkter för framtiden. Det kanske absolut viktigaste 
för mig har varit att personalen träffas och umgås under trevliga 
former. Det känns verkligen som stämningen är god, säger gene-
ralsekreterare Bo Sköld.

Magnus rydholm, kommunikationschef

September 
på öSter malma

Snart är hösten här och det 
kan vara skönt att sitta inne 
och mysa. På Öster Malma 
slott serveras Afternoon tea 
varje lördag från och med 
den 16 september fram till  
4 november. 

Vill man ha något mer rejält 
så kan man äta tvårätters 
slottsmiddag med vilttema 
fyra lördagskvällar med start 
23 september.

Söndagen den 10 september 
är det Aptitrundan, Sörm-
lands egen skördefest med 
öppna gårdar, producenter 
och gårdsbutiker. På Öster 
Malma serveras vild helg-
lunch (buffé) och gårds- 
butiken är öppen med för-
säljning av viltkött och korv 
från det egna slakteriet. 

männiSkanS påverkan på viltet

Den 22 augusti startade IUGB-kongressen (International Union for 
Game Biologists) i franska Montpellier. Från Jägareförbundets sida 
finns forskningskommunikatör Bodil Elmhagen på plats. Kongres-
sen har som tema Människans påverkan på viltet – vad kan vi 
göra? Syftet med kongressen är att förbättra kunskapsutbytet mel-
lan forskare, viltvårdare och myndigheter. Målsättningen är för att 
försöka lyfta fram de mest lämpliga förvaltningsmetoderna.


