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SörmlandSungdomar på utbyteSjakt i arjeplog

Länsföreningarna Norrbotten och Sörmland inledde i höstas 
ett samarbete i form av utbytesjakt för medlemmar i kategorin 
18–25 år. Som tidigare berättats om så åkte fem ungdomar från 
Norrbotten till Eskilstuna för att uppleva en aldrig tidigare skå-
dad jakt efter vildsvin, dov- och kronvilt. Den 16–19 januari var 
det dags för norrbottningarna att bjuda igen. På programmet 
stod toppjakt efter tjädertupp i Arjeplogs fantastiska fjällnära 
urskog med boende i Jäkkvik. 

Efter en lång tågresa till Luleå och en bilfärd på nära fem tim-
mar var man framme vid jaktmarken.  Jakten bedrevs i par, 
där en norrbottning och en sörmlänning skidade tillsammans 
genom markerna i hopp om att upptäcka en tjädertupp. 
Först ut att få tjäderkontakt var Eskilstunatjejen Emelie Ulf och 
hennes jaktkamrat Manne Segerlund från Luleå. 
– Vi kom ut på en liten myr och trots att vi tittat på den lilla 
ensamma tallen två gånger hade vi inte sett den stora tuppen 
som satt insjunken i tallkronan. Precis när jag skulle lägga mig 
tillrätta tog den till vingarna, var Emelies analys.

Jaktdag två hade kvicksilvret letat sig ned mot -35 grader,  
detta till trots gav sig alla ut på jakt, om än inte hela dagen. 
Alla gästerna hade under jakthelgen haft tjäderkontakt av olika 
slag och trots att ingen fågel fälldes var det idel glada miner, 
väderbitna kinder och givetvis ömmande muskler efter en 
strapatsrik jakthelg. Förhoppningsvis gav jakten ett minne för 
livet och kanske viktigast av allt – nya jaktkamrater från en an-
nan del av landet att dela framtida jaktupplevelser med.

Roger Lundqvist

nytt medlemSSyStem

Arbetet med det nya 
medlemssystemet går enligt 
plan. Just nu jobbar projekt-
gruppen med att få databasen 
i fint skick inför flytten. 
Onödig information som
samlats i systemet ska bort,
så att vi kan börja på nytt med 
en relevant databas. Testnin-
gar kommer att ske löpande 
under januari och februari 
och i månadsskiftet mars/april 
beräknas bytet ske. Detta för 
att vi i god tid innan aviser-
ngarna ska hinna bli lite 
varma i kläderna. 

Det nya medlemssystemet 
är väldigt mycket lättare att 
jobba i än det gamla och 
många av dagens tidsödande 
uppgifter kommer helt att 
försvinna. Medlemsservicen, 
som idag sköts av en extern 
leverantör, övertas av förbun-
dets administratörer så fort 
det nya systemet är igång. Det 
betyder att våra medlemmar 
får hjälp av duktiga adminis-
tratörer som är väl insatta i 
våra frågor. 

Helena Schnackenburg

tipSa om nyheter!

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

Olle Olsson
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ny chefredaktör – och ny kommunikationSchef

Vid årsskiftet lämnade Magnus Rydholm tjänsten som chef-
redaktör på Svensk Jakt. Han kommer i fortsättningen att 
på heltid verka som förbundets kommunikationschef. Ny 
chefredaktör på Svensk Jakt är Martin Källberg, med Maria 
Lundgren som biträdande chefredaktör.
– Vi har genomfört många förändringar under min tid och 
nu är det dags att lämna över ansvaret. Jag har fullt förtro-
ende för att Martin, tillsammans med den övriga redak-
tionen, kommer att göra ett fantastiskt arbete, säger Magnus 
Rydholm, som 2010 efterträdde Jan Henricson.
– Under min tid som chef har det hänt väldigt mycket på 
Svensk Jakt. Vi har lagt ned ungdomstidningen Akila, slagit 
ihop två tidningar och förändrat hemsidan. Målet har varit 
att bygga en jakttidning för framtiden.

Martin Källberg har arbetat som nyhetsredaktör på Svensk 
Jakt i tre år. Den 1 januari tog han över som chefredaktör 
och ansvarig utgivare.
– Egentligen händer det inte så mycket mer än att lednin-
gen av tidningen förändras. Maria Lundgren kommer som 
biträdande chefredaktör att vara en mycket viktig del i arbe-
tet och tillsammans är vår målsättning att göra Svensk Jakt 
ännu bättre, säger Martin Källberg.

Några större förändringar är inte aktuella.
– Nej, vi har precis gjort om tidningen. En ny hemsida 
lanserades i våras och den utvecklas löpande. Det handlar 
snarast om att sätta långsiktiga mål för Svensk Jakt – hur vi 
ska utvecklas över tiden. Vi är en medlemstidning och som 
sådan gäller det att spegla såväl medlemmarnas intressen 
som förbundets arbete. Vi fortsätter att bygga för framtiden, 
säger Martin Källberg.

ny norrlandSredaktör SökeS

Under 2014 går Svensk Jakts mångårige medarbetare Bernt 
Karlsson i pension. Tjänsten som Norrlandsredaktör på 
Svensk Jakt har utannonserats och arbetet med att söka en 
efterträdare till Karlsson är i full gång.

Martin Källberg

bra medlemSerbjudande

De som blir medlemmar under 
resten av jaktåret får ett förlängt 
medlemskap som räcker ända till 
30 juni 2015. De som värvas via 
jägarskolorna får dessutom halva 
priset på sitt medlemskap för det 
första året. Det betyder att jägar-
skoleeleverna bara betalar 300 
kronor för ordinarie medlemskap 
och 150 kronor för ungdoms-
medlemskap.

Ut och berätta det för alla 
som vill höra på! Kontakta 
helena.schnackenburg@
jagareforbundet.se om du 
vill ha värvningsmaterial.

Helena Schnackenburg

Spikrakt uppåt för 
SvenSk jaktS hemSida

Antalet besökare på hemsidan 
svenskjakt.se har ökat under flera 
års tid och sajten växer dessutom 
i allt snabbare takt. 

Under årets första tre 
veckor hade svenskjakt.se 
115 429 unika besökare. 

Som en jämförelse hade sajten 
64 604 unika besök de tre första 
veckorna förra året.
Intressant och viktigt att notera är 
att de som besöker hemsidan via 
mobil eller läsplatta numera är 
betydligt fler än de som besöker 
svenskjakt.se via dator.

Olle Olsson
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extra bidrag till kretSarna i väSterbotten

Nu är kretsbidragen till jaktvårdskretsarna utbetalade från 
Jägareförbundet Västerbotten. Det blev 115 390 kronor 
fördelat på de 21 kretsarna. Grundbidraget (tio kronor per 
medlem) uppgick till 73 390 kronor. Jägareförbundet Väster-
botten har dessutom valt att prioritera ungdomsverksamhet 
och viltövervakning (vöv) under 2013. Dessa ämnen är sedan 
många år mycket viktiga för Svenska Jägareförbundet och 
därför satsar Jägareförbundet Västerbotten 42 000 kronor i 
form av extra kretsbidrag. Det är andra året som Jägareför-
bundet Västerbotten tillämpar extra kretsbidrag för viltöver-
vakning och ungdomsverksamhet. Det är beslutat att tillämpa 
extra kretsbidrag även för 2014.

För ungdomsverksamheten är det jaktvårdskretsens ung-
domsandel (under 25 år) som kan ge extra kretsbidrag. 
Det finns ett tydligt samband mellan en god och utvecklad 
ungdomsverksamhet i jaktvårdskretsarna och andelen ung-
domar. För viltövervakningen är det jaktvårdskretsens täck-
ningsgrad som kan ge extra kretsbidrag. Det vill säga hur stor 
andel av kretsens areal, varifrån det kommer in avskjutnings-
rapporter för övrigt vilt/småvilt från jaktlagen. Täcknings-
graden är ett kvalitetsmått på avskjutningsdata.

Västerbottens jakthundklubbar kan vara anslutna i Jägareför-
bundet Västerbotten som lokalorganisation. För 2013 beta-
lades det ut 3 700 kronor baserat på jakthundklubbarnas 
medlemstal. Hundklubbarna hade 2 768 medlemmar som 
Jägareförbundet Västerbotten indirekt kan nå ut till; Väster-
bottens älghundklubb, Svenska vorstehklubben, Västerbot-
ten, Västerbottens stövarklubb, Västerbottens dreverklubb 
och Specialklubben för skällande fågelhundar.

Anja Kjellsson

efterlySning av bilder
på vildSvin, dov och kron

Vår bildbank växer sakta till sig 
men en sak som vi saknar är bilder 
på vildsvin i olika konstellationer. 

Har du foton på vildsvin, 
under jakt, suggor, galtar 
eller kultingar, ja alla kate-
gorier, som käkar, springer, 
ligger, går eller står här 
och där och överallt får du 
gärna glädja mig och många 
andra genom att låta oss 
få ta del av dem via Bild-
banken. 

Skickar du bilder godkänner du 
samtidigt att bilderna används 
i Jägareförbundets verksamhet. 
Eventuella personer som finns 
med på fotot måste också ha god-
känt detta.

Vi efterlyser också bilder på 
dov och kron.

Fotona behöver vara något så när 
skarpa och inte för lågupplösta, 
runt 1 Mb kan vara bra att utgå 
från kvalitetsmässigt. Har de lägre 
kvalitet kan de ändå funka bra att 
publicera på webben. 

Maila bilderna till mig. Och tala 
om exakt vad de föreställer så att 
det inte blir fel i bildtexterna. 

Det går också bra att ”sprenda” 
dem om de är stora. http://sprend.
com/ Hoppas att ni har något spa-
rat i era digitala ”byrålådor”!

 Madeleine Lewander

FOTO: SANDRA ÅSTRÖM
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dåligt älgkalvår i uppland

Höstens älgjakt i Uppland kan vi nu summera som åtminstone 
ett dåligt kalvår. Slaktvikterna var låga och dessutom var det 
betydligt mindre antal kalv per vuxet hondjur jämfört med 
fjolårets jakt 2012. Ända undantaget var Almunge älgförvalt-
ningsområde som uppvisade avsevärt ökning av antalet kalvar 
per vuxet hondjur jämfört med 2012. Det bekräftar bara att 
stora lokala variationer finns även i ett litet län. Allt detta kan 
man följa på Viltdata.se, älgdatabasen.

Stefan Holm

jullunch i väSterbotten

Varje år bjuder Jägareförbundet Västerbotten in cirka 40 
personer på jullunch på kontoret i Umeå. Från länsstyrelsen 
får jakt- och rovdjurshandläggare och tjänstemännen kring 
fjälljakten och viltvårdsområdena en inbjudan. Från polisen är 
det vapenhandläggarna och de ansvariga för det Nationella vilt-
olycksrådet som kommer. Övriga inbjudna är till exempel dok-
torander på SLU i Umeå, fälltillverkare och Studiefrämjandet.

I år serverades fem olika viltkorvar; mufflon/vildsvinskorv, 
rådjurskorv, skärgårdskorv (säl, ejder och skarv), skarvkorv 
och torkad skarvkorv. Rökt rådjur, rökt kronvilt och rökt muf-
flon fanns också med på julbordet. Som julklapp fick gästerna 
den nya boken ”Svenska Jägareförbundet, 75 år i allmänhetens 
tjänst för det vilda”.

Anja Kjellsson och Mikael Karlsson

Slaktvikter på älgkalvar i Uppsala län 
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förbundet på dn debatt

Efter att Förvaltningsrät-
ten i Stockholm inhiberat 
licensjakten på varg skrev 
Björn Sprängare och Bo 
Sköld en debattartikel som 
publicerades på DN-debatt 
den 19 januari. http://www.
dn.se/debatt/risk-for-illegal-
vargjakt/

Debattartikeln tar bland an-
nat upp en oro för att den il-
legala jakten på varg kan öka, 
att bevarandeorganisation-
erna internationellt deltar i 
aktiviteter som leder till ökad 
acceptens samt att förbun-
det vill ha en långsiktig och 
förutsägbar vargförvaltning. 

Magnus Rydholm

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

nu i lager 
igen!

Första upp-
lagan av boken 
om Allmänna 
uppdraget 
tog slut på 
en gång. Nu 
finns boken i 
lager igen och 
kan beställas 

av undertecknad för till tryck-
kostnadspriset 40 kronor styck 
+ porto. Det är en utmärkt bok 
att ge bort till exempelvis lokala 
politiker, länsstyrelsetjänstemän 
med flera.

Kajsa Lindbergh 
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fångSt och fällor

Den 15 februari 2014 träder Naturvårdsverkets föreskrifter om 
typgodkännande av fångstredskap i kraft. Verket har i stort 
sett följt alla de ändringar som Jägareförbundet föreslog.

Inför förbundets remisshantering om fångstred- 
skapen skapades ett otroligt engagemang bland  
Jägareförbundets medlemmar. Det kom in många 
vettiga synpunkter som också användes i remiss-
svaret. Det gör att det är extra roligt med ett sådant 
gensvar i det färdiga resultatet.

Naturvårdsverket påpekar i sitt pressmeddelande att ingen 
skillnad görs mellan olika sorters vilt, allt vilt ska skyddas 
från onödigt lidande. Fångstredskap är ett bra jaktmedel när 
de fungerar på ett säkert sätt, tillägger verket.  Även detta 
uttalande är glädjande. Från Svenska Jägareförbundets sida 
har vi alltid varit noga med att poängtera att allt vilt har lika 
värde och ska behandlas lika. 

Daniel Ligné

beräkningSverktyg älgavSkjutning
 
Ett nytt beräkningsprogram, Älgfrode, har tagits fram genom 
ett samarbete mellan Sveaskog, Svenska Jägareförbundet och 
Svensk Naturförvaltning, som också gemensamt äger detta. 
Älgfrode är ett beräkningsverktyg som används för att ta fram 
avskjutningsförslag utifrån den kunskap man har om älgstam-
men och hur man vill att den skall se ut i framtiden.
 
Med verktyget kan man ta fram alternativa avskjutnings-
förslag som kan tjäna som underlag i diskussioner kring 
förvaltningsplanen samt fastställande av densamma. En 
utbildning om verktyget är planerad att genomföras i närtid. 
Den nuvarande versionen bygger på Excel men en utvecklad 
version som är helt webbaserad planeras. Namnet Älgfrode 
kommer från den fornnordiska litteraturen och den ser ut 
som en blandning av älg och människa. 

Kontakta din länsansvariga jaktvårdskonsulent för 
att få information om programmet.

 Jonas Kindberg

SkyddSjakt på rovdjur

Föreningen Nordulv har över-
klagat Naturvårdsverkets delega-
tionsbeslut om rätten att bevilja 
skyddsjakt för varg, järv, lodjur 
och björn till länsstyrelserna.
Konsekvensen av överklagan-
det är att delegationen inte kan 
genomföras förrän Förvaltnings-
rätten avgjort målet och beslutet 
vunnit laga kraft – det vill säga om 
Förvaltningsrätten dömer i Natur-
vårdsverkets favör.

– Jag vet inte om jag ska 
skratta eller gråta. På något 
vis har hela situationen 
blivit absurd. Vårt demok-
ratiska system klarar inte 
av att hantera frågan, säger 
Jägareförbundets ord-
förande Björn Sprängare.

– De människor som drabbas ska 
ju få stöd av lagstiftning och sam-
hället. Istället stoppas allting som 
kan ge dem möjligheter att agera 
i sin livssituation för att lösa sina 
problem. Det är ju precis detta 
som skapar vanmakt.

– Alla borde inse att så här kan 
vi inte ha det i ett demokratiskt 
samhälle. Någon gång måste man 
kunna ta ett steg framåt. Vargfrå-
gan får inte vara fastlåst. Det är ju 
tragiskt. Förbundet kommer nu 
att samlas och fundera hur vi tar 
oss vidare. Jag tänker i alla fall ald-
rig ge mig. Vi måste ha en vargför-
valtning värd namnet.

Magnus Rydholm
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400 ungdomar Svarade på enkät

Under hösten 2013 genomförde Svenska Jägareförbundets ung-
domsverksamhet en webbaserad undersökning i syftet att samla 
in åsikter och erfarenheter hos ungdomar mellan 13 och 25 år. 
Undersökningen är en del i det pågående arbete att effektivisera 
och utveckla vår ungdomsverksamhet.

Sammanlagt 400 ungdomar svarade på enkäten. Av dem som 
svarade var 71 % över 18 år, 21 % kvinnor, 61 % uppväxta på lan-
det och 20 % i tätorten. 77 % jagar själva, 71 % har tagit jägar- 
examen, medan 60 % är medlemmar i Jägareförbundet. 41 % 
svarade att de inte visste vad Jägareförbundet hade för ung-
domsverksamhet och 43 % har aldrig deltagit i någon aktivitet 
jämfört med 10 respektive 17 % som svarade positivt. 

Av de 400 som svarade har nästan hälften uttryckt 
intresse för att ytterligare bidra till arbetet genom att 
ingå i en referensgrupp. Referensgruppens roll blir 
att, genom sina åsikter, erfarenheter, tankar och idéer 
stödja oss i arbetet att finna en lösning som bäst upp-
fyller ungdomar behov och förväntningar. 

Eftersom så många har visat intresse är vi i färd med att välja ut 
lämpliga kandidater för uppgiften. Dock kommer vi att behålla 
kontakten med hela den stora gruppen på olika sätt. Ett exempel 
på målsättning är att lansera ett ”Ung Jägare-forum" där unga jä-
gare kan hjälpa varandra och andra intresserade ungdomar med 
information, jaktmöjligheter, etc. Ungdomsgruppen planerar 
också att skicka ut en kort enkät till länsföreningar och kretsar 
för att inventera vad som idag finns i form av aktiviteter, mate-
rial, etc och vad som behövs för verksamheten.

Ungdomsgruppen består av Roger Lundqvist, SO Norr; Hans 
Johansson, SO Mitt; Louise Gårdefalk, SO Syd; och Tamisha Kind-
berg Nationella Kansliet. De långsiktiga målen är:
1. Att säkra en hållbar ungdomsstrategi baserad på organisation-
ens styrkor.
2. Att utveckla människor med rätt kompetens för att arbeta med 
ungdomar.
3. Att skapa möjligheter för ungdomar att aktivt delta och engag-
era sig.
4. Att stärka organisationen kunskap om ungdomar och deras 
utveckling via information.

Tamisha Kindberg

vildSvinSSeminarium  
för lokal Samverkan

I samband med att framtidens 
vildsvinsförvaltning nu formas 
arrangerar Jägareförbundet 
Syd ett vildsvinsseminarium 
på Best Western i Vrigstad den 
11-12 februari.

Vildsvinet är en del av vår sven-
ska fauna och är idag etablerat 
över i stort sett hela Götaland. 
Som art ställer detta vilt stora 
krav på både jägare och mark-
ägare. Jägareförbundet vill med 
detta seminarium bjuda in till 
samverkan och påbörja arbe-
tet med att forma ett praktiskt 
tillvägagångssätt för att kunna 
hantera vildsvinstammen. Er-
farenheterna från seminariet 
kommer att ligga till grund för 
vildsvinsförvaltningen i södra 
Sverige.

Hela programmet och mer 
information finns på hem-
sidan. Sista anmälningsdatum 
är den 31 januari till Hjördis  
Andersson på 0381-130 56 eller 
hjordis.andersson@jagarefor-
bundet.se. 

Thomas Ohlsson

FOTO: THOMAS OHLSSON
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Turerna kring vargjakten fortsätter. Den 15 januari och den 
21 januari skickade Svenska Jägareförbundet ut följande 
pressmeddelande:

en kataStrof för männiSkor Som lever med vargar

Förvaltningsrättens beslut att stoppa licensjakten på 30 vargar 
är en katastrof för de människor som lever och verkar i om-
råden med täta vargbestånd och för vargförvaltningen. Svenska 
Jägareförbundet är oerhört besviket över att licensjakten stop-
pades. Riksdagen har fattat tre beslut om vargförvaltningen, 
2001, 2009 och 2013. Trots detta stoppas alla försök att få till 
en fungerande rovdjursförvaltning. 
– Det är både tröstlöst och anmärkningsvärt att det demok-
ratiska systemet inte kan hantera denna fråga, säger Svenska 
Jägareförbundets generalsekreterare Bo Sköld.
– Luften gick ur mig och jag är faktiskt överraskad över 
beslutet. Forskaren Camilla Sandström har i en avhandling om 
acceptans slagit fast att en majoritet av befolkningen vill att 
vargstammen förvaltas med jakt. 
Svenska Jägareförbundet måste nu läsa igenom Förvaltningsrät-
tens beslut och fundera hur organisationen ska arbeta vidare.

jägareförbundet överklagar förvaltningSrättenS 
beSlut att Stoppa licenSjakten på varg

Förvaltningsrätten i Stockholm inhiberade Naturvårdsverkets beslut om licensjakt på 30 vargar, vilket 
i praktiken stoppar jakten. Nu överklagar Svenska Jägareförbundet Förvaltningsrättens beslut till 
Kammarrätten. Svenska Jägareförbundet anför ett antal olika skäl till varför Kammarrätten ska bevilja 
prövningstillstånd av ärendet och att riva upp Förvaltningsrättens beslut. Förbundet tar bland annat 
upp det faktum att vargstammen har uppnått gynnsam bevarandestatus i och med riksdagsbeslutet 
från 2013. Därmed är förutsättningen helt ny gentemot tidigare års beslut om vargjakt. 

Svenska Jägareförbundet anser också att följande skäl för att ändra beslutet föreligger:

• Att det är en stor skada att beröva någon rätten till jakt
• Att en växande vargstam utan regleringen leder till ökande kostnader för rovdjursskador
• Att den korta tiden för jaktens genomförande medför att jakten inte kan genomföras
• Att jakten inriktar sig mot inavlade vargar i några få revir
• Att omfattningen på jakten bara motsvarar halva föryngringen 2013
• Några skäl för inhibition anges inte i Förvaltningsrättens beslut

FOTO: GÖRAN EKSTRÖM


