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Några rader fråN geNeralSekreterareN

Det finns all anledning att då och då stanna upp och reflektera. Just nu är vi ett sådant skede. 

Vi har aldrig haft en så stor art- och viltrikedom i Sverige. Det har gått väldigt fort från att bevara 
och skydda sälar, hjortar, örnar och rovdjur till att aktivt förvalta några av dessa arter. Vi har  
lyckats mer än väl med vårt uppdrag!

Samtidigt som detta har skett har också urbaniseringen i samhället fortsatt med oförminskad kraft, 
vilket gör att allt färre har den naturliga närheten, kunskapen och förståelsen för jakt och viltvård. 
Vi märker också av att vi styrs allt mer av överstatliga beslut och juridik, samt att vi påverkas av 
teknisk utveckling och social media. Vi är i ett paradigmskifte, som ger oss nya utmaningar och 
möjligheter för jakten i framtiden.

Ovanstående är kanske de viktigaste anledningarna till av vi genomförde arbetet med ”Jakten 
på framtiden”. Nu har vi gjort grundjobbet, stämman har beslutat vad vi ska uppnå för mål och 
fokusera på i framtiden. Det är med andra ord dags att se till att det blir verkstad. Jag ser med stor 
förväntan fram emot vårt kommande arbete och att tillsammans med er utveckla en enastående 
organisation.

Några andra frågor som jag ser som de mest centrala att hantera på kort- och lite längre sikt:

• Att fortsätta ett effektivt medlemsarbete, med fokus på att nyrekrytera och åter-
rekrytera.

• Att fortsatt prioritera arbetet med jaktlagsutredningen och driva våra grundläggande 
värderingar.

• Att arbeta med att förankra och förstärka vår roll i allmänna uppdraget.

• Att driva våra frågor i rovdjurspropositionen.

• Att arbeta för att det avsätts pengar mer långsiktigt för att förhindra mårdhundens 
etablering.

• Att fortsätta arbeta med ökad medvetenhet, kunskap och effektivitet i ekonomiupp-
följning.

• Att fortsätta arbeta med ledarskap och värdegrund för att säkerställa en attraktiv 
arbetsplats.

Vi syns på kontoret eller i skogen. Skitjakt på er!
Bo Sköld
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VargkommittéNS betäNkaNde

Ordförande Björn Sprängare deltog den 30  
augusti i remissmötet och diskussionen  
angående vargkommitténs betänkande.
Svenska Jägareförbundet har tagit fram en  
gemensam skrivelse med Svenska Kennel- 
klubben och Jordägareförbundet till reger- 
ingen för det fortsatta arbetet med rovdjurs-
propositionen (läs skrivelsen på nästa sida).

Strävan har varit att hålla denna gemensamma 
skrivelse kort, konkret och koncis samt ej in-
leda fortsatta genetikdiskussioner.
Använd gärna hela eller delar av detta under-
lag vid egna uttalanden.
Detta frångår förstås inte på något sätt vår han-
dlingsplan eller policy som ligger fast.

Bo Sköld

Foto: Göran Ekström

opiNioN & kommuNikatioN

Vi börjar nu närma oss lanseringen av nya Svensk Jakt. Jag kan kostatera att redaktionen och projekt-
gruppen har gjort ett mycket bra arbete. Layout och disposition som presenterades för förbunds-
styrelsen gillades av alla.

En av de saker som vi tillsammans sagt att vi ska bli bättre på är att berätta vad vi uppnått för varan-
dra, våra förtroendevalda och medlemmar. Här kommer några exempel:

• Vargkommitténs förslag till regeringen hade inte varit så pass bra om inte Torbjörn Lövbom med 
flera hade gjort en enorm insats. Som bland annat lett till förslag om förenkling av skyddsjakt, krav 
på fortsatt socioekonomisk analys och klargörandet att begreppet gynnsam bevarandestatus inte är 
vetenskap och att den inte bör sättas högre än nödvändigt.
• Vi fick enormt stort genomslag med vårt vildsvinsseminarium i både i media och hos de som 
berörs. Vårt varumärke stärktes definitivt.
• Vi jägare har ökat avskjutningen av vildsvin med 100 procent det senaste jaktåret. Vilken kraftsam-
ling och ansträngning!
• Vi har mycket lojala/trogna medlemmar. Vilket syns tydligt vid årets avisering.
• Vi lanserar nya Svensk Jakt den 25 november och man kan då också läsa den som e-tidning bakom 
inloggning.

Bo Sköld
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SkriVelSe till regeriNgeN med aNledNiNg aV VargkommittéNS betäNkaNde

Gemensam skrivelse till Regeringen av Svenska Jägareförbundet, Svenska Kennelklubben 
och Sveriges Jordägareförbund, med anledningen av Vargkommitténs betänkande.

Undertecknande organisationer välkomnar Vargkommitténs betänkande ”Åtgärder för samexistens 
mellan människa och varg”. Vi ser det som en bra grund för den fortsatta dialogen om vargförvalt-
ningen. Vi anser att utredarens betänkande tydligt visar att det nu är dags att gå från ord till hand-
ling. Ta beslut och börja förvalta vargstammen. Vi anser att människan och hennes verksamheter 
ska sättas i centrum och att förvaltningen bör regionaliseras i ännu högre utsträckning för att uppnå 
ökad acceptans samt förtroende för svensk vargpolitik.

Vi understryker behovet av en utökad samhällsekonomisk analys, vilken är en avgörande bestånds-
del i övervägandet om gynnsam bevarandestatus. Denna måste göras omgående. Vi anser att 
gynnsam bevarandestatus ska beslutas politiskt och inte av myndighet. Vi delar utredarens upp-
fattning att begreppet gynnsam bevarandestatus inte är vetenskap och att den inte bör sättas högre 
än nödvändigt. Vi anser att gynnsam bevarandestatus har uppnåtts.

Utredaren konstaterar att vargens negativa inverkan på jaktutövningen och landsbygdsbefolkningens 
verksamheter inte uppmärksammas tillräckligt i politiken och att detta bör ändras. Vi anser att ett 
av de viktigaste fundamenten i svensk jakt och viltförvaltning är löshundsjakten. Därför ska hundar 
ersättas i paritet med tamboskap. Löshundsjakten har i sig ett värde att bevara som ett nordiskt  
kulturarv och är ett effektivt sätt att förvalta viltstammar, inte minst älg och vildsvin.

Vi stödjer utredarens förslag om förenkling av skyddsjakt och anser att förslaget angående tam-
boskap även ska innefatta hundar. Vi stödjer utredarens förslag om licensjakt.

Vi anser att vargfrågan har fått orimliga proportioner. Vargstammen kostar samhället enorma  
summor, skapar polarisering och medför lidande för såväl människa som djur. Riksdagen har sedan 
2001 tagit två beslut avseende varg. Tyvärr har verkställandet av besluten haltat betänkligt pga bla 
EU-direktiv, juridiska processer som i sin tur har lett till en flyttkarusell av vargar och konstgjorda 
lösningar som många har svårt att se rimligheten i. Detta skapar ett demokratiskt dilemma och 
minskar trovärdigheten i myndighetsutövningen. Attitydundersökningen i utredningen påvisar just 
denna utveckling, vilket är allvarligt. 

Nu brådskar det med adekvata åtgärder för att återskapa förtroende. Därför anser vi att utredaren 
förtjänstfullt har konstaterat att vargpolitiken måste förtydligas, göras mer förutsägbar samt i större 
utsträckning beakta människors rädsla och misstro. För att fånga upp detta och skapa acceptans för 
vargen på lokal nivå anser vi att grunden för den nya förvaltningsplanen ska utgöras av omfattande 
konsultationer av de som berörs mest av vargen.

Organisationerna ställer sig positiva till att medverka i en vargkommitté i syfte att främja samsyn och 
långsiktighet i förvaltningen av varg i Sverige.
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Nytt material till ViltuNderSökarkurSerNa...

Efterfrågan på kurser i ämnet har fått ett rejält uppsving 
under året och ett nytt material till viltundersökarkurserna 
är under produktion. 

För närvarande är 
materialet på Livs-
medelsverket för 
kontroll och godkän-
nande. 

En ny instruktörsut-
bildning planeras till 
slutet av november, 
början på december 
och de länsförenin-
gar som är i behov 
av nya instruktörer 
har då möjlighet att 
förstärka instruk-
törsledet. Utbildnin-
gen är kostnadsfri.  
Vi återkommer när 
kursdatum fastlagts.

Ulf Johansson

VILTUNDERSÖKARE
En utbildning för personer som ska undersöka 
vilt före leverans till en vilthanteringsanläggning

älg och roVdjur

En ny vetenskaplig artikel om hur 
man förvaltar älg när man har sto-
ra rovdjur (älg och björn) kommer 
i septembernumret av Ecological 
modelling. Artikeln heter ”Shar-
ing the bounty—Adjusting harvest 
to predator return in the Scandi-
navian human–wolf–bear–moose 
system ”och en summering finns 
på tidskriftens hemsida (http://
www.sciencedirect.com/science/
article/pii/S0304380013002809). 
Om någon önskar hela artikeln så 
kontakta Jonas Kindberg.

Jonas Kindberg
... och Ny film om tillVaratagaNde

En ny film om tillvaratagande av hjortvilt och vildsvin 
kommer ut lagom till studiesäsongen i höst. Filmen  
handlar om djurens anatomi och konsten att ta ut och flå 
ett skjutet djur på ett hygieniskt och bra sätt. I filmen med-
verkar bland andra veterinär Torsten Mörner och Pontus 
Eriksson, som ansvarar för vilthanteringsanläggningen på 
Öster Malma. 

Filmen är den första i en liten serie kallad ”Den 
vilda maten” och under jaktsäsongen ska nästa 
film spelas in. Den kommer att handla om styckn-
ing med mera.

Ulf Johansson

SpillNiNg i ViltappeN

Viltappen har under sommaren 
försetts med en ny funktion som 
visar spillning från olika djur. Den 
hoppas vi blir uppskattad, inte 
minst på dagis och skolor. Något 
som också var glädjande under 
sommaren var att appen passe-
rade 100 000 installationer.

Markus Olsson

heariNg om Skog

Den 27 augusti anordnade Skogs-
styrelsen en hearing i Stockholm 
angående sitt regeringsuppdrag 
att utreda om ett nationellt skogs-
program ska skapas. Uppdraget 
ska redovisas till landsbygdsdepar-
tementet i oktober. Från Jägareför-
bundet deltog undertecknad.

Göran Bergqvist
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StrategiSk målbild

Årsstämman har som vi alla vet tagit beslut om den strat-
egiska målbilden 2017 inom ett antal utpekade målområden 
och vi har arbetat med bland annat era/våra förväntningar 
under personaldagarna.

Förbundsstyrelsen har förenklat gett mig direktivet att ut-
veckla och effektivisera tjänstemannaorganisationen för att 
nå de strategiska målen, med en ekonomi i balans.

Utöver vårt arbete i personalfrågor kommer förtroendevalda 
arbeta med en översyn och genomlysning av medlems-
organisationen i syfte att utveckla medlemmars delaktighet, 
möjlighet till påverkan, förenkla beslutsvägar samt tydlig-
göra ansvar och roller i medlemsorganisationen. 

Självklart finns det en oro, och också förväntan, kopplat till 
arbetet med att utveckla och effektivisera tjänstemanna-
organisationen. Det har jag en oerhört stor respekt för. 
Senast 10-11 december 2013 ska jag presentera ett förslag till 
förbundsstyrelsen. Innan dess hoppas jag kunna stämma 
av åtminstone delar av förslagen med er i olika forum. För 
att inte tappa tempo, eller dra saker i långbänk kommer jag 
om möjligt eftersträva att ta delbeslut när det är självklara 
åtgärder som vi måste vidta för att effektivisera och eller nå 
framtida mål med en ekonomi i balans.

Den kanske mest påverkande faktorn i detta arbete är vår 
ekonomi. Vilka ekonomiska ramar har vi att förhålla oss till 
för att säkerställa att vi har en ekonomi i balans med flexi- 
bilitet för utveckling. Resultat och prognos i tertial 2 (slutet 
av september) och den fortsatta medlemsutvecklingen 
är centrala för det fortsatta arbetet. En annan faktor som 
påverkar är förstås det allmänna uppdraget.

Som GS är jag övergripande ansvarig, med stöd av två 
biträdande projektledare (Åke & Rolf ) samt ledningsgrupp.
Det arbetssätt vi kommer att använda oss av bygger på 
att där så är möjligt stämma av delar längs vägen, vid 
styrelsemöten, ledningsmöten, personalmöten och ord-
förandekonferens samt med fackliga representanter. 

Bo Sköld

älgförValtNiNg

Vi verkar just nu för att öka sam-
verkan och dialogen med skogen, 
helt enkelt få till en ömsesidig 
respekt. Som många av er har känt 
av, har skogen i vissa fall haft ett 
klart skarpare tonläge. Det
borde helt enkelt ligga i båda 
parters intressen att jobba för att 
få en älgstam med hög kvalitet. 
Det innebär att vi får äldre djur 
som har en högre reproduktion. 
I praktiken kan man då hålla en 
mindre vinterstam och ändå få 
skjuta mycket älg.

Bo Sköld

arbetSgrupp VärdegruNd

Vi har haft ett litet uppehåll un-
der semestern, men vi får ta upp 
arbetet igen och fånga de kloka 
synpunkter vi fick vid personal-
träffen i juni. 

• Värdegrunden ligger nu som en 
viktig ingrediens i den strategiska 
målbilden för framtiden.
• Det är ett långsiktigt och om-
fattande arbete – samt ett gemen-
samt ansvar.
• Värdegrundsarbetet måste 
genomsyra arbetet både internt 
och externt.
• Vid varje enhets/avdelningsmöte 
skall värdgrunden diskuteras.

Jag vill i sammanhanget understry-
ka att det är vi/jag som individ som 
förändrar  – inte någon annan. 

Bo Sköld
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SNart kommer Nya SVeNSk jakt

Den 25 november kommer första numret av nya Svensk Jakt. Då 
har Svensk Jakt och Svensk Jakt Nyheter slagits ihop till en tidn-
ing. I augusti beslutade förbundsstyrelsen att godkänna försla-
get som vi arbetat fram. 

Tidningen kommer innehålla 4 sidor regionala sidor (editioner). 
Materialet till dessa produceras ute i länen och skickas in till 
redaktionen på samma sätt som när artiklarna fanns i Svensk 
Jakt Nyheter. Material och bilder skickas till Daniel Sanchez 
(daniel.sanchez@svenskjakt.se) som är ansvarig för edition-
erna. Dessa kommer ha samma indelning av landet som fanns i 
Svensk Jakt Nyheter.

Annonser för utbildningar och liknande aktiviteter 
kommer det INTE finnas plats till. 

Däremot arbetar vi för att få in ett kalendarium med aktiviteter 
och utbildningar. För att få in denna information måste län och 
kretsar skriva utbildning eller aktivitet i ett webbformulär på 
adressen: http://svenskjakt.se/redaktions-information/edition-
sannonser/
Ett exempel på information i kalendarium: Jönköping, Jakt-
ledarutbildning, Eksjö,  10 december kl. 15.00, Kontaktpers. 
Kalle Kallesson, 070-00 00 00, www.jvk-eksjo.se.

Det viktigaste är dock att alla ute i länen hjälps åt för att produc-
era bra artiklar. Då kommer de regionala/lokala sidorna bli väl 
så bra som i Svensk Jakt Nyheter. Har ni några frågor om tidnin-
gen eller rutinerna runt denna får ni gärna höra av er till någon 
i redaktionen.

Några andra förändringar:
• Något större format.
• Något styvare omslag.
• Förändrat utseende (layout).
• Nya avdelningar som Jakthistoria, Naturligt vis och Jaktkun-
skap, med mera.
• Nytt Opinionsblock där en länsordförande, eller av denne 
utsedd person, skriver en krönika. 
• Fler nyhetssidor.
• Redaktionella bilagor.

Magnus Rydholm

häNder NatioNellt

SEPTEMBER

15-20: Björnkonferens, Utah

19: Ledningsmöte

27: SO-råd Mitt

30: Förbundsstyrelse

OKTOBER

24: Ledningsmöte

17-20: 2nd International 
symposium on hunting,  
Serbien

NOVEMBER

15: Förbundsstyrelse

15-16: Ordförandekonferens

23-24: Julmarknad,  
Öster Malma

26–27: Konsulentdagar

28/11-22/12: Det vilda  
julbordet, Öster Malma

DECEMBER

2: Sveriges vildnad, Skansen

2-3: Ledningsmöte

2-6: Viltförvaltningsdagar

11: Björnförvaltningsmöte

11-12: Förbundsstyrelse
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Ny So-chef i Syd

Jihm Forsberg är ny SO-chef i syd. Han 
kommer inledningsvis att genomföra en 
introduktionsutbildning vid Jägareför-
bundets nationella kansli och därefter 
påbörjar han sin tjänstgöring som SO-
chef i slutet av september eller i början 
av oktober. Från och med att Jihm Fors-
berg formellt tar över SO-chefsrollen 
kommer Jan Eklind att tjänstgöra på 
nationella kansliet. Här kommer en 
presentation från honom själv:

Jag kommer närmast från Försvarsmakten, där jag varit verk-
sam i 25 år. Där tjänstgjorde jag främst i Linköping, Östersund, 
Stockholm, Eksjö och senast på Revingehed utanför Lund.
Min karriär inom Försvarsmakten har gått från utbildning av 
värnpliktiga och olika chefsroller vid värnpliktsutbildning, till 
att såväl centralt som regionalt verka som chef i stabsmiljöer, 
med både militär och civil personal. Jag har under denna tid 
också genomfört ett antal tjänstgöringsperioder utomlands, i  
Libanon, Bosnien, Kosovo och i Neapel. Senast har jag varit chef 
över säkerhets- och underrättelseavdelningen vid Militärregion 
syd, en regional stab med ansvar över södra Sverige, lokaliserad 
vid P 7, Revingehed.

Jag är född i Tranås och uppvuxen i norra Småland, 47 år gam-
mal och gift med Katarina. Vi har en dotter som fyller 17 år till 
hösten. Sedan ett år tillbaka bor vi på Häckeberga, sydost om 
Lund. Fritiden ägnas åt familjen och våra hundar. Vi har fyra 
labradorer, och även en egen liten uppfödning. Det blir mycket 
träning, och deltagande i jaktprov. Själv har jag också ägnat mig 
åt eftersöksträning med våra hundar.
Jaktintresset utövar jag främst i södra Östergötland, där vi också 
har ett fritidshus. Särskilt intressant tycker jag det är att jaga 
med hund, att träna hundar och sedan få ett väl fungerande 
samarbete i skogen. Här finns det hela tiden nya saker att lära. 
För mig är också älgjakten något stort. 

Det ska bli oerhört spännande att få börja på Jägareförbundet, 
och delta i den intressanta utveckling som vi står inför.

Jihm Forsberg

Ny koNSuleNt 
i VäSterVik

Fredrik Ustrup 
är ny jaktvårds-
konsulent 
på kontoret i 
Västervik. Han 
började den 1 
augusti.
Fredrik är idag ordförande i 
Kalmarsunds jaktvårdskrets. 
Han tycker om att jobba med 
hundar och då gärna eftersök. 
Jakten har funnits med sedan 
barnsben.

Christina Palmgren

So-råd i Norr

Den 9-10 augusti genomfördes 
ett SO-råd hemma hos Peter 
Eriksson i Skyttmon. SO-rådet 
är framförallt ett forum där 
företrädare för de olika läns-
föreningarna och tjänste- 
mannaorganisationen sam-
verkar och samordnar. 

Vi arbetade framförallt med 
den Strategiska målbilden och 
omedelbara åtgärder och verk-
samhetsmål 2014 ur länsfören-
ingarnas perspektiv. Övrig tid 
arbetade vi med medlem, älg-
förvaltning, information från 
respektive länsförening och 
förstås ekonomi. Det kändes 
mycket bra att också Bo Sköld 
deltog under de båda dagarna.

Peter Ledin
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föryNgriNg i Skyttet 

Under detta år har vi haft stora framgångar inom vårt täv-
lingsskytte och det har kommit fram unga duktiga skyttar. 
Jägareförbundets skytte är inne i en generationsväxling.

Det började med EM i Ungern där vi fick tre 
klassegrare,  Christian Johansson i öppenklass,  
Sam Lindström i juniorklass och Hanna Ståhl i 
damklass. Totalt sett var det svenskar på tio av  
elva prispallar!

För flera av skyttarna var det första första gången på EM. 
Inom det europeiska skyttet är en starkt bidragande orsak 
den av skyttarna bildade EM-teamet för europeisk jakt-
skytte. De har fått ett större intresse genom att ha fler täv-
lingar i Sverige och en laganda bland skyttarna. Detta har 
också smittat av sig till det övriga skyttet.

På Nordiska Mästerskapen i Norge var det även där den 
yngre generation som var framme och visade framfötterna. 
Bäste skytt blev Emil Håkansson som junior, mycket starkt.  
I öppen klassen har vi yngre som kommer här också, Marcus 
Johansson blev bäste svensk. 

På SM var det åter unga medaljörer. Segrare junioren Emil 
Håkansson och tvåa Marcus Johansson och på tredje plats 
Victor Magnusson.

Det är roligt att det kommer unga skyttar och även fler tjejer  
och vi hoppas detta ger ringar på vattnet med fler yngre som 
kommer till våra skjutbanor.

Lars Björk

kurSer i VildSViNSjakt
på forSmark

Jägareförbundets SO-mitt har 
under våren och försommaren 
genomfört åtta utbildningar i 
vildsvinsjakt på Jägareförbundets 
övningsmark i Forsmark. Totalt 
har 75 personer utbildats denna 
säsong, vilket är normalt. De flesta 
utbildningarna är uppbokade av 
jaktvårdskretsar i Stockholms och 
Uppsala län.

Utbildningen omfattar 4-5 tim-
mar teori om vildsvinets biologi, 
förvaltningen och jakten. Därefter 
tillbringas några timmar på skjut-
banan. På kvällen kommer utbild-
ningens höjdpunkt då deltagarna 
får bedriva åteljakt. Programmet 
för nästa utbildningssäsong fast-
ställs i december.

Stefan Holm 

råd om aVfåNgNiNg 
och aVliVNiNg

Jägareförbundet har tagit fram 
ett dokument med råd om vilka 
metoder som lämpliga för avfång-
ning och avlivning av vilt. Många 
har efterlyst klarläggande i dessa 
frågor och därför har man tagit 
fram en vägledning. Dessutom 
tillkommer alltid nya jägare.
Dokumentet finns att hämta på 
Jägareförbundets hemsida under 
”Om oss” och ”Blanketter och 
avtal”.

Daniel Ligné

Hela den svenska truppen på EM i Ungern. Foto Saila Larsson
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Stort iNtreSSe för VildSViN

Det var ett mycket stort intresse kring vildsvinsseminariet 
”Vildsvinen ökar i 30 år till” som ägde rum på Öster Malma 
den 22 augusti. 

170 personer lyssnade till Jägareförbundets experter Jonas 
Kindberg, Göran Bergqvist, Fredrik Widemo och Daniel 
Ligné samt kökschefen Christer Eklund. Dessutom talade 
Gunnar Jansson, SLU, Anders Wetterin, LRF, och Jan Åman 
från Atelier Slice som bakade vildsvinspizza. Moderator 
var Henrik Ekman. Media visade också stort intresse,till 
exempel Gomorron Sverige/SVT, ABC/SVT, DN, ATL och P4 
Sörmland var på plats.

Under seminariet presenterade Jägareförbundet ny fakta 
om avskjutning och attityder till vildsvin. Samtidigt sam-
manfattades den vetenskapliga litteraturen. Resultaten ska 
nu omsättas i praktisk förvaltning. Samverkan för att åstad-
komma ökat jakttryck är vägen till framgång i områden med 
problem.

Den som inte kunde delta på seminariet kan ta del 
av innehållet på hemsidan där också man kan se 
föredragen på film.

Christina Nilson-Dag

29 000 på fäVikeN

Fäviken firade 20-årsjubileum och 
det var drygt 29 000 besökare 
under sista helgen i juli. Det var 
riktigt kul att medverka på mässan 
och träffa alla jägare som enbart 
visade sig positiva till vår verksam-
het i Jägareförbundet. Förutom en 
massa olika aktiviteter som Mitt 
Norrland arrangerat höll Björn 
Sprängare tillsammans med Sven-
Gunnar Sivertsson och Peter Eriks-
son ett föredrag på logen. Ämnet 
var Jägareförbundet och fokus låg 
på älgförvaltning, rovdjur och jakt-
lagsutredningen. 

Peter Ledin

jordeN & SkogeN i StaN 

3-5 september genomfördes årets 
upplaga av Jorden & Skogen i stan 
i Stockholm. Arrangörer är LRF 
och Skansen som tillsammans 
med andra inbjudna organisation-
er tar emot skolklasser från mel-
lanstadieskolor i Stockholms län. 
Evenemanget lockar 3 000-4 000 
elever till Skansen under tre dagar.

Jägareförbundet och Jägareförbun-
det Stockholms län ansvarade för 
en av alla stationer, ”Mer vild än 
tam”, där vi berättade för ung-
domarna om vad jakt är, varför 
vi jagar, vilka djur vi jagar, med 
mera. Ungdomarna fick även titta 
på och känna på skinn, horn, med 
mera. Det bjöds också på smak-
prov av rökt viltkött. 

Henrik Falk
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med Viltolyckor i fokuS

Under vecka 39, det vill säga 23-26 september, genomför 
Nationella Viltolycksrådet sin insatsvecka mot viltolyckor. 
Svenska Jägareförbundet är ju en av 16 organisationer som 
ingår i Nationella Viltolycksrådet. Under veckan kommer 
bland annat en film att visas på TV:s Anslagstavlan och rik-
tad verksamhet kommer att göras mot bilskolor, yrkesförare, 
med flera. Viltolycksrådets övergripande budskap kommer 
att vara:

Före resan: 
• Skaffa dig NVR:s applikation
• Planera din resa och besök NVR:s hemsida
• Se till att du har viltolycksremsan med i bilen
Under resan:
• Anpassa hastigheten
• Ha appen aktiverad så att du får varningar efter vägen
Om olyckan är framme:
• Ring 112 och begär Polisen 
• Ta hand om eventuella skadade 
• Sätt upp viltolycksremsan där det vilda djuret försvann, 
det vill säga glöm inte att markera platsen
• Kom ihåg att det är ett brott att inte anmäla en viltolycka
• Lämna en bra platsangivelse till Polisen, gärna koordinater

Christina Nilson-Dag

öSter malma  
hjälper StjärNkock

Mathias Dahlgren, stjärnkocken 
som driver de prestigefyllda res-
taurangerna Matsalen och Mat-
baren på Grand Hotel, serverar 
ny meny för kommande halvår; 
Fokus på fågel. 

Till sin hjälp har han Öster Malma, 
där Christer Eklund, köksmästare 
och Pontus Eriksson, viltslaktare, 
förser Mathias Dahlgren med 
utmärkta råvaror i form av änder, 
skogsfågel, duvor, ripor, rapphöns 
– ja, vad som flyger förbi.

Mathias är uppvuxen med jakt, 
men jagar inte själv. Dock är han 
en mästare på att tillaga vilt, 
framför allt hans favoritfågel som 
är orre. 

Christina Nilson-Dag
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En remsa
 betyder så mycket

Skaffa viltolycksremsan!

www.viltolycka.se

Viltolycksremsan skaffar du på närmaste 
bilprovning eller skriver ut en enklare version 
från www.viltolycka.se

På bilden syns från vänster Christer 
Eklund, Mathias Dahlgren och Martin 
Berg (vice vd och exekutiv kökschef ). Foto: 
Lena Runer
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jaktlagSutredNiNgeN

Jaktlagsutredning börjar nu gå in i sitt slutskede för del-
betänkande 1 vad avser ansvarig myndighet. 30 oktober ska 
detta vara klart och det kommer troligtvis vara ett remissför-
farande på utredningens förslag. Vår expert Daniel Ligné gör 
ett bra och professionellt jobb i denna utredning. 

• Vi anser att man ska utgå ifrån den svenska jakt- och 
kulturtraditionen som bygger på ett starkt ideellt engage-
mang, brett kunnande och en utvecklad jaktetik med frihet 
under ansvar.
• Vi anser att det krävs omstart i svensk viltförvaltning.  
Vi har lyckats med att bevara och skapa en stor vilt- och 
artrikedom, nu måste vi gå till att aktivt förvalta vilt i sam-
spel med människa och samhälle. Vilket ställer nya krav på 
kompetenser både nationellt och regionalt.
• Vi anser att förvaltningen ska ske lokalt, med mandat och 
tydliga mål. Lokal kännedom, kunskap och engagemang ska-
par de bästa förutsättningarna för en adaptiv förvaltning.
• Vi anser att löshundsjakten är en förutsättning för en  
effektiv förvaltning i Sverige och att den är värd i sig att  
bevara och stärka som kulturarv.
• Vi anser att lagar och förordningar måste vara enkla, kon-
kreta och anpassade efter de lokala förutsättningarna där de 
ska verka.
• Vi anser att vårt allmänna uppdrag är en garant för genom-
förandet av svensk viltförvaltning. Det är oerhört kostnads-
effektivt att vi ideellt och professionellt organiserar genom-
förandet av förvaltningen, utbildar jägarkåren, informerar 
och sprider kunskap till allmänheten för att skapa en hög 
acceptans för vår gemensamma viltförvaltningspolitik.

Bo Sköld

133 243 betalaNde  
medlemmar 31 auguSti

Vårt mål är 145 000 betalande 
medlemmar 31 december 2013.
Vi är 31 augusti 133 243 betalande 
medlemmar och totalt 140 949 
inklusive generationsskiftets 
medlemmar.

Vi har varit mycket duktiga att be-
hålla våra medlemmar från förra 
jaktåret. Vi har en hög lojalitet.
Årets återvärvning har pro-
centuellt sett gett mycket mer 
medlemmar än 2011. Det absolut 
viktigaste vi gör nu på både kort- 
och längre sikt är att nyrekrytera 
och återvärva tidigare medlem-
mar. Vi har medvind, men häng 
i – för det är uppförsbacke.

Bo Sköld

arbetSmiljöarbete

Vi har nu inom organisationen börjat det systematiska ar-
betsmiljöarbetet. Det är viktigt att inte göra det mer kompli-
cerat än vad det är. Alltså planera in vid ordinarie möten, 
följ upp och åtgärda efterhand . Chef är ansvarig, med stöd 
av personalansvarig Christina Palmgren. På Öster Malma har 
vi uppföljning av arbetsmiljöverket den 17 september.

Bo Sköld

perSoNaliNformatioN

Vi har anställt Helena Schnacken-
burg som biträdande medlems-
chef. Helena har nu så smått
kommit igång på sin nya post. 

From den 1 oktober börjar Jihm 
Forsberg som ny SO chef Syd, 
under slutet av september intro-
duceras Jihm hos personal och 
förtroendevalda i syd samt på ÖM 
(läs separat artikel på sidan 7).

Katarina Dahlgren är nu i full sving 
på Skarakontoret. 

Varmt välkomna alla tre!
Bo Sköld


