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Storleken är viktig!

Den 24 april disputerade veterinär Jonas Malmsten vid SLU 
med avhandlingen ”Reproduction and health of moose in 
southern Sweden”. Resultaten ger ytterligare stöd till Jägare-
förbundets handlingsplan älg, som strävar efter att nå en 
kvalitetsmässigt god älgstam med en hög andel äldre och 
större hon- och handjur.

Norska studier har tidigare visat att det är mer sannolikt att 
kvigor går i brunst om det finns äldre tjurar i populationen. 
Oftast innebär det även att tjurarna är tyngre, eftersom vikten 
ökar med ökande ålder. Malmsten visar nu en tänkbar fördel 
för korna av att kunna betäckas av tyngre tjurar. Dels har 
dessa större testiklar, men framför allt har de en större andel 
normala spermier.

Malmsten har även undersökt kornas reproduktionsbiologi. 
Kor brunstade tidigare än kvigor, och sannolikheten att en 
kviga kom i brunst ökade med ökad vikt. Även här fanns följ-
aktligen en positiv effekt av vikt på reproduktionen. 

Enligt Malmsten resultat hade 90 procent av korna kommit i 
brunst vid början av oktoberjakten. Av kvigorna var det dock 
bara 70 procent som kommit i brunst, och andelen steg fort-
farande 40 dagar efter att jakten inletts. En del älgar brunstar 
följaktligen långt in i november.

Fredrik Widemo

ny lag Stoppar
överklagan

Regeringen har beslutat om 
en ändring i jaktförordningen. 
Tillägget innebär att Naturvårds-
verkets delegeringsbeslut om 
skydds- och licensjakt på stora 
rovdjur till länsstyrelserna inte 
kan överklagas. Den nya lagen 
träder i kraft om ett par veckor. 

Jägareförbundet anser att 
beslutet är mycket posi-
tivt och att det är bra att 
regeringen markerar och 
täpper till denna lucka i 
jaktlagstiftningen. 

Daniel Ligné

Foto:  Kenneth Johansson

viltappen fortSatt
mycket populär

Svenska Jägareförbundets Vilt-
app används fortsatt flitigt av 
allehanda naturintresserade. 
Viltappen finns för både iOS 
och Android. Den visar våra 
vanliga däggdjur och fåglars 
kännetecken, spår och läten. 

Nu har Viltappen passerat
50 000 installationer till 
Android. Eftersom Viltappen 
är ännu mer välspridd inom 
iOS är 100 000 installationer 
passerat med råge, sedan janu-
ari 2012. Appen har nu totalt 
installerats i knappt 125 000 
enheter.

Markus  olsson
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Bättre och tydligare kommunikation

Svenska Jägareförbundet arbetar med många frågor, allt från 
saltstenar till politiska beslut i Bryssel. För att förbättra och för-
tydliga kommunikationen om vad vi gör, både inom och utanför 
Jägareförbundet, har ett nätverk med frivilliga regionala kommu-
nikatörer bildats.

Den 9-10 maj var det upptaktsmöte och de regionala kommu-
nikatörerna träffades på Öster Malma för att möta varandra och 
Jägareförbundets personal, diskutera arbetssätt och framtids-
frågor. Nätverket diskuterade även det förslag till kommunika-
tionsstrategi som är framtaget, och som ska omfatta hela förbun-
det. Deltagarna på mötet var alla överens om att kommunikation 
och opinionsbildning är viktigt för den svenska jaktens framtid. 
De var även överens om att ingen del av kommunikationen får 
glömmas bort – medlemmar, medier och makthavare är lika vik-
tiga delar för att uppnå Jägareförbundets strategiska mål. 

I varje region finns också en jaktvårdskonsulent som ansvarar 
för opinion och kommunikation och som ska stödja och arbeta 
tillsammans med de frivilliga kommunikatörerna i länsförenin-
garna. I Norr är det Anja Kjellsson, i Mitt är det Per Zakariasson 
och i Syd Elias Turesson.

Magnus Rydholm

rovdjurenS
koStnad utredS

I slutet av april beslutade 
regeringen att rovdjurens 
ekonomiska inverkan på lands-
bygdens företag ska utredas. 

Det är Sveriges Lantbruks-
universitet, SLU, som ska titta 
på kostnaden vid angrepp av 
stora rovdjur. Bland annat 
ska det göras en översyn av 
ersättningsmodellen och om 
systemet ska gälla generellt 
över hela landet. Uppdraget 
ska slutredovisas den 31 augusti 
2015. En första delredovisning 
kommer dock redan den 15 
juni, den handlar om hägnade 
hjortar.

Daniel Ligné

jägare fick rätt
till Sju vapen

Kammarrätten i Sundsvall gav 
den 29 april 2014 en jägare rätt 
att inneha ett sjunde jaktvapen. 
Polismyndigheten begärde 
2012 ett yttrande från Svenska 
Jägareförbundet och under-
tecknad och Mikael Karlsson 
tillstyrkte behovet för jägaren. 
Trots detta avslog polisen an-
sökan och Förvaltningsrätten 
i Umeå gick på polisens linje. 
Efter att även Rikspolisstyrelsen 
yttrat sig positivt gav dock kam-
marrätten alltså jägaren rätt.

ola Wälimaa

Några av de som deltog i upptaktsmötet för regionala kommunikatörer 
på Öster Malma. Foto: Magnus Rydholm
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Åteljakt pÅ Björn kan ÅterinföraS

Naturvårdsverket har i en remiss efterfrågat 
åsikter om att återinföra åteljakt på björn. 
Svenska Jägareförbundet är positivt inställd
till många av Naturvårdsverkets förslag, där-
emot är förbundet kritiskt till en byråkrati-
sering av reglerna.

Jägareförbundet anser att det inte finns 
någon som helst anledning att krångla 
till björnjakten mer än annan jakt. 

Björnen har idag med råge uppnått gynnsam 
bevarandestatus och det räcker gott med det 
gedigna regelverk för jaktens bedrivande som 
finns i Jaktlagen och Jaktförordningen. Detalj-
regler för hur mycket jägarna får lägga ut och 
anmälningar, kontroller samt uppföljningar
av åtlar skapar bara onödig byråkrati och 
kostnader. 

Naturvårdsverkets förslag innehåller också 
skärpningar för eftersök på björn. En hund
som är särskilt tränad i att spåra skadad björn 
ska finnas på plats inom två timmar och för 
friskförklaring av björn krävs att kulan återfinns. 

Även här är Jägareförbundet kritiska 
och menar att förslaget känns som en 
skrivbordsprodukt. Hur ska vi kunna 
träna en hund att spåra skadade björ-
nar? Varför ska vi ställa högre krav vid 
friskförklaring av en björn än till exem-
pel en älg? 

Andelen påskjutna ej återfunna björnar är idag 
extremt få. De specialistekipage som finns gör 
ett otroligt bra jobb och misslyckas sällan med 
ett eftersök. Det är bättre att nyttja denna kom-
petens och inte införa en massa konstiga regler.

Åteljakten på björn förbjöds 2001. Jägareförbun-
det har sedan dess arbetat systematiskt för att få 
tillbaka möjligheten. Bland annat har en speciell 

”åtelgrupp” arbetat med att utreda eventuella 
effekter av björnåtling och förbundet har också 
varit drivande och finansierat forskning för att 
se på åtlingens effekter.  

För att få till förändringar måste man 
arbeta systematiskt, faktabaserat och 
långsiktigt och jag vill särskilt fram-
hålla Rolf Brittas enträgna arbete och 
tålamod i denna fråga. Rolf har stridit i 
ett drygt decennium för ett beslutsun-
derlag och beslut i denna fråga och nu 
är vi där.

Daniel Ligné

Hela Jägareförbundets remissvar kan läsas här: 
http://jagareforbundet.se/Documents/Remiss-
var%20Licensjakt%20på%20Björn.pdf

Foto: Kenneth Johansson
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ÅretS vÅtmarkSStipendiat

Det prestigefulla miljöpriset Årets våtmarksstipendiat har 
getts till biologen Malin Karlsson, anställd vid länsstyrelsen
i Västerbottens läns Naturvårdsenhet i Umeå. Malin har 
drivit ett flertal betydelsefulla miljövårdsprojekt i Väster-
botten och får utmärkelsen av Stiftelsen Svensk Våtmarks-
fond den 20 maj vid Brånsjöns Naturreservat. 

Stipendiet delas ut bland annat i närvaro av Våtmarksfond-
ens ordförande Lars Ingelmark och Ragn-Sells ordförande 
och koncernchef Erik Sellberg. Våtmarksstipendiet är ett 
erkännande till en person eller organisation som utfört ett 
betydande och värdefullt arbete för att skapa våtmarker för 
fåglar av hög kvalité. 

Malin är biolog med en bred kompetens inom lantbruks-
och naturvårdsområdet. Hon har med mycket stort engage-
mang haft en betydande roll i flera våtmarksprojekt i Väster-
botten. Det gäller särskilt restaureringsarbetena i Vännäs-
sjön samt Brånsjöns och Gärdefjärdens naturreservat. Sedan 
2009 är Malin ansvarig för skötseln av kompensationsom-
rådena som bildades i samband med byggandet av Bottnia-
banan genom Umeälvens delta.

hans von essen

nytt pÅ SvenSk jakt
– jaktBilagor

I nummer fem och nummer sex 
av Svensk Jakt följer det med en 
redaktionell specialbilaga. Först 
ut var vildsvinsjakt och i juninum-
ret bjuder vi på älgjaktsspecial. 
Tanken är att ge medlemmarna 
en bilaga som man kan spara i 
många år. 

svensk Jakt

Årets våtmarksstipendiat heter Malin Karlsson.  Foto: Peter Jonsson VILDSVINSJAKT
BILAGA 

NR 5
MAJ 2014

EN SPECIALBILAGA OM:

OMSLAGSFOTON: STEN CHRISTOFFERSSON

VÄLJ BÄSTA  
PASSET!

LÄR DIG  
SKILJA  

VILDSVINEN ÅT

SVINGODA RECEPT

UTRUSTNING  
SPECIAL

RUSTA DIG  
RÄTT FÖR JAKTEN

SÅ BLIR DU 
EN BÄTTRE  

SKYTT

ÄLGJAKT
BILAGA 

NR 6
JUNI 2014

EN SPECIALBILAGA OM:

OMSLAGSFOTO: KJELL-ERIK MOSEID

HÄR FÄLLS 
GULDTJURARNA

INTE BARA LÖSHUND:  

ÄLGJAKTENS  
OLIKA FORMER

ÄLGJAKTENS 
HISTORISKA  
BETYDELSE
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viktiga frÅgor inför eu-valet

Jägareförbundet har gjort en sammanställning av viktiga 
jaktfrågor inför EU-valet. I dokumentet betonas behovet av 
en översyn av fågel- och habitatdirektivet för att göra dessa 
mer flexibla och anpassade till verkligheten. Vi efterlyser 
även mindre inblandning från EU:s sida i jaktfrågor och att 
subsidiaritetsprincipen ska gälla, men även att EU inte ska 
ha beslutsmakt om djurskydd för vilda djur och det ska inte 
heller inte införas några ytterligare EU-restriktioner för legalt 
vapeninnehav.
 
Dokumentet har spritts till partierna och kandidaterna 
i EU-valet. Läs mer här: http://jagareforbundet.se/aktuellt/ 
forbundsnyheter/2014/04/viktiga-jaktfragor-infor-eu-valet/

Det kan inte nog betonas hur viktigt Europaparla-
mentet är för jaktfrågorna! Se till att ni röstar och 
rösta på ett parti som ni känner kan representera 
era åsikter angående EU:s inblandning i jaktfrågor.

anders Grahn

tipS inför valen!

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

svensk Jakt

valdeBatt om eu

Förbundet ordnade i slutet av 
april i Uppsala en debatt kring 
EU och jaktfrågor. Fokus inrik-
tade sig på i vilken mån EU ska 
lägga sig i EU frågor, rovdjurs-
förvaltning och handel med 
sälprodukter men behandlade 
även djurskydd för vilda djur. 
Alla partier, med några undan-
tag, verkade i stort sett överens 
om att EU inte ska lägga sig i 
jaktfrågorna. Om man lever upp 
till den devisen väl på plats i EU-
parlamentet återstår att se.
 
Syftet med debatten var att visa 
på partiernas olika syn på jakt-
frågorna. Var och en kan bedö-
ma om det lyckades. Debatten 
filmades och kan ses här: http://
www.svt.se/nyheter/svtforum/
valdebatt-eu-och-jaktfragorna

anders Grahn

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

hur vill vi ha Skogen i framtiden?

Forskningsprogrammet Future Forests har givit Totalför-
svarets forskningsinstitut (FOI) i uppdrag att genomföra en 
framtidsscenarieanalys av hur vi vill att skogen ska se ut i 
framtiden. Olika aktörer har delats in i grupperna Skogsbruk 
& energi, Naturvård & miljö, Rekreation & lokal utveckling 
samt Samiska verksamheter. Varje grupp träffar forskarna vid 
FOI vid två tillfällen. De tar sedan fram ett eller flera fram-
tidsscenarier för grupperna, där frågan som ställs är ”Hur 
ser den önskvärda skogen ut om 40 år?”. Resultaten kommer 
därefter att vägas samman, för att visa olika scenarier.

Undertecknad representerar Svenska Jägareförbundet, som 
placerats i gruppen Rekreation och lokal utveckling. Andra 
aktörer i gruppen är Jägarnas riksförbund, Hushållningssäll-
skapet, LRF, Hembygdsföreningen, Sportfiskarna, Orienter-
ingsförbundet och Hela Sverige ska leva. Delar av resultaten 
kommer troligen att offentliggöras bland annat i Almedalen.

Fredrik Widemo
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trafikefterSök Ska inte BelaSta viltvÅrdSfonden

Svenska Jägareförbundet drev principen att jägarna inte ska 
finansiera trafikeftersöken när den nya eftersöksorganisa-
tionen planerades. Så blev också beslutet. 

Från 2010 får eftersöksjägarna ersättning, som ska täckas av 
Trafikverket. Rent praktiskt valde man dock den något krång-
liga konstruktionen att Viltvårdsfonden, det vill säga medlen 
från jaktkorten, finansierar ersättningarna under året. Fond-
en ska sedan kompenseras fullt ut av Trafikverket i efterhand 
vid årets slut. 

År 2012 påpekade Jägareförbundet att så inte verkade ha 
skett för departementet, men fick svaret att så skulle ske. 

För närvarande pågår en utredning av vilka arter som ska 
räknas som Statens vilt, vilken delvis initierats då Viltvårds-
fonden går med underskott. 

Efter det första mötet kunde förbundet konstatera att varken 
Rikspolisstyrelsen eller Naturvårdsverket kände till att efter-
söken inte ska belasta viltvårdsfonden. Förbundet påtalade 
den felaktiga hanteringen för Naturvårdsverket, som i sin tur 
kontaktade Kammarkollegiet som förvaltar Viltvårdsfonden.

Någon återbetalning har aldrig skett, och totalt  
har Viltvårdsfonden därmed belastats med 63  
miljoner kronor sedan 2010 som skulle ha åter- 
betalats. Landsbygdsdepartementet har nu 
försäkrat att medlen ska överföras från Trafik- 
verket till Viltvårdsfonden.

Fredrik Widemo

vapenpropoSitionen

Den 30 april lämnade regeringen 
propositionen om skärpningar i 
vapenlagstiftningen. I huvudsak 
utgör förslagen i propositionen
en skärpt syn på allvarliga vapen-
brott. Några förslag om tillstånds-
plikt på vapenmagasin och förbud 
mot halvautomatiska kulgevär 
för målskytte läggs inte fram. 
Däremot föreslås ett nytt auktori-
sationssystem för sammanslut-
ningar som vill inneha vapen 
där Rikspolisstyrelsen föreslås 
bemyndigas att utfärda närmare 
föreskrifter om kraven på sam-
manslutningarna. I juni planerar 
riksdagen att behandla proposi-
tionen. Ett möte med Rikspolis-
styrelsen, för att bland annat 
diskutera auktorisationsfrågan, är 
planerat i juni. Från Jägareförbun-
dets sida  kommer undertecknad 
att delta.

ola Wälimaa

VILTOLYCKA 
Ring SOS 112

VILTOLYCKA
Ring SOS 112

•	Om	du	varit	inbladad	i	en	viltolycka	med	något		djur	av	djurarterna	björn,	
varg,	järv,	lodjur,	älg,	dovhjort,	kronhjort,	vildsvin,	mufflonfår,	rådjur,	utter	
eller	örn	måste	du	ringa	112	och	anmäla	olyckan	till	Polisen

•	Märk	ut	olycksplatsen,	gärna	med	viltolycksremsa

•	Varna	andra	trafikanter	–	använd	varningstriangel	och	ställ	upp	den	på	
tillräckligt	avstånd	från	olyckan

•	Ta	hand	om	de	skadade.	Ge	”första	hjälpen”		–	larma	polis	via	SOS	112
•	När	du	larmar	lämna	tydligt	vägbeskrivning	–	har	du	gps	använd	den	
informationen.	(I	appen	”viltolycka”	får	du	koordinaterna.)

ANMÄLNINGS- OCH MARKERINGSSKYLDIGHET ÅTGÄRDER PÅ OLYCKSPLATSEN

Tack	vare	att	du	markerar	platsen	där	viltolyckan	har	skett	kan	en	efter-
söksjägare	med	tränad	hund	enklare	hitta	platsen	där	viltet	ligger	eller	
har	försvunnit.	De	kan	börja	spåra	det	skadade	djuret	och	förkorta	dess	
lidande.

•	På	www.viltolycka.se	hittar	du	mer	information		
•	Ladda	ned	appen	”Viltolycka”	i	din	mobiltelefon

MARKERINGEN HJÄLPER  

•	Anpassa	farten	 	 	 	 	 	 	 	
•		Använd	bilbälte
•	Se	inte	bara	vägen	utan	även	terrängen	runt	omkring	 	
•		Var	extra	uppmärksam	i	skymning	och	gryning
•	Tänk	på	att	en	del	djur	är	flockdjur,	ett	djur	följs	ofta	av	fler	 	
•		Respektera	varningsskyltar	för	vilda	djur

FÖREBYGG OLYCKAN 

Gör hål här för fäste!

Vi
k 

på
 m

itt
en

möte om viltförvaltning

Den 2–3 maj samlades Jägareför-
bundets delegater i landets Vilt-
förvaltningsdelegationer till årligt 
möte på Öster Malma. Fredagen 
ägnades främst åt diskussioner 
kring de stora rovdjuren, fram-
förallt de miniminivåer som ska 
beslutas framöver. Under lörda-
gen diskuterades bland annat 
Naturvårdsverkets förestående 
utvärdering av älgförvaltningen 
och jaktlagsutredningen.

Göran Bergqvist
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älgförvaltningSmöte för norrlandSlänen

Skogsstyrelsen och länsstyrelsen i Västerbotten hade tagit 
initiativ och bjudit in företrädare för markägare, jägare och 
myndigheter för att under en dag i Umeå diskutera den nya 
älgförvaltningen. Dagen inleddes med anföranden från Björn 
Sprängare, Jägareförbundet och Mats Sandgren, SCA. Övriga 
föredragshållare var Torbjörn Lövbom från Jägareförbun-
det, Robert Jonsson från SCA, Erik Lindberg från länssty-
relsen Västerbotten och Bo Leijon samt Christer Kalén från 
Skogsstyrelsen.

Alla framförde att det nya systemet var i sin linda och att 
några fullständiga utvärderingar var svåra att göra. Däremot 
finns det saker att göra för att förbättra det löpande arbetet. 
Kunskapen om älgen har vi ganska bra koll på, men kun-
skapen om hur vi kommer förbi låsningar i samarbete och 
förhandlingar kan bli bättre. Att markägarna har utslagsröst 
i förvaltningsgrupperna kan inte nyttjas för hårt, då faller 
tanken på samarbete. Exemplet från Norrbotten med årliga 
träffar med förvaltningsgrupperna där möten blandas med 
praktisk jakt och middag och informellt umgänge lyftes fram 
som ett bra exempel på hur man kan jobba.

Det blev också en tydlig signal att jägare och markägare 
måste samsas om indata för att sedan förhandla om målen 
och vägen dit. Att parterna är oeniga om mål är nästan 
en självklarhet som måste accepteras, men man ska inte i 
onödan ta strid och ifrågasätta grundfakta. Alla var också 
överens om att det var ett gemensamt ansvar att få systemet 
att fungera på ett bra sätt.

En stor del av dagen ägnades åt ÄBIN där man från mark-
ägarna klargjorde hur finansieringen kommer att lösas i 
framtiden då man från markägarsidan tar hela kostanden. 
Skogsstyrelsen redogjorde också för en ny tanke på hur man 
kan genomföra ÄBIN över hela landet varje år men med lägre 
upplösning för att hålla nere kostnaderna.

Några konkreta resultat gav inte dagen, men att frågan är 
viktig för framtiden visade sig bland annat genom att många 
tunga namn inom älgförvaltningen hade valt att förlägga sin 
dag till detta möte. 

Björn sundgren

plan för utveckling
av hundverkSamheten 

Nationella hundgruppen arbetar 
just nu med att ta fram en mål-
inriktad plan för utveckling av 
hundverksamheten inom Jägare-
förbundet. 

Bakgrunden är förbundssty-
relsens beslut om utveckling 
enligt utredningen av Svenska 
Jägareförbundets hundverksam-
het som presenterades 2012. 
Dessutom sätter den pågående 
utredningen av Jaktlagen ett ökat 
tryck på jaktfrågor i allmänhet, 
och så även på användning av 
hund i jakten. 

Utvecklingsplanen tidssätter 
arbetet som utredningen pekat 
ut. På kort sikt handlar det 
mycket om att informera om all 
fin verksamhet som bedrivs i 
kretsar och län samt att förbättra 
kommunikationen mellan olika 
delar av Jägareförbundets hund-
verksamhet. När grunden sedan 
är lagd fortsätter arbetet för att 
utveckla verksamheten så att 
den bland annat når ut till långt 
fler hundägare. 

Markus olsson

Foto: oscaR LinDWaLL
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cic generalförSamling

Den internationella jaktunionen (CIC) har nyligen hållit sin 
generalförsamling. Tre frågor var av specifikt intresse, certi-
fiering av jakt, bly i ammunition och troféer. Det finns ett 
flertal pågående processer som undersöker hur man kunde 
certifiera jakt baserat på ett ”hållbart nyttjande”. Tyskland 
och Österrike verkar ha kommit längst och där ser man certi-
fiering som ett sätt att skapa större öppenhet kring jakten och  
öka acceptansen. Det finns ett flertal frågor kring certifierin-
gen, inte minst vilka jakter det är som ska certifieras. 

Svårigheterna att ersätta bly med andra metaller lyftes fram 
men även hur man ska förhålla sig till bly i viltkött. Åsikterna 
om hur man ska förhålla sig till detta var många och olika. 
Några konkreta lösningar hittade man inte. En översyn av 
hur man ska bedöma troféer har pågått under en längre tid 
och börjar närma sig sitt slut. Det blir inga större föränd-
ringar när det gäller hur man ska mäta men desto fler om hur 
mätningar ska organiseras. Björn Sundgren har koll på detta.

anders Grahn

nya inStruktörer i Syd

I slutet på april genomfördes i 
region Syd två instruktörsutbild-
ningar i eftersök. Dels i Eksjö och 
dels i Degeberga. Goda insatser 
från kursdeltagare och ledare 
gör att vi nu står bättre rustade 
för att anordna eftersöksutbild-
ningar i denna del av landet.

Markus olsson

föreläSning för viltBiologiStudenter

Varje år föreläser en jaktvårdskonsulent från Umeå på kursen 
Viltbiologi med viltvård, 15 högskolepoäng. Kursen hålls på 
Umeå universitet, på institutionen för ekologi, miljö och geo-
vetenskap. Det är 30 studenter från hela landet och kursen 
genomförs som en distansutbildning med ett fåtal kursträffar. 

Den 26 april berättade undertecknad om Jägareförbundets 
allmänna uppdrag och om viltförvaltningen i Västerbotten. 
Betoningen låg på viltövervakning och det var även ett avsnitt 
om genusperspektiv på viltförvaltarna/jägarna. Studenterna 
är också inbokade på ett studiebesök på Jägareförbundets 
kontor i Umeå den 23 maj. Då blir det bland annat förevisn-
ing av olika fångstredskap. 

Från Umeå säljs Jägareförbundets utbud av fällor och vilt-
vårdsprodukter till hela Sverige. http://jagareforbundet.se/
norr/vasterbottens-lan/jagareforbundet-vasterbotten/Vilt-
vardsprodukter/

anja Kjellsson

SpillningSinventering
av Björn i väSterBotten

Länsstyrelsen och Jägareför-
bundet Västerbotten har påbör-
jat förberedelserna för årets 
spillningsinventering av björn. 
Detta blir den tredje som genom-
förs, de tidigare gjordes 2004 
och 2009. Inventeringen kom-
mer att ske med jägarnas hjälp 
under perioden 21 augusti–31 
oktober. Utrustning för insam-
ling kommer att distribueras 
bland annat genom kretsarna 
och genom utskick till jaktlag. 
Inventeringen kommer förhopp-
ningsvis ge ett bra underlag för 
beräkning av björnstammens 
utveckling i Västerbotten.

Mikael Karlsson

Foto: Kenneth Johansson
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underSökning om kortiSol i älghÅr

Under älgjakten 2012/2013 samlades hårprover 
från 390 älgar i hela landet för att mäta halten 
kortisol (ett steroidhormon), som ofta används 
som en biomarkör för olika former av stress. El-
linor Sahlén är doktorand vid institutionen
för vilt, fisk och miljö (SLU) i Umeå och forskar 
på riskeffekter på klövvilt. 

Jägare från hela landet deltog i insamlingen och 
efter laboratorieanalys av 307 älgar så har de 
första preliminära resultaten kommit. Bortfal-
let av insamlat material berodde på blodiga eller 
mögliga prover, omärkta prover, eller prover 
som skickats in i tättslutande plastpåsar. Innan 
proverna slutgiltigen kunde analyseras behövde 
metoden utvecklas och testas. 

De preliminära resultaten visar att kalvar hade 
tydligt högre kortisolhalter i håret än vuxna indi-
vider (Figur 1), vilket överensstämmer med andra 
studier på klövdjur i både Norge och Italien. 

Individer beskrivna som ”sjuka” eller ”magra” 
hade högre kortisolnivåer än älgar klassade som 
”normala” (Figur 2). 

Generellt hade älgar i de södra länen högre korti-
solhalter än älgar i de norra länen (Figur 3). 

Kortisolnivåerna hos älgarna verkade inte på-
verkas av jaktmetod, vilket överensstämmer 
med teorin att hårkortisolet inkorporeras in i 
håret i en långsam takt. Våra preliminära resultat 
tyder på att hårkortisolnivåer hos älg troligtvis 
reflekterar olika individers generella, långsiktiga 
stressprofiler. 

Framöver kommer vi undersöka vilka faktorer 
(såsom mänsklig aktivitet, infrastruktur, latitud, 
klöv- och rovdjurstäthet) som sannolikt påverkar 
älg i olika regioner. Förhoppningsvis kommer 
detta bidra till ökad kunskap om vilka faktorer 
som påverkar älgens stressprofil över tid.

Jonas Kindberg

	  

Figur	  1.	  Hårkortisolhalt	  mellan	  kön	  och	  reproduktiv	  status	  hos	  älg	  i	  Sverige.	  

	  

	  

	  

	  

Figur	  2.	  Hårkortisolhalter	  för	  älgar	  inom	  grupperna	  “Mager”,	  “Normal”,	  eller	  ”Sjuk”.	  Sjuk	  =	  Onormalt	  
beteende	  (2),	  halt/brutet	  ben	  (3),	  kraftigt	  livmoderframfall	  (1),	  varbildning	  lårpartiet	  (1).	  
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Figur	  3.	  Hårkortisol	  hos	  älg	  på	  länsnivå.	  Siffror	  inom	  parantes	  anger	  stickprovsstorlek.	  	  
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Wehunt Stödjer nu gpS-tracker

WeHunt GPS-Tracker är anpassad för jakt med drivande hund 
samt att trackern medför en rad andra användningsområden 
som du i appen själv kan välja. Trackern kan förutom att an-
vändas på drivande hund även användas av dig själv eller en 
gästjägare. Varför inte låta hela drevkedjan synas i jakten så vet 
passkyttarna exakt var alla befinner sig? Trackern är liten men 
har trots sitt lilla format en bra batteritid. Du kan läsa mer om 
tillämpningarna och överiga funktioner på www.wehunt.se/
gps-tracker/ 

WeHunt finns även sedan en tid på Facebook. En mötesplats för 
idéer och tankar kring WeHunt och hur ni som slutanvändare 
helst ser att produkten utvecklas framåt. www.facebook.com/
wehuntsweden. Vi har också infört ett supportverktyg för att 
lättare kunna hantera och bistå med hjälp när det gäller We-
Hunt. Ni når supporten på www.wehunt.se/support där ni 
också kan läsa vanligt förekommande frågor och svar. Introduk-
tionspriset för oss medlemmar är reducerat till 1 595 kronor, 
ordinarie pris är 1 995 kronor.

Lars Milde

viltpizza vann Sm

Viltkött är populärt, även på 
pizza. När tävlingen Pizza-SM 
avgjordes under GastroNord på 
Stockholmsmässan den 6 maj 
blev det pizzan Dear deer som 
segrade. Hjortinnerfilé, syltad 
rödlök och palsternackscreme 
var vinnarkonceptet och bakade 
gjorde Frida Ceveryd från Stan-
tons Breareds Torg i Varberg. 
Det var tionde året som Pizza-
SM genomfördes. Tävlingen ar-
rangeras av tidningen Fast Food 
Magazine Även förra året var 
det viltkött på vinnarpizzan. 

Foto: MaGnus sanDBeRG

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. 

naturmorgon frÅn öSter malma

Den 10 maj sändes P1:s Naturmorgon 
från Öster Malma, med viltvård som 
huvudtema. Särskilt fokus lades på hur 
det går för fält- och skogshare, samt hur 
man kan gynna dem. Utfodring, preda-
torkontroll och viltstammarnas storlek 
täcktes dock också in under de fyra 
avsnitten som sändes under program-
mets gång. Fredrik Widemo, ansvarig 
för Jägareförbundets naturvårdsarbete 
intervjuades tillsammans med 
Mariana Skoglund, viltvårdslärare på Forshagaakademin, krets-
ordförande och styrelseledamot i Jägareförbundet Värmland.

Du kan lyssna på programmet i sin helhet på:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1027&artikel
=5854806#srcomments

Daniel Ligné

Foto: Kenneth Johansson



Nyhetsbrev 21
16 maj 2014

Stor, Stark 
och omtyckt

sid 11/11

aviSeringen pÅ väg till medlemmarna

Årets stora avisering är nu på väg från tryckeriet till medlem-
marnas brevlådor. De första avierna kommer fram fredag den 
16 maj och resten landar allteftersom under veckan därpå. 
Medlemsservice har extra bemanning för att kunna ta hand om 
de frågor som kommer. När alla som inte ska ha en pappers-
faktura, som prenumeranter, de som betalar med autogiro och 
barn, är borträknade skickas i år 153 045 avier iväg. I samband 
med att det nya jaktåret startar den 1 juli tar detta års jägar-
skolevärvningskampanj slut. En ny startar i höst.

helena schnackenburg

utBildning för
Blivande viltmäStare

Under tre dagar har Jägareför-
bundet och Sveriges Yrkes-
jägaresförening genomfört ut-
bildning och möte för blivande 
viltmästare på Öster Malma.
Över 40 praktikanter och jakt-
elever deltog och fick lära sig 
mer om bland annat ekonomi, 
skytte, fåglar och växter. Extra 
glädjande är att det finns några 
tjejer som har påbörjat jakt-
elevspraktiken.

ulf sterler   

WeBBkameran tillBaka!

Du har väl inte missat att Jägareförbundets webbkamera nu åter 
är i bruk. Den finns vid en foderplats i mellersta Sverige och 
här kan du sitta vid skärmen och vänta på att vildsvin, rådjur, 
duvor, skator och en och annan räv ska dyka upp. En sugga med 
kultingar besöker regelbundet platsen. Vill man se dem gäller 
det att spana när mörkret faller på.

Av olika orsaker, både teknik och resurser, har webbkameran 
under det senaste året legat nere men nu är den alltså igång 
igen. Stora delar av verksamheten bedrivs ideellt och det är 
många delar som ska fungera. Flera personer med mycket god 
vilja hjälper till. 

Madeleine Lewander

mÅnga gillar SvenSk jakt

Svensk Jakts Facebooksida 
har nu passerat 15 000 gilla-
markeringar.  Svensk Jakt har 
idag en av landets absolut 
största jaktrelaterade sidor på 
Facebook och Svensk Jakt växer 
även på Instagram, Twitter och 
Youtube.

Förutom att göra papperstid-
ningen och hemsidan på ett bra 
sätt försöker vi finnas med i fler 
kanaler för att fånga upp fler 
människor och väcka intresse 
för vad vi har att erbjuda. Men 
också för att föra dialog och 
skapa interaktion med våra 
läsare. Det är ju läsarna som är 
våra främsta uppdragsgivare, 
som kommer med bra nyhets-
tips och synpunkter på hur vi 
kan göra Svensk Jakt bättre. 

Martin Källberg


