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Varför deltar förbundet i WWf:S förtroenderåd?

Under många år har Svenska Jägareförbundet tillsammans med 
stort antal andra organisationer suttit med i Världsnaturfon-
dens förtroenderåd. Nu ifrågasätts deltagandet på olika sajter 
med hänvisning till hur WWF har agerat i rovdjurspolitiken – 
främst då med avseende på vargförvaltningen.

Att sitta med i förtroenderådet och möta WWF:s ledning vid 
olika tillfällen gör att vi direkt kan diskutera exempelvis rov-
djursproblematiken, men även många andra frågor. 

Vi tror helt enkelt på dialog även om man har andra 
åsikter än vi. Förbundsstyrelsen har i hittills sett mer 
fördelar med att sitta kvar, än att ställa sig utanför.  
Generellt överväger vi alltid i vilka sammanhang vi 
väljer att ingå i, vilket gjorts även i det här fallet.

Läs mer på http://jagareforbundet.se/aktuellt/forbundsny-
heter/2014/08/varfor-deltar-forbundet-i-wwfs-fortroenderad/
Läs också en interju med WWW:s naturvårdschef Peter 
Westman på http://jagareforbundet.se/aktuellt/forbundsny-
heter/2014/08/wwf-vill-hitta-losning-pa-vargproblematiken/

Bo Sköld

branden och jakten

Den stora branden i Västman-
land påverkar naturligtvis 
jakten och jägarna i området. 
Jägarna rekommenderas av 
länsstyrelsen att gå in på www.
krisinformation.se för att hela 
tiden kunna följa gällande karta 
över det avspärrade området. 

Jägareförbundet kommer också 
att ha ett möte i Västerfärnebo 
med alla jägare, markägare, 
länsstyrelsen, med flera den 15 
september för att diskutera vilt-
förvaltningen i området. Man 
kommer också att lyfta frågan 
om att bjuda in de drabbade 
jägarna till gästdagar under 
detta år för att de ska få några 
jaktdagar i alla fall.

Inför jakten spelar Jägareför-
bundet och Viltdata.se en 
betydande roll i samordningen 
och hur information sprids till 
jägarna.

Madeleine Lewander

fokuSprojekt älg

Under sommaren har vi sammanställt det mesta av tillgäng-
liga data om det nya älgjaktssystemet. När, var och hur skjuts 
älgarna? Hur väl stämmer planerna med mål och faktiskt av-
skjutning? Vad tycker våra representanter i älgförvaltnings-
grupperna om det nya systemet? Vad går våra fällavgifter till? 
Och mycket mer…

Detta är den största genomlysning av vår svenska älgförvaltning 
som någonsin gjorts och en första avrapportering av resultaten 
var på älgseminariet på Öster Malma den 28 augusti. Utifrån 
de fakta som framkommer från denna genomlysning är det nu 
dags för organisationen att fundera över vilka förändringar vi 
vill se i älgförvaltningen. Under hösten kommer vi därför att 
fokusera på en dialog med länsföreningar och medlemmar där 
vi bestämmer oss för vad vi vill.

Daniel Ligné
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jakt populärt i radio, tV och böcker

Jakt och tillvaratagande är ett populärt ämne i dessa tider, 
inte bara för jägare. Med start 1 september kl 10.35 sänder 
till exempel radions P1 en ny serie om jakt i fyra delar under 
rubrikerna mat, makt, historia och känsla. Till hösten kom-
mer också TV-serien På jakt med Lotta och Leif att visas i 
TV:s ordinarie programtablå. De sju delarna visades först på 
SVT Flow under våren och blev en formidabel succé.

I bokhandeln kan man i höst hitta inte mindre än tre böcker 
om jakt: Att döda ett djur – Jakt och vilt i Sverige av Pontus 
Hammarlund (Natur & Kultur), Happy Hunting – Om jakt, 
 jägare och jyckar av Fredrik Lundberg (Norstedts) och Jakt 
– så går det till av Christine Hansson (ICA bokförlag).  På kok-
boksfronten kommer Laga vilt – snabbt och enkelt av Carina 
och Ulrika Bryding (Semic bokförlag) och Vildsvin – 52 utsök-
ta rätter från tryne till svans av Mikael Axell och Frida Ernsth 
(Massolit förlag). Nämnas kan också att tidskriften Hemslöjds 
i oktober har Tema Hela djuret. ”Skinn, fjädrar, tagel horn 
och ben. Hemslöjd pratar med dem som vet hur man tar vara 
på hela djuret. Vi synar svinn och slöseri i svensk djurhåll-
ning och lär oss bästa sättet att flå en bäverfot.”

Att jakt är intressant för media märks också att Jägareför-
bundets älgseminarium torsdagen den 28 augusti nämndes 
i både P1:s Godmorgon, världen! och tidningen Fokus kalen-
darier över intressanta saker som händer under veckan. 

Christina Nilson-Dag

den Vilda maten del 2 

Nu finns en ny dvd med instruk-
tionsfilmer om styckning av älg, 
vildsvin och hjortar i webbutiken 
på hemsidan. Speltiden är totalt 
2 timmar och 44 minuter. Studie-
främjandet producerar studie-
handledningen som kommer att 
finnas att hämta hem från hem-
sidan senare i höst.

Styckningsfilmerna kommer 
senare i höst också att erbjudas 
på e-jakt och där blir det möjligt 
att via mobil och läsplatta se hur 
man kan ta ut varje stycknings-
detalj för sig. Tanken med den 
versionen är att du ska kunna
uppdatera dig när du står vid 
styckbordet och glömt var en
detalj sitter och hur den kan tas 
ut. Filmen kostar 185 kronor.   

Ulf Johansson

© Svenska Jägareförbundet och PANTHEON Film & Fotografi AB 2014
Allt material på denna DVD är skyddat enligt lagen om upphovsrätt, all kopiering är förbjuden. Missbruk beivras.

Styckn
in

g av klövvilt

Materialet till ”Den Vilda Maten” har tagits fram på initiativ av Svenska 
Jägareförbundet och är en serie filmer med fokus på ett korrekt och 
hygieniskt tillvaratagande av klövvilt. Syftet är att ytterligare öka kvali-
tén och höja statusen på ”Den Vilda Maten”. Filmerna inspirerar till ett 
bra tillvaratagande och således ett ännu bättre livsmedel. ”Styckning av 
klövvilt” är den andra delen i serien Den Vilda Maten.

Studiehandledning till filmerna finns att hämta gratis på Jägareförbun-
dets hemsida www.jagareforbundet.se/utbildning

Hjortdjur
Styckning av älg och större hjortar   45 minuter
Styckning av lår på bänk    16 minuter
Finputs av framdelskött    13 minuter
Finputs av älgrygg    3 minuter
Finputs av bakdelskött    9 minuter
Styckning av mindre hjortar och rådjur  37 minuter

Vildsvin
Styckning av vildsvin    21 minuter
Styckning vildsvinslår    8 minuter
Finputs av mindre hjortar, rådjur och vildsvin 12 minuter

Total speltid: 2 timmar, 44 minuter.
Produktion: PANTHEON Film & Fotografi AB/Andreas Norin

Tidigare utgivna titlar
Tillvaratagande av klövvilt - 2013

etikprojekt Startar under höSten

Under hösten kommer etikprojektet att starta upp. Målet för 
året är att ta fram ett grunddokument med våra ”etiska rikt-
linjer” och att hitta arbetsformer för att fortlöpande hantera 
etiska frågor och dilemman inom vår svenska jakt. Under 
september kommer det skickas ut underlag till länsförenin-
garna om varför etikprojektet är viktigt och en uppmaning till 
diskussioner, detta kommer även ske inom personalorganisa-
tionen. Under ordförandekonferensen i november kommer 
diskussionerna fångas upp och arbetas in i etikprojektet.

Daniel Ligné
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jägarnaS ValkompaSS

Har du svårt att bestämma dig för vilket riksdagsparti som 
bäst matchar dina åsikter i jaktfrågorna? Den 26 augusti pre-
senterade Svenska Jägareförbundet sin valkompass där jägare 
kan få hjälp att hitta rätt. 

Det är långt ifrån alla medborgare som har lätt att hitta rätt 
riksdagsparti. För många människor är det vardagsfrågor och 
möjligheterna till sina intressen som ofta får en avgörande 
betydelse för hur  man lägger sin röst.

För många jägare är jakten en livsstil, något som man lever 
med under hela året. Det gör att just jaktfrågorna blir viktiga 
för dem. Jägarnas Valkompass är ett hjälpmedel för dessa 
människor att  hitta det parti som bäst motsvarar deras åsik-
ter i viktiga jaktfrågor.

Valkompassen är framtagen tillsammans med TT, som en-
gagerat samhällsvetare för att kvalitetsgranska innehållet och 
säkerställa att kompassen ger rätt svar.

Jägareförbundet arbetar hårt med att föra fram 
jägarnas syn på jakt- och naturfrågor. Valkompas-
sen är ett sätt att lyfta jaktfrågor i valet och hjälpa 
jägarna att göra sitt val av parti.

Jägarnas Valkompass finns att hitta på jagareforbundet.se.
Anders Grahn

debattartiklar inför Valet

Svenska Jägareförbundet har 
tagit fram tre olika debattartiklar 
som kommer att distribueras ut 
till länsordförandena. Detta är 
en del i arbetet med att proaktivt 
arbeta med opinionsbildning på 
läns- och regionnivå. Debattar-
tiklarna rör svårigheterna för att 
få skyddsjakt på varg, att viltkött 
är klimatsmart och att reglerna 
för småskalig försäljning av 
vildsvinskött bör ändras, samt 
att diskrimineringen av funktion-
shindrade jägare kan stoppas 
med några enkla förändringar av 
lagar och regler.

Magnus Rydholm

riktlinjer för annonSer

Efter en skrivelse till förbunds-
styrelsen från Jägareförbundet 
Södermanland har styrelsen 
beslutat om riktlinjer för an-
nonser. Den ansvarige utgivaren 
(för såväl hemsida som tidning) 
har i sin roll ansvaret att se över 
att annonser inte ger en felaktig 
bild av förbundet. Svenska Jä-
gareförbundets värdegrund ska 
vara ledande i bedömningarna. 
Annonser med följande budskap 
ska inte publiceras i någon av 
förbundets kanaler: Kränkande 
budskap, kriminellt eller olaglig 
verksamhet, pornografi/sex, 
politisk annonsering. Riktlin-
jerna är inget statiskt dokument 
utan kan uppdateras vid behov.

Magnus Rydholm
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anmälda jaktbrott ökar

Antalet anmälda jaktbrott ökar i Sverige. Men det är inte så en-
kelt att alla brott är knutna till faktiska jaktbrott. Det är tre olika 
faktorer som har lett till att de anmälda jaktbrotten ökar. Den 
viktigaste delen är viltolyckorna. Anmäls inte dessa till polisen 
så kategoriseras dessa som jaktbrott och det är där man kan 
hitta den stora andelen i ökningen. 

Därtill finns det kriminella ligor som ägnar sig åt illegal jakt, 
vilket hänger samman med höga priser för viltkött. Dessa ligor 
åker omkring och skjuter djur – ofta från bilen. Detta handlar 
inte om jakt utan är ren kriminell verksamhet. Tyvärr har man 
sett en ökning inom denna kategori.

Den tredje orsaken som påverkar statistiken är att anmälnin-
garna ökar rent generellt. Många människor anmäler saker som 
inte är olagliga, till exempel ett jakttorn som står nära en väg. 
Eftersom allt fler människor växer upp långt från naturen och 
därmed saknar förståelse för hur jakt bedrivs och hur lagarna 
ser ut anmäls företeelser som är lagliga. Någon ökning av fäl-
lande domar finns däremot inte.

Att de anmälda jaktbrotten ökar är därför inte ett mått på att de 
faktiska jaktbrotten ökar. För Svenska Jägareförbundet är det 
viktigt att tydligt markera att jakt ska bedrivas inom lagen. Och 
vi tar avstånd från allt annat. Men vi har också en väl utvecklad 
jaktetik, som många gånger ställer hårdare krav på jägaren än 
lagboken. Det tycker vi är en bra konstruktion.

Daniel Ligné

Valdebatt och älgrikSdag
under almedalSVeckan

Jägareförbundet deltog även 
detta år i Almedalsveckan. En 
av huvudpunkterna var en 
valdebatt där samtliga partier i 
riksdagen deltog. Partierna rep-
resenterades av de jaktpolitiska 
talespersonerna förutom (c) som 
skickade landsbygdsministern 
och (fp) som skickade parti-
sekreteraren. 

Det ställdes ett antal ja/nej- 
frågor vilket visade på skillnader 
mellan partierna. Frågor som 
kom upp var bland annat rov-
djursförvaltningen, allmänna 
uppdraget jaktlagsutredningen, 
och försäljning av vildsvinskött. 

En kortversion av debat-
ten finns här: http://jag-
areforbundet.se/aktuellt/
forbundsnyheter/2014/08/
se-kortversionen-av-jakt-
debatten-i-almedalen/

Under Almedalen ordnades 
även ”älgriksdagen”, en debatt 
mellan Jägareförbundet och 
skogsintressen. Istället för att 
som i de flesta andra debatter 
under Almedalen låta politiker 
debattera lät vi istället en poli-
tiker moderera seminariet. Även 
om det konstaterades finnas en 
del brister i det nya älgförvalt-
ningssystemet så behöver det ta 
sin tid för att låta förvaltningen 
hitta sina former innan man bör-
jar på en eventuell översyn.

Anders Grahn
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deltog på kretSårSmötet – Vann åteljakt

Jägareförbundet Uppsala län prövade vid kretsårsmötena i 
februari ett nytt grepp för att premiera de som deltagit på sitt 
kretsårsmöte. I och med att man närvarade på årsmötet var 
man automatisk med i ett lotteri om en vildsvinsjakt. Läns-
jaktvårdsföreningen hade köpt en åteljakt för tio personer på 
Jägareförbundet Region Mitts övningsmark i Forsmark. Alla 
länets 23 kretsar skickade in deltagarlistor från sina årsmöten 
till Märstakontoret och lagom till Länsårsstämman i april lot-
tades vinnarna fram.

Stämningen var mycket god den 12 juni när de tio jägarna sam-
lades i Forsmark och jaktvädret var det inget att klaga på, även 
myggen trivdes denna vindstilla kväll. Jaktvårdskonsulenterna 
Per Zakariasson och Stefan Holm var jaktledare och Länsföre-
ningens ordförande Staffan Ågren hälsade välkomna.

Efter en timslång teoretisk genomgång om jaktens förutsättnin-
gar samt handlingsplan vildsvin lottades åtelplatserna. Åtlarna 
intogs kl 20.00 och jakten skulle pågå fram till kl 23.30. Av de 
tio deltagarna fick åtta stycken se vildsvin på sin åtel. Totalt  
observerades drygt 100 vildsvin under kvällen, vilket är rekord 
för jaktmarken. Redan kl 21 sköts den första kultingen och när 
jakten avbröts kunde jaktledningen räkna in fem vildsvin. Det 
var tre mindre kultingar, 7-10 kg i slaktvikt och två galtar, un-
gefär två år gamla. Dessa vägde 36 respektive 40 kg i slaktvikt.

Alla deltagarna uppskattade Länsföreningens nya grepp att 
premiera deltagarna på kretsårsmötena och hoppades att detta 
lotteri permanentas åren framöver.

Stefan Holm

De tio åteljägarna lyssnar på när jaktledare Stefan Holm har genom-
gång av jaktens förutsättningar. Foto: Per Zakariasson

StyckSchema älg

Ett styckschema för älg finns 
nu att köpa i Jägareförbundets 
webbbutik. Det är en affisch på 
50x70 centimeter och kostar 
endast 25 kronor. Senare i höst 
kommer också ett styckschema 
för vildsvin.

Christina Nilson-Dag

ny broSchyr 
om nordiSk jakt

På det senaste styrelsemötet 
för Nordisk jägarsamvirke 
antogs en uppdaterad bro-
schyr om vår nordiska jakt. 
Broschyren beskriver jakten i 
de nordiska länderna och vad 
som gör den unik. Den ska 
bland annat spridas till besluts-
fattare inom EU.

Anders Grahn



Nyhetsbrev 23
29 augusti  2014

Stor, Stark 
och omtyckt

sid 6/12

ökat jakttryck på VildSVin
i haninge och tyreSö

I början av sommaren gick 
Jägareförbundet Stockholms län 
och Jägareförbundet Haninge/
Tyresö jaktvårdskrets ut med 
en gemensam skrivelse till jakt-
rättshavarna i Haninge kommun 
och Tyresö kommun där man 
uppmanade alla jägare att öka 
jakttrycket på vildsvin.

Lokalt har där vildsvinen på sen-
are tid ökat kraftigt. De har också 
varit nära bebyggelse samt på 
jordbruksmark. Ovanligt många 
kultingar har också observer-
ats. Detta sammantaget med de 
rapporter om lokala störningar 
gjorde att vi uppmanade alla 
jägare att vara aktiva i sin jakt på 
jordbruksmark, nära bebyggelse 
samt på övriga områden där vilds-
vinen ej är önskvärda. 

I skrivande stund vet vi att många 
jaktlag uppmärksammade detta 
och rapporter om att det jagats 
och fällts vildsvin på jordbruks-
mark kommer in. 

Per Zakariasson

Stort utbrott aV kaninpeSt i Skåne 

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, har under som-
maren fått in ett flertal rapporter om sjuka och döda kanin-
er som tyder på att det pågår ett stort utbrott av kaninpest i 
Skåne. Rapporter har kommit från bland annat Ängelholm, 
Höganäs kommun, Åhus, Hässleholm och Kristianstad.

SVA efterlyser fler prover för att fastställa diagnosen från de 
olika orterna där sjuka och döda kaniner hittas. Kaninpest 
drabbar både vilda och tama kaniner. Läs mer på http://
www.sva.se/sv/Djurhalsa1/Vilda-djur/Viltsjukdomar/Kanin-
pest/Utbrott-av-kaninpest-i-Skane-lan/

Daniel Ligné

kartläggning aV dVärgbandmaSken

Jägareförbundet har under drygt ett år, via länsföreningar 
och kretsar, försökt samla in rävspillning till Statens Veter-
inärmedicinska anstalt, SVA, för att kartlägga förekomsten 
av rävens dvärgbandmask. 

Insamlingen har gått bra i några län och inte alls fungerat 
i andra. Här kan du se hur insamlingen gått i din kom-
mun: http://www.sva.se/sv/Djurhalsa1/Zoonoser/Ravens-
dvargbandmask/?lid=34300

Till dags dato har cirka 2 000 av 4 000 prover kommit in. 
Därför gör vi under hösten en satsning för att få in mer 
prover från de områden där insamlingen gått dåligt.

Daniel Ligné

foto: NikLAS LiLJeBäCk

foto: tHoMAS oHLSSoN
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VildSVinSbarometern
lanSeraS till höSten

I början av hösten lanseras 
Jägareförbundets nya satsning 
”Vildsvinsbarometern”. Denna 
barometer kommer att finnas 
tillgänglig via vår hemsida och ge 
jägarna i vildsvinslänen råd om 
avskjutning och utfodring, ”gasa 
eller bromsa”. 

Rådgivningen baseras på jä-
garnas och markägarnas rap-
porter om läget i skog och gröda, 
trafikolycksstatistik, väder och 
data om ollonförekomst med 
mera. Våra jaktvårdskonsu-
lenter gör sedan varje månad en 
bedömning av läget och ger råd 
ut till förvaltarna.

Daniel Ligné

nyheter från mårdhundSprojektet

Mårdhundsprojektet har under 2014 fortsatt sitt arbete med 
oförminskad styrka. Under vår och försommar har äldre 
viltkameror kompletterats med nya MMS-kameror vilket har 
effektiviserat förvaltningen. 

Första halvåret 2014 har cirka 40 djur oskadliggjorts i Norr-
botten, vilket även utgör en stor andel av de djur som kun-
nat bekräftas av projektet. Den subjektiva uppfattningen hos 
fältpersonalen är att mårdhundskontakterna har varit färre 
denna vår/sommar än tidigare år, men det varma vädret kan 
ha medfört att djuren legat mer stilla än tidigare år och på 
så sätt gjort dem svåra att upptäcka. 

I början av augusti sköt en jägare en mårdhunds-
valp i Burträsk i norra Västerbotten. Detta är den 
första dokumenterade föryngringen söder om 
Norrbotten och projektet arbetar nu intensivt med 
att finna resten av den förmodade kullen och föräl-
dradjuren. 

En objektiv uppskattning av populationens utveckling kom-
mer att genomföras under hösten då det fasta kamerasys-
temet i Tornedalen har utvärderats. Hittills pekar dock alla 
tecken på att den intensiva förvaltningen nu börjar påverka 
mårdhundspopulationen negativt.

För ett par veckor sedan lanserades även mård-
hundsprojektets Facebook-sida vilken fått ett stort 
genomslag på mycket kort tid. 

Besök gärna sidan för att se vad som händer i projektet. 
https://www.facebook.com/pages/M%C3%A5rdhundsprojek
tet/1514236148809991?fref=nf.

fredrik Dahl

efterlySning
mer material till 
de lokala Sidorna!
 
Det är lite dåligt med mate-
rial på Svensk Jakts regiona-
la sidor från flera editioner, 
så passa på att fylla på med 
nyheter från ditt län! 

Text och eventuell bild 
skickas till daniel.sanchez@
svenskjakt.se Det är dead-
line den 15:e varje månad, 
och då publiceras materia-
let i nästa månads tidning.

Svensk Jakts redaktion
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perSonalmöte på öSter malma

Den 18 och 19 augusti samlades all personal på Öster Mal-
ma för att starta upp höstens arbete. Generalsekreterare 
Bo Sköld berättade om de preliminära verksamhetsmålen 
för 2015, lyfte upp arbetet med värdegrunden, förklarade 
målstyrning och gick igenom det nya arbetssättet. En an-
nan viktig aspekt av personaldagarna var att träffas och 
umgås. Därför innehöll agendan såväl arbetsuppgifter, 
som aktiviteter för att bygga laget och en trevlig middag. 

– Att alla samlas precis när semestern är slut känns som 
en bra upptakt inför höstens- och kommande års arbete. 
Det är både roligt och nyttigt att få träffas och prata med 
varandra i en avslappnad miljö. Det är kanske ännu vikti-
gare att träffas nu när vi genomgått en ganska tuff period 
av förändring tjänstemannaorganisationen och är på väg 
mot nya mål. Personaldagarna kändes bra och var upp-
skattade, nu ser vi fram emot hösten med både jakt och 
hårt arbete, säger Bo Sköld.

Magnus Rydholm

nya medarbetare

Svenska Jägareförbundet genom-
förde en omorganisation strax efter 
årsskiftet. Redan tidigare fanns det 
vakanser på några tjänster i södra 
Sverige. Efter en intensiv rekryter-
ingsperiod har förbundet nu anställt 
fyra nya medarbetare i region syd.
I Hallands län kommer Fredrik Jons-
son bli länsansvarig jaktvårdskonsu-
lent. I Jönköpings län blir det Jesper 
Einarsson. Som administratör till 
det nya kontoret i Kalmar har Maria 
Augustsson anställts. 

Även verksamheten vid Agusa vilt-
hägn har fått ett tillskott, Mikael 
Wilhelmsson har påbörjat en halv-
tidstjänst där som viltvårdare.

Jihm forsberg

foto: MARtiN käLLBeRG
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träff för älgforSkare 
från norden

13–15 augusti hölls det årliga 
Fennoskandiska älgforskar-
mötet. Mötet hölls på Ekenäs 
i Södermanland. 23 forskare 
diskuterade bland annat teman 
som foderbehov, inventerings-
metoder och samförvaltning 
med annat klövvilt. 

Älgforskningen i Sverige, Norge 
och Finland är stark interna-
tionellt sett. Alla tre länderna har 
flera forskargrupper som arbetar 
med älgen utifrån olika perspek-
tiv, och finansiering av forskning 
på vårt viktigaste vilt har så långt 
varit relativt god. 

Ändrat klimat, ändrade former 
för markanvändning och väx-
ande stammar av andra klöv-
vilt och rovdjur gör dock att vi 
behöver fortsatt forskningsfokus 
på älgen.

Under exkursionen togs framför 
allt frågor som rör samförvalt-
ning av älg med övrigt klövvilt 
upp. Det råder ingen tvekan om 
att man i delar av Södermanland 
inte kan förvalta älgen utan att ta 
hänsyn även till tätheterna och 
betestrycken från framför allt 
dov- och kronvilt.

Årets möte finansierades genom 
generöst bidrag från Oscar och 
Lilli Lamms minne. Nästa år 
kommer hålls mötet i Finland.

fredrik Widemo

hundträning i hägn

Att träna och testa sina jakthundar i hägn börjar bli populärt 
och etablerat. Främst är det vildsvins- och björnhundar som 
jägarna vill testa. Därför ser vi nu hur flera nya hägn etabl-
eras, av varierande kvalitet. 

Förbundet bedriver testverksamhet på vildsvin i Agusa och 
på björn i Junsele. Dessutom samarbetar vi med Boda i 
Östergötland där en stor anläggning för träning och test av 
vildsvinshundar finns. 

Eftersom denna verksamhet nu är etablerad och intresset 
ökar snabbt kommer förbundet att starta upp ett projekt för 
att kartlägga lämpliga testformer och testhägn.

Daniel Ligné

face håller möte

Den 4 september håller FACE möte i Legal Affairs Working 
Group i Bryssel. På agendan står bland annat Århuskonven-
tionen och hur denna implementerats i medlemsländerna 
rörande miljöorganisationers talerätt i jaktliga frågor. Från 
Svenska Jägareförbundet deltar undertecknad.

ola Wälimaa
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För att få en så bra planeringsprocess kring 
mål och budget har förbundet under ett par år 
arbetat med att ändra planeringsprocessen av 
verksamheten. Grafiken här ovan beskriver hur 
årsplaneringen ser ut. 

På förbundsstyrelsens augustimöte godkändes 
preliminära verksamhetsmål för 2015. De pre-
liminära målen ska användas för planeringen i 
länsföreningarna och personalorganisationen. 
Styrelse med generalsekreterare förbehåller sig 
rätten att göra justeringar utifrån hur budget-
processen ser ut. Därför beslutas såväl budget 
som verksamhetsplan 2015 först i december.

Nu när de preliminära verksamhetsmålen är 
fastställda kommer de fyra olika funktionerna i 
förbundet ( Jakt och viltförvaltning, Opinionsbild-
ning och kommunikation, Medlem och marknad, 
samt Utbildning) bryta ned målen. 

Detta ska göras i fyra olika funktionsplaner som 
ska beskriva hur målen för respektive funk-
tion ska uppfyllas, vilka aktiviteter som ska 
genomföras och när de ska göras. Därtill krävs 
det samordning mellan funktionerna eftersom 
många uppgifter spänner över flera olika verk-
samhetsområden. Detta är en nyhet för i år.

Funktionsplanerna ska leda till en bättre pla-
nering, för såväl budget som resursplanering i 
förbundet. Därtill finns också en tanke om att 
planera in proaktivitet för att säkerställa detta 
förekommer i den dagliga verksamheten.
Funktionsplanerna ska vara färdiga till första 
oktober.

Naturligtvis ska de vanliga länsvisa och regionala 
verksamhetsplanerna göras och samordnas med 
funktionsplanerna, så att allt arbete hänger ihop.

Magnus Rydholm

preliminära VerkSamhetSmål antagna – dagS att göra funktionSplaner



foto: MALoU kJeLLSSoN

Nyhetsbrev 23
29 augusti  2014

Stor, Stark 
och omtyckt

Seminarium om älgjakt och förValtning

Torsdagen den 28 augusti hölls ett stort älgsemi-
narium på Öster Malma. Hur fungerar den nya 
älgförvaltningen i Sverige? Det var frågan som 
skulle besvaras. Och den sammantagna bilden av 
det nya älgjaktssystemet är att det fungerar rätt 
bra, även om det finns delar som kan bli bättre.  

När det nya systemet skulle sjösättas fanns det 
ett antal förändringar som skulle få genomslag. 
Göran Bergqvist gick pedagogiskt igenom inten-
tionerna.
 • Förvaltningen skulle bli adaptiv. Och det visar 
undersökningarna också att den blivit, i alla fall 
på nivån älgförvaltningsområden. Däremot finns 
inte samma förutsättningar för älgskötselom-
råden, eftersom de inte har någon möjlighet att 
anpassa avskjutningen. 
• Det skulle bli kostnadseffektivt. Här har myn-
digheterna misslyckats. Fällavgifterna har ökat 
med nästan 40 procent. Dessa går främst till 
länsstyrelsernas administration. 
• Markägarnas position skulle stärkas, och så har 
det blivit. Förklaringen till att planen för älgstam-
men ser ut som den gör hänvisas i hög grad till 
omsorg om skogen.

Fredrik Widemo har analyserat de undersöknin-
gar som finns som rör jägarnas och markägarnas 
attityder till älg och skog. En undersökning från 
2009 visade att jägarna ville ha mer älg. Detta 
har förändrats till 2013 när jägarkollektivet mer 
tyckte att stammen var på lagom nivå. Det man 
ska komma ihåg är att det finns väldigt stora re-
gionala skillnader, beroende på hur älgstammen 
ser ut, påpekade Fredrik Widemo. Även de priva-
ta markägarna har gått från att tycka att älgstam-
men varit för stor till att den är lagom stor.

Har vi då tillräckligt med data för att kunna göra 
bra uppskattningar om älgstammen? När det 
gäller avskjutningen så rapporteras älgavskjut-
ningen på ett bra sätt. Däremot uppfyller spilln-

ingsinventeringen knappast behovet. Det är bara 
44 procent av Älgförvaltningsområdena som 
gjort en spillningsinventering mellan 2011 och 
2013. Det positiva är att det blir bättre. Ett annat 
instrument är kalvvikter. Och här rapporteras en 
hög andel in så underlaget räcker för att kunna 
se trender.

Göran Bergkvist förklarade att en av de saker 
som överraskade honom i arbetet med att ta 
fram underlag till seminariet var när älgarna 
sköts. Under de första fyra veckorna skjuts hälf-
ten av älgarna. Efter elva veckor har 90 procent 
skjutits. Vi trodde att fler sköts under de två 
första veckorna. En annan intressant siffra är att 
tre procent av älgarna fälls i februari.

Därtill höll Jens Henricson och Kristoffer Sa-
num från Sveriges Zoologiska konservatorer ett 
fördrag om deras verksamhet. Christina Nilson-
Dag från Jägareförbundet berättade om viltmats-
trenden, Kjell Danell gjorde en historisk älgresa 
från 1600-talet och fram till idag. Dagen avsluta-
des sedan med en diskussion om älgförvaltnin-
gens framtid. Ronny Löfstrand från Sveaskog, 
Daniel Ligné från Jägareförbundet och Kristina 
Gustavsson, jaktledare från Norrbotten, svarade 
på frågor.

Dokumentation från älgseminariet kommer att 
läggas ut på hemsidan.

Magnus Rydholm

foto: keNNetH JoHANSSoN
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hälgeS Skapare larS mortimer har aVlidit

Svensk Jakts mångårige medarbetare Lars Mortimer har 
avlidit efter en tids sjukdom. Mortimer skapade den folkkära 
seriefiguren Hälge, som Svensk Jakts läsare kunnat följa i 
nästan ett kvartssekel. Lars Mortimer blev 68 år.

Tecknaren och serieskaparen Lars Mortimer föddes i Sunds-
vall och slog efter studieåren i Uppsala in på serietecknan-
dets bana. Mellan åren 1972 och 1977 arbetade han som 
redaktör för tidningarna 91:an och Knasen på serieförlaget 
Semic. 1978 gjorde Mortimers första egna serie debut: 
björnen Bobo och hans vänner Gnuttarna. Men det var med 
älgen Hälge och hans vänner – Blixten, Edvin, Ellen och 
Uffe, med flera – som Lars Mortimer blev känd för den breda 
publiken.

Älgen Hälge såg dagens ljus i början av 1990-talet. 1991 pub-
licerades i Svensk Jakt de allra första seriestripparna med 
den underfundiga sextaggare som sedan dess roat så många 
människor – jägare som icke-jägare.

I Svensk Jakt nr 10 publiceras en längre artikel till minne av 
Lars Mortimer.

Martin källberg

dubbla medlemSkort

Vi ber om ursäkt! De medlemmar 
som har autogiro med månadsvis 
dragning av medlemsavgiften har 
fått ett extra medlemskort. Det 
är cirka 3 000 medlemmar som 
råkat ut för detta. Det tryckeri 
som gör medlemskorten tar hela 
kostnaden för dessa medlemskort 
och det belastar alltså inte Svenska 
Jägareförbundets ekonomi.

Om du har fått ett extra medlems-
kort behöver du inte göra någon-
ting mer än att eventuellt kasta det 
(om du inte vill ha ett i reserv!).

Helena Schnackenburg

Studie om jaktacceptanS 
hoS partiernaS Väljare

Jägareförbundet har av SIFO 
beställt en studie om hur de 
olika partiernas väljare förhåller 
sig till jakt. 86 procent av de till-
frågade accepterar jakt, en siffra 
som motsvarar tidigare studier. 

När man tittat på de enskilda 
partiernas väljare så är det miljö-
partiets och folkpartiets väljare 
som överraskar. För bägge parti-
erna överstiger acceptansen 90 
procent. Siffrorna är en över-
raskning, framförallt för att 
miljöpartiets inställning i olika 
jaktfrågor inte alltid varit särskilt 
positiv. Kanske dags för partiet 
att ändra inställning till jakten?

Anders Grahn
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