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Svenska Jägareförbundets årsstämma i Isaberg 
bekräftade verkligen det tuffa, men framåtriktade 
arbete som förbundet gjort det senaste jaktåret. 
Vi kan vara stolta över att vi nått våra jaktliga 
mål, utvecklat kommunikationen, påbörjat ut-
vecklingen av organisationen, ökat i medlems-
antal och samtidigt vänt ett minus på 14,5 milj-
oner kronor till nästan noll – på ett år! Det visar 
styrkan i Svenska Jägareförbundet.

Stämningen var bra, positiv och framåt-
syftande. Jag tror inte det är fel att säga 
att förbundsstämman verkligen andades 
vår värdegrund. 

Motionerna behandlades med öppenhet för 
olika åsikter, respekt för individ och ansvars-
tagande för både motionär och förbundsstyr-
elsens överväganden. Till och med den kanske 
svåraste frågan,  angående valen till förbunds-
styrelsen, behandlades på ett konstruktivt och 
respektfullt sätt av stämmodeltagarna.

En annan uppfriskande reflektion var att det var 
fler kvinnliga ombud på stämman i år. Vi behöver 
verkligen engagerade kvinnor som tillför förbun-
det kompetens i den fortsatta utvecklingen. 

Jag fick många kommentarer om att 
Jägareförbundet är på rätt väg. Och det 
känns så. Det finns en framåtanda och 
gemensam vilja i förbundet. Vi är på god 
väg mot att göra Svenska Jägareförbun-
det ännu bättre.

Jag tror inte det undgick någon på stämman, hur 
viktig den pågående jaktlagsutredningen är för 
oss jägare. Det är nu vi ska stå enade och med 
kraft arbeta för att behålla vår svenska jakttradi-
tion med frihet under ansvar. Är det någon gång 
man ska vara medlem i Svenska Jägareförbundet 
så är det under de kommande åren.

Ett stort tack till Jägareförbundet Jönköping för 
en välarrangerad stämma, med bra mat i en 
naturskön omgivning.

Avslutningsvis vill jag passa på att önska er alla en 
riktigt avkopplande och skön sommar. Ni har alla 
gjort ett fantastiskt arbete under det senaste jakt-
året och förtjänar både ledighet och beröm.

Glad midsommar! 
Bo Sköld

En Stämma mEd Stor öppEnhEt, rESpEkt och anSvarStagandE
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UttalandE från 
SvEnSka JägarEförbUndEtS
årSStämma 2014
Det kommande riksdagsvalet är viktigt för oss alla. Svenska 
Jägareförbundet är en partipolitiskt obunden ideell organi-
sation, och valet är viktigt för förbundets frågor. Därför 
kommer vi tydligt att föra fram vilt- och jaktfrågorna. Vi 
måste inför valet få veta var de politiska partierna står när 
det gäller ett hållbart brukande av naturen.

Svenska Jägareförbundet bildades 1830 som en natur-, 
vilt- och jägarorganisation när viltstammarna höll på att 
försvinna på grund av ett för högt jakttryck. 1938 fick vi 
ett uppdrag av staten – att leda jakt- och viltvårdsarbetet i 
Sverige. 

Uppdraget har varit oerhört kostnadseffektivt och positiv 
för staten, allmänheten, jägarna – och för viltstammarna. 
Vi har tillsammans med forskare och myndigheter lyckats 
bra.  Vi har aldrig haft en sådan variation och artrikedom 
av jaktbart vilt som nu!

Det är det ideella engagemanget, den gedigna faktabaserade 
kompetensen, det gemensamma ansvaret för natur och vilt, 
den jaktetiska grundsynen, friheten under ansvar och våra 
värderingar som ligger bakom det positiva resultatet. 

Vi jägare står för både utveckling och bevarande som säker-
ställer biologisk mångfald. Vårt arbete är en del av samhäl-
lets miljömålsarbete. Hade ordet hållbart brukande funnits 
på 1930-talet så hade vi varit först att använda det. Jakten 
är ett hållbart brukande, en sund och klimatsmart natur-
resurshushållning.

Långsiktighet och förutsägbarhet är helt avgörande för ett 
hållbart brukande. Svenska Jägareförbundet kommer att 
fortsätta att ta ansvar för helheten, från saltstenen i skogen 
till Bryssel. 

Detta är vårt löfte till medlemmarna, allmänheten och den 
kommande regeringen, oavsett vilka partier den innehåller!

två nya anSiktEn
i förbUndSStyrElSEn

Under Svenska Jägareförbundets 
årsstämma på Isaberg, i Jönköpings 
län, valdes två nya personer in i för-
bundsstyrelsen.

Angelica Johansson 
är undersköterska från 
Falköping, Skaraborgs 
län. Hon är 33 år och 
har suttit med i styrel-
sen för Jägareförbun-
dets Skaraborgs län 
under några år. Därtill 
är hon en aktiv sport-
skytt. En av hennes 
styrkor är hennes flitiga närvaro på 
Facebook och i bloggosfären. Angelica 
kommer därmed att vara synlig och 
lätt att nå för de som vill ha svar på 
frågor eller har funderingar om för-
bundet. Angelica valdes in på fyllnads-
val efter Stefan Lindskog som avgick i 
samband med stämman förra året.

Anders Iakobaeus 
är 68 år och bor i 
Umeå. Han har en 
lång karriär bakom sig 
som jurist med bland 
annat domstolschef 
(president) för Hovrät-
ten för Övre Norrland). 
Han valdes för sin 
stora kompetens inom 
juridiken. Denna typer av kunskaper 
är särskilt viktiga med tanke på arbe-
tet med jaktlags-utredningen. Anders 
valdes efter att Kristina Gustavsson, 
Norrbotten, hade avsagt sig omval. 

Magnus Rydholm
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bJörn SprängarE inlEdningStal
på JägarEförbUndEtS årSStämma

Svenska Jägareförbundets årsstämma på Isa-
berg, Jönköpings län, började med att ord-
föranden Björn Sprängare höll ett inledningstal. 
Björn Sprängare började med att ta upp den 
ekonomiska situation som förbundets brottats 
med under några år. Han beskrev hur förbundet 
vänt ett underskott på 14 miljoner till i stort sett 
ett nollresultat – på ett år. Vilket är en utomor-
dentlig insats.

Han lyfte fram medlemssituationen och att alla 
i förbundet måste hjälpas åt att arbeta med 
medlemsvärvning, trots att man lyckats vända en 
flerårig nedåtgående trend.  Därtill underströk 
han att förbundet gör mycket positiva saker för 
jakten och viltvården, och att han blev över-
raskad när en förtroendevald sa till honom: 
”Förbundet gör så mycket bra och jag är över-
tygad om att medlemmarna skulle ställa upp och 
betala en hundring till för att verkligen få effekt 
på det förbundet står för”. 

– Vi har inga förslag för att höja avgiften. 
Men det finns en fantastisk vilja i våra 
förtroendeled att bygga ett starkare och 
modernare förbund. Det är den vi ska ta 
vara på.

Björn Sprängare underströk också att förbundet 
måste se vilka förändringar som sker i samhället. 
Urbaniseringen i Sverige är bland de snabbaste 
växande i Europa. 

– Vi måste bejaka förändringar, vara en 
del av förändringarna och till och med 
driva förändringarna inom vårt område. 

Svenska Jägareförbundet ska möta samhället och 
de nya jägarna på deras planhalva – i staden, 
menade han, och pekade mot hur förbundet ska 
bli relevantare och mer betydelsefullt. 
– Vi kan inte enbart begränsa oss till de rent jakt-

liga frågorna. Vi måste vidga oss och bli en del av 
de krafter som skapar goda livsvillkor för männi-
skor i vårt land.  Vi ska bli en röst i samhälls-
debatten och det allmänna medvetandet som 
står för ett sunt brukande av landets viltresurser 
och som bidrar till biologisk mångfald, en rik 
fauna och ett gott tillvaratagande av allt hög-
värdigt kött som jakten ger.

Förbundsordföranden pekade vidare mot 
trenden för närodlad mat och ekologiska prod-
ukter, och betonade viltköttets överlägsenhet.

 – Det fällda viltet är inte i närheten av 
antibiotika eller trånga stallar. Vägen till 
allmänhetens stora acceptans av jakten 
går i framtiden genom magen. Vi måste 
få ut mer viltkött i butikerna!

Björn Sprängare avslutade med att prata om 
behovet av en hög etik och förbundets värde-
grund, samt ingöt hopp i organisationen genom 
följande uttalande: 

– Det är dags att mobilisera och inspirera 
våra medlemmar att lokalt och på olika 
sätt ta initiativ att utveckla och bredda 
förbundet att bli en tydligare kraft i sam-
hället som står för ekologiskt brukande 
och förvaltande av viltresurser. 

– På det sättet kan vi också få fler människor 
intresserade av jakt och viltvård och också få fler 
medlemmar.

Magnus Rydholm
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mötEn om rovdJUr
på natUrvårdSvErkEt

Torbjörn Lövbom och undertecknad träffade 
Naturvårdsverket måndagen den 16 juni för att 
diskutera Naturvårdsverkets förslag till minimi-
nivåer samt björnjaktsföreskrifter. 

Vi framförde tydligt att vi anser att Naturvårds-
verkets förslag till miniminivåer för den kom-
mande femårsperioden är otydliga och riskerar 
att förstärka bilden av en oförutsägbara förvalt-
ning. Vi framförde även att de ”luftföryngringar” 
som Uppsala och Stockholm föreslår inte får 
påverka miniminivån för förvaltningsområdet 
som helhet. 

Vi framförde att miniminivån för den kommande 
femårsperioden inte behöver utgöras av sum-
man av alla läns miniminivå utan kan sättas till 
de 27 föryngringar som krävs för att uppfylla det 
nationella referensvärdet.

Vi förtydligade även vår kritik mot föreskrifterna 
för björnjakten som bland annat innebär förbud 
mot att släppa hund vid åtel. Naturvårdsverket 
var tydliga med att de är öppna för att ändra 
föreskrifterna till nästa år, men att det inte hinns 
med inför höstens jakt. 

Vi framförde även vikten av att vi får 
möjlighet, via vårt allmänna uppdrag, att 
i förväg få lämna synpunkter på framtida 
föreskrifter för varg och lodjur i syfte 
att ge våra synpunkter utifrån praktisk 
erfarenhet. Det har resulterat i att vi nu 
har möjlighet att lämna synpunkter på 
vargföreskrifterna, innan de går ut på 
bredare remissrunda. 

På tisdagen hade Naturvårdsverket samråd om 
förvaltningsplanerna för stora rovdjur. Vi kom-
mer enbart att ges tillfälle att lämna synpunkter 
på föreskrifterna om björn. Övriga arter kommer 

inte att remissbehandlas eller föregås av samråd. 
Vi förväntas lämna övergripande synpunkter för 
alla arter utifrån förvaltningsplanen för björn. 

Förbundet var mycket kritiskt till att 
Naturvårdsverket försöker begränsa möj-
ligheten till populationsbegränsande jakt 
genom att ange fem procents årligt uttag 
som det maximala. 

Detta skulle innebära halverad björnjakt och 
framtida ohämmad tillväxt i björnstammen. 
För varg skulle konsekvenserna bli förödande. 
Jägareförbundet var inte ensamma i den kritiken, 
även LRF framförde med skärpa att det är oac-
ceptabelt. 

Det finns en hel del annat som måste justeras i 
utkastet till förvaltningsplan för att det ska bli 
acceptabelt. Vårt remissvar ska vara inne den 30 
juni. Jägareförbundets rovdjursråd kommer att 
behandla frågan den 27 juni på Öster Malma.

Gunnar Glöersen

Foto: GöRan EkStRöM

Foto: hanS RinG

Foto: Roland SvEnSSon
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dEt vilda almEdalEn

Almedalsveckan i Visby närmar sig och Svenska Jägareför-
bundet finns naturligtvis på plats. Seminariet Det vilda valet, 
Älgriksdag och Vildaste minglet är några evenemang samt
att Jägareförbundet är med när Svensk Friluftsliv har semi-
narium på temat Friluftslivets villkor (se notis här intill). 
Dessutom så erbjuder Gotlands Skarpskytte och jägaregille 
även i år besökare på sin skyttesimulator och håller öppet i 
Saltboden för de som vill prata jakt. Svenska Jägareförbundet 
finns på Tage Cervins gata 3 för den som har vägarna förbi.

• Det vilda valet. Tisdag 1 juli kl 14.30-16.30. Valdebatt om 
jakt och viltvård där jägarna bland annat vill ha besked om 
rovdjursförvaltningen, jaktlagsutredningen, älg- och vild-
svinsförvaltningen, jaktens roll som ekosystemtjänst och jäg-
arnas roll i det allmänna uppdraget. Deltagare: Eskil Erlands-
son (c), Helén Pettersson (s), Ulf Berg (m), Nina Larsson (fp), 
Lena Olsson (v), Helena Leander (mp), Irene Oskarsson (kd) 
och Josef Fransson (sd).
• Vildaste minglet. Onsdag 2 juli kl 17-19. Smaka på viltkött 
och prata vilt med bland annat Jägareförbundets ordförande 
Björn Sprängare och vice ordförande Maria Rankka.
• Älgriksdag. Torsdag 3 juli kl 15-16. Ett rundabordssamtal 
om älgen; jakten, skogen och förvaltningen. Deltagare: Björn 
Sprängare, ordförande Svenska Jägareförbundet, Daniel Li-
gné, riksjaktsvårdskonsulent Svenska Jägareförbundet, Mats 
Sandgren, vd SCA Skog och Sven-Erik Hammar, ordförande i 
LRF Skogsägarna.

Christina nilson-dag

SEminariUm i almEdalEn
om frilUftSlivEtS villkor

Under Almedalsveckan på Got-
land inbjuder Svenskt Friluftsliv 
i samarbete med Svenska Jägare-
förbundet till ett seminarium på 
temat Friluftslivets villkor. En 
panel av politiker och represent-
anter för friluftslivet kommer att 
diskutera friluftslivets betydelse 
idag och i framtiden. 

Trots att så gott som alla sven-
skar ägnar sig åt friluftsliv och 
trots att det representerar 
centrala värden som folkhälsa, 
demokrati, integration och 
jämlikhet så lider det svenska 
friluftslivet av en akut brist på 
resurser. Hur kan politiken, 
friluftslivets organisationer och 
samhället i övrigt hjälpas åt för 
att kunna skapa ett bättre, större 
och mer lättillgängligt friluftsliv? 
Hur kan Friluftslivet vara ett 
verktyg som bidrar till ett bättre 
och mer inkluderande Sverige?

Seminariet kommer att vara 
onsdagen den 2 juli klockan 
15.00 -16.00 i Saltboden på Tage 
Cervins gata 3.

Christina nilson-dag

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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JägarEförbUndEt StödJEr ftS

Svenska Jägareförbundet har valt att stödja FTS – Företag till-
sammans mot sexuella övergrepp på barn. Förbundets bidrag 
är på 3 000 kronor.

– Svenska Jägareförbundet är som en av landets äldsta och 
största folkrörelser en del av samhället. Vi kan inte stödja alla 
bra och godhjärtade initiativ, men detta kändes oerhört viktigt, 
säger Bo Sköld, generalsekreterare.

FTS förser skolor med gratis seminarier, föreläsningar och ut-
bildningsmaterial, för att öka informationen hos de som arbetar 
med barn eller kommer i kontakt med barn och självklart för de 
barn och ungdomar som blivit sexuellt utnyttjad, eller känner 
sig kränkt. Läs mer på http://www.foretagtillsammans.se

Magnus Rydholm

mötE om vapEnfrågor

Den 10 juni genomfördes ett 
möte mellan Rikspolisstyrelsen 
och Svenskt Forum för jakt- 
skytte och vapenfrågor ( jägar- 
och skytteorganisationer samt 
vapenhandel och vapenindus-
tri). Syftet var att diskutera 
viktiga framtidsfrågor kring 
främst vapenlagstiftningen 
såsom handläggningstider och 
polisens omorganisation. Från 
Svenska Jägareförbundet deltog 
undertecknad.

ola Wälimaa

analyS av vildSvin

Statens väg- och trafikforsk-
ningsinstitut (VTI) kommer 
tillsammans med Sveriges 
Lantbruksuniversitet (SLU) 
att genomföra en ekonomisk 
analys av vildsvin. I referens-
gruppen ingår Jägareförbun-
det, som representeras av 
undertecknad. Gruppens första 
möte hölls på VTI i Stockholm 
måndag den 9 juni.

Göran Bergqvist

Sommar på öStEr malma

Öster Malma har under våren varit välbesökt och nu är vi 
laddade för en hektisk sommar. Wildlife Park och Café Jägar-
boden är nu öppet dagligen. Vi erbjuder också sommarpriser 
på boendet om du vill komma och bo under semestern. Under 
perioden 9 juli till och med 8 augusti serveras vår vilda grill-
buffé och självklart är restaurangen öppet dagligen för lunch.

annelie karlsson lenksjö

att bEStälla viSitkort

Nu kan du beställa visitkort via 
formuläret http://jagarefor-
bundet.se/grafisk-profil/bestall-
visitkort/ Fyll i formuläret och 
skicka in så skickar tryckeriet 
korrektur till dig. 

helena Schnackenburg
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nyStart för proJEktEt Jakt för alla

Projektet Jakt för alla – tillgäng-
lighet nystartade under maj och 
påbörjar en ny projektperiod på 
tre år. Projektmålen är: 
1. Att förändra jaktlagstiftningen 
och terrängkörningslagen så att 
samma förutsättning till jakt ska 
vara möjligt även som funktions-
nedsatt.
2. I varje län ska det finnas minst 
en jaktskyttebana med bra till-
gänglighet.
3. Att arrangera tio natur- och 
jaktarrangemang varje år.
4. Informera om möjligheten för 
funktionsnedsatta natur- och jakt-
intresserade personer, ungdomar, 
att ta jägarexamen och börja jaga. 

Vi kommer att jobba mycket med media för att skapa opinion, 
framför allt kring lagstiftningen och visa på möjligheten att 
fortsätta jaga trots någon funktionsnedsättning. 

Natur- och jaktarrangemangen är klara för 2014. Det 
är allt från harjakt till björnjakt! Programmet finns på 
Jägareförbundets hemsida. Sprid den gärna.

Det som är närmast i tiden är att vi har blivit inbjudna att delta 
och informera om projektet och ha simulatorskytte på Camp 
järnmannen. Det är ett aktivitetsläger för personer med funk-
tionsnedsättning i Hagfors 26-29 juni. Se mer på www.jarnman-
nen.com 

Projektet har också en annan viktig uppgift allt fylla, nämligen 
att svara på alla frågor från hela Sverige som skickas till Jägare-
förbundet om funktionsnedsättning och jakt. När jag skrev det 
här fick jag bryta och hjälpa Afasifyren Kristianstads kommun. 

Det känns bra att kunna visa på möjligheterna att 
komma ut på jakt via projektets arrangemang och 
med Svenska Jägareförbundet som initiativtagare!  

Rikard Södergren

forUm om ”Stora fåglar”

Naturvårdsverket har inrättat 
ett forum för att diskutera för-
valtningsproblematik kopplad 
till vissa stora fåglar som tranor 
och svanar och några gåsarter. 
Tanken är att detta forum ska 
bidra till arbetet med riktlin-
jer rörande förvaltningen och 
fungera som bollplank kring 
kontroversiella frågor.

Jordbruksverket, Sveriges 
Lantbruksuniversitet, Lantbru-
kamas Riksförbund, Sveriges 
Jordägareförbund, Sveriges 
omitologiska förening, Sven-
ska Naturskyddsföreningen, 
länsstyrelserna, Jägarnas Riks-
förbund och Svenska Jägareför-
bundet bjöds in för att delta. 
Av dessa har samtliga utom 
Jordbruksverket och Svenska 
Naturskyddsföreningen tackat 
ja. Förbundet kommer repre-
senteras av undertecknad och 
första inledande mötet kommer 
hållas i sommar.

niklas liljebäck

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. 

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

 så långt som möjligt också kan delta i praktisk jakt.

Jakt- och naturarrangemang 2014

Naturupplevelser
Spänning

Kamratskap

JAKT FÖR ALLA
TILLGÄNGLIGHET
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viltmäStarE firadE 50 år

Viltmästarna från 1964 har firat 50-årsjubileum på Öster 
Malma. Det blev en återträff med mycket skratt och mycket 
nostalgi där många minnen väcktes till liv. Deltagarna fick 
bland annat information om alla nybyggnationer – Laggårn, 
slakteriet, Röda Längan och Wild Life Park blandat. Vid kaf-
fet dök Marianne och Bertil Österberg samt Hans von Essen 
upp och bidrog med ytterligare minnen och synpunkter på 
1964 års kurs. Kvällen avslutades med en synnerligen väl-
smakande slottsmiddag, och från och med kaffet deltog Ulf 
Sterler som representant och värd från Jägareförbundet.

nils-olof olsson

SilvEr till SkyttElag
från JägarEförbUndEt

Årets Norma-mästerskap gick av 
stapeln den 24 maj i Arvika. För 
Svenska Jägareförbundet deltog 
Lars Björk, Gunnar Glöersen, 
Bo Nilsson (förtroendevald i 
Jägareförbundet Värmland), Olof 
Nilsson samt undertecknad. 

Efter att alla skyttar skjutit de fem 
momenten skeet, pistol, viltmål, 
älgbana och 300m-gevär, så stod 
återigen Normas femmannalag 
som vinnare. Jägareförbundets
lag kom dock god tvåa och för-
bättrade sin position från i fjol 
(god trea) genom en jämn och bra 
insats bland flera andra duktiga 
lag bestående av till exempel 
Gyttorp samt rutinerade tävlings-
skyttar med många medaljer i 
bagaget. Totalt deltog sju lag.

Individuellt vann Kennth Skog-
lund, tvåa kom Anders Brolund 
och trea blev Armund Skoglund. 
Alla från lag Norma.

ola Wälimaa

Några av viltmästarna från 1964. Från vänster: Evald Hellgren, Nils-
Olof Olsson, Pieter Berg, Jan Erik Johansson, Stig Göran Allevik, Lars 
Erik Ellström, Hugo Håkansson och Jim Hamberg.

www.SvEnSkJakt.SE – Ett bra förSta år!  

Nu har det första året passerat för ”nya” svenskjakt.se. 1 juni 
2013 fick vi en ny, egen domän och allt fler hittar till vår nya 
sajt. Sedan dess har vi haft 933 421 unika besökare. Det är en 
ökning med nästan 50 procent jämfört med året innan, då vi 
hade 623 063 unika besökare!

Svensk Jakt

ny artprESEntation
på vilt & vEtandE

Nu finns en ny artpresentation 
av sädgåsen på Vilt & Vetande. 
Denna gås har en rörlig livsföring 
och berör olika delar av landet. 
Texten har tagits fram av fågel-
forskaren Adriaan De Jong.

Markus olsson
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tJäna pEngar till din 
krEtS EllEr SkJUtbana

Svenska Jägareförbundet är en 
av 70 riksorganisationer som är 
medlemmar i Folkspel. Folkspel 
är vårt spelbolag och varje år får 
vi pengar från överskottet som 
deras spelprodukter genererar. 

Som lokalförening kan ni tjäna 
extra pengar genom att sälja 
Bingolotter, Sverigelotter eller 
Bingolottos julkalender – som i 
år firar 15 år och därför kommer 
säljas som en jubileumskalender. 

Den som säljer lotter har 
full returrätt på osålt ma-
terial, vilket innebär att 
föreningen inte får några 
kostnader.

På Svenska Jägareförbundets 
hemsida finner ni Folkspels 
föreningsfolder som beskriver 
deras produkter och kort förkla-
rar hur ni på ett enkelt sätt kan 
tjäna extra pengar till er lokala 
förening. Läs mer på http://jag-
areforbundet.se/om/tjana-peng-
ar-till-din-krets-eller-skjutbana/

Magnus Rydholm

SörmländSka rikSdagSlEdamötEr på bESök

Jägareförbundet Södermanlands län bjöd den 14 maj in sörm-
ländska riksdagsledamöter till Öster Malma för att diskutera 
jaktfrågor. Generalsekreterare Bo Sköld inledde dagen med 
att berätta om Jägareförbundets arbete med jakt och viltvård, 
både idag och historiskt. De lokala aspekterna lämnades av 
länsjaktvårdskonsulent Anders Nilsson. Vapenhandlaren Gith 
Elmwall berättade om jaktens betydelse ur näringsperspektiv 
och  Elisabeth Åfors, representant för jägarna i länets viltför- 
valtningsdelegation, berättade om sitt arbete. Från Jägare- 
förbundet informerade även Anders Grahn om jaktfrågorna 
i valrörelsen. Christina Nilson-Dag och Christer Eklund upp- 
lyste om aktuella frågor kopplade till viltmat. Vid träffen 
medverkade även Liselotte Hagberg, landshövding i Söder-
manland.

Per-Uno Unoson

Bakre raden från vänster: Peder Wachtmeister (M), Hans Ekström (S), 
Sara Karlsson (S). Mittenraden från vänster: Nils Hamilton, Alpo Sy-
väjärvi, Roland Andersson (samtliga Jägareförbundet). Främre raden 
från vänster: Roger Tiefensee (C), Lotta Finstorp (M), Per-Uno Unos-
son, Lena Larsson (båda Jägareförbundet), Gith Elmvall (jakthand-
lare). Stefan Käll (FP) deltog också på träffen, men saknas på bilden. 

Foto: andERS nilSSon

årSStatiStik för  
JaktårEt 2013/2014

I början av juli är statistiken för 
detta jaktår klar och kommer att 
skickas ut med jämförelser med 
tidigare år. 

helena Schnackenburg
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forShagaakadEmin vann Sm i Jakt

För fjärde året i rad arrangerades SM i Jakt. Ett 20-tal killar 
och tjejer från åtta av landets naturbruksgymnasier kom till 
Öknaskolan i Sörmland den 14–15 maj för att tävla i olika mo-
ment såsom viltvård, artkunskap, juridik, skytte, med mera.

I år arrangerade Svenska Jägareförbundet SM i Jakt tillsam-
mans med Öknaskolan. Öknaskolan gjorde ett utmärkt jobb 
med att förbereda och planera tävlingsmomenten. 

Efter två dagar fyllda med olika tävlingsmoment 
stod det klart att Erik Rumler och Samuel Persson 
från ForshagaAkademin stod som vinnare i lagtäv-
lingen. På andra plats kom Naturbruksgymnasium 
Dille Gård och på tredje plats Naturbruksgymnasiet 
i Osby.

Både Erik Rumler och Samuel Persson placerade sig bra i den 
individuella tävlingen. Erik tog hem förstaplatsen och Samuel 
hamnade på en femteplats. På tjejsidan tog Mimmi Johansson 
från Ryssbygymnasiet hem förstaplatsen. 

louise Gårdefalk Stort intrESSE för 
trofémätning på tUllgarn

Under Swedish Game Fair på 
Tullgarn mättes totalt 88 medalj-
troféer in under tre dagar. Utöver 
detta mättes uppskattningsvis 
cirka 15 troféer som inte klarade 
medaljgränsen för brons. Särskilt 
kan nämnas en mycket fin älg-
trofé som mättes till hela 353,5 
poäng. Älgen är skjuten hösten 
2013 i Åre, Jämtlands län. När de 
tre dagarna var slut kunde föl-
jande lista göras: 7 älg (3 guld, 1 
silver, 3 brons), 48 rådjur (9 guld, 
20 silver, 19 brons), 14 dovhjort (1 
guld, 8 silver, 5 brons), 6 kronjort 
(2 guld, 2 silver, 2 brons), 1 muff-
lon (silver), 12 vildsvin (1 guld, 6 
silver, 5 brons).

henrik Falk

Michael Fellenius med sin fina älgtrofé 
som mätte 353,5poäng. 

Foto: oSCaR von StoCkEnStRöM

Erik Rumler och Samuel Persson från ForshagaAkademin tog hem 
lagvinsten. Foto: Nathalie Erlandsson
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Utbildning av SkyttEinStrUktörEr

Nio skytteinstruktörer från Västra Götaland och Halland 
träffades på Ulricehamns skjutbana för att genomgå en 
skytteutbildning. Instruktör var Erik Ås från Aimpoint.
Utbildningens syfte var att bredda kunskapen om kulskytte. 

Under två dagar fick deltagarna alternera mellan simulator-
skytte och skarpt skytte utomhus. Fördelen med simulatorn 
är att man efter skotten kan backa ett steg och se förloppet 
och kontrollera pipans rörelse.  

Vid stillastående mål fick instruktörerna prova att skjuta med 
två olika tekniker. Den ena är att med muskulär rörelse styra 
vapnet stadigt uppåt med hjälp av handen som håller pistol-
greppet. Den andra tekniken är med hjälp av andningen, 
man andas in för att pressa ut bröstkorgen och vapnet får då 
en rörelse uppåt. 

Erik Ås beskrev också viktfördelningen mellan händerna när 
skytten håller sitt vapen. 70 procent av bössans vikt ska den 
hand som håller pistolgreppet ha och 30 procent handen 
som håller i förstocken. 

hanna Ståhl

mEdlEmmar & SErvicE

Det går lätt att använda formu-
läret på jagareforbundet.se/
bli-medlem. Där kan medlem-
men till och med betala in sin 
medlemsavgift direkt. Dessutom 
är vi säkra på att uppgifterna är 
rätt, jämfört med knöliga lap-
par som våra administratörer 
ibland får dechiffrera. Om du 
ändå framhärdar med pappers-
varianter, var snäll och lägg in 
en korrekt epostadress till dem 
du anmäler så att vi kan skicka 
avier den vägen. Det spar både 
papper och porto åt förbundet. 
Dessutom underlättar det väldigt 
mycket för våra administratörer. 
Var snäll och sprid detta!

Vår externa medlemsservice 
avslutar sitt uppdrag den sista 
juni. Det är en av de besparingar 
förbundet genomför under året. 
Istället har ju våra egna admin-
istratörer tagit över servicen 
till medlemmarna. Under som-
maren är medlemsservice öppet 
som vanligt, 8.30-12 och 13-16 
och bemannat av två adminis-
tratörer per dag. 

Medlemssystemet börjar komma 
på plats. Aviseringen genom-
fördes utan särskilt krångel. 
Delar av ekonomihanteringen är 
dock fortfarande inte riktigt på 
plats och kursmodulen börjar 
implementeras vecka 24. De 
delar som hanterar Svensk Jakt 
fungerar bra, liksom kopplingen 
mot webben.

helena Schnackenburg

Robert Johansson, John-Fredrik Grönvall, Jonatan Axelsson, Roger 
Pettersson, Axel Lindhagen, Johan Lindström, Henrik Brunander, 
Lennart Bohlin, Erik Ås och Patrik Wilhelmsson. 

Foto: hanna Ståhl
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EU-lifE anSökan om fJällgåS lagd på iS

Sedan sommaren 2013 har Projekt Fjällgås arbetat med att sam-
la organisationer och myndigheter i Sverige, Tyskland och Hol-
land för ett samarbete inom ramen för ett stort EU-life projekt. 
Under vintern 2013/2014 skickades en ansökan om ekonomiskt 
stöd, till det omfattande arbetet med att ta fram en ansökan till 
EU, från Naturvårdsverket. Denna ansökan beviljades och ett 
intensivt arbete tog vid för att arbeta fram ett projekt med åt-
gärder i samtliga tre länder där elva olika organisationer skulle 
samarbeta. 

Parallellt med denna process har arbetet med ett nytt inter-
nationellt åtgärdsprogram för Fjällgås pågått inom AEWA 
(African-Eurasian migratory Waterbirds Agreement) som är ett 
underorgan till FN. De första versionerna av detta program ut-
gjorde viktigt underlag för ansökan om EU-pengar. Men i april 
2014 kom en ny version av detta åtgärdsprogram där plötsligt 
det föreslås att den svenska populationen av fjällgäss ska avlivas 
och det bevarandearbete som pågår i västra Europa ska stop-
pas. Detta blev en total chock för alla inblandade och Natur-
vårdsverket reagerade mycket starkt mot detta förslag och har 
uppvisat ett stort och professionellt engagemang i frågan.

I Projekt Fjällgås påbörjades ett intensivt arbete med att förstå 
vad som hänt och även om alla detaljer inte är kända i dagsläget 
så kan det inträffade spåras till påtryckningar från det norska 
Fjällgåsprojektet som länge varit kritiska till det svenska arbe-
tet. Plötsligt blev det politik av Projekt Fjällgås och förbundets 
ansträngningar för att rädda en av Europas mest hotade fågel-
populationer.

I dagsläget har förbundet valt att inte använda de ekonomiska 
bidragen från Naturvårdsverket, efter samråd med alla partners 
i det tilltänkta samarbetsprojektet, och lägger arbetet med att 
skriva EU-ansökan på is ett år. Denna drastiska åtgärd kommer 
av det osäkra läget och för att avvakta den politiska processen. 
Sverige har genom Naturvårdsverket kallat Norge till möte för 
att diskutera den uppkomna situationen och för att kanske 
kunna hitta lösningar. Under det närmaste året kraftsamlar 
Projekt Fjällgås för att på nytt samla alla organisationer och 
skriva en ny ansökan om bidrag från Naturvårdsverket för att 
i sin tur skriva ihop en ännu bättre ansökan till EU 2015. 

niklas liljebäck

UtvärdEring av JaQt
– kvinnliga nätvErk

Kommunikationschef Magnus 
Rydholm har fått i uppdrag 
att utvärdera JAQT:s (Svenska 
Jägareförbundets kvinnliga 
nätverk) verksamhet och mål. 
Anledningen till utvärderingen 
beror på att förbundets strat-
egiska målbild tydligt pekar ut 
fler kvinnliga medlemmar som 
ett viktigt fokusområde. 

Magnus Rydholm har tillsam-
mans med undertecknad, 
nationell samordnare för JAQT, 
och Christina Nilson-Dag skickat 
ut ett frågeformulär till alla som 
är ansvariga för JAQT i länen 
(och i Norr i jaktvårdskretsarna) 
samt ett nästan identiskt fråge-
formulär till alla ordföranden i 
länen.

anja kjellsson

Foto: anJa kJEllSSon
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SädgåSJaktEn förbJUdS i finland

Under det senaste året har Jägareförbundet engagerat sig i 
framtagandet av en internationell förvaltningsplan för skogs-
sädgåsen (rasen Fabalis, en av två raser av sädgås som ses i 
Sverige) vilken minskat under en längre tid. En betydande del 
av de åtgärder som planeras berör jakten på sädgäss och nu har 
Finland helt stängt jakten på skogssädgäss. Under 2012 fattade 
Danmark samma beslut.

Vid ett seminarium som förbundet anordnade i Kristianstad 
2013 träffades myndigheter och förvaltare från Norden för att 
diskutera framförallt jakt, skyddsjakt och effekter på sädgås-
populationen. Tydligt vid detta möte var att jaktutövande och 
myndigheternas inställning tillsädgåsjakt skilde sig avsevärt 
mellan länder. Den svenska jakten är begränsad geografiskt 
och jaktsäsongen relativt kort. 

I nuläget är det bara Sverige (till viss del också Ryssland och 
några baltiska länder) som har en jakttid på sädgås där skogs-
sädgås förekommer. Därför kommer trycket på Sverige bli stort 
i de förhandlingar som utgör underlaget till den internationella 
förvaltningsplanen för denna populationen. Förbundet har 
förslagit att starka rekommendationer till svenska jägare att 
förskjuta jakttryck bort från sädgäss till förmån för jakt på grå-, 
bläs och kanadagäss är en lämplig väg framåt för Sverige i dessa 
förhandlingar. Jägareförbundet motsätter sig ett totalt jaktför-
bud i dagsläget. 

niklas liljebäck

årEtS aviSEring
och viktEn av att värva 

Årets avisering har gått iväg och 
nu börjar pengarna komma in. 
Betalningsviljan är god. 

Vi kan dock redan nu se 
att många verkar byta 
medlems-kategori, från 
medlem MED tidning till 
UTAN. Vi kan också kon-
statera att för att behålla 
samma medlemsantal 
som föregående år måste 
vi rekrytera de 6-7 pro-
cent som varje år slutar 
att jaga.

Vi har 41 000 medlemmar över 
65 år vilket även fortsättnings-
vis kommer göra att den natur-
liga avgången är stor. Detta 
innebär att vi måste rekrytera 
cirka 10 000 nya medlemmar 
varje år för att täcka upp för de 
som lämnar oss. Ska vi dessu-
tom öka med 3 000 medlem-
mar så måste vi rekrytera ännu 
aggressivare. De aktiviteter som 
vi gör på mässor och annonser 
i tidningar kommer aldrig att 
ge oss denna rekrytering som 
enskilda insatser utan bekräf-
tar främst det val som många 
redan gjort. 

Det som kommer göra 
skillnaden är om vi bör-
jar fråga jägare omkring 
oss om de är medlemmar 
i Jägareförbundet, något 
som vi är dåliga på. 

helena Schnackenburg

konfErEnS om Ungdomar
 
Den 17-18 maj genomfördes en ungdomskonferens på Svenska 
Jägareförbundets centrala kansli på Öster Malma. Företrädare 
från 16 länsföreningar, anställda och inbjudna ungdomar träff-
ades i två dagar för att skapa dialog såväl som enighet gällande 
mål för framtida ungdomsverksamhet. Grupparbete och erfar-
enhetsutbyte stod på schemat. Vid slutet av konferensen hade 
gruppen lyckats att ta fram några gemensamma mål för 2014 
och 2015. På följande länk kan du se en film som ungdomsans-
variga i Östergötlands län gjorde efter helgens aktivitet: http://
jagareforbundet.se/jakten/jakt-for-alla/nyheter-jakt-for-al-
la/2014/05/ungdomskonferens/

tamisha kindberg



Nyhetsbrev 22
19 juni  2014

Stor, Stark 
och omtyckt

sid 14/17

ExkUrSion mEd fodErinSpiration

I samband med vårens beslutsmöte rörande riktlinjerna 
för årets älgjakt bjöd Jägareförbundet Kronoberg in vilt-
förvaltningsdelegationen och länsstyrelsen i Kronoberg till 
en exkursion. Viltförvaltningsdelegationen har vid tidigare 
tillfällen varit ute på exkursioner som till stor del har hand-
lat om viltet som problem för produktionen med stort ska-
defokus. Därför fokuserades denna exkursion på att hitta 
lösningar på balansen mellan produktion, vilt och mångfald. 
Genom att tänka vilt när man brukar sin skog och åker kan 
man både producera samtidigt som man gynnar viltet. 

Under bussresan till demonstrationsmarken söder om Älm-
hult höll Fredrik Widemo ett inledande föredrag om ekom-
systemsbaserad förvaltning och grunderna för en bra balans 
mellan vilt och brukande. Under ledning av undertecknad 
och Fredrik Widemo diskuterades bland annat vikten av 
rätt trädslag på rätt plats, foderstråk utmed skogsbilvägar 
och ledningsgator, röjning, kantzoner, bryn och våtmarker 
vid exkursionspunkterna. Exkursionsslingan avslutade vid 
markägarna Magnus och Karina Strandbergs nyanlagda våt-
mark där djur- och växtlivet redan sprudlade. 

Målet var också att lyfta fram jägarnas och vilt-
intresserade markägares arbete med viltvård och 
mångfald samt de positiva effekterna av detta ar-
bete för viltet och skogen, men även den glädje och 
tillfredsställelse som vi som brukar både mark och 
vilt känner i vårt arbete för mångfalden i naturen. 
Viltvård är lika med naturvård och livsglädje.

Elias turesson

kUrS för opinionSbildarE

I början av juni arrangerades en 
jägarexamenskurs för opinions-
bildare på Öster Malma. Sju per-
soner tillbringade tre dagar med 
Ted Andersson på skolbänken, 
Pontus Eriksson i slakteriet, Chris-
ter Eklund i köket och Ulf Sterler 
på en tidig gökotta. De fick även 
sitta med och vaka en kväll samt 
prata med generalsekreterare Bo 
Sköld, riksjaktsvårdskonsulent 
Daniel Ligné och kommunika-
tionschef Magnus Rydholm.  

Deltagarna var mycket nöjda och 
fick många oväntade infallsvinklar 
av jakten och tips på nya report-
age. Det var också många som 
var inbjudna till kursen, men 
varit förhindrade och gärna ville 
komma vid ett annat tillfälle, så 
förmodligen kommer vi arrangera 
liknande kurs framöver.

Christina nilson-dag

förSlag från kUStrådEt 

Den 22-23 maj träffades Jägare-
förbundets kustråd i Östanskär. 
Huvudmålet för mötet var att 
ta fram förslag till förbundets 
arbete med kustfrågorna i det 
kommande slutbetänkandet från 
jaktlagsutredningen. Mötet var 
mycket konstruktivt och flera 
nyskapande och konstruktiva 
förslag arbetades fram, bland 
annat vad gäller sälförvaltningen 
och jakt på allmänt vatten samt i 
svensk ekonomisk zon.

daniel ligné
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byråkratiSka och
omfattandE rEglEr
för åtElJakt på bJörn

Efter 13 års förbud blir det i 
höst tillåtet för länsstyrels-
er att besluta om åteljakt på 
björn. Naturvårdsverkets 
beslut var efterlängtat och 
välkommet men reglerna 
runt hur jägarna ska skö-
ta åteljakten är så byrå-
kratiska och omfattande att 
dessa i stort sett raderar ut 
alla praktiska möjligheter 
till att anlägga och jaga 
björn vid en åtel.

– Reglerna är orimliga och onödiga. Det finns ingen anledning 
att ställa så omfattande krav, säger Torbjörn Lövbom, ord-
förande i Svenska Jägareförbundets rovdjursråd.

En av förbundets mest allvarliga synpunkter riktas 
mot att Naturvårdsverket har infört regler som inte 
fanns med när förslaget skickades ut på remiss.

– Detta ser vi allvarligt på. Ett sådant agerande undergräver 
förtroendet för myndigheten och rycker bort alla möjligheter 
till att rätta till dåliga förslag.

– Jägarna får som exempel inte släppa en hund i närheten 
av åteln, vilket var ett av huvudskälen till att legalisera åtel-
jakten. Det nämns inte ens några avstånd hur nära en hund 
får släppas. Tyvärr visar hela beslutet att Naturvårdsverket 
saknar praktisk kunskap och förståelse för björnjakt. Varför 
inte fråga sakkunniga innan beslut tas, då hade vi inte behövt 
göra om och göra rätt, säger Torbjörn Lövbom.

Jägareförbundet har träffat verket i frågan och det 
finns möjligheter att korrigera beslutet till nästa år. 
I år hinner man dock inte skriva ett nytt beslut in-
nan jakten.

daniel ligné

Stort intrESSE för
EftErSökSUtbildningar

Under senare tid har det varit 
många som har frågor om hur 
och när man kan genomgå den 
praktiska delen av eftersöks-
utbildningen. Information om 
när och var våra eftersöks-
instruktörer planerat in prak-
tiska eftersökskurser nås enklast 
från länsföreningarnas hem-
sidor. Länsföreningarnas hemsi-
dor hittas i övre vänstra hörnet 
på jagareforbundet.se.

Markus olsson     

SwEdiSh gamE fair
på tUllgarn

Marknadsavdelningens nya 
mässkoncept testades på Swed-
ish Game Fair på Tullgarn. Det 
testades i regn och sol och fick 
mycket beröm från både besöka-
re och oss som jobbade på mäs-
san. De orange kläderna gjorde 
också att vi blev väldigt synliga.

Region Mitt ställde upp med 
personal och förtroendevalda. 
En särskild applåd till den grupp 
gotlänningar som tagit båten 
över för att värva medlemmar. 
Totalt värvades cirka 140 nya 
medlemmar, mängder av orange 
kåsor såldes med kaffe i, cirka
1 500 deltog i vår tävling, 700 
provade skyttesimulatorn och 
Öster Malma sålde 1 100 por-
tioner korv.

helena Schnackenburg

Foto: GöRan EkStRöM
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friSkarE Sälar och mindrE Skador? 
då måStE myndighEtErna ta Ställning

De svenska knubb- och gråsälstammarna har 
vuxit sig stora. Stammen av gråsäl uppgår idag 
till över 40 000 sälar medan antalet knubbsälar 
på Västkusten uppskattas till närmare 30 000. 
De båda arterna har varit fredade i ungefär 30 år. 
Endast begränsad skyddsjakt har varit tillåten. I 
Sverige finns dessutom vikaresälan i Bottenviken 
där stammen består av cirka 15 000. 

Knubbsälen har vid flera tillfällen drabbats av den 
så kallade ”säldöden”, viruset PDV. Sjukdomen 
slog ut stora delar av beståndet. Nu ses tendenser 
till ökad dödlighet igen längs västkusten. 

Under tiden som gått har kunskapen om säljakt 
till stor del gått förlorad. Den finns bara kvar hos 
ett fåtal människor. Idag finns över huvud taget 
ingen fungerande förvaltning som kan hålla säl-
stammen på en lagom nivå.

Enligt våra sälforskare är det bara en tidsfråga 
innan sälstammen drabbas av ett nytt stort sjuk-
domsutbrott. Och jägarna har idag inga resurser, 

vare sig när det gäller kunskap eller antal jägare, 
att plötsligt hantera en stam med flera tusentals 
sjuka sälar.  

Myndigheterna måste ta ställning. Antin-
gen fortsätter vi att ha en jättestor stam 
som emellanåt havererar på grund av 
sjukdomar och som får till följd att tusen-
tals sälar flyter i land på badstränderna. 
Eller så försöker vi förvalta våra sälstam-
mar, återupplivar de gamla jaktkunska-
perna och får balans i sälbeståndet utan 
dessa dramatiska upp- och nedgångar.

Det senare innebär att jägarna på allvar skulle 
kunna koncentrera sig på att ta till sig kunska-
perna om säljakten igen. Vilket inte är något som 
görs i en handvändning. En förvaltning skulle  
kunna leda till friskare sälar, minskade skador på 
fiskeredskapen och fler duktiga säljägare.

daniel ligné

När EU införde ett förbud mot handel med 
sälprodukter infördes samtidigt ett undantag, 
som gjorde det möjligt att fortsätta sälja svenska 
sälprodukter. En färsk WTO-dom hotar dock
möjligheten att ta tillvara sälar och strider mot 
etiken i all jakt.

Agerandet från EU upplevs skenheligt ur ett 
hållbarhetsperspektiv och nu är det upp till de 
blivande europaparlamentarikerna att stå upp för 
den svenska viltförvaltningen. Efter att Kanada 
och Norge överklagat förbudet har WTO (World 
Trade Organization) prövat fallet. 

Resultatet blev att EU har rätt att införa begrän-
sande regler med hänvisning till djurskyddet. 
WTO menar vidare att undantaget som rör 
småskalig försäljning från ursprungsbefolkning 
och skyddsjakt är diskriminerande.

 – Problemet och bristen är att WTO inte tar 
hänsyn till ett hållbart brukande eller etik i sitt 
beslut. Dessa frågor är oerhört viktiga för oss i 
Svenska Jägareförbundet, säger Bo Sköld, gener-
alsekreterare i Svenska Jägareförbundet.

daniel ligné
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”En börJan till En förändring
 av art- och habitatdirEktivEt”

Den 10 juni undertecknades initiativet ”Coexistence between 
People and Large carnivores” av EU:s miljökommissionär 
Janez Potocnik. Innehållet tar upp hur alla parter runt rov-
djuren ska agera för att minska konflikterna. Den europeiska 
jägarfederationen FACE är en av alla de parter som skrivit 
under initiativet. Svenska Jägareförbundet är medlem i FACE.

– Kommissionens initiativ 
visar på att det finns ett 
behov av att skapa nya 
dokument som klargör hur 
Art- och Habitatdirektivet 
ska tillämpas och tolkas. 
Det pekar med all önskvärd 
tydlighet på de problem 
som uppstår när ett direktiv 
inte uppdateras och följer 
med i samhälls- och djur-
populationernas utveckling, 
säger Torbjörn Lövbom, 
ordförande i Jägareförbundets rovdjursråd. Initiativet klargör 
också att ”Guidelines on population level management of 
large carnivores in Europe” ska användas för tolkning av Art- 
och Habitatdirektivet. Eftersom hela den svenska rovdjurs-
förvaltningen är byggd utifrån ”Guidelines” innebär det en 
öppning för ett nationellt självbestämmande i rovdjursfrågan.

– Det står uttryckligen också i det undertecknade initiativet 
att rovdjursförvaltningen ska ta hänsyn till regionala och 
lokala förutsättningar. I Sverige har vi stora erfarenheter av 
detta. Viltförvaltningsdelegationerna har skapat en bra grund 
för regionala erfarenheter som EU kan ta del av. Det gäller 
framför allt att föra ned besluten närmare de som berörs, 
säger Torbjörn Lövbom.

– Dagen när EU behöver göra om Art- och Habitatdirektivet 
kommer allt närmare. Och vi kommer göra allt i vår makt 
för driva på den processen. Det måste bli enklare att kunna 
förvalta en rovdjursart, säger Torbjörn Lövbom.

daniel ligné

natUrvårdSvErkEt har 
inrättat Ett klövviltSråd

Naturvårdsverket har från och 
med i år inrättat ett klövviltsråd 
för att få vägledning i hur man 
ska arbeta med klövviltsförvalt-
ningen. Jägareförbundets repre-
sentant i rådet är undertecknad. 

Rådet har hittills haft två möten 
och bland annat kommit fram till 
att målet i ett kronskötselområde 
enligt lagen inte kan vara att 
skjuta bort kronhjortarna helt. 

En annan viktig uppgift för rådet 
är att stödja Naturvårdsverkets 
pågående översyn av den nya 
älgförvaltningen. Översynen ska 
vara klar den 15 februari 2015 
och runtom i landet kommer 
nu älgförvaltningsgrupperna att 
kontaktas av utredarna för att ge 
sin syn på förvaltningen.

daniel ligné
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