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EuropEiSka jägarE SkoladE i SvEnSk viltförvaltning

Den europeiska jägarefederationen, FACE, besökte under tre 
dagar Öster Malma för att hålla sitt årliga medlemsmöte. Det 
var första gången som ett FACE-möte hållits i Sverige. Mötet 
hölls 10-12 april och det var ett  50-tal personer från 20 länder 
som fick se Öster Malma och Sörmland i tidig vårskrud.

Förutom styrelsemötet hölls en rad seminarier samt exkur-
sioner som belyste olika aspekter av svensk viltförvaltning. 
Under styrelsemötet avhandlades aktuella EU-jaktfrågor, 
bland annat en kommande överenskommelse om grundandet 
av arbetsgrupp, ledd av kommissionen, som ska verka för sätt 
att minska konflikterna kring stora rovdjur samt det kom-
mande EU-valet som kommer att bli oerhört viktigt. Under 
seminarierna avhandlades jägarnas samarbete med samhället, 
bly i ammunition och stora rovdjur. 

Landsbygdsministern Erlandsson höll ett uppskattat tal där 
han framhöll betydelsen av jägarnas frivilliga insatser. Från 
Svenska Jägareförbundets sida framhöll vi betydelsen av prin-
cipen ”frihet under ansvar” och löshundsjakten. Deltagarna 
fick bland annat stifta bekantskap med stövare, jämthundar 
och norrbottensspetsar.

Anders Grahn

rovdjur och älg
på SchEmat

Den 2–3 maj samlas Jägareför-
bundets alla representanter i 
länens Viltförvaltningsdelega-
tioner på Öster Malma. Temat 
för årets möte är de regionala 
förvaltningsplanerna för stora 
rovdjur och den precis påbör-
jade utvärderingen av det nya 
älgjaktssystemet.

Daniel Ligne

framgångar mEd
lagrådSrEmiSS om vapEn

Regeringen presenterade nyli-
gen en lagrådsremiss om skärp-
ningar i vapenlagen. Utrednin-
gen som ligger till grund för 
remissen hade presenterat en 
rad förslag (bland annat licens-
plikt på magasin, begränsningar 
av halvautomater, med mera) 
som skulle haft en negativ inver-
kan på jägarna. 

Jägareförbundet har aktivt job-
bat med frågan och i remissen 
återfinns inga av de negativa 
förslagen. Även om lagråds-
remissen är en klar förbättring 
jämfört med de farhågor som 
fanns finns det fortfarande 
några saker att jobba med. 
Propositionen presenteras inom 
kort och behandlingen i riks-
dagen beräknas vara klar innan 
midsommar.

Anders Grahn
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jaktlagSutrEdningEnS SlutbEtänkandE 
är avgörandE för vår framtida jakt!

Kanske är det så att vi inte har varit tillräckligt 
tydliga i denna fråga –  eller så är frågan så stor 
att ”träden skymt skogen”. 

Som vi alla vet består jaktlagsutredningen av 
olika delbetänkanden, där självklart många 
delar är viktiga. Men själva slutbetänkandet 
är helt avgörande för oss jägare. Det handlar 
om vår jaktlag, som har sin grund från 1938. 
Förenklat så ska utredningen ta fram förslag
till en ny jaktlag och jaktförordning och den 
ska anpassas till EU-rätten. Slutbetänkandet 
sätter med andra ord ramverket för vår och 
framtida generationers jakt- och viltförvaltning.

Varför vill jag då i detta nyhetsbrev, 
återigen skriva om jaktlagsutredningen? 
Jag vill uppmana er, våra medlemmar, 
jägare och samarbetspartners att stanna 
till lite grand och reflektera. Vad innebär 
det här för mig? Påverkar det mig? Vad 
skulle jag kunna göra för att främja den 
svenska jakten och kulturtraditionen? 

Personligen är jag övertygad om att vi i Sverige 
har en av de mest välfungerande jakt och vilt-
förvaltningarna i Europa och den sker i nära 
samverkan med samhället. Detta underströks 
verkligen under FACE-mötet på Öster Malma, 
när vi träffade huvuddelen av våra europeiska 
jägarvänner.

I Svenska Jägareförbundet har vi högsta prioritet 
på att denna utredning. Några av de grundbultar 
som vi driver aktivt i jaktlagsutredningen är att:
•	 Utgå	ifrån	svensk	jakt-	och	kulturtradition 
 med frihet under ansvar. Där jakten är en  
 förutsättning för en effektiv förvaltning av  
 viltet i Sverige.
•	 Förvaltningen	ska	ske	lokalt.	Lokalkännedom	

 och engagemang skapar de bästa förutsättning-
 arna för en adaptiv förvaltning.
•	 Löshundsjakten	är	ett	fundament	för	en	
 effektiv viltförvaltning.
•	 Lagar	och	förordningar	måste	vara	enkla,	
 konkreta och lättförståeliga.
•	 Det	Allmänna	uppdraget	är	en	garant	för	 
 genomförandet av svensk viltförvaltning. 
 Ett kostnadseffektivt sätt att nå hög kvalitet
 i viltförvaltningen.

Återigen, stanna till och reflektera! För 
är det någon gång vi verkligen med kraft 
och kunskap ska leda och utveckla den 
svenska jakten och viltvården, så är det 
nu! Sprid budskapet, bland kamrater och 
i jaktlaget. Vi behöver varenda medlem 
vi kan få de kommande åren!

Bo Sköld
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nyhEtEr från öStEr malma SErvicE ab

Första kvartalet har börjat bra, mot vad det brukar vara, så 
vi känner oss hoppfulla för att det blir ett bra 2014! 

Vi har under våren bland annat deltagit i ett antal mässor: 
Vildmarksmässan i Älvsjö där vi deltog i Jägareförbundet 
Stockholms monter, Nyköpings Bomässa där vi serverade 
en minivilthamburgare, ITB i Berlin där vi bland annat 
serverade en viltgulaschsoppa, Turmässan i Göteborg där vi 
deltog i SVIF:s monter samt Trosa Expo-mässan.  

Afternoon tee har fortsatt vara en succé och vi har varit 
fullbokade alla lördagar. Den vilda söndagsbuffén har varit 
bättre bokad än vad den brukar vara för denna årstid och 
även konferensverksamheten har varit bättre än vad den 
brukar vara under första kvartalet. 

Annelie Karlsson Lenksjö

jaktlagSutrEdarE på bESök

Den 9 april var jaktlagsutredaren 
Håkan Larsson på besök på 
Sjösa utanför Nyköping. Syftet 
var att besöka en egendom som 
bedriver viltvård och jakt sam-
tidigt med jordbruk, skogsbruk 
och fastighetsförvaltning. Besöket 
var ett led i utredningens arbete 
för att lära mer om framför allt 
hur utfodring kan bedrivas på ett 
klokt sätt inom viltförvaltningen. 

Bland deltagarna fanns repre-
sentanter för Sveriges Jordägare-
förbund och Sveriges Yrkesjägar-
förening. Från Jägareförbundet 
deltog undertecknad, Daniel 
Ligné och Fredrik Widemo.
Undertecknad är Jägareförbun-
dets deltagare i expertgruppen 
som regeringen utsett till stöd för 
utredningen. I sommar lämnar 
utredningen sina förslag till regler 
om åtelkameror, jordbruksarren-
datorers skyddsjaktsmöjligheter 
och utfodring av vilt.

Ola Wälimaa

juriStpraktikant 
och SommarvikarE

Med början 24 mars hade vi en 
juristpraktikant hos oss på Öster 
Malma. David Lundevall heter 
han och han läser just nu en 
fastighetsrättslig specialkurs. I 
sommar kommer David att vikari-
era för Sven Johansson och under-
tecknad under vecka 27–30. 

Ola Wälimaa

Personal från Öster Malma på Nyköpings Bomässa.
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valdEbatt om jaktfrågor i Eu

Den svenska jakten har 
flyttat till Bryssel är ru-
briken för en debatt som 
Jägareförbundet arrang-
erar måndag den 28 april 
inför Europaparlament-
valet. Plats: Eklundshof i 
Uppsala. Tid: 13.30-15.00. 
SVT Forum kommer 
sända från debatten.
Deltagare är Christoffer Fjellner (Moderaterna), Kent Johans-
son (Centerpartiet), Marit Paulsen (Folkpartiet), Magnus 
Jacobsson (Kristdemokraterna), Jens Nilsson (Socialdemokra-
terna), Lena Olsson (Vänsterpartiet), Peter Eriksson (Miljö-
partiet) och Paula Bieler (Sverigedemokraterna).
Moderator är Brysseljournalisten Emily von Sydow.
Vill du lyssna? Anmäl dig till anmalan@jagareforbundet.se i 
mån av plats. Frågor besvaras av christina.nilson-dag@jagare-
forbundet.se eller 070-7388306

Christina Nilson-Dag

VALDEBATT OM 
JAKTFRÅGOR I EU

DEBATT OM JAKTPOLITIK INFÖR EUROPAPARLAMENTVALET
MÅNDAG 28 APRIL 2014 13:30–15:30 PÅ EKLUNDSHOF I UPPSALA

Många jaktfrågor har flyttats från fjäll och skog  
till skrivborden i Bryssel. Det ger konsekvenser  
på jakten och viltförvaltningen. Moderator och  
Brysseljournalisten Emily von Sydow vill ha svar  
om den svenska jaktens framtid av kandidater 
i EU-valet:

– Ska jaktfrågor överhuvudtaget 
 avgöras i Bryssel?
– Vilka jaktfrågor är viktigast för 
 Sverige nu?
– Vad ser ni för risker om den svenska 
 jakten fjärrstyrs från parlamentet?
– Är det dags att revidera fågel- och 
 habitatdirektiven?

DELTAGARE                                                                          
Christofer Fjellner Moderaterna
Kent Johansson Centerpartiet
Marit Paulsen Folkpartiet
Jens Nilsson Socialdemokraterna
Lena Olsson Vänsterpartiet
Peter Eriksson Miljöpartiet
Paula Bieler Sverigedemokraterna
Magnus Jacobsson KD
Moderator Emily von Sydow
Vill du lyssna? Anmäl dig till: 
anmalan@jagareforbundet.se i mån av plats.
Frågor christina.nilson-dag@jagareforbundet.se  
eller +46 (0) 70-738 83 06
Hitta www.eklundshof.se/hittahit

tipSa om nyhEtEr!

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

Olle Olsson

ny adminiStratör
på SvEnSk jakt

Svensk Jakt och kommunikations-
avdelningen har anställt en ny 
administratör. Camilla Fredriks-
son bor med sin familj i Trosa, 
och har tidigare jobbat på bland 
annat Astra Zeneca. Hon kommer 
att presentera sig mer utförligt då 
hon börjar sin tjänst den 22 april. 

Svensk Jakt

kuStrådEt hållEr mötE

Den 22–23 maj möts Jägareförbun-
dets representanter i Kustrådet i 
Östanskär. Mötet kommer bland 
annat att diskutera kustfrågorna 
i Jaktlagsutredningen, säljakt och 
förvaltningsplanen för skarv.

Daniel Ligné

två utvärdEringar av älgförvaltningEn
 
Naturvårdsverket utvärderar nu den nya älgförvaltningen. 
Arbetet ingår i myndighetens regleringsbrev för 2014 och ska 
vara avslutat den 15 februari 2015. Underlag kommer främst 
att samlas in via intervjuer med nyckelpersoner och kommer 
till stor del att handla om tillämpningen av föreskrifterna för 
älgförvaltningen.
 
Även Jägareförbundet genomför en kartläggning och utvär-
dering av älgförvaltningen. Uppdraget är en del av förbun-
dets fokusprojekt älg och genomförs i två etapper. I del ett, 
som undertecknad ansvarar för och som ska vara färdig i 
augusti 2014, ingår en kartläggning av tillgången till relevanta 
förvaltningsunderlag för landets älgförvaltningsgrupper. 
Sannolikt kommer delar av dessa resultat även att ingå som 
ett underlag i Naturvårdsverkets utvärdering. I del två, som 
genomförs under hösten/vintern, kommer fokus att vara på 
våra medlemmars syn på den nya älgförvaltningen.

Göran Bergqvist  

FOtO: KeNNeth JOhANSSON
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allmänna uppdragEt 2013

Svenska Jägareförbundets åter-
rapportering av det allmänna 
uppdraget från 2013 är klar. 
Särskilt prioriterade områden 
i beslutet om bidrag ur Vilt-
vårdsfonden 2013 har varit att 
stödja en ny ekosystembaserad 
förvaltning av älg, stärka den 
lokalt baserade förvaltningen 
av vildsvin och hjortar, in-
formera om hantering av kött 
samt vikten av trikinprovtag-
ning. Jägareförbundet har 
dessutom prioriterat arbetet 
med att verka för en god etik 
vid jakt med hund.

Ladda hem hela rap-
porten på Jägareför-
bundets hemsida under 
Allmänna uppdraget.

Åke Granström

www och .SE tillSammanS igEn och oEw-Sidor på .org

Nu har vi ”tagit tillbaka” www.jagareforbundet.se till Jägareför-
bundets webbplats. Tidigare har man bara kunnat använda jagare-
forbundet.se när man surfat på vår webbplats. www har av olika, 
naturligtvis krångligt tekniska skäl, enbart varit förunnat ett 
mindre antal webbavdelningar. 

Nu spelar det inte länge någon roll vad man skriver i 
början av webbadressen. Med eller utan www, bara att 
köra på. 

Det betyder alltså att jagareforbundet.se och www.jagareforbun-
det.se nu pekar på samma server. Vi slipper nu också konstiga 
omdirigeringar som ratats av Google vilket också har märkts i 
indexeringen av våra sidor sedan webbomläggningen förra året.
 
www var tidigare upptaget av ett mindre antal gamla avdelningar 
som inte kunna ligga tillsammans med det nya. De har flyttat och 
har delvis ny adress. För de flesta är övergången så pass smidig att 
det förhoppningsvis inte märks. 

Webbsidorna har fått flytta till en egen server och ligger numera 
på www.jagareforbundet.org. Webbadresserna har pekats om 
så att den som klickar på den gamla länken bara märker att man 
flyttats till en annan server via den nya adressen som då heter .org 
istället för .se
 
FÖR KRETSAR SOM ANVÄNDER DE GAMLA OEW-SIDORNA
(gäller ej kretsar med krets.jagareforbundet.se/kretsnamn)
1. Använd i fortsättningen www.jagareforbundet.org/lan/
kretsnamn
2. Kretsens startsidor ska omdirigeras till .org per automatik.
3. Har du som är webbadministratör för kretsens OEW-sidor 
frågor, kontakta support@vildmarksdata.se eller 020 - 61 66 61
 
Om du av någon anledning ändå har problem med någon www.
jagareforbundet.se-sida, gör så här:
•	Testa	med	att	byta	ut	.se	i	länken	med	.org
•	Försök	uppdatera	sidan	(hårduppdatering	PC,	Ctrl+F5).
•	Starta	om	datorn.	
•	Töm	webbhistoriken	i	din	webbläsare.
•	Kontakta	support@vildmarksdata.se	eller	ring	020	-	61	66	61

 Madeleine Lewander 

Återrapportering
allmänna 
uppdraget
2013
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årSStämmor från norr till SödEr

Våren är årsstämmornas tid. I länsförenin-
garna runt om i Sverige invaldes sju nya ord-
föranden. Bland annat fick Svenska Jägareför-
bundet sin första kvinnliga länsordförande, 
Camilla Benje i Halland. 

Vill du läsa vad som avhandlades på länsfören-
ingarnas årsmöten så gå in på respektive läns 
hemsidor. Här kommer en kort presentation av 
de nya ordförandena:

HALLAND: När Jägareförbundet Halland höll 
sin årsstämma valdes Camilla Benje till ny ord-
förande. Camilla Benje satt i länsförbundet 
Hallands styrelse åren 2011–2013 och har också 
arbetat som administratör på kontoret i Kungs-
backa  Att bli Jägareförbundets första kvinnliga 
länsordföranden är inte något som hon fäster 
någon större vikt vid. 
– Det är ju roligt om det är så, men det är inget 
som har någon egentlig betydelse. Vi är alla jä-
gare som strävar mot samma mål.

JÖNKÖPING: Gunnar Lindblad valdes till ny ord-
förande i Jönköpings län. Han efterträder Bertil 
Nilsson, Nissafors, som tackade för sig efter sex 
år på posten. Gunnar Lindblad kommer från 
Lyckås Gård utanför Huskvarna. Han har gedi-
gen erfarenhet av styrelsearbete i föreningslivet, 
både inom idrottsrörelsen och kooperationen, 
och ser uppdraget an med tillförsikt.   

KRONOBERG: En enig stämma valde Frederik 
Kjellson till ny ordförande. Han ser sitt upp-
drag an med tillförsikt, inte minst tack vare den 
engagerade styrelsen han nu fått förtroendet att 
leda. Fredrik tar över efter Lennart Haraldsson 
som avgått efter sex år på posten. 

SÖRMLAND: Till ny ordförande för jägarna i 
Sörmland valdes Alpo Syväjärvi, tidigare ord-
förande i Norra Sörmlands jaktvårdskrets. Han 

efterträder Ove Fransson, som varit aktiv i 
länsföreningen sedan 1986 och sedan 2005 haft 
uppdraget som ordförande. Alpo Syväjärvi är 54 
år och har bott i olika delar av Sörmland hela sitt 
liv, numera bor han på Selaön i Stallarholmen. 

VÄSTMANLAND: I Västmanland valdes Emil 
Stolpe-Nordin till ny ordförande efter Torbjörn 
Larsson. Emil har varit aktiv i Västeråskretsen de 
senaste elva åren, varav de senaste fem åren som 
ordförande, och tillika styrelsemedlem i läns-
föreningen. Han tog sin jägarexamen redan som 
14-åring och bor i Froby utanför Västerås.

ÖSTERGÖTLAND: Det blev flera nya ansikten 
i styrelsen vid länsföreningsstämman. Fyra av 
sammanlagt nio ledamöter är nu kvinnor. Till 
ny ordförande valdes Andreas Larsson. Andreas 
Larsson är 35 år men har ändå hunnit sitta i Mo-
talakretsens styrelse i 13 år, varav de två senaste 
åren som ordförande. 

ÖREBRO: Örebro län har också ny ordförande. 
Vid årsstämman valdes Ingvar Hellquist. Han är 
född 1952 i Vingåker, Södermanland, men bor 
sedan 1978 i Ölmbrotorp och har bland annat 
tjänstgjort på Högkvarteret, Försvarsdeparte-
mentet och som chef för livgardet.

Åke Granström

Jägareförbundet Hallands nya ordförande Camilla 
Benje tillsammans med Svenska Jägareförbundets ord-
förande Björn Sprängare.

FOtO: JAN heNriCSON
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rEgionträffar för 
jägarE inom nvr

Under våren anordnas region-
träffar för länsansvariga jägare 
i Nationella Viltolycksrådet 
(NVR). 

Träffarna är ett led i Svenska 
Jägareförbundets uppdrag 
Vilt och trafik. Målet med
uppdraget är att minska lidan-
det för trafikskadat vilt genom 
kompetenta eftersöksekipage. 
En ständig utveckling mot 
högre måluppfyllnad tillhör 
naturligtvis därför det som är 
mest prioriterat.  Träffarna ger 
möjligheter till att flytta fram 
positionerna på flera sätt. 

En del är att fånga upp 
bra idéer och synpunk-
ter från NVR-eftersöks-
jägare i olika delar av 
landet. 

Det kan vara lösningar som 
Jägareförbundet kan ordna 
självt, eller om det är frågor 
som ägs av myndigheter, så 
kan Jägareförbundet för övriga 
rådsmedlemmar peka på för-
bättringspotential för NVR.  

Ett annat stort värde med träf-
farna är att få dryfta aktuella 
frågor både på länsnivå och 
nationellt. Detta eftersom det 
ständigt sker en massa utveck-
ling i den stora strävan att före-
bygga viltolyckor och minska 
skadorna när olyckor inträffat.

Markus Olsson

jakthundSmötE
på öStEr malma

Svenska Kennelklubbens årliga jakt-
hundskonferens hölls den 4-5 april på 
Öster Malma. Årets tema var jaktetik, 
men också ämnen som utveckling, 
framtidsplaner och föreningsteknik 
stod på schemat. Deltagare var före-
trädare för nästan alla SKK:s jakthundklubbar, SKK:s Jakthunds-
kommité och Svenska Jägareförbundets nationella hundgrupp.   

På konferensen diskuterades bland annat nödvändigheten av 
att behålla frihet under ansvar. Om jägarna vill undvika att EU 
lägger sig i den svenska jakten måste jägarna se till att EU har 
så lite som möjligt att klaga på. Alltså måste jaktetiken komma i 
första hand. För tillfället ligger acceptansen för jakt hos allmän-
heten på 87 procent, men detta är en siffra som kan förändras 
snabbt. Under konferensen framkom att inte alla tyckte att jakt-
etiken höll samma höga nivå som den borde göra, detta gällde 
framförallt nyare former av jakt som exempelvis vildsvinsjakt.

Medlemstapp i hundklubbarna och svårigheten att få människor 
att ställa upp på ideellt arbete i föreningar diskuterades också. 
Hur intresset skulle ökas fanns det många meningar om. Slå ihop 
små klubbar, ändra arbetsmetoder och skapa grupper med fokus 
på speciella särintressen var några förslag. Det alla var överens 
om var att någonting måste förändras.

Daniel Ligné

inkomStdEklaration av nvr-uppdrag

Svenska Jägareförbundet får många frågor om hur eftersöks-
arbetet som görs på uppdrag av polis ska tas upp i inkomst-
deklarationen. Därför finns sedan något år en sida som belyser 
möjligheter till så kallade avdrag. På denna sida framgår vad 
Jägareförbundet vet i dagsläget, men arbete pågår för att ta reda 
på om något nytt tillkommit.
Deklarationstipsen hittar du här:
http://jagareforbundet.se/jakten/eftersok/NVR/fragor-och-svar/
deklarationstips---eftersok-inom-nvr/

Daniel Ligné

FOtO: MADeLeiNe LeWANDer
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tipS inför valEn!

Följ valbevakningen i Svensk 
Jakt. Vi bevakar självklart både 
EU-parlamentsvalet som är den 
25 maj, och riksdagsvalet. 

Svensk Jakt

Snart kommEr näSta
nummEr av SvEnSk jakt! 

Läs mer om bland annat:
Viltsjukdomar
* Svinpest är en fruktad sjukdom 
med hög dödlighet för både vilda 
och tama grisar. Sjukdomen 
finns påvisad i delar av Europa 
och inom EU, men däremot inte 
i Sverige. Kommer den till Sver-
ige är det ett hot mot såväl våra 
vildsvin, som våra tamsvin.
Naturpäls på modet
* Trenden har vänt. Efterfrågan på naturpäls ökar och det tillver-
kas idag mycket mer än bara kläder av päls från vilda djur. Läs 
om hur du kan ta hand om skinnen.
Vatten för viltet
* När vi jägare diskuterar vatten är det ofta det anlagda vilt-
vattnet som är i fokus. Men vattnet i skogen och i jordbruksland-
skapet och dess betydelse för mångfalden är mycket mer än så. 
Med små åtgärder kan mycket vinnas för det jaktbara viltet, men 
också för en mängd andra arter.
Spårträning
* Det finns alternativ till de mer traditionella spårskolorna. Calle 
Ekström låter oss ta del av hur han tränar för att få fram duktiga 
eftersökshundar som fungerar i skarpt läge.

Maria Lundgren

älgmötE i SödErmanland

Onsdagen den 2 april arrangerades ett informationsmöte för 
Södermanlands samtliga ÄFG-delegater. Närvarade gjorde även 
Länsstyrelsen och LRF. Temat för kvällen var den nya plan-
mallen och ÄLG-Frode. Till mötet kom representanter för både 
jägar- och markägarintresset från åtta områden av nio, drygt 30 
personer. Tongångarna var positiva kring de nya verktygen som 
kommer distribueras till grupperna under våren. Motsvarande 
träff kommer även arrangeras under våren för länets älgskötsel-
områden inför introducerandet av den nya ÄSO-planmallen.

Anders Nilsson

Svensk        Jakt
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Test: Avståndsmätare 
i olika prisklasser

Så tar du vara 
på dina viltskinn

EU-valets toppnamn 
svarar på jaktfrågor

SV
EN

SK
 JA

K
T   5/20

14

MED HUNDEN
PÅ RÄTT SPÅR

NR 5
MAJ 2014
PRIS 58 KR

IN
T

E
R

P
R

E
S

S
 0

56
9-

05

7
38

80
56

90
58

01
R

E
T

U
R

V
E

C
K

A
v 

24

INNEHÅLLER
24 SIDIG

VILDSVINS-
BILAGA

ExkluSivt för mEdlEm 
mEd tidning

Svensk Jakt publicerar dagli-
gen ett stort antal artiklar på 
svenskjakt.se. Några av dessa 
är låsta. Det betyder att man 
måste logga in på sidan för 
att kunna läsa. För att skapa 
konto som ger full tillgång till 
svenskjakt.se måste man vara 
medlem med tidning. 

Detta omfattar även Svensk 
Jakt som e-tidning. Den digitala 
papperstidningen finns bakom 
inloggning och är därmed 
förbehållen medlemmar med 
tidning. 

Svensk Jakt

Skicka matErial 
till nyhEtSbrEvEt!
Målet med det interna 
nyhetsbrevet är att det 
ska komma ut cirka en 
gång i månaden. Skicka 
gärna material och bilder 
till Malou Kjellsson på 
malouk@telia.com. 


