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PoPulär förtroendemannautbildning

Den årliga förtroendemannautbildningen fortsätter locka och 
denna gång valde ett 20-tal personer från tolv länsföreningar 
att avsätta en hel helg för att träffa ledningen och lära mer om 
Jägareförbundets organisation och verksamhet.

Syftet med utbildningen är att lämna en bild av verksamheten, 
ge möjlighet till att skapa nätverk och även att deltagarna ska få 
ett ansikte på många av kansliets tjänstemän. 

Av utvärderingarna att döma kan konstateras att föreläsarna 
lyckades framföra budskapen på ett tilltalande sätt då utbild-
ningen uppfattas som en riktigt bra övning under avspända for-
mer. Det resultatet borgar säkert för att utbildningen återkom-
mer även under nästa år.

Ulf Johansson

Seminarium om kronvilt

”Så förvaltar vi kronhjorten 
bäst” är rubriken på ett 
seminarium på Öster Malma 
måndagen den 15 juni. Vid 
seminariet redovisas det 
aktuella kunskapsläget, samti-
digt som framtidens kronvilts-
förvaltning diskuteras.

Idag uppgår kronviltstammen 
troligen till mer än 25 000 
individer, och det sköts cirka 
7 000 kronvilt förra året. I 
takt med att kronviltet spridit 
sig ökar också rapporterna 
om skador på grödor och skog 
och röster har höjts för att ta 
bort regleringen av jakten på 
kronvilt. 

Seminariet är gratis, lunch till 
självkostnadspris. Anmälan 
senast 1 juni till sverigesvild-
nad@jagareforbundet.se.

Daniel Ligné

Foto: Åke Granström
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ÅrSStämmor frÅn norr till Söder

Nu är alla länsföreningsstämmor avslutade. Åtta 
nya ordföranden valdes in.

Vid Mitt Norrlands årsstämma valdes Gun Fahl-
ander till ny ordförande efter att Sven-Gunnar 
Sivertsson tackat för sig efter tolv år på posten. 
Gun Fahlander är den andra kvinnan i Jägareför-
bundets historia som länsordförande. Först 
var Camilla Benje, som valdes till ordförande i 
Jägareförbundet Halland i fjol.

I Gävleborg lämnade Karl-Evert Hellsén efter 
tolv år över ordförandeklubban till Johan Lund-
berg. I Värmland tog Ingemar Tönnberg över 
som ordförande efter Lennart Johannesson, 
som suttit på posten i nio år. I Västra Götaland 
väst ersätter Göte Johansson avgående ord-
förande Åke Dahlman och i Stockholm valdes 
Olof Lublin efter avgående Rolf Annerberg. Ble-
kinge valde Peter Nilsson efter Jan Ingvarsson, 
Skåne Jonas Paulsson efter Bernt Nilsson och 
i Östergötland har Anders Gruvaeus tagit över 
från Andreas Larsson.

Från länsstämmorna har det inkommit ett 
knappt 30-tal motioner. Styrelsen arbetar nu 
med dessa och alla handlingar till stämman, 
inklusive verksamhetsberättelsen, kommer att 
gå ut den 13 maj till ombuden. Stämman är som 
bekant en arbetsstämma som hålls utan gäster 
på Öster Malma 30-31 maj.

Åke Granström

30 års samlade länsordföranden vid Gävleborgs läns-
stämma. Från vänster Johan Lundberg ny från 2015. 
Gunnar Åberg 1997-2002, Gunnar Sigfridsson 1985-1996 
och Karl-Evert Hellsén 2003-2014.

Ingemar Tönnberg ersätter Lennart Johannesson som 
länsordförande i Jägareförbundet Värmland. 

Foto Boo WestLUnD

Sven-Gunnar Sivertsson lämnar över ordförandeskapet 
i Jägareförbundet Mitt Norrland till Gun Fahlander. 

Foto: DanieL GUstaFsson
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Jägareförbundet PÅ elmia game fair

Svenska Jägareförbundet kommer att finnas på Elmia Game 
Fair den 14-16 maj med en rad aktiviteter både inomhus och 
utomhus.

Äntligen vargjakt - men vad händer nu? Riksjaktvårdskon-
sulent Daniel Ligné kommer dagligen berätta om en av 
förbundets senaste framgångar. Daniel kommer också hålla 
föreläsningar med rubriken Världens minst reglerade hund-
jakt kräver världen bästa jaktetik - har vi det? På torsdagen 
kommer Anders Grahn att tala om EU och den svenska 
jakten. Både Anders Grahn och Daniel Ligné kommer att 
finnas vid Jägareförbundets monter efter föreläsningarna 
för att svara på frågor. På torsdag och fredag finns även 
förbundsjurist Ola Wälimaa på plats i montern för att svara 
på juridiska frågor.

En annan föreläsare är Barbro Börjesson som vid ett antal 
tillfällen kommer att tala om Jakthunden, en värdefull med-
hjälpare.  Barbro Börjesson och hennes medarbetare finns 
på plats under samtliga dagar på Elmia Game Fair för att ge 
råd och tips och uppvisning i filosofin ”Fyra lätta steg” hålls 
dagligen utomhus.

I Jägarlunden informerar förbundet om verksamheten 
i allt från älg-, vildsvin-, och hjortförvaltningsfrågor till 
viltvård, ungdom och JAQT. Här finns hornbedömare på 
plats och Nationella Viltolycksrådet pratar viltolyckor och 
trafikeftersök. Barn och ungdomar har möjlighet att bygga 
fågelholkar och baka kolbullar. Det finns också möjlighet att 
göra teoriprovet för Jägarexamen. I Jägarlunden kommer 
förbundet även att berätta om kustjakt och praktisk före-
visning av tillvaratagning av säl kommer att ske dagligen.

På skjutfältet kommer det finnas skjutinstruktörer från
Jägareförbundet och möjlighet till hagelskytte. I inomhus-
hallen kommer ungdomar kunna prova luftgevärsskytte 
och där finns också en laserskyttestation. I inomhusmon-
tern kan man prova olika skjutsituationer i en simulator.

För tider och hela programmet: http://www.elmia.se/game-
fair/For-besokare/Dagsprogram-inom---och-utomhus/

anette Petersson

allmänna uPPdraget 
och fokuSProJekt älg

Som väl de flesta sett är åter-
rapporteringen om Allmänna 
uppdraget 2014 nu inlämnat till 
regeringen och den finns digi-
talt att hämta på hemsidan. Om 
någon önskar ett tryckt exem-
plar för att dela ut är det bara 
att kontakta kansliet. Det gäller 
också den särskilda bilagan om 
fokusprojekt älg.

Åke Granström

Återrapportering 

ALLMÄNNA UPPDRAGET
2014

1

FOKUSPROJEKT ÄLG 
2013/2014
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nytt PÅ vaPenfronten

Den 2 april kom en dom från Kam-
marrätten i Sundsvall som under-
kände polisens avslagsbeslut på 
två extra pipor till ett jaktvapen. 
Förbundet har yttrat sig i målet 
och förhoppningsvis får personen 
sina licenser nu. 

Domen är också intressant för 
den slår fast att tvärtemot polis-
ens riktlinjer, så utgör jakt utom-
lands ett giltigt behov för svenska 
jägare som vill ha vapen för det 
ändamålet. Detta har förbundet 
jobbat för i några år och det har nu 
gett resultat.

Den 9 april överlämnade regerin-
gen en proposition om ändringar 
i vapenlagstiftningen. Framförallt 
handlar den om att ta bort kravet 
på importmärkning av vapen som 
importeras från länder inom EU. 
För import från resten av världen 
föreslås kravet på importmärkning 
kvarstå.

ola Wälimaa

StiPendier till SvenSk Jakt

Svensk Jakts Marie Gadolin och 
Olle Olsson har av Journalistfonden 
för vidareutbildning tilldelats 
stipendium för deltagande i kursen 
”…och den ljusnande digitala fram-
tid är vår”, som arrangeras i Stock-
holm 4–6 maj. 87 journalister hade 
ansökt om de totalt 35 stipendier 
som delades ut. 

martin källberg

ÅretS vÅtmarkSStiPendium

Årets våtmarksstipendium går till Per Hjärp och Torbjörn 
Åhman, som båda arbetar på Holmen Skog. Stipendiet delas 
ut vid Våtmarksfondens Jubileumskonferens 19-20 maj.

Per Hjärp verkar i Iggesunds förvaltning som sträcker sig 
från Upplandskusten ända upp till fjällen i Härjedalen. 
Kronan i Pers insatser är Jönsbolsjön i Uppland som blivit en 
ornitologisk pärla inte långt från Uppsala.

Torbjörn Åhman verkar i den nordligaste förvaltningen från 
Örnsköldsvik-Umeå till väster om Lycksele-Norsjö. Här har 
Torbjörn sökt upp de flesta våtmarker värda att återskapa 
eller restaurera. Hans kunskap har smittat av sig till medar-
betare och myndigheter och det 83 hektar stora Stavträsket 
nära Burträsk är en klassiker där det gamla slåtterträsket 
återskapats med hjälp av naturbruksgymnasiet i Burträsk.

Hans von essen

Seminarium om viltolyckor PÅ öSter malma

Nationella viltolycksrådet har i år valt att förlägga sitt årliga 
seminarium till Öster Malma. Därmed bryts traditionen 
att denna aktivitet genomförs på en passagerarfärja mel-
lan Stockholm och Åland. Seminariet pågår 7-8 maj. Årets 
program är såväl innehållsmässigt bredare som tidsmäs-
sigt längre än tidigare år. I grova drag behandlas arbetet 
för att förebygga viltolyckor under dag ett och dag två vigs 
åt frågeställningar omkring eftersöksorganisationen inom 
Nationella viltolycksrådet. 

markus olsson
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JaktenS dag och
ungdomSläger i dalarna

I Dalarna arrangerades Jaktens 
Dag den 16 april där representan-
ter från länsförbundet och kretsar 
under en och samma dag besökte 
15 mellanstadieskolor för att prata 
med elever, svara på frågor och 
visa saker som har med jakt och 
viltvård att göra. Eleverna fick 
även information om hur de kan 
gå till väga om de vill lära sig mer.

I slutet av juni arrangerar Jägare-
förbundet Dalarna, i samarbete 
med Älvdalens Utbildningscen-
trum, ett tredagarsläger för ung-
domar i åldern 10-15 år. Lägret 
passar även ungdomar med liten 
eller ingen erfarenhet av jakt och 
friluftsliv. Lägret har 50 platser 
och redan i mitten av april var 
lägret fulltecknat.

Hans Johansson

vÅren PÅ öSter malma

Äntligen är våren här och 
därmed även en bättre säsong 
för oss på Service AB. Sedan 
i januari har vi fortsatt med 
Afternoon tea på lördagarna, 
alla har varit fullbokade. Vi 
har börjat med viltmiddag 
på slottet en lördagskväll i 
månaden, hittills två lörda-
gar och dessa har varit full- 
bokade.

En av våra kockar, Marcus 
Andersson, har två dagar i 
veckan under några månader praktiserat hos Mathias Dahl-
gren i Stockholm. En period som han tycker varit lärorik 
och engagerande.

Det är också roligt att vi fick meddelande från boknings-
kanalen Booking att vi uppnår ”Excellent” i betygskala både 
på hotellet samt för vandrarhemmet. Hela 9,5 av 10 för 
vandrarhemmet och 8,4 för hotellet. Vi finns även sedan en 
månad tillbaka bokningsbara via Expedia och hotels.com.

annelie karlsson Lenksjö

nationell viltkonferenS
om SkogenS guld

Den 19 maj arrangerar Natur-
vårdsverket konferensen ”Skogens 
guld” en nationell konferens kring 
hur vilt kan brukas på ett hållbart 
sätt. Konferensen belyser vilt ur 
flera perspektiv: skogsbruk, jakt, 
mat, hantverk och turism. Jä-
gareförbundet kommer att rep-
resenteras bland annat av under-
tecknad.

Daniel Ligné

möte med rikSdagSledamöter

Den 14 april träffade Jägareförbundet Stockholms län och 
Jägareförbundet Uppsala län några av ”sina” riksdags-
ledamöter i riksdagshuset för att diskutera aktuella frågor 
och visa vilken verksamhet som bedrivs i länen. 

En hel del diskuterades kring den urbanisering som sker, 
utbildningsverksamheten och det faktum att en bra bit över 
30 000 jaktkortslösare finns här. Det innebär att jägarna är 
en stor grupp i området, som förutom att det finns stor-
städer även inkluderar kust, skog och fält, där alla klövvilt-
arter samt varg och björn huserar.

Per Zakariasson
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beSlut om SkyddSJakt PÅ Säl
 
Naturvårdsverket har fattat beslut om skydds-
jakt på grå- och knubbsäl. Besluten innehåller 
en hel del förändringar och uppfyller nu till 
stor del de önskemål som Svenska Jägareför-
bundet under senare år framfört till Natur-
vårdsverket. 

Nedan beskrivs kortfattat de viktigaste nyheter-
na. För mer information kan du kontakta de 
kustansvariga jaktvårdskonsulenterna. Besluten 
finns på Naturvårdsverket hemsida där också 
filer för provtagning finns att ladda hem.
 
• Skyddsjakt får ske på annans jaktområde
Skyddsjakt på säl får fortsättningsvis bedrivas på 
annans jaktområde. Jakträttshavaren ska däre-
mot informeras före jakten. I normalfallet kan 
inte jakträttshavaren neka till att skyddsjakten 
bedrivs inom dennes jaktområde, men självfal-
let ska jägaren använda sitt omdöme och inte 
skapa konflikt i onödan. När en säl har fällts är 
jägaren skyldig att dels anmäla den fällda sälen 
till Naturvårdsverket och dels att ta prover som 
sedan skickas till Naturhistoriska Riksmuseet. 
Formellt tillhör en skjuten säl jakträttshavaren så 
glöm inte att fråga denne om han/hon vill be-
hålla en eventuellt fälld säl eller om skytten kan 
behålla den. Vill jakträttshavaren behålla sälen 
åligger det denne att hämta sälen från den plats 
där den fällts eller landats.

• Skyddsjakt får ske från stillaliggande båt 
med motorn igång
För att få jaga från båt är kravet att jägaren har 
genomgått Jägareförbundets säljaktsutbildning.

• Undantagna områden/inventeringsområden
Tidigare har stora områden varit avlysta för 
jakt på grund av att gråsäl har inventerats inom 
dessa områden. Från och med i år tillåts skydds-

jakt i de flesta inventeringsområden från 16 juni 
och året ut. Vilka inventeringsområden som är 
undantagna skyddsjakt fram till och med den 15 
juni framgår av beslutet.

• Naturreservat och liknande
Innan du påbörjar din jakt är du skyldig att kon-
trollera så att inte jaktområdet utgör ett skyddat 
område med tillträdes- eller jaktförbud. Läns-
styrelsen kan lämna information om var sådana 
områden finns och vilka regler som gäller.

• Provtagning
Från och med i år tillämpas en ny modell för 
provtagning från fällda sälar, en begränsad 
obligatorisk provtagning och en mer omfattande 
frivillig provtagning. Ersättningen för det obliga-
toriska provet är 600 kronor och för det frivilliga 
provet 2 000 kronor.

• Inrapportering av fälld säl
Närmaste vardag före jakten ska Naturvårdsver-
ket kontaktas för information om hur många 
djur som återstår av tilldelningen. Närmaste var-
dag efter jakten ska Naturvårdsverket kontaktas 
om säl har fällts.

Hans Geibrink

Foto: nikLas LiLJeBäck
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Jakt för alla 

Natur- och jaktarrangemangen 
2015 är nu klara inom projektet 
Jakt för alla – tillgänglighet. 

En nyhet för året är säljakt, 
men här finns också björnjakt, 
harjakt, hjortabröl och mycket 
annat. Både Bogesund och 
Rådde kursgårdar erbjuder 
funktionsnedsatta att anmäla 
sig till ALLA de jakter som ar-
rangeras. 

På http://jagareforbundet.se/
jakten/jakt-for-alla/tillganglighet/ kan du ladda hem en 
folder med alla arrangemang.

rikard södergren

kameror SättS uPP i mÅrdhundSProJektet

Projektets fasta varnings- och uppföljningssystem 
bestående av viltkameror riktade mot lockmedel vid mård-
hundarnas kända och potentiella invandringsområden 
håller nu på att sättas upp för året. 

Dessa kameror är aktiva under barmarksperioden och sit-
ter på samma platser med samma typ av lockmedel mellan 
år för att få ett objektivt mått på mårdhundspopulationens 
utveckling. Utöver dessa objektiva kameror används kon-
tinuerligt subjektivt placerade kameror för att finna mård-
hundar i de hetaste områdena och för att följa upp tips.

Under 2014 såg vi bland annat med hjälp av ovan nämnda 
uppföljningssystem tendenser till en nedgång hos mård-
hundspopulationen jämfört med tidigare år. En intressant 
aktuell notering är att det under perioden januari-mars i 
år har fångats fem mårdhundar av fältpersonalen. Samma 
period förra året fångades 15 mårdhundar med samma 
arbetsinsats.

Fredrik Dahl

Utgångspunkten är att den person som blivit funktionsnedatt 
av olycka, sjukdom eller är funktionsnedsatt sedan födsel 

 så långt som möjligt också kan delta i praktisk jakt.

Jakt- och naturarrangemang 2015

Naturupplevelser
Spänning

Kamratskap

JAKT FÖR ALLA
TILLGÄNGLIGHET

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. 

Ska bJörnJaktStarten
SenareläggaS?

Länsstyrelserna i björnjaktlänen 
har diskuterat senarelagd björn-
jaktstart men inväntar forsknings-
resultat. Vad är din åsikt? Var med 
i Jägareförbundets omröstning på 
hemsidan. Länken är:
http://jagareforbundet.se/ak-
tuellt/forbundsnyheter/2015/04/
vad-tycker-du-ska-bjornjaktstart-
en-senarelaggas/

miSSa inte Jägarbloggen!

På Jägarbloggen finns mycket 
intressant att läsa. Inlägg i när-
tid  du inte bör missa är ”Mer 
positivt än på länge” och ”Det 
viktigaste uppdraget för jakten” 
av Magnus Rydholm, ”Jaktetik 
är samhällets syn på jakten” av 
Fredrik Widemo och Gunnar 
Glöersens sammanfattning från 
Vålådalen. Jägarbloggen finns på 
http://blogg.jagareforbundet.se/
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SamSyn kring älgfrode

Älgfrode ägs gemensamt av Svenska Jägareförbundet, 
Sveaskog och Svensk Naturförvaltning. Simuleringspro-
grammet bygger på de kunskaper som togs fram i projektet 
Lokal Älgskötsel. Jägareförbundet och skogsbolagen har 
tidigare enats om att Älgfrode är det program som vi an-
vänder i älgförvaltningen.

Vid ett möte i referensgruppen till länsstyrelsernas IT-
portal Älgdata den 8 april enades man om att även landets 
länsstyrelser nu kommer att använda Älgfrode vid sina 
granskningar av planer för älgskötselområden och älgför-
valtningsområden, något som varit oklart tidigare. Ägarna 
till Älgfrode kommer att bjuda in representanter för läns-
styrelserna för en diskussion om hur Älgfrode bör utveck-
las framgent.

Göran Bergkvist

JaktenS framtid diSkuteradeS i Schweiz

Den stora Europeiska jägarfederationen FACE höll sitt 
årliga medlemsmöte i Brunnen, Schweiz den 15-19 april. 
På dagordningen stod jaktens framtid i Europa, där en stor 
del av mötet ägnades åt den pågående översynen av EU:s 
fågel- och habitatdirektiv. 

Jägareförbundets närvaro gav möjlighet att illustrera de 
problem som finns med en alltför oflexibel implementer-
ing av direktiven på nationell nivå, exempelvis gällande 
vargfrågan där tillräcklig biologisk eller socio-kulturell 
hänsyn inte tas. Tidigt nästa år kommer EU-kommissionen 
publicera en rapport med slutsatser från översynen, och 
fatta beslut om eventuella åtgärder eller ändringar i nu-
varande regelverk. En stark och enad europeisk jägarröst 
kommer att bli avgörande för jaktens framtida utveckling. 

Ett annat ämne på dagordningen var en workshop som 
tittade på hur jakten skulle kunna erhålla skyddsstatus som 
kulturarv för mänskligheten under Förenta nationernas or-
ganisation för utbildning, vetenskap och kultur (UNESCO).

Johan svalby

SkJutledarutbildningar
i värmland-örebro

Jägareförbundet Värmland-Öre-
bro har under våren genomfört 
en satsning och erbjudit skjut-
ledarutbildningar.

Utbildningen berör framförallt 
de viktiga säkerhetsfrågor som 
en skjutledare måste känna till 
och ansvara för samt allmänt 
vad gäller säkerheten på ba-
nan, underhåll av denna samt 
vad försäkringen täcker genom 
medlemskapet i Jägareförbundet. 
Studiefrämjandet medverkade 
också för att belysa på vilket sätt 
de kan stötta banorna i deras 
skytteverksamhet.

I all den skytteverksamhet som 
skjutbanorna bedriver har de att 
förhålla sig till det som står i SäkB 
= Säkerhetsbestämmelser civilt 
skytte. From årsskiftet är dessa 
bestämmelser reviderade. 

Kvällarna bjöd på mycket in-
tressanta frågor och diskussioner 
och deltagarna kunde själva dela 
med sig av sina erfarenheter och 
hur man löst vissa problem på sin 
skjutbana,med mera. 

Utbildningarna har genomförts 
på fem platser och totalt har 92 
personer genomgått utbildningen 
från 27 olika föreningar, allt från 
utpräglade jakt- och sportskytte-
klubbar till viltvårdsområden med 
egen älgskyttebana. 

Jessica Larsson


