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När förvaltningsrätten i Karlstad stoppade 
licensjakten på varg den 8 januari kom det 
som en överraskning. När kammarrätten i 
Göteborg upphävde beslutet den 15 januari var 
det logiskt och naturligt. Tiden mellan besluten 
har Svenska Jägareförbundet jobbat stenhårt 
för att få igång licensjakten på varg. En jakt 
som alltså kom igång den 16 januari.

Det finns många delar i vargförvalt-
ningen och åsikterna runt denna som 
är omöjliga att förstå. Men en sak är 
glasklar – Jägareförbundet har lagt ned 
ett enormt arbete för att få till stånd en 
förståelse för våra ståndpunkter och en 
ändring av förvaltningsrättens beslut.

Beskedet om att vargjakten stoppades kom på 
eftermiddagen den 8 januari, dagen innan jakten 
skulle börja. Förbundsordförande, länsord-
förande och personal drog igång direkt. Redan 
samma dag kom första responsen via bland 
annat pressmeddelanden och intervjuer. Björn 
Sprängare blev intervjuad av TT för en artikel 
som publicerades i många av landets tidningar. 
Tidningen Svensk Jakt skrev cirka 30 artiklar 
med olika vinklar. Och många andra personer i 
Jägareförbundet blev intervjuade.  

Fredagen den 9 januari överklagade förbundet 
kammarrättens beslut.  Att överklaga kan låta 
som något man gör i en handvändning, men det 
kräver ett stort arbete om det ska skötas seriöst 
och få resultat. Därefter åkte ordförande Björn 
Sprängare till Karlstad och var med i en mani-
festation tillsammans med länsordförande från 
Värmland och Örebro.  Därtill förekom mycket 
samverkan med politiker, tjänstemän och myn-
digheter. 

Under helgen drogs ett arbete igång för att 
tillsammans med alla länsföreningar ta fram en 
skrivelse som skulle överlämnas till EU-kommis-

sionen. Och måndagen den 12 januari så var två 
representanter från förbundet i Bryssel för att 
personligen överlämna skrivelsen. Innehållet i 
skrivelsen var bland annat kopplat till Århuskon-
ventionen och att den systematiskt har börjat 
användas för att omöjliggöra licensjakt på varg. 
Istället vill förbundet att den nationella tillämp-
ningen av konventionen ska gälla. Förbundet 
framhöll också i skrivelsen att EU-kommissionen 
skulle lägga ned båda överträdelseärendena som 
är öppna och hör ihop med vargjakten. På tisda-
gen hölls fler diskussioner med myndigheter och 
politiker. Och sedan kom den EU-dom som kan 
ha varit avgörande för kammarrättens beslut. 

Jag vill understryka vilken enorm arbetsinsats 
som både personal och förtroendevalda har 
utfört under dessa dagar. Från lokalt till interna-
tionellt har vi påverkat. Och det är självklart att 
detta arbete har haft betydelse för utgången av 
prövningen i kammarrätten. 

Jag är otroligt stolt över det arbete 
som alla förtroendevalda och anställda 
gjort och gör varje dag för att leverera 
medlemsnytta. Ingen annan organisa-
tion har gjort eller betytt så mycket för 
utslaget som Jägareförbundet. Och det är 
viktigt att alla medlemmar vet om det. 
För utan vårt arbete hade situationen 
troligen sett helt annorlunda ut. 

Under de tre första dagarna sköts 20 vargar av 
de 36 som får fällas i Värmland och Örebro län. 
Bra organisation, ett enormt engagemang hos de 
deltagande jägarna och mycket gott om varg har 
varit den främsta orsaken att jakten gått så bra, 
trots dåliga spårförhållanden. Nu gäller det att vi 
fullföljer vårt arbete på kort sikt och är beredda 
på fler juridiska utspel. I nästa steg handlar det 
om att skapa långsiktighet och förutsägbarhet 
för framtiden.

Bo Sköld

Ett Enormt arbEtE bakom vargjaktSbESlutEt
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PoliSanmäl alla formEr 
av jaktSabotagE

Under vargjakten har aktivis-
ter stört jakten vid ett flertal 
tillfällen. Jägareförbundet 
rekommenderar jägare att 
polisanmäla alla former av 
jaktsabotage.

Jägare behöver inte 
stillatigande se på om 
jakten störs. Att prata 
med personerna som 
stör, fotografera dem, ta 
bilars registreringsnum-
mer och sedan göra en 
polisanmälan är lämp-
liga motmedel.  

Att medvetet störa eller 
sabotera jakt rubriceras som 
ofredande eller egenmäktigt 
förfarande. Att sabotera jakt-
torn, vilthägn eller att släppa 
ut djur kan vara skadegörelse 
eller framkallande av fara för 
annan. 

I skriften Att hantera jaktsabo-
tage finns en mängd råd och 
förslag på hur jägarna kan ag-
era. Broschyren tar också upp 
hur jägarna kan ta initiativet, 
hur kontakter med media kan 
ske samt en kort genomgång 
av lagstiftningen. 

Att hantera jaktsabotage kan 
du ladda ner på http://jagare-
forbundet.se/Global/Län/Hal-
land/Dokument/blanketter/
att_hantera_jaktsabotage.pdf

Ola Wälimaa

många turEr kring vargjaktEn

Vargjakten i Värmland 
och Örebro kom igång 
den 16 januari. I Dalarna 
kunde jakten inledas 24 
januari. Turerna kring 
vargjakten har varit 
många och allt som hänt 
och alla kommentarer får 
tyvärr inte plats i nyhets-
brevet, men finns att läsa 
på Jägareförbundets och 
Svensk Jakts hemsidor. 

Noteras kan att Högsta förvaltningsdomstolen beviljade pröv-
ningstillstånd onsdagen den 28 januari, men fann ingen anled-
ning att stoppa den pågående icensjakten.

– Vi tycker att nuvarande ordning där länsstyrelserna fattar 
beslut om jakt och dessa kan överklagas till Naturvårdsverket är 
en fullt tillräcklig process. Nu har Högsta förvaltningsdomstolen 
fattat beslut om att pröva regelverket, säger Torbjörn Lövbom, 
ordförande i Jägareförbundets rovdjursråd. Frågan i målet rör 
bara om licensjaktsbeslut slutligen ska avgöras av Naturvårdsver-
ket eller om det också får överklagas till förvaltningsdomstolarna.

– Det är viktigt att komma ihåg att Kammarrätten tidigare har 
prövat regelverket bland annat mot bakgrund av en ny EU-dom 
i ämnet och funnit att den nuvarande ordningen med Natur-
vårdverket som sista instans uppfyller de krav man kan ställa, 
kommenterar Ola Wälimaa, Jägareförbundets jurist.

framgångar gEr nya mEdlEmmar

De två senaste veckorna har nästan 400 nya medlemmar regi-
strerat sig hos oss. Ett hundratal som inte var medlemmar förra 
jaktåret har kommit tillbaka. Stor del av dessa nya medlemmar 
kan vi anta beror på förbundets stora framgångar i vargfrågan 
under samma tid. Jägareförbundet har fått mycket uppmärk-
samhet och beröm för sina insatser både lokalt och nationellt.

Helena Schnackenburg

FOtO: Olle OlSSOn
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Succé för SvEnSkjakt.SE
– näStan 4 miljonEr bESök

Nu kan vi summera 2014 även för 
Svenskjakt.se. 

Sajten har haft 3 910 747 
besök av 1 350 341 unika 
besökare! Det är en väldigt, 
väldigt stor uppgång jäm-
fört med tidigare år. 

Och sajten fortsätter att öka i ex-
plosionsartad hastighet då 2015 har 
börjat med en ännu högre besöks-
frekvens. Till och med 27 januari 
hade Svenskjakt.se haft 515 00 
besök av 188 000 unika besökare!

Martin Källberg och Maria lundgren

nationEll jaQt-träff På öStEr malma

16-17 januari hölls ett nationellt möte med JAQT, Svenska 
Jägareförbundets kvinnliga nätverk. Det var ett 30-tal del-
tagare från länsföreningarna från Norrbotten till Skåne. Alla 
utom två län hade med representanter. Syftet med träffen 
var en nystart av förbundets kvinnliga nätverk och att ta 
fram målformuleringar. Magnus Rydholm, kommunikations-
chef och Bo Sköld, generalsekreterare, höll i mötet.
– Det var ett imponerade resultat som kom fram på bara 
två dagar, säger Magnus Rydholm. Nu finns det förslag om 
mål i JAQT-verksamheten, exempel på aktiviteter som leder 
till målen och hur vi kan mäta att vi når målen. Nu ska det 
förankras vidare i organisationen, närmast vid ordförande-
konferensen den 13-14 februari.

Vidare redovisades resultatet från JAQT-utredningen som 
gjordes av Magnus Rydholm under 2014. Anja Kjellsson, 
jaktvårdskonsulent i Västerbotten berättade om JAQT:s 
uppkomst och arbete mellan 1998-2014, samt hur man som 
uppföljning kan mäta olika parametrar kring kvinnliga 
jägare. Jägareförbundet har sedan tidigare mål, bland annat 
i den strategiska målbilden för 2017och i Jägareförbundets 
Allmänna uppdrag.

Två föreläsningar hölls av Ulrika Karlsson Arne, från företa-
get Swedish Venatrix, och av Helene Tivemark, från Studie-
främjandet. Jägareförbundets film i serien På spaning efter 
jaktens själ med Johanna Nilsson, Värmland, visades. Jägare-
förbundets nya medlemsfilm med Caroline Häggström 
visades också. Filmerna finns på hemsidan och på youtube.

anja Kjellsson

SäkrarE inlogg
i mEdlEmSSyStEmEt

För att skydda medlemssystemet 
har en tvåstegsinloggning införts. 
Detta är en permanent lösning för 
att höja säkerheten.

Helena Schnackenburg

jägarSkolorna värvar På!

Vi närmar oss 700-strecket när det 
gäller värvningar från jägarskol-
orna för jaktåret 2014/2015. Det är 
lite svårt att få fram siffror på det 
totala antalet som tar jägarexamen 
eftersom det är så många olika 
aktörer. Att det blir fler och att 
intresset är stort, är vi säkra på!

Helena Schnackenburg

FOtO: ulriKa KarlSSOn arne
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labrador och jämthund 
PoPuläraStE hundraSErna

Jämthunden har de 
högsta siffrorna 
någonsin och 
är nu bara 
knappt hundra 
registreringar 
efter labrador 
retriever som 
toppar listan 
över de populäraste 
hundraserna. Jämthund har 2 135 
registreringar 2014 och labrador 
2 232. När det gäller jakthundar 
så återfinns gråhund på 13:e plats 
med 715 registreringar och nor-
malstor strävhårig tax på 17:e plats 
med 662 registreringar.

Sedan 2007 har antalet nyregistre-
rade hundar i Svenska Kennelklub-
ben (SKK) minskat men 2014 bröts 
trenden. Den största ökningen, 
räknat till antal hundar, står tysk 
schäferhund för följd av berner 
sennenhund och jämthund. Troli-
gen beror det ökande intresset för 
jämthunden på att den blivit pop-
ulär att använda vid vildsvinsjakt.

Det finns två register över hundar 
och deras ägare. Det ena admin-
istreras av SKK och det andra av 
Jordbruksverket. Från och med 
2015 kommer SKK och Jordbruks-
verket att försöka att samverka. 
Avsikten är att förenkla för hund-
ägarna som på sikt endast ska 
behöva registrera sin hund en gång 
samt höja kvaliteten i registren.

Källa: SKK

jaktlagSutrEdningEn läggS nEd?

Jaktlagsutredningen, som tillsattes av den förre landsbygds-
ministern Eskil Erlandsson (C), hotas av nedläggning redan 
innan den kommit till sin huvuduppgift, att se över och 
komma med förslag till en moderniserad jaktlag där även 
EU-rätten är infogad. 

Av kostnadsskäl ser regeringen nu över samtliga 
utredningar. De som inte bedöms som absolut nöd-
vändiga kan komma att avslutas. Jaktlagsutredaren 
Håkan Larsson säger att han inte har fått några 
besked om utredningens framtid. 

Håkan Larsson väntar på eventuellt ändrade direktiv, samt 
utökade anslag som bland annat ska användas för att engag-
era ytterligare en sekreterare i utredningen. Landsbygds-
minister Sven-Erik Buchts pressekreterare meddelar att 
regeringen ser över samtliga utredningar, men att inga 
beslut tagits ännu. 

Jaktlagsutredningen har tidigare kommit med två delbetän-
kanden. Ett gällde myndighetsansvaret för jakten, där man 
föreslog att en ny myndighet inrättas på annan ort än Stock-
holm. Den nya myndigheten ska ta över ansvaret för jakt- 
och viltförvaltningsfrågor från Naturvårdsverket. I sitt andra 
delbetänkande föreslog utredningen att utfodring av vilt ska 
lagregleras, med syfte att komma tillrätta med den oetiska 
utfodringen av vildsvin. 

Efter det har Jaktlagsutredningen fortsatt att arbeta med 
det som var det egentliga huvuduppdraget, att föreslå en ny 
jaktlagstiftning, enklare och mindre byråkratisk än den som 
gäller idag. 

På Jägareförbundet har man noterat att regerin-
gen sagt att man ska se över alla utredningar. Gen-
eralsekreterare Bo Sköld säger: Vi avvaktar vad 
regeringen kommer fram till. Det är för tidigt att 
säga något om hur vi ska agera om utredningen 
läggs ner. Ännu så länge jobbar vi som om den ska 
fullföljas.

jan Henricson



FOtO: MalOu KjellSSOn

Nyhetsbrev 28
30 januari 2015

Stor, Stark 
och omtyckt

sid 5/10

ny organiSation och arbEtSSätt – fullt ut

När Svenska Jägareförbundet vände blad till 2015 så tar den 
nya tjänstemannaorganisationen med funktionsledning och 
målstyrning nästa steg. Under början av januari hade alla 
funktioner uppstartsmöte för att kunna verka fullt ut mot 
våra mål. Självklart är vi medvetna om att det tar tid och 
få allting att fungera som planerat. Men nu är budget och 
planer sammanvävda, förutsättningarna på plats. Nu måste 
formerna putsas till för att bli så effektiva och attraktiva 
som möjligt. Under 2014 fanns inte dessa förutsättningar 
eftersom den nya organisationen implementerades under 
pågående verksamhetsår.

Det kan finnas anledning så här i efterhand att repetera 
varför vi gjorde denna förändring av arbetssättet i organi-
sationen. Bakgrunden är det stora interna arbete vi gjorde 
i hela organisationen som ledde fram till att årsstämman 
2013 fattade beslut om nya strategiska mål för 2017. Den nya 
organisationen och arbetssättet har bättre förutsättningar 
att nå ett av de strategiska målen att bli en snabb, öppen, 
attraktiv och effektiv organisation för våra medlemmar. 

Vårt arbete ska vila på en stabil värdegrund och ett 
positivt ledar- och medarbetarskap genom hela or-
ganisationen. Det känns extra roligt när flera läns-
föreningar har, eller är på gång, att forma samma 
arbetssätt med fyra funktionsområden.

Bo Sköld

jägarEförbundEtS wEbb
På PlatS 91 i SvErigE

Tillsammans med Svensk Jakt 
ligger nu Jägareförbundets 
webbplats den senaste veckan 
på plats 91 av alla webbplatser 
i Sverige som är kopplade till 
KIA-index med drygt 129 000 
unika användare. KIA-index är 
den officiella mätvalutan för 
svenska webbplatser. 

Jägareförbundets webbplats 
blir också allt mer an-
vändarvänlig. I stort sett hela 
sajten är anpassad för att enkelt 
kunna läsas på surfplattor och i 
mobiler. Senaste anpassningen 
på jagareforbundet.se gäller 
jakttiderna. På gång är också en 
RSS-anpassning av framför allt 
nyhetssidorna. Det betyder att 
exempelvis nyhetsflöden kan 
visas på andra webbsidor och 
platser eller i appar. 

2014 besökte över en 
miljon unika användare 
jagareforbundet.se och 
statistiken visar på när-
mare 14 miljoner sidvis-
ningar (Google Analyt-
ics). I januari 2015 var 
det i genomsnitt ungefär 
60 000 unika användare 
per vecka. 

Jägareförbundets Viltappen 
har i dagsläget cirka 140 000 
nedladdningar medan appen 
WeHunt för närvarande har 
cirka 30 000 skapade konton.

hotEt från djurrättSaktiviStErna

Svensk Jakt har i nr 2/3 kartlagt hur jägare drabbas av djur-
rättsaktivisternas hot och skadegörelse. I Sverige har anta-
let olagliga aktioner minskat sedan 2013, då flera radikala 
aktivister greps efter allvarliga hot mot en minkfarmare i 
Skaraborgs län. I stället ägnar sig aktivisterna nu mer åt 
opinionsbildning och lobbyism på hög nivå inom EU. Läs 
bland annat om hur Rikskriminalpolisen och Säpo samar-
betar i frågan, och en intervju med Camilla Björkbom, som 
är ordförande för Djurens rätt. 

Martin Källberg och Maria lundgren
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lämnar wwf:S förtroEndEråd

Svenska Jägareförbundets styrelse har beslutat att förbundet 
ska lämna sin plats i Världsnaturfondens (WWF) förtroenderåd. 
I en skrivelse till WWF redogör Jägareförbundets ordförande 
Björn Sprängare och generalsekreterare Bo Sköld för att 
medlemmar under en längre tid ifrågasatt Jägareförbundets 
medverkan i WWF:s förtroenderåd. 

Invändningarna handlar i första hand om att Jägareförbundet 
och WWF har olika synsätt och agerande i förvaltningen av varg 
i Sverige. Förbundsstyrelsen anser det därför inte vara förenligt 
med Jägareförbundets rovdjurspolitik att samtidigt sitta med i 
WWF förtroenderåd. 

I skrivelsen framhåller dock Jägareförbundets styrelse att 
beslutet inte förhindrar samarbete i andra frågor som gynnar 
de två organisationernas gemensamma verksamheter.

Svensk jakt

älgfrodE
 
Vid årsskiftet så upphör Älg-
frode 2.1 att fungera då det 
finns en tidsbegränsning i pro-
grammet. Man kan ladda ner 
en ny version (2.2) via länken  
http://www.naturforvaltning.
se/vad-vi-goer/aelgfrode.aspx
Man behöver registrera sig 
för att få tillgång till filen. 
Anledningen är att vi vill veta 
vem som använder program-
met och för att vi ska kunna 
informera om nyheter och 
uppdateringar. Vi skickar alltså 
inte längre ut filen och man 
behöver heller inget lösenord. 
Där finns också information 
om hur man sparar beräknin-
garna i tidigare version. Om 
man inte har sparat ner sina 
tidigare data och vill ha dem 
så kan man skicka in filen till 
supporten algfrode@naturfor-
valtning.se så fixar de detta.

jonas Kindberg

bilaga om vildSvinSjakt!

I Svensk Jakt nr 2/3 medföljde 
en 24-sidig bilaga om vildsvins-
jakt. Där finns artiklar om hur 
man undviker de vanligaste 
misstagen vid drevjakt, hur 
man enkelt helgrillar ett vild-
svin, hur man testar hunden i 
vildsvinshägn, hur skyddsjakt 
i gröda går till – och mycket 
mer. Självklart kan alla som är 
medlem med tidning även läsa 
bilagan som e-tidning!

Martin Källberg och Maria lundgren

björn SPrängarE träffadE krEtSarna i Stockholm
 
Jägareförbundet Stockholms län genomförde kretsrådsträff den 
22 januari på ABF-huset i Stockholm. Björn Sprängare höll ett 
mycket uppskattat anförande om aktuella frågor. Mycket kom 
att handla om den högst aktuella rovdjursfrågan men även 
frågor som medlemsrekrytering och ekonomi diskuterades.

Henrik Falk

Från krets-
rådsträffen 
i Stockholm. 
Vid bordet 
Rolf Eriksson 
och Sven CG 
Andersson.
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handEl mEd SälProduktEr

Den 12 januari mötte en delega-
tion av jägare och yrkesfiskare från 
Sverige och Finland EU:s handels-
kommissionär Cecilia Malmström 
i Bryssel för att försvara rätten att 
fortsätta saluföra sälprodukter från 
sälar skjutna i Östersjön. Svenska 
Jägareförbundet representerades 
av Torbjörn Larsson och Anders 
Grahn. Med på mötet var även 
Johan Svalby från den Europeiska 
jägarfederationen FACE. Till följd 
av en dom från Världshandelsor-
ganisationen WTO i maj 2014 har 
EU-kommissionen ombetts att se 
över ifall de svenska och finska  
undantagen bör slopas, vilket 
jägare och yrkesfiskare motsätter 
sig. Ett slutligt förslag från kommis-
sionen till Europaparlamentet och 
rådet är att vänta under februari.

johan Svalby

utbytESjakt På toPPfågEl för ungdomar

För andra året i rad arrangerade Jägareförbundet Söder-
manland och Jägareförbundet Norrbotten utbytesjakt för 
ungdomar mellan 18 och 25 år. I oktober åkte fem ung-
domar till Eskilstuna för att jaga vildsvin. I mitten av januari 
var det så dags för ungdomarna från Stockholm och Eskils-
tuna att bege sig norrut. I skogarna runt fjällbyn Jäckvik i 
Arjeplogs kommun väntade toppfågeljakt på tjädertupp.

Gänget delades upp i par. Varje par tilldelades sedan ett 
jaktområde i tjäderskogarna strax under fjällkanten. Första 
jakt-dagen bjöd på behaglig temperatur: minus sju grader 
och en låg himmel. Tyvärr blev det ingen fågelkontakt 
för någon av jägarna. Andra jaktdagen bjöd på lite kallare 
temperatur och klarare väder. Dessutom hade alla jaktparen 
kontakt med tjäder, som tyvärr satt dolda under upplegan 
och var därför svåra att upptäcka. 

Deltagarna var nöjda, trots att ingen fågel blev fälld. Ung-
domarna har redan startat en gemensam facebookgrupp 
och lär säkert fortsätta jaga med varandra i framtiden och 
utbyta jakter. Ett större reportage om utbytesjakten kom-
mer i Svensk Jakt.

text och foto: lars-Henrik andersson

I januari var det dags för ungdomarna från södra Sverige att testa 
toppjakt. Övre raden från vänster: Sören Drott, ungdomsledare 
Södermanland, Olle Palmgren, Luleå, Emelie Ulf, Eskilstuna,  
Andreas Drugge, Råneå, Erik Åström, Ängesbyn och William 
Eklöf, Eskilstuna. Nedre raden från vänster: Rickard Lindkvist, 
Luleå, Daniel Pettersson, ungdomsledare Norrbotten, Jens Fryx-
ell, Stockholm, Pontus Jansson, Eskilstuna, och Roger Lundqvist, 
jaktvårdskonsulent och ledare Jägareförbundet Norrbotten.

för mEdlEmmar mEd tidning

Svensk Jakt vill självklart ge med-
lemmar med tidning mervärden 
även på nätet. Därför låser vi ett 
antal artiklar för våra medlemmar 
som skapat ett konto på webbplat-
sen. Vi ser också att allt fler läser 
de låsta artiklarna. Uppgifter om 
exakt hur många som skapat 
konton går dock i dagsläget inte 
att på ett enkelt sätt plocka ut ur 
medlemssystemet. Vi räknar med 
att kunna lösa detta inom en snar 
framtid.

Martin Källberg och Maria lundgren
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väStErbottEnS nya
älgförvaltningSgruPPEr

Den 14 januari kallade Läns-
styrelsen i Västerbotten 
ledamöterna i de nya älg-
förvaltningsgrupperna för 
ett uppstartsmöte. Där fast-
ställdes en tidsplan för vårens 
arbete i älgförvaltningen. 
Samråd inom älgskötselom-
råden ska genomföras under 
mars och samråd inom älg-
förvaltningsområdena ska 
genomföras under april. En 
arbetsgrupp är tillsatt för att 
ta fram riktlinjer och vägled-
ning för samråd inom älgsköt-
selområden och älgförvalt-
ningsområden, vilka ska börja 
att tillämpas under våren.

Mikael Karlsson

branddrabbadE jägarE På jakt

Några av de jägare som blev av med jakten i brandområdet i 
Västmanland var inbjudna till jakt på Öster Malma av Svenska 
Jägareförbundet den 18 januari. Det blev en lyckad jakt där 
många olika vilt sågs och även fälldes.

– Välkommen! Det är trevligt att ni är här på jakt, men anlednin-
gen är tragisk, hälsade Jägareförbundets generalsekreterare Bo 
Sköld de inbjudna jägarna.

Det var 14 000 hektar som brann i början av augusti. Det finns 
jaktlag som fick det mesta av marken helt uppbränd. Några 
av dessa, som är medlemmar i Jägareförbundet, fick nu möj-
ligheten att komma till Öster Malma på en jaktdag. Jägareför-
bundet Västmanland har också ordnat med andra jaktdagar 
i länet men även jägare från bland annat Uppland har bjudit 
på jakt för de drabbade. I brandområdet har det under denna 
säsong inte jagats mer än någon enstaka dag.

Dagen inleddes med att alla jägarna fick kontrollskjuta sina 
vapen, vilket det görs på alla jakter på Öster Malma. Lovligt vilt 
denna dag var älg, dov, vildsvin, rådjur och räv. Det är viltrika 
marker och med duktiga hundförare och sina hundar sågs när-
mare 100 vilt i pass under dagen. Det fälldes djur av alla arter 
utom räv av det ovan nämnda.

text och foto: lars Björk

rabatt På PannlamPor

Nytt fint erbjudande till våra 
medlemmar! Nu får alla 25 
procent rabatt på utvalt sorti-
ment av Petzls pannlampor. 
De är ljusstarka och pålitliga 
och erbjuder flexibelt ljus 
anpassat för olika situationer. 
Mer information finns på jag-
areforbundet.se/medlem

Helena Schnackenburg
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jägarEförbundEtS mårdhundSProjEkt 
Ett av dE bäSta naturvårdSProjEktEn inom Eu

Svenska Jägareförbundets mårdhundsprojekt har i dagarna 
utsetts till ett av de 13 bästa naturvårdsprojekten som fi-
nansierades av EU-kommissionens ekonomiska verktyg för 
miljön (LIFE+). Projektet har även chans att bli ett av de tre 
bästa projekten, vilket avgörs i april.

EU-rapporten om projektet finns att läsa på http://jagarefor-
bundet.se/vilt/Mardhundsprojektet/after-life/

Fredrik Dahl

årSraPPort mårdhund
 
Mårdhundsprojektets årsrapport 
för 2014 finns nu att ladda ner på 
projektets hemsida (www.mård-
hund.se). Under året har totalt 
104 mårdhundar oskadliggjorts i 
landet, alla utom en i Norrbotten. 
Det enda undantaget är en mård-
hund skjuten i norra Västerbotten 
(Burträsk) under hösten. 

Både jägarkåren och allmänheten i 
övrigt har i hög grad bidragit till ar-
betet, totalt 59 av de oskadliggjor-
da djuren uppmärksammades tack 
vare tips till projektet och av dessa 
sköt jägarna själva 28 mårdhundar. 
Alla tecken tyder på att mårdhun-
dens spridning har stoppats upp 
och att populationen i Norrbotten 
är på nedåtgående.

Fredrik Dahl
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forSkning om rovdjurSförvaltning

Hur skapas en framgångsrik rovdjursförvaltning?  Den frågan 
ska nu ett treårigt forskningsprojekt försöka ge svaret på.  
Studien ska göras i Sverige, Norge, Finland och USA. Det är 
Vetenskapsrådet som ligger bakom projektet.

 – Rovdjuren ökar i antal och breder ut sig geografiskt. Samti-
digt innebär tillväxten ökade konflikter mellan människor då 
rovdjuren orsakar problem i lantbrukssamhället, i skogsland-
skapet och i renbetesområden. Med detta projekt undersöker 
vi fyra olika modeller för att säkerställa insyn och delaktig-
het i rovdjursförvaltningen. Det säger Annelie Sjölander-
Lindqvist, docent i socialantropologi vid Göteborgs univer-
sitet. Hon ska tillsammans med forskarna Serena Cinque och 
Camilla Sandström försöka finna svar på vad som känneteck-
nar en bra rovdjursförvaltning. 

lars-Henrik andersson

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. 

tillgänglighEt  
På jaktSkyttEbanor

Projektet Jakt för alla – tillgäng-
lighet har frågat anslutna jakt-
skyttebanor vilken tillgänglighet 
som banorna har. Svaren är nu 
sammanställda. 

Med start under 2015 
ska vi börja att certifiera 
anslutna jaktskyttebanor 
som har bra tillgänglighet. 
Jaktskyttebanor som blir 
certifierade får ett diplom 
och en skylt. 

En sammanställning med vilka 
jaktskyttebanor som har cer-
tifieras kommer att finnas på 
Jägareförbundets hemsida.

rikard Södergren

aStrid bErgman SuckSdorff har avlidit

Naturfotografen, jägaren och författaren Astrid Bergman 
Sucksdorff avled den 12 januari 2015. Astrid var en genuin 
jägare och har gett ut ett imponerande antal böcker om djur 
och natur både för barn och vuxna. 1984 tilldelades hon 
Astrid Lindgren-priset. För några år sedan utkom Astrid Berg-
man Sucksdorff med sin sista bok Ett liv med rådjur, där hon 
delar med sig av sin stora kunskap och kärlek till naturen.

Astrid föddes 1927 och var dotter till upptäcktsresande Sten 
Bergman.  I en nyproducerad kortfilm om Astrid, får vi möta 
henne på ålderns höst, boende i Skara i Västergötland, när 
hon ser tillbaka på sitt äventyrliga liv som framför allt jägare. 
Nanna Hamilton har producerat filmen för Jägareförbundet 
Skaraborg och Svenska Jägareförbundet.

– Jag är glad vi hann dokumentera Astrid innan det var för 
sent. Hon är en legend bland jägare, säger Kurt Andersson, 
länsordförande i Skaraborg. Filmen om Astrid kan du se på 
http://jagareforbundet.se/aktuellt/forbundsnyheter/2015/01/
jagarlegenden-astrid-bergman-sucksdorff-har-avlidit/

Christina nilson-Dag


