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Julen står för dörren efter ett fantastiskt år 
på många sätt. Det har krävts hårt arbete av 
oss alla, men vi har också lyckats riktigt bra 
med våra gemensamma ansträngningar. 

Ett av de återkommande och bestående min-
nena under 2014 är hur positivt det är att få 
jobba för jakten och för alla våra medlemmar 
i Svenska Jägareförbundet. Det ger mig energi. 
Jag tror det är få organisationer i Sverige som 
har så kunniga och engagerade medarbetare 
och förtroendevalda. Det känns alltid oerhört 
tryggt, sakligt och kompetent när vi hanterar 
utmanande jakt- och viltförvaltningsfrågor.

Vi har nått målen
2014 har varit ett intensivt år och det finns så 
mycket bra som vi gemensamt åstadkommit, 
men jag nöjer mig med att här beskriva det 
övergripande. 

Vi har i huvudsak nått våra gemensamma 
jaktliga mål samtidigt som vi genomfört 
en förändringsprocess för att effektivisera, 
utveckla ledarskapet och skapa ekonomisk 
balans i organisationen. 

Många gånger under 2014 har det 
krävts extraordinära insatser, vilka 
alla lösts med stort engagemang och 
precision. Senast vi agerade kraftfullt, 
var i frågan om Allmänna uppdraget. 

Vårt mål med förändringsprocessen är att ge 
mer medlemsnytta och säkerställa att vi även i 
framtiden har en fantastisk jakt och viltförvalt-
ning i Sverige. 

Jag tycker att vi har klarat 2014 års utmaning-
ar med bravur. Våra resultat är ett lagarbete. 
Därför vill jag tacka er för allt det ni gör!

Enorm medlemsnytta 
Under 2015 hoppas jag verkligen att vi tidigt 
kan säga att vi är på väg att normalisera en 
aktiv vargförvaltning och att vi därmed har 
minskat det höga rovdjurstrycket.

Men en av de absolut mest avgörande frågor-
na under 2015 är att vi med gemensamma 
krafter klarar av att kommunicera den enorma 
medlemsnytta vi skapar tillsammans – varje 
dag! Allt från det lokala arbetet vid saltstenen 
i skogen till intressebevakningen i Bryssel. 
Målet är alltid den svenska jaktens bästa. 

Vi gör skillnad, tro mig. Utan Jägare-
förbundet hade vi haft en helt annan 
jakt i Sverige. Låt oss därför tillsam-
mans börja fråga våra kamrater i jakt-
lagen om de är medlemmar och sälja 
in medlemskapet. 

Det finns ingen jaktorganisation som är mer 
engagerande, kompetent och drivande än 
Jägareförbundet. Låt oss sälja in det bud-
skapet, men samtidigt ödmjukt fortsätta 
att vara lyhörda och utveckla oss själva. Vi 
kan med stolthet bjuda in och rekrytera nya 
medlemmar till vår gemenskap. Ju fler vi är 
desto bättre möjligheter får vi att påverka. 

Tack för ert stora engagemang under 2014 och 
en önskan om en riktigt God jul och ett Gott 
nytt år!

Bo Sköld

God Jul och Gott Nytt År!
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Regeringen beslutade torsdagen den 11 decem-
ber att anslå 52 miljoner kronor ur Viltvårds-
fonden till  Jägareförbundet för att utföra det 
allmänna uppdraget under 2015. 

52 miljoner innebär en höjning med 250 000 
kronor jämfört med föregående år. En viss 
generell uppräkning är positivt, även om det 
inte motsvarar löneutvecklingen och Jägare- 
förbundet hade föreslagit mer. 

Pengarna ska bland annat användas för att 
skapa samverkan mellan jägare och lantbrukare 
avseende vildsvin, arbeta med älgförvaltning, 
viltövervakning, information och utbildningar 
riktade till jägare, men också saklig information 
om jakt och viltvård till allmänheten. Någon 
exakt beskrivning för 2015 har inte kommit ännu, 
men allt pekar mot att det är väldigt likt inne-
hållet för 2014.

Nu har två olika regeringar under ett års 
tid beslutat att Jägareförbundet ska ha 
fortsatt ansvar för det allmänna upp-
draget. Självklart har det stor betydelse 
för Jägareförbundet, och stärker både 
personal och förtroendevalda i vårt ar-
bete.  Beslutet visar att det finns en bred 
politisk enighet om att Jägareförbundet 
gör ett bra jobb.

När Sveriges riks-
dag 1938 klubbade 
igenom konstruk-
tionen med allmänna 
uppdraget anade nog 
ingen vilken enorm 
framgångssaga detta 
skulle bli, både för 
Jägareförbundet och 
för samhället. Peng-
arna som strömmar 
in till Viltvårdsfonden 
kommer från jägarna 
via den statliga jakt-
kortsavgiften. Således 

är det inga skattepengar som Jägareförbundet får 
del av. Faktum är istället att staten inte betalar en 
enda krona, men får arbetsuppgifter utförda som 
annars skulle kosta mångdubbelt mer om olika 
myndigheter skulle utföra dessa. 

Den statliga utredaren Madeleine Emmervall 
utredde det statliga jaktkortet 2004 och konsta-
terade då att varje krona som Jägareförbundet 
får resulterar i arbete för sex kronor. Främst 
beror kostnadseffektiviteten i att det utförs 
mycket ideellt arbete eftersom medlemmarna 
känner ansvar och delaktighet i och med att de 
har en central roll i viltförvaltningen.

Bo Sköld

Konkurrensverket beslutade den 9 december 
att skriva av det ärende som rörde en anmälan 
från en privatperson att det allmänna uppdraget 
skulle omfattas av lagen om offentlig upphand-
ling. Konkurrensverket uttalade sig inte formellt 
i saken men eftersom ärendet skrivs av så har 

det inte prioriterats. Man kan på goda grunder 
anta att eftersom det inte prioriterats så ser 
Konkurrensverket som tillsynsmyndighet inga 
uppenbara brister i beslutsprocessen kring det 
allmänna uppdraget och vi kan utgå från att det 
följer lagen.                                              Ola Wälimaa

52 milJoNer till det allmäNNa uppdraGet

SvenSka Jägareförbundet • öSter MalMa • 611 91 nyköping

Svenska Jägareförbundet

i allmänhetens tjänst
för det vilda

75ÅR

Svenska Jägareförbundet –
 75 år i allm

änhetens tjänst för det vilda

koNkurreNSverket och det allmäNNa uppdraGet
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Nya reGler för SälJäGare

Provtagningen på fällda sälar 
förenklas för säljägare och den 
totala ersättningsnivån höjs 
kraftigt enligt ett förslag från 
Naturvårdsverket. En mindre 
del av proverna förblir ob-
ligatoriska. Övriga prover blir 
frivilligt att sända in. För de 
obligatoriska proverna sänks 
ersättningsnivån något men 
ersättningsnivån höjs för de 
som skickar in prover frivilligt.

Jägareförbundet anser att 
beslutet är mycket glädjande 
och resultatet av flera års 
arbete från förbundet och 
Kustrådet. Tidigare har pas-
sionerade säljägare tvingats 
ha extra frysar för att kunna ta 
reda på alla prover. Nu får de 
välja själva hur mycket prover 
de samlar. Förbundet jobbar 
alltid för valfrihet och samhäl-
let kan lita på att jägarna tar 
ansvar.  Inte många av våra 
medlemmar jagar säl idag men 
det här är ändå ett principiellt 
viktigt beslut som Jägareför-
bundet jobbat hårt för.

Jägareförbundet anser att 
detta är ett steg i rätt riktning 
mot en ”normalisering” av säl-
jakten. Sälarna är inte längre 
hotade. Tvärtom finns det 
väldigt gott om säl och då är 
det logiskt att man sänker am-
bitionerna vad gäller provtag-
ning. Nu jobbar Jägareförbun-
det vidare för licensjakt på säl.

Daniel Ligné

Ska reGleraS GeNom Jakt, iNte Svält

Viltstammarnas storlek ska regleras genom jakt, inte svält. Det 
skriver Jägareförbundet i sitt remissvar på jaktlagsutredningens 
förslag om att begränsa rätten att utfodra vilt.

Svenska Jägareförbundet har lämnat sitt resmissvar på jakt-
lagsutredningens förslag om att begränsa möjligheten att ut-
fodra vilt. Jägareförbundet tycker det är en onödig reglering 
som kommer att slå hårt mot viltet. De avarter av utfodring 
som finns kan regleras inom dagens lagstiftning. Att viltet ska 
regleras genom jakt och inte svält är praxis i Sverige, skriver 
Jägareförbundet. På så sätt utnyttjas en förnyelsebar resurs, 
parallellt med att jägare och markägare står för en god etik med 
viltets bästa för ögonen. Samverkan om ökad jakt kan långsik-
tigt pressa tillbaka skador orsakade av viltet. Men då behövs det 
mer samverkan och mindre regleringar, och inte tvärt om som 
jaktlagsutredningen föreslår. 

Vad gäller förslaget att åtelkameror endast ska omfattas av 
anmälningsplikt är Jägareförbundet positiv. Däremot anser 
man att registreringskostnaden som föreslås är alldeles för hög. 
Förslaget om att åtelkameror ska begränsas till att enbart använ-
das till vildsvin får dock tummen ner. Det är helt enkelt inte 
möjligt att göra sådana avgränsningar, skriver Jägareförbundet. 

Intresserade kan läsa hela Jägareförbundets remissvar på http://
svenskjakt.se/Start/Nyheter/2014/12/jagareforbundet-viltet-ska-
inte-regleras-genom-svalt/
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vildSviNSbarometerN 
– Nytt verktyG för bättre förvaltNiNG

Svenska Jägareförbundet har tagit fram en 
Vildsvinsbarometer som syftar till att ge bättre 
information till vildsvinsjägarna: http://jagarefor-
bundet.se/vildsvinsbarometern/

Vildsvinsbarometern lades ut på Jägareförbun-
dets hemsida i början av december och här kan 
man bland annat läsa om om avskjutning och 
viltolyckor både för hela landet och länsvis. 
Vildsvinsstammen i Sverige varierar. Antalet djur 
förändras, liksom frekvensen av skador på bland 
annat gröda och antalet olyckor i trafiken. Vild-
svinsbarometern visar i början av varje månad 
länsvis vildsvinens påverkan utifrån dessa fak-
torer. Här finns också annan information om 
vildsvin, till exempel artpresentation, träning av 
vildsvinshundar, webbjaktskolan för vildsvin och 
jakttider.

Vildsvinsbarometern är byggd för att 
kunna ge råd till förvaltningen på läns-
nivå. Genom att använda den kunskap 
som finns om den regionala vildsvins-
stammen via avskjutningssiffror och vilt-
olyckor samt klimatdata och synpunkter 
från lantbruket får man en bra bild av 
hur läget är i länet. 

Det här är ett nytt grepp för att försöka stötta 
vildsvinsförvaltningen. Älgen kan vi förvalta med 
väldigt fina verktyg, till exempel älgobsen med 
två decimaler, några sådana verktyg har vi inte 
i vildsvinsförvaltningen ännu. Därför har vi valt 
att prova ett nytt sätt att stötta viltförvaltningen 
där vi utifrån de data som ändå finns nyttjar 
våra kompetenta jaktvårdskonsulenter och deras 
lokalkännedom. Vi ska komma ihåg att vi varje 
månad får tusentals mejl, telefonsamtal eller 
åsikter via möten och utbildningar. Jag är över-
tygad om att detta är ett utmärkt underlag för att 
ge råd till förvaltningen.

Vi får tidigt på säsongen information om hur 
vildsvinskullarna ser ut, hur vädret varit under 
föryngringsperioden, hur mattillgången ser ut, 
hur vårbruket kommit igång med mera. Utifrån 
alla dessa parametrar gör konsulenterna en 
sammantagen bedömning om hur avskjutningen 
bör se ut. Inför hösten kan vi också bedöma om 
föryngringen är sen och man kanske ska vara 
försiktig med hundjakten och inför vintern kan 
vi ge råd om utfodring behövs eller inte. 

Genom denna metod som bottnar i re-
gional kunskap kan vi snabbt gå ut med 
råd hur avskjutningen ska styras för att 
nå resultat. Förvaltning handlar nästan 
alltid om att gasa eller bromsa. Vild-
svinsbarometern kan bli ett mycket  
bra redskap för att klara av vildsvins-
utmaningen.

Daniel Ligné

FOtO: thOMaS OhLSSOn
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Nytt Smart Sätt
att rapportera rovdJur!

Naturvårdsverket har tillsam-
mans med Rovdata i Norge 
tagit fram en ny Mobilapp för 
att förenkla rapporteringen av 
observationer av stora rov- 
djur direkt via sin smartphone. 
Mobilappen Skandobs Touch 
finns att ladda ner direkt från 
nätet via App Store eller Google 
play. Användaren måste regi-
strera sig för att kunna använda 
appen. Den som registrerar sig 
ska även ange om vilken organ-
isation han eller hon tillhör. Det 
i sin tur kommer att visa hur 
viktiga jägarna är för viltöver-
vakningen. 

Med mobilens hjälp kan rapportören ta en bild på spåret eller 
djuret som direkt överförs till Skandobs. Appen bifogar också 
koordinaterna för observationen via telefonens eget gps-sys-
tem. I många län har länsstyrelserna utvecklat ett annat rap-
porteringssystem, Rovobs. För den finns inte samma smarta 
funktioner och på sikt kommer Rovobs att läggas ner. 

Appen visar observationer i realtid, det vill säga utan fördröj-
ning. Det betyder att jägare kan använda appen som varnings-
system för andra jägare som jagar med hund, istället för att 
utveckla lokala kommunikationsvägar. Appen visar de 20 
senaste rapporterna i förhållande till var man just befinner sig 
eller de närmaste 100. Det krävs alltså inga krångliga sökningar 
i mobilen, telefonen vet var du är och visar det väsentliga inom 
några sekunder.

Undertecknad, tillika Jägareförbundets rovdjursansvarige, har 
testat appen och kommer i fortsättningen att använda Skand-
obs Touch när jag rapporterar spår eller synobservationer. 
Den gör rapporteringen enklare och om mina jaktgrannar gör 
samma sak kan vi på ett enkelt sätt varna varandra om vargar 
rör sig i området. Dessutom är det roligt med ny snabb teknik! 

Gunnar Glöersen

mÅrdhuNd pÅ facebook...

Ni glömmer väl inte att följa 
Mårdhundsprojektet på Face-
book? I somras startade sidan 
och den har fått många följare. 
Sök på mårdhundsprojektet så 
hittar ni vår facebookgrupp!

Fredrik Dahl

...och mÅrdhuNd pÅ tv

Mårdhundsprojektet uppmärk-
sammades på TV4-nyheterna 
i mitten av november. TV-
inslaget går att se på http://
www.tv4play.se/program/
nyheterna?video_id=3016140

Fredrik Dahl

eN daG i älGeNS teckeN

Den 4 december anordnade 
Skogsstyrelsen tillsammans 
med Jägareförbundet en dag i 
älgens och älgmatens tecken, 
på Skogsstyrelsens kursgård, 
Ladvik, utanför Vaxholm. 
Temat var viltanpassad skogs-
skötsel och man vände sig 
i första hand till delegater i 
länets älgförvaltningsområden, 
men även andra deltagare var 
välkomna. Matts Rolander från 
Skogsstyrelsen och underteck-
nad från Svenska Jägareför-
bundet visade på styrkor, 
svagheter, möjligheter samt 
siade om framtiden när det 
gäller skogsbruk och viltbruk i 
våra skogar.

Per Zakariasson
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temakvällar om Jaktetik

I Värmland, Örebro och Dalarna 
har länsföreningarna genomfört 
temakvällar med fokus på jaktetik. 
Deltagare var kretsfunktionärer 
och andra intresserade medlem-
mar. Alla var överens om att vi i 
grunden har en bra jaktlagstiftning 
som vi gärna vill ha kvar. Etik-
frågorna är viktiga och bland annat 
bör alla cirkelledare för jägar- 
examen utbildas i etikfrågorna
och även lyfta fram den delen i
jägarexamensutbildningen. De
viktigaste etikfrågorna att arbeta 
med framöver ansågs i alla tre 
länen vara: Bilden av jakten i 
sociala medier, ny teknik – teknik-
användning.

hans johansson

remiSS plaN- och byGGlaGeN

Den 28 november yttrade sig 
Jägareförbundet över ett förslag att 
utöka kravet på skottlossningstill-
stånd till inte bara detaljplanelagt 
område utan även till ”samlad 
bebyggelse”. Jägareförbundet av- 
styrker förslaget eftersom vad som 
utgör samlad bebyggelse är oklart 
(10–20 hus) och ett utökat krav 
inte är motiverat eftersomdet finns 
en aktsamhetsregel i jaktlagen 
som hanterar säkerhetsfrågor. En 
utökning av kravet på skottlossn-
ingstillstånd skulle försvåra jakt 
i väsentlig utsträckning i mindre 
byar och samlingar av hus på 
landsbygden helt i onödan.

Ola Wälimaa

etik i JakteN fokuS pÅ SemiNarium

Den 5 december höll stiftelsen Sveriges Vildnad sitt årliga 
seminarium. I år stod etiken inom jakt och viltförvaltningen 
i centrum. Intresset var stort och Gustavianska våningen på 
Skansen var fullsatt.

Dagen inleddes av 
Jägareförbundets 
ordförande Björn 
Sprängare som 
redde ut skillnaden 
mellan orden etik 
och moral. Fredrik 
Widemo gav sedan 
exempel på etiska avvägningar inom jakten. Han pratade 
om utfodring och utsättning av vilt, predatorkontroll och 
jakt med löshund. I stort kretsade etikdiskussionerna kring 
frihet under ansvar och frågan om djurs lika värde. Olle 
Torpman, doktorand i praktisk filosofi, arbetar på en av-
handling om miljöetik och fortsatte att prata om etik och 
moral ur olika perspektiv.

På eftermiddagen samlades några företrädare för olika in-
tresseorganisationer och myndigheter i en paneldebatt. Att 
det ibland är svårt att avgöra vad som är god etik eller inte 
var alla överens om. Naturvårdsverkets Christer Pettersson 
i panelen menade där att det inte finns en quickfix för de 
svåra etikfrågorna. Jägareförbundets Daniel Ligné höll med.
– Vi har världens mest liberala jaktlagstiftning. Jaktlagens 
paragraf 27 som säger att jakten ska bedrivas så att viltet 
inte utsätts för onödigt lidande är ett slående exempel på 
det. Mer liberalt än så kan det inte bli. Det handlar om frihet 
under ansvar. Och friheten är egentligen jaktetiken. 
Andra frågor som diskuterades var bågjakt, de växande 
populationerna av tranor och sångsvan samt om vissa djur- 
och fågelarter är för små för att jagas och ätas.

Madeleine Lewander

Läs längre artiklar om etikseminariet på dessa två länkar:
http://jagareforbundet.se/aktuellt/forbundsnyheter/2014/12/
friheten-ar-egentligen-jaktetiken/
http://svenskjakt.se/Start/Nyheter/2014/12/etik-i-jakten-deb-
atterades-pa-seminarium/
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JäGareförbuNdet deltoG 
i NobelfeStliGheterNa
 
The Noble Night Cap, så heter 
efterfesten till Nobelfesten. Den 
arrangeras av någon av Stock-
holmshögskolorna Handelshög-
skolan, Tekniska Högskolan eller 
Karolinska Institutet. I år var det 
Handelshögskolans tur som un-
der temat hållbarhet skapade en 
miljö med skärgård, sommaräng, 
förort, skog, gruva med mera. 

Svenska Jägareförbundet var med 
och bidrog till The hunting lodge, 
där vip-gästerna samlades från 
klockan 12 till 4-5 på morgonen. 
I den jägarmässigt dekorerade 
jaktstugan, bjöd Öster Malmas 
kock Marcus Mortensson på 
utsökta vilt-tapas med hjort, rökt 
älghjärta och svamptimbal. Flera 
av nobelpristagarna och många 
andra vipgäster besökte The 
hunting lodge och fick veta mer 
om den svenska jakten av Anders 
Grahn och undertecknad. Sven-
ska Jägareförbundet bidrog även 
med skogsmaterial, dekorationer 
och annat till de uppskattande 
studenterna.

Christina nilson-Dag

möte om trafikefterSök
 
Måndagen den 8 december 
genomfördes ett informations-
möte med eftersöksjägarna i 
Norrtälje, Österåker och Vax-
holms kommuner i Stockholms 
län. Länsansvarig polis, Lars 
Jonsson, och undertecknad 
informerade och diskuterade 
aktuella frågor med organisa-
tionens eftersöksjägare, kontakt-
personer och samordnare.

Mötesdeltagarna gavs möjlighet 
att ställa frågor och framföra 
synpunkter och önskemål på 
verksamheten. I stort upplever 
jägarna i området att eftersöks-
verksamheten fungerar bra 
men att det finns en del detaljer 
som behöver ”finslipas”. Mot-
svarande informationsmöten 
kommer att genomföras i övriga 
delar av länet i början av 2015.

henrik Falk

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. 

OBS! nästa nyhetsbrev 
kommer 30 januari.

Bilder: Marcus Mortensson (mitten) 
från Öster Malma lagade jättegod 
vilt-tapas. Ulrika Jakobsson (överst) 
är student vid Handelshögskolan och 
var ansvarig för The Hunting Lodge. 
Även barpersonalen hade jaktinspir-
erade frisyrer.
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förSlaG om varGhybrider 

Vid det årliga mötet för Bernkon-
ventionen i början av december 
diskuterades en rekommendation 
gällande varghybrider, det vill 
säga vargar med inblandning av 
gener från hund eller andra hund-
liknande djur. Ursprungsförslaget 
syftade till att ge hybrider samma 
skyddsstatus som vargar. Den eu-
ropeiska jägarfederationen FACE, 
som närvarade på mötet, oppon-
erade sig mot denna skrivning 
och uppmanade parterna att göra 
ändringar för att undvika negativa 
konsekvenser för den europeiska 
vargförvaltningen. I den slutliga 
texten kunde skyddsstatus för hy-
brider undvikas, istället uppmun-
tras parterna att tillåta av landets 
myndighet godkända personer att 
jaga hybrider.

johan Svalby

ta eN tur pÅ öSter malma

Är du nyfiken på hur det ser ut på 
Jägareförbundets nationella kansli 
eller på andra platser runt Öster 
Malma? På Jägareförbundets 
hemsida kan du via så kallade 
panoramabilder gå in och titta på 
hur det ser ut på övervåningen 
i ”Laggårn” där det nationella 
kansliet finns, men också ta en titt 
på slottet, både ute och inne samt 
i vandrarhemmet. http://jagare-
forbundet.se/aktuellt/forbundsny-
heter/2014/12/ta-en-titt-pa-jagare-
forbundets-nationella-kansli/

annelie Karlsson Lenksjö

vÅtmarkSfoNdeN firar 20 År 

Med anledning av Våtmarksfondens 20-årsjubileum anord-
nas en konferens den 19-20 maj på temat Vattenlandskap 
i praktiken. Konferensen, som innehåller såväl föredrag 
som exkursioner, vänder sig till alla med intresse för våt-
marksfrågor och kommer att vara på Christinehof, Brösarp 
i Skåne. Program och anmälningsrutiner kommer att läggas 
ut på Våtmarksfondens med fleras hemsidor under januari.  

Stiftelsen Svensk Våtmarksfond har under 20 år arbetat för 
att skapa, restaurera och underhålla våtmarker för natur-
vården i allmänhet och för fågellivet i synnerhet. I fondens 
styrelse finns representanter för Svenska Jägareförbundet, 
Sveriges Ornitologiska Förening, Världsnaturfonden, Lant-
brukarnas Riksförbund samt näringslivet. Våtmarksfondens 
verksamhet består bland annat i utbildning och information 
samt rådgivning och ekonomiskt stöd till specifika våtmarks-
projekt. Sedan Våtmarksfonden bildades har fonden med-
verkat till att cirka 700 våtmarker har skapats. 

Initiativet till Våtmarksfondens bildande grundar sig på det 
faktum att 70 procent av de våtmarker som fanns i Sverige 
i början av 1900-talet har försvunnit genom dikningar och 
sjösänkningar av jord-och skogsbruksmark samt utbyggnad 
av tätorterna.  Att återskapa och bevara våtmarker är en 
mycket angelägen miljö- och naturvårdsinsats inte minst 
för den biologiska mångfalden. I ett samhällsperspektiv 
har våtmarker även kommit att spela en allt större roll som 
naturliga reningsverk.  

hans von essen

FOtO: niKLaS LiLjeBäCK
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remiSS Grovt vapeNbrott

Den 8 december yttrade sig  
Jägareförbundet över ett förslag 
att kriminalisera försök, förbere-
delse och stämpling till grovt
vapenbrott. Jägareförbundet av- 
styrker förslaget eftersom vad 
som utgör försök och förbere-
delse är oklart och en kriminali-
sering kan misstänkliggöra van-
liga lagliga vapenägare i onödan. 
I tidigare lagstiftningsärendet 
har dessutom regeringen avstått 
från kriminalisering av annat än 
fullbordat brott eftersom brottets 
karaktär (olaga innehav som är 
ett tillstånd och inte en handling) 
inte lämpar sig för kriminalisering 
av exempelvis försök och annan 
bedömning bör inte göras nu.

Ola Wälimaa

varNar för olaGliGa peJlar

Post- och telestyrelsen skickade 
den 5 december ut ett press-
meddelande där man varnar för 
användning av hundpejlar im-
porterade från USA. På sin hem-
sida skriver man:
"Personer som använder dessa 
produkter bryter mot lagen om 
elektronisk kommunikation vilket 
kan ge böter eller fängelse upp till 
sex månader. PTS uppmanar där-
för användare av dessa utrustnin-
gar att omedelbart sluta använda 
dem.” Läs mer på http://www.
pts.se/sv/Nyheter/Radio/2014/
Importerade-sparsandare-stor-
radioanvandning/

JulluNch pÅ JäGareförbuNdet väSterbotteN

Varje år bjuder Jägareförbundet Västerbottens styrelse in 
cirka 45 personer på jullunch på kontoret i Umeå. Från 
länsstyrelsen kommer jakt- och rovdjurshandläggarna och 
tjänstemännen kring fjällfrågor och viltvårdsområden. Från 
polisen är det vapenhandläggarna och de ansvariga för det 
Nationella viltolycksrådet som kommer. Övriga inbjudna är 
Studiefrämjandet, statens skytteombud, forskare på SLU i 
Umeå, Svenska Samernas Riksförbund (SSR), fälltillverkare 
samt hedersmedlemmar i Jägareförbundet Västerbotten. 
Förutom traditionella julrätter som beställs från en catering-
firma, serveras vilt. I år var det rökt kronkalv och rökt dov-
vilt samt fyra olika viltkorvar: rådjur, skarv, mufflon/rådjur 
samt skärgårdskorv (säl, ejder och skarv).

anja Kjellsson, Mikael Karlsson, elisabeth Östman

FOtO: LarS-henriK anDerSSOn

liceNSJakt pÅ Järv?

I ett pressmeddelande meddelar Naturvårdsverket att man 
har fastställt en förvaltningsplan, inventeringsresultat och 
miniminivåer för järv. Man meddelar också att under 2015 
kommer Naturvårdsverket påbörja en översyn för att se om 
det är möjligt med licensjakt på järv. Det har aldrig tidigare 
varit licensjakt på järv i Sverige. Läs mer på http://www.
naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/For-
valtningsplan-och-miniminivaer-for-jarv-klara/

Daniel Ligné
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Naturvårdsverket har fattat beslut om mini-
minivåer för lodjur. Beslutet innebär att man 
fördelat det nationella referensvärdet, 870 
lodjur, på länen. Vilket innebar att det inte 
blev någon jakt. 

Problemet för Naturvårdsverket är att deras 
fördelningsnyckel inte är konsekvent. För varg 
hävdade verket att miniminivån för ett län måste 
motsvaras av ”verkliga” föryngringar, medan 
man i lodjursförvaltningen inkluderar luftför-
yngringar. Det understryker det som Jägareför-
bundet har framfört hela tiden. Miniminivån 
för ett län borde vara den av viltförvaltnings-
delegationen fastställda nivån som också anger 
det långsiktiga målet, oavsett det motsvaras av 
verkliga föryngringar eller inte. Det nationella 
referensvärdet bör istället upprätthållas genom 
att länen anger förvaltningsmål som sammanlagt 
ligger över det nationella referensvärdet. 

 – Naturvårdsverkets inkonsekvens och 
ovilja att överlåta det regionala ansvaret 
fullt ut gör rovdjursförvaltningen otyd-
lig, oförutsägbar och gör att den saknar 
målstyrning, säger Torbjörn Lövbom, 
Jägareförbundets rovdjursråd.  

Naturvårdsverket anger i sitt pressmeddelande: 
”Om vi följer utvecklingen för lodjuren och vid-
tar åtgärder som att begränsa jakten finns det 
goda förutsättningar för lodjursstammen att nå 
gynnsam bevarandestatus igen inom några år”. 

 – Påståendet kan ifrågasättas på flera olika sätt. 
För det första finns stora brister i inventerings-
underlaget för vintern 2013/2014. Lövbom tar 
också upp innehållet i Viltskadecenters rap-
port, ”med hänsyn taget till att flera länsstyrel-
ser i mellersta och södra förvaltningsområdet 
har rapporterat in en låg täckningsgrad kan vi 
anta att den verkliga populationen sannolikt 

är större.” Slutsatsen av detta bli att stammen 
sannolikt kan ligga över referensvärdet redan 
idag. Därtill tycker han det är en förenkling av 
verkligheten att säga att jaktstopp per automatik 
kommer att få lodjursstammen att öka.  

– I renskötselområdet är jakten huvudorsaken 
till nedgången. Men där har också målet varit 
att sänka lodjurstammen ned mot dagens nivå. 
För att uppnå riksdagens beslut om maximalt 10 
procent skador på det faktiska antalet renar kan 
inte lodjuren få öka fritt. Länens beslutade mål 
för lodjuren måste därför beaktas. 

– I det mellersta förvaltningsområdet saknas i 
princip förutsättningar att bära dagens lodjur-
stam eftersom det mesta tyder på att lodjuren är 
födobegränsade i stora delar av förvaltningsom-
rådet. Utebliven jakt riskerar alltså att få motsatt 
effekt än det eftersträvade. Lodjuren äter ner sin 
viktigaste bytesresurs rådjuret ännu mer vilket 
leder till att lodjuren minskar i antal. Dessutom 
har vargstammen ökat kraftigt i Mellansverige, 
vilket gör att de konkurrerar med lodjuren om 
de få rådjur som finns kvar. I det södra förvalt-
ningsområdet ökar inte lodjuren, trots att ingen 
jakt förekommit. Alltså kan inte jaktstopp per 
automatik leda till fler lodjur. 

– Den negativa utvecklingen för lodjuren som 
Naturvårdsverket ser i förhållande till referens-
värdet är ett resultat av åratal av bristande sam-
förvaltning av våra viltresurser. Lodjuren har 
tillåtits öka till mycket höga nivåer utan hänsyn 
till bytesdjursresurserna och utan beaktande 
av det samlade rovdjurstrycket. Den regionala 
förvaltningen som beslutats av riksdagen måste 
därför genomföras fullt ut, vilket inte mist den 
kritik som kommer från olika länsstyrelser visar. 
Vidare måste inventeringssystemet ses över och 
nya metoder för beståndsuppskattning tas fram, 
främst för områden där snö inte kan garanteras.

"otydliG och oförutSäGbar lodJurSförvaltNiNG Som SakNar mÅlStyrNiNG"
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poliSeN pÅ God väG...

I början av december var det dags 
för årets sista möte mellan för-
valtningsavdelningen på Polisen 
i Västra Götaland och vapenint-
ressenter som Svenska Jägareför-
bundet, Skyttesportförbundet. 
Sveriges Vapenägares förbund, 
med flera. Förvaltningsavdel-
ningen redogjorde för den nya 
organisationen som träder i kraft 
den första januari. 

Vad det leder till nästa år vet man 
inte men det som skett hittills i 
länet är att tio handläggare har 
påbörjat jägarexamensutbildning.
Man samarbetar med andra 
enheter inom polisen och man 
har snabbgrupper som jobbar 
med vissa ärenden under en kort 
period för att kapa topparna. Nu 
är det en handläggningstid på 
8-12 veckor, vilket är ett stort steg 
framåt! Innan sommaren hade vi 
det dubbla i många fall. Fortfar-
ande finns ärenden som är 6-8 
månader gamla, men dessa betas 
av undan för undan.

Det känns som att vapenintres-
senterna trycker på saker vid 
varje möte och som polisen sedan 
tänker till över. En sådan sak 
är till exempel en webbaserad 
ansökningsblankett som skulle ta 
bort många av de fel vi licenssök-
are gör. Vi är inte framme än men 
det känns som att vi är på god väg 
att få kortare handläggningstider 
för vapenlicerna.

Karl-johan Brindbergs 

JaktvÅrdSkretSarNa 
i väSterbotteN fÅr 
127 080 kroNor

Nu är kretsbidragen 
till jaktvårdskretsarna 
utbetalade från Jägare-
förbundet Västerbotten. 
Det blev 127 080 kronor 
fördelat på kretsarna. 
Det finns både ett grund-
bidrag och ett extra krets-
bidrag. Extrabidraget 
betalas ut för uppfyllda 
mål för ungdom och 
viltövervakning (vöv).

För att en jaktvårdskrets 
ska få grundbidraget på 
tio kronor per medlem 
så ska vissa kriterier vara 
uppfyllda. Detta är för
att stadgarna ska följas 
och för att kommunika-
tionen ska vara så bra 
som möjligt mellan jaktvårdskretsar och länsföreningen. 
18 (av 21) jaktvårdskretsar fick grundbidraget. 

Jägareförbundet Västerbotten satsade 47 000 kronor i form 
av extra kretsbidrag för 2014 (42 000 kronor 2013). Det var 
tio jaktvårdskretsar som nådde något av målen för ungdom 
och tio jaktvårdskretsar som nådde något av målen med 
viltövervakning.

Under tre år har länsföreningen valt att prioritera Ung-
domsverksamhet och Viltövervakning (vöv). Dessa ämnen 
är sedan många år mycket viktiga för Svenska Jägareför-
bundet. Målen är preciserade i verksamhetsplanen. De är 
mätbara och ger länsföreningen möjlighet att följa upp verk-
samheten. Systemet är rättvist för både större och mindre 
jaktvårdskretsar och för både kust- och inlandskretsar. 

anja Kjellsson

FOtO: anja KjeLLSSOn

Det är viktigt att rapportera fällt vilt 
som ger underlag för viltövervaknin-
gen. 2013/14 fälldes 2 883 tjädrar i 
Västerbotten.



FOtO: MaLOu KjeLLSSOn

Nyhetsbrev 27
22 december  2014

Stor, Stark 
och omtyckt

sid 12/16

förebyGGa viltolyckor

NVR (Nationella Viltolycksrådet) 
planerar nu för pilotprojekt med 
målet att förebygga viltolyckor på 
vägar och järnvägar. Projekten 
löper under 2015-2017 och kom-
mer förläggas till Värmland och 
Östergötland. NVR-parterna i 
dessa län kommer driva projek-
ten, med Trafikverket i spetsen.

Möjliga åtgärder för att före-
bygga viltolyckor skiljer sig stort 
i tid och rum. Ett exempel är att 
viltfrågor lyfts redan under plan-
eringsstadiet av ny infrastuktur. 
Men naturligtvis behövs också 
åtgärder för att lindra problemen 
på befintliga vägar och järnvägar. 
Och då är sannolikt en kombi-
nation av åtgärder effektivast, 
utgående från en vägsträckas 
unika förutsättningar. Dessa 
åtgärder kan vara att kombinera 
stängsel och viltpassager samt 
att viltolycksaspekten vägs in 
vid såväl hastighetssättning som 
markanvändning. Men också den 
typ av åtgärder kommer prövas 
som leder till ökad kunskap och 
medvetenhet hos fordonsförare.

Idéerna om att testa och utvärd-
era denna typ av åtgärder på ett 
antal vägsträckor i landet väcktes 
på den workshop som genom-
fördes på Nationella Viltolycks-
rådets seminarium i maj i år. 
Grunden i detta arbete är Nat-
ionella Viltolycksrådets handlings-
plan när det gäller förebyggande 
av viltolyckor.

Markus Olsson

orGaNiSeriNG av NatioNella viltolyckSrÅdet
 
När detta skrivs är det ännu oklart hur polisen i framtiden 
ska organisera sitt arbete inom Nationella Viltolycksrådet 
(NVR). Det står dock klart att eventuella förändringar inte 
kommer införas ”över en natt”. Istället kommer de införas 
stegvis efter nogsamt övervägande och förankring.
 
Vad gäller Svenska Jägareförbundets organisering så kom-
mer den möjligtvis behöva anpassas till en framtida ny 
polisorganisation. Men grundinställningen är att vårt NVR-
arbete fortsatt kommer skötas inom enheterna län och kom-
mun, varför de viktigaste nyckelfunktionerna inom jägar-
sidan sannolikt kommer bestå på läns- och kommunnivå.
 
Därtill har, och kommer fortsatt, arbetet för att förebygga 
viltolyckor prioriteras upp inom NVR, vilket vi också måste 
förhålla oss till. Men inte heller Jägareförbundets anpass-
ningar till en förändrad omvärld kommer införas i ”bråd-
rasket”. Istället kommer vi ta oss tid att diskutera optimala 
lösningar med länsansvariga jägare och polismyndigheten 
med start i början av 2015.

Markus Olsson

förkovra 
diG i vÅr!

I skrivande 
stund är 
det tredje 
advent och 
utbildnings-
program-
met för 
2015 börjar 
ta form! 
Många 
kurser och 
utbildningar är planerade inom region syd och i länsfören-
ingarnas regi. Kolla på länsföreningarnas hemsidor och på 
http://jagareforbundet.se/utbildning/

text och foto: Fredrik jönsson

Tillvaratagning av hare vid ungdomsutbildningsjakt i 
samarbete med Sveaskog.
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Ny koNSuleNt i karlStad

Jag heter 
Johan Stedt 
och är nyligen 
anställd som 
vikarierande 
jaktvårdskon-
sulent på Karl-
stadskontoret 
under Anders 
Fredriksson 
pappaledighet 
(till 31/3). 

Jag är uppväxt i Värmland, när-
mare bestämt på en gård söder 
om Kristinehamn. De senaste 
tolv åren har jag dock tillbringar i 
södra Sverige där jag först arbeta-
de som ringmärkare och inven-
terare vid Ottenby fågelstation på 
Öland. Därefter bosatte jag mig i 
Kalmar för att studera biologi på 
universitetet, vilket ledde vidare 
till en doktorandtjänst i ekologi 
som jag avslutade våren 2014. 
Längtan hem till Värmland och 
skogarna blev dock stor, och i 
våras gick därför flyttlasset norrut 
till Kristinehamn igen. 

När det gäller jakt är jag all-
ätare, men jag brinner särskilt 
för älgjakt med min östsibiriska 
laika. Jakten har alltid upptagit en 
stor del av mitt liv och det känns 
därför väldigt stimulerande att 
få möjligheten att arbeta inom 
detta område. Jag ser med tillför-
sikt fram emot några spännande 
månader med er på Svenska 
Jägareförbundet.

johan Stedt

myter och fakta om varG

25 jägare såsom viltförvaltningsdelegater, rovdjursansvariga 
i län, skyddsjaktsledare och jaktvårdskonsulenter i region 
syd samlades den 20 november i Kristianstad för att lyssna 
till Per Widén, pensionerad docent i biologi, på temat Varg 
– vad är myt, vad är fakta? Per Widén berättade om vargens 
liv och leverne, forskning och om människan och vargen. 
Det är planerat för en fortsättning om Varg – vad är myt, 
vad är fakta? i vinter. Gunnar Glöersen kommer att besöka 
region syd och ge oss mer fakta och nutidshistoria om varg. 

Under dagen passade vi också på att förkovra oss i konsten 
att spåra rovdjur. Kursledaren Benny Nilsson beskrev på ett 
målade sätt hur man finner spår, vikten av att vara kritisk 
i sitt sökande och att hela tiden dubbelkolla, med mera. 
Benny, tack för engagemanget och kunskapen! 

text och foto: Fredrik jönsson

Docent Per Widén föreläser på temat Varg – vad är myt, vad är fakta? 

efterlySNiNG! material till lokala SidorNa!
 
Det är lite dåligt med material på Svensk Jakts regionala 
sidor från flera editioner, så passa på att fylla på med
nyheter från ditt län! Text och eventuell bild skickas till 
daniel.sanchez@svenskjakt.se Det är deadline den 15:e varje 
månad, och då publiceras materialet i nästa månads tidning.

Svensk jakts redaktion
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Glöm iNte JulklappeN

Varför inte ge bort ett 
medlemskap i julklapp?  
Ge bort ett presentkort  
på medlemskap i Svenska  
Jägareförbundet till någon 
innan nyår och få ett halvår 
på köpet! Gå in på www.jag-
areforbundet.se/presentkort 
och köp ett presentkort. 

Som tidigare år erbjuder vi 
också medlemskap till den 
30 juni 2016 till alla som blir 
medlemmar under våren (1 
januari–30 juni 2015). Efter-
som vårt medlemsår följer 
jaktåret (1 juli–30 juni) är det 
annars nästan omöjligt att 
värva medlemmar i slutet av 
medlemsåret. Alla som beta-
lar sitt medlemskap får de tre 
senaste numren av Svensk Jakt 
och försäkringarna gäller så 
snart betalningen är registre-
rad hos oss.

helena von Schnackenburg

SkÅNSka Jakt- & fiSkemäSSaN

2014-års skånska, stora begivenhet för jägare, hundfolk och 
sportfiskare ägde som traditionen bjuder rum sista helgen i 
augusti. Som vanligt blev mässan välbesökt.

I Jägareförbundets monter var fokuset på medlemmen! 
Medlemmar och blivande kunde delta i flera tävlingar med 
chans att vinna fyrhjuling, aimpointsikte, hundmat och keps. 
Inte mindre än 700 testade att skjuta på vildsvinet i skyttesimu-
latorn. JAQT, förtroendevalda och personal fanns på plats för 
att berätta om verksamhet för medlemmar, svara på frågor och 
informera om Jägareförbundet. 

Antalet troféer som värderades var något färre än det brukar. 
Trofébedömarna värderade totalt 93 troféer och av dessa var 90 
råbockar. Bland de som lämnade in en råbock för bedömning 
fann vi 15-åringe Albin Lindberg. Han hade uppsiktsjagat med 
sin morfar. När bocken kom gav morfar honom chansen. Bock-
en höll 161,7 poäng och var därmed guld med råge! 

Under mässan bjöd Jägareförbundet Skånes jakthundsinstruk-
törer på uppvisningar två gånger per dag och intresserade 
hade möjlighet att prata hund, ställa frågor och anmäla sig till 
hundkurser. I Skytteparken bjöd våra jaktskytteinstruktörer 
på Compact Sporting. Ett jägarnära träningsskytte med lerdu-
vor som liknar inkommande änder, högt flygande fasaner och 
springande hare. 

text och foto: Fredrik jönsson 

Jägareförbundet Skånes ungdomsledare 
bygger småfågelholkar med intresserade 
barn. Till vänster Albin Lindberg med sitt 
guldhorn som mätte 161,7 poäng.

tipSa om Nyheter!

Webbredaktionen tar tacksamt 
emot alla nyhetstips. Mejla 
oss om högt och lågt på webb-
redaktionen@svenskjakt.se

Olle Olsson
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iNtreSaNt läSNiNG
pÅ JäGarbloGGeN

Du har väl inte missat Jägar-
bloggen? På bloggen kan du följa 
Gunnar Glöersen, Fredrik Wide-
mo, Madeleine Lewander, Björn 
Sundgren och Magnus Rydholm 
som skriver om aktuella hän-
delser och delar med sig av sina 
kunskaper och åsikter om jakt, 
vilt och naturupplevelser.

Vem vill inte läsa till exempel 
"15 dejtingtips som ingen jägare 
kan motstå" från den 16 decem-
ber? Eller "Hur kan du skjuta 
ett djur" från den 15 december. 
Andra intressanta inlägg i närtid 
är ”Varför säger förbundet inte 
noll vargar?”, ”Failjeterapi med 
skogsstyrelsen" och "Ekologisk 
odling överlägset för viltet”.

Jägarbloggen hittar du på http://
blogg.jagareforbundet.se/

Starkt maNdat för att driva vidare 
europaparlameNtetS JaktiNterGrupp

Beslutet fattades i en omröstning som hölls bland alla de 
politiska grupperna den 11 december i Bryssel. En intensiv 
kampanj från jaktvänliga europaparlamentariker och de 
nationella jägarorganisationerna inom FACE, däribland 
Svenska Jägareförbundet, resulterade i att Jaktintergruppen 
placerade sig i topp bland de 29 intergrupper, utav ur-
sprungligen totalt över 70 kandidater, som antogs för  
mandatperioden 2014–2019. 

Sedan 1985 har Jaktintergruppen utgjort en viktig mötes-
plats för beslutsfattare och jägar- och landsbygdsorganisa-
tioner för att diskutera aktuella jakt- och landsbygdsrelat-
erade ämnen som kommer upp på EU-nivå. 

Jaktintergruppen har som ledande princip att jakt-
beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt, 
vilket i praktiken innebär att en stor del av dess 
aktivitet består i att undvika likriktning och topp-
styrning av jakten i Europa och istället söka föra 
ner beslutsfattande på nationell och regional nivå. 

Svenska Jägareförbundet har vid flera tillfällen deltagit som 
utomstående expert vid integruppens möten genom presen-
tationer och i paneldebatter. 

Stora frågor som beräknas diskuteras av Jaktintegruppen 
under mandatperioden är ett förenklat EU-regelverk för 
djurskydd (”Djurvälfärdslagen”), kommissionens utvärd-
ering av fågel- och habitatdirektiven (REFIT), en översyn 
av EU:s vapenlagstifting, regler för import och export av 
jakttroféer, samt implementering och halvtidsutvärderingen 
2017 av den gemensamma jordbrukspolitiken (inverkan på 
viltet). 

Från Sverige sitter moderaterna och socialdemokraterna 
med i Jaktintergruppen. Den tyske kristdemokraten Karl-
Heinz Florenz förväntas väljas till ordförande för inter-
gruppen vid dess konstituerande möte i januari 2015. Den 
Europeiska jägarfederationen FACE utgör Jaktintergruppens 
sekretariat för samordning och mötesplanering.

johan Svalby
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omotiverat och krÅNGliGt 
förSlaG om Jakttroféer

Den europeiska jägarfederationen 
FACE har tillsammans med den 
internationella jaktorganisationen 
CIC skrivit till kommissionären 
ansvarig för bättre regleringar 
(mindre byråkrati), holländaren 
Frans Timmermans. Detta för 
att be honom dra tillbaka ett illa 
genomtänkt och överbyråkratiskt 
förslag som syftar till att ålägga 
importen till EU:s medlemsstater 
från tredje land av jakttroféer från 
vissa icke-utrotningshotade arter 
samma strikta regler som för när-
varande tillämpas på utrotnings-
hotade arter. 

Förslaget innebär att troféer 
från följande arter ska kräva 
uppvisande i tullen av både ett 
export- och ett importintyg, och 
inte som idag enbart uppvisande 
av exportintyg: afrikansk elefant, 
argali, flodhäst, isbjörn, lejon och 
vit noshörning från Sydafrika och 
Swaziland. 

FACE har även varit i kontakt med 
jurister vid EU:s ministerråd för 
att påpeka att förslaget verkar 
strida mot EU-rättens procedur-
regler för hur dylika regler måste 
antas. Ett avgörande väntas runt 
årsskiftet.

johan Svalby 

brySSeloffeNSiv för SveNSk SälhaNdel

I början av december hölls flera möten mellan Svenska 
Jägareförbundet, europeiska jägarfederationen FACE och 
beslutsfattare i Bryssel för att försvara svenska och finländ-
ska jägares rätt att fortsätta saluföra sälprodukter. De sven-
ska moderaternas, folkpartiets, socialdemokraternas och de 
tyska kristdemokraternas kontor fick påhälsning i Europa-
parlamentet liksom regeringens representanter vid Sveriges 
ständiga representation i Bryssel. Utfallet av dessa möten 
är både formella och informella krav från europaparlamen-
tariker på kommissionen att försvara svensk och finländsk 
sälhandel. Vidare resulterade ett gemensamt brev från de 
nordiska jaktorganisationerna i att ett möte ska hållas mel-
lan dessa och den ansvarige handelskommissionären, sven-
sken Cecilia Malmström, i januari  för att diskutera frågan.

johan Svalby

kortfilmer Som lär diG laGa vilt

Jägareförbundet har gjort en serie filmer där viltkocken 
Christer Eklund lär dig laga till olika styckningsdelar. Se hur 
man tillagar en älgrulle, hur man binder upp en älgentrecote 
med steksnöte, hur man gör en pulled pork på vildsvin, 
vilken temperatur man ska laga ett ytterlår i, hur man skär 
upp kött i rätt fiberriktning. Varje film är 2–7 minuter lång.

Filmerna och mycket annat matnyttigt hittar du på http://
jagareforbundet.se/viltmat/
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