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kunSkap om viltkött SpridS till handeln

Svenska Jägareförbundet har fått medel från Jordbruksverket 
och "Sverige det nya matlandet" för att sprida kunskap om 
viltkött. Målgruppen är de köttansvariga i handeln så att de i sin 
tur kan föra vidare informationen till konsumenter.

I projektet ingår att genomföra endagskurser, så kallade Viltlab, 
där de får vara med om styckning av vildsvin hos styckmästare 
Pontus Eriksson, en inspirationsgivande lunch med matlagning 
under ledning av viltkocken KC Wallberg, genomgång av hur 
mattrenderna ser ut idag, vilttillgång, konsumentrapporter och 
idéer kring hur man kan lyfta fram viltköttet i butikerna på ett 
mer attraktivt sätt.

Första kursen har genom-
förts med tolv belåtna 
styckmästare från ICA. 
Ytterligare tre kurser ska 
genomföras 2, 8 och 9 
oktober. Någon som vet 
någon som vill delta? Hör 
av er snabbt i så fall.

Christina Nilson-Dag

Seminarium om vilt- och 
viltförvaltningShiStoria

Måndagen den 27 oktober 
inbjuds alla intresserade till 
ett seminarium om vilt- och 
viltförvaltningshistoria på  
Öster Malma. Seminariet 
ansluter till den pågående 
produktionen av boken Vilt, 
människa, samhälle – en åter-
blick. 

Seminariet är kostnads-
fritt men deltagarna 
betalar sin egen lunch 
(120 kronor).

Rubriker under dagen: Land-
skapets förändringar (Urban 
Emanuelsson, SLU), Viltsjuk-
domar (Torsten Mörner, SVA), 
Jakthundar (Staffan Thorman), 
Jakt och jägare i främmande 
länder (Susanna Lidström, 
KTH), Kvinnor i jakten (Anja 
Kjellsson, Svenska Jägareför-
bundet), Jakten och vetenska-
pen (Sverker Sörlin, KTH), Den 
lägre utbildningen (Hans von 
Essen), Den högre utbildningen 
och forskningen (Roger Berg-
ström).

Tid: Måndag 27 oktober kl 
10-15. Anmälan till: anmalan@
jagareforbundet.se. Ange 
eventuella önskemål om spe-
cialkost. Rubricera mailet "Vilt-
historiskt seminarium" samt 
uppge namn i mailet.

Christina Nilson-Dag

Foto: LeNa RuNaR
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licenSjakt på varg

Naturvårdsverket har färdigställt 
nya föreskrifter för länsstyrels-
ens beslut om licensjakt på varg. 

Gunnar Glöersen, rov-
djursansvarig på Svenska 
Jägareförbundet, är för-
siktigt positiv: ”Det finns 
detaljer som måste tydlig-
göras. Men det går absolut 
att jaga varg med de nya 
föreskrifterna”. 

En längre intervju med Gunnar 
Glöersen och mer om förskrifter-
na finns att läsa på Svensk Jakts 
hemsida http://svenskjakt.se/
Start/Nyheter/2014/09/foreskrift-
er-for-licensjakt-pa-varg-klara/

Det som händer framöver är att 
efter att länsstyrelsernas förslag 
till miniminivåer för varg har 
lämnats till Naturvårdsverket 
(senast 22 september) planerar 
Naturvårdsverket att fastställa 
miniminivåer för varg i mitten 
av oktober. I slutet av oktober 
planerar Naturvårdsverket att 
fastställa en förvaltningsplan 
för varg och ska också då fatta 
beslut om att delegera rätten att 
beslut om licensjakt efter varg 
till länsstyrelser inom de rov-
djursförvaltningsområden där 
antalet föryngringar överstiger 
de fastställda miniminivåerna.  

Föreskrifterna för länsstyrelsens 
beslut om licensjakt på varg ska 
träda i kraft den 27 oktober.

olle olsson

SkyddSjakt på varg
 
Under sommaren och hösten har det varit ett rekordstort 
antal angrepp på tamdjur. Länsstyrelserna har nu äntligen 
börjat reagera och har beviljat skyddsjakter. Några har över-
klagats av miljöorganisationer, men i de flesta fall har läns-
styrelsernas beslut stått fast. Just nu pågår skyddsjakt på en 
skadegörande varg i Skåne-Kronoberg och på tre vargar i tre 
områden i Värmland. En varg får fällas i vart och ett av de tre 
områdena. Dessutom har länsstyrelsen i Örebro tagit beslut 
om skyddsjakt på en varg som angripit får. Det är egentligen 
en geografisk utökning av ett av de tre områdena där skydds-
jakt redan bedrivs på Värmlandssidan.

Av de fyra vargarna som tillstånden avser har en 
fällts (onsdag 24 september i Värmland). Skyddsjakt 
på barmark är svårt om synobservationer saknas. 
Jägare sitter på pass på strategiska ställen i gryning 
och skymning helt utan ersättning. Av förståeliga 
skäl tröttnar många efter den första veckan.

Intresserade hundförare överväger att skaffa stövare/plottar 
som kan användas för vargjakt. De vill dock ha garantier från 
ansvariga myndigheter att hundjakt på varg fortsatt tillåts 
och vill även att hundträningstider för ändamålet införs. Mot 
bakgrund av de stora svårigheter som vargjakt på barmark 
innebär bör frågan utredas vidare och förslag läggas om sär-
skild hundträningstid för varg.

Gunnar Glöersen

exploSiv tillväxt för SvenSkjakt.Se

Antalet besökare ökar i oerhört snabb takt för svenskjakt.se. 
Från jaktårets början den 1 juli har antalet unika besökare 
ökat med drygt 300 procent jämfört med samma tidsperiod 
förra året. Men unika besökare menas hur många webbläsare 
som använts när de besökt sajten. Som unik besökare räknas 
du alltså bara en gång – trots att du kanske besökt vår sida 
100 gånger med din dator eller mobil. Sajten är snart uppe 
i en miljon besök sedan 1 juli. Med besök menas varje gång 
någon besöker hemsidan. Tipsa Svensk Jakts webbredaktion 
genom att mejla webbredaktionen@svenskjakt.se
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621 elever i umeå Smakade på rökt kanadagåS 

Den 10 och 11 september fylldes campusområdet kring Umeå 
universitet och Sveriges lantbruksuniversitet med 1  769 
skolelever fördelat på 88 klasser i årskurs 4-6. Arrangemanget 
Jorden och Skogen i stan anordnas för att väcka intresse hos 
barn och ungdomar för de gröna näringarna. LRF, Lantbru-
karnas riksförbund, samordnar Jorden och Skogen i stan 
tillsammans med 25 andra organisationer. 

Det var sjätte året som Jägareförbundet Västerbotten och 
Jägareförbundet Umeå hade en station där eleverna fick 
använda sina sinnen. Barnen skrev ner sina upplevelser om 
vad de hade sett, hört, luktat, känt på och smakat på i tältet 
som var fyllt med skinn från kronvilt, gråsäl, grävling, räv 
och mårdhund. Det fanns horn från älg, dovvilt och rådjur. 
Kranier från räv, ren och älg kunde jämföras med varandra. 
Eleverna gissade bajset från älg, tjäder, hare och järpe.

621 elever provsmakade på rökt kanadagås. ”Mm, det var 
jättegott”, var det spontana utropet från många av barnen. 
”Det är sådana gäss som bajsar på vår badstrand”, sade en 
pojke. ”Det är ju bra att man kan äta dem.”

anja Kjellsson

nätverk vill få
ut fler i naturen

Under vecka 37 var Naturvårds-
verkets nätverk Naturens år på 
Öster Malma. Ett 20-tal repre-
sentanter från olika naturorgani-
sationer kom och fick se anlägg-
ningen, äta viltlunch och därefter 
höra om Svenska Jägareförbun-
det. En konsult i sociala medier 
ledde diskussioner om användan-
det av nya kanaler i kommunika-
tionsarbetet.

Naturens år är ett 30-tal organi-
sationer som samarbetar kring 
att fler ska vara ute i naturen, se 
http://naturensar.se/

Under 2014 är det fokus på att få 
ut unga. Så om du har aktiviteter 
du vill marknadsföra på deras 
sajt – maila direkt till stina.soder-
qvist@naturvardsverket.se och be 
henne lägga ut din aktivitet.

Christina Nilson-Dag

Elever från 5A från Carlshöjdsskolan provar att blåsa i en pipa av rå-
djurshorn. I förgrunden hänger ett laxskinn och en påse av ett älgöra. 
Foto: Anja Kjellsson

tre Summeringar
från älgSeminariet

Missade du älgseminariet på Öster 
Malma den 28 augusti? På hem-
sidan kan du se tre av Svenska Jä-
gareförbundets medarbetare som 
medverkade vid arrangemanget 
summera det hela. http://jagare-
forbundet.se/aktuellt/forbundsny-
heter/2014/08/tre-summeringar-
fran-algseminariet/
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StockholmSbarn lärde Sig om jord och Skog

Årets upplaga av Jorden och Skogen i stan genomfördes på 
Berga Naturbruksgymnasium i Västerhaninge 9-11 september. 
Arrangemanget är ett samarbete mellan LRF Mälardalen och 
Berga Naturbruksgymnasium. Mellanstadieskolor i Stock-
holms län får en inbjudan och i år hade omkring 2 300 elever 
och deras lärare anmält sig. Ett antal organisationer, däri-
bland Jägareförbundet Stockholms län, ansvarar för varsin 
station. Vid besöket får eleverna lära sig mer om jordens och 
skogens kretslopp och uppleva den biologiska mångfalden 
som jord och skog erbjuder.

Jägarnas station som kallades ”Mer vild än tam”, beman-
nades av personal och förtroendevalda från Jägareförbundet 
Stockholms län och Jägarnas Riksförbund. På stationen fick 
klassen först en kort information om vad jakt är och varför 
vi jagar. Därefter fick eleverna möjlighet att titta och känna 
på skinn, horn, kranier, med mera. Vi berättade så mycket 
vi hann om de olika viltarterna och eleverna fick tillfälle att 
ställa frågor. Varför jagar man? Vilka djur får man jaga? Är 
vildsvin farliga? Är det gott att äta kråka? Elevernas frågor var 
många och ibland inte alldeles enkla att besvara… Besöket på 
stationen avslutades med ett smakprov av rökt älg- och vild-
svinskött. Mycket uppskattat av de allra flesta!

Henrik Falk

jaktlagSutredningen
– vad händer?
 
Inom kort kommer remissen 
angående Jaktlagsutredningens 
andra delbetänkande ut till läns-
föreningarna. Det rör arrenda-
torers jakträtt, åtelkameror och 
utfodring. Remissen kommer att 
diskuteras på höstens ordförande-
konferens och remissvaret ska 
vara inne på departementet senast 
den 1 december.

Den 3 oktober träffar förbundet 
Jaktlagsutredningen för att starta 
upp arbetet med nästa delbetän-
kande. Nu är det dags att se över 
jaktlagstiftningen och jakten på 
kronhjort. Från förbundet deltar 
Anders Iacobaeus, Bo Sköld, Ola 
Wälimaa och undertecknad.

Daniel Ligné

SkånSka jakthundar SökeS 

Har du jakthund och bor i Skåne? 
Då kan du få undersökt om den 
har parasiter. Samtidigt bidrar du 
till en studie som kartlägger vilka 
mag-/tarmparasiter och hjärt-/
lungparasiter som finns hos skån-
ska jakthundar. Senast 8 oktober 
vill SVA att du skickar in proverna. 
Instruktioner hittar du på SVA:s 
hemsida. Där kan du även läsa 
mer om hundens parasiter.
http://www.sva.se/sv/Diagnostik-
och-produkter1/Aktuella-analyser/
Hund1/Hundstudie_skanska_jakt-
hundar/

Daniel Ligné

En skolklass tittar lär sig mer om vilt och känner på skinn, horn och 
smakar på viltkött. Foto: Henrik Falk
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fjällgäSS med Sändare

Under sommaren 2014 märktes fem utsatta fjällgäss med sat-
ellitsändare. Nu kan du följa dessa sändarförsedda fåglar på 
hemsidan. Tanken med dessa sändare är få in data som vi kan 
använda för att utvärdera hur utsättningarna fungerar och i de 
fall utsättningsfågeln bildar flock med vilda fjällgäss så kan den 
bidra med kartläggning av den vilda populationens flyttning. 
 
Hemsidan inklud-
erar data från 
och med 31 au-
gusti 2014 men 
utsättningarna 
gjordes redan förs-
ta augusti. Vi har 
dock väntat med 
att visa sändar-
nas rörelser för 
att undvika att ge 
information om var häckningsområdet är. Sändarna uppdaterar 
sin position med några dagars mellanrum. Ibland kan det ta lite 
längre tid vilket beror på att batteriet måste laddas via solceller.

Sommaren 2014 blev tyvärr en sommar med få vilda fjällgäss 
i häckningsområdet vilket resulterade i att det blev svårt för 
utsättningsfåglar att hitta vilda artfränder att bilda flock med. 
Därför är det flera av sändarfåglarna som sökt sig till andra 
gåsarter under flyttningen. Vi vet dock, av tidigare erfarenheter, 
att detta inte behöver betyda att den inte hittar tillbaka och 
senare år ansluter till den vilda populationen.

Vi hoppas på att få hjälp av intresserade personer att 
kolla upp dessa fåglar! Om du lyckas hitta fjällgäss så, 
snälla, kontakta projektet genast (eller rapportera din 
observation på Svalan). 

Notera huruvida sändarfågeln har sällskap av andra fjällgäss, 
om de andra fjällgässen är märkta och om det är andra gåsarter 
i området. Allt är av intresse! Detta delprojekt är ett samarbete 
med ett tyskt forskningsprojekt som försöker kartlägga fjällgäs-
sens flyttning. Läs mer och för att gå till länken på http://jagare-
forbundet.se/projekt-fjallgas/foljsatellitsandare/

Niklas Liljebäck

älgarS hälSa
underSökS i Södra Sverige

Med hjälp av jägare på över en 
miljon hektar i södra Sverige 
ska viltforskare i höst samla in 
prover från minst 240 älgar. Ett 
av målen är att undersöka födo-
tillgångens betydelse för älgarnas 
kroppsvikt och hälsoläge.

”Målet är att få in prover från 
minst 40 älgar per älgförvalt-
ningsområde som ingår i projek-
tet. Så här långt har vi fått bra 
respons från jägarna, även om 
vi begär mycket”, säger Annika 
Felton, viltforskare vid SLU i 
Alnarp, som tillsammans med 
Jonas Malmsten vid SVA koordin-
erar insamlingen.

Syftet med forskningen är:
• Att studera födotillgångens 
effekter på älgarnas kroppsvikt 
och hälsa. 
• Att titta på älgarnas hälso-
tillstånd relaterat till skogs- 
skadorna. 
• Att utvärdera och förbättra 
Skogsstyrelsens foderprognoser. 

Projektet finansieras till största 
delen genom anslag ur Viltvårds-
fonden. Södra deltar också med 
medel och utöver SVA och SLU 
finns också Skogsstyrelsen i 
projektet.

Läs mer på http://svenskjakt.se/
Start/Nyheter/2014/09/algars-
halsa-undersoks-i-sodra-sverige/

Jan Henricson
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real camp öSter malma

Den 8-12 september var Realgymnasiet på Öster Malma. Det var 
Realgymnasiet i Nyköping som arrangerade det hela i samar-
bete med Jägareförbundet. Eleverna kom från Skåne i syd till 
Sundsvall i norr. Det var sexton elever, elva som läste inriktnin-
gen Äventyrsturism och fem som läste inriktningen Djurvård. 

Under veckan drillades eleverna i olika guidningstekniker samt 
de svenska djuren och den svenska naturen. Veckan avslutades 
med att eleverna parvis fick guida övriga elever och lärare inom 
ett ämne och en plats de själva samlat fakta omkring. Lärare 
från Realgymnasiet var David Bechtel och Anna Anbjer Persson. 
Från Jägareförbundet ansvarade undertecknad.

anders Broby

inSatSvecka om viltolyckor

Under vecka 39, 22-28 septem-
ber, pågår Nationella Viltolycks-
rådets insatsvecka mot viltoly-
ckor. Året insatsvecka handlar 
om kunskap. Alla behöver lära 
sig mer om de vilda djuren och 
deras beteende så vi kan undvika 
viltolyckor. 

Under veckan delas informa-
tionsmaterial ut i samband 
med trafikkontroller, vid olika 
köpcentra och andra mötesplat-
ser. Några polismyndigheter 
kommer att genomföra trafik- 
och hastighetskontroller på 
viltolycksdrabbade vägar och 
de regionala råden har kartlagt 
de fem mest viltolycksdrabbade 
vägsträckorna i varje län. Lan-
dets körkortselever får också 
information. Läs mer på http://
www.viltolycka.se/hem/

etikprojekt igång 
 
Jägareförbundets etikprojekt 
är nu uppstartat på allvar och 
ansvariga i respektive region är 
igång med arbetet. Ansvariga 
är Magnus Hansson i norr, 
Olof Nilsson i mitt och Thomas 
Ohlsson i syd. I första skedet 
samlas nu organisationens 
åsikter om de viktigaste etik-
frågorna att hantera in. Dessa 
sammanställs sedan för dis-
kussion om hur vi ska hantera 
dem på höstens ordförande-
konferens.

Daniel Ligné

Foto: aNDeRs BRoBy

årSmöte med face

Den 5 september höll FACE sitt årsmöte i Bryssel. Diverse frågor 
främst kring ekonomi, verksamhetsplanering och medlemmar 
avhandlades. Till ny medlem invaldes Europeiska Bågjägarför-
bundet. Även en del sakfrågor som bly, fågeldirektivet och valen 
till Europaparlamentet diskuterades. Från Jägareförbundet 
deltog Anders Grahn, Bo Sköld, Torbjörn Larsson och under-
tecknad.

ola Wälimaa
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jaktlunch med 
kvinnor i fokuS

Jägareförbundet bjöd den 
24 september in media och 
representanter för jaktbran-
schen på lunch, som TV-pro-
filen Lotta Lundgren lagade. 
Arrangemanget genomfördes 
på i Stockholm, där ett 70-tal 
personer samlades och lyss-
nade på samtal om jakt under ledning av Maria Rankka, vice 
ordförande i Svenska Jägareförbundet.

– Livet är för kort för att inte jaga, sade Lotta Lund-
gren och uppmuntrade till att börja jaga direkt, att 
inte vänta och fundera. Själv önskade hon att hon 
hade börjat jaga tidigare. 

Lotta Lundgren började jaga i samband med att hon deltog 
i TV-programmet På jakt med Lotta och Leif. Hon påpekade 
också hur individuellt man kan uppleva jakt, och hur olika 
jakten upplevs från individ till individ. Alla hittar sitt eget 
sätt att jaga på. Det är kanske därför det är så svårt att be-
skriva känslan av jakt, sade hon när hon lagade till pann-
kakor med stekt hjort (receptet finns på viltmat.nu).

Vi vill se fler kvinnor i skogen som jagar – och det 
går utmärkt att börja jaga även om man bor i en 
storstad och inte har någon pappa eller mamma 
som jagar, var ett budskap som alla enades om. 

Med på lunchen var också Alexandra Rudbeck, skyttein-
struktör, Evelina Åslund, arrangör av jaktresor för kvinnor, 
Anja Kjellsson, jaktvårdskonsulent och ansvarig för JAQT, 
kokbokssystrarna Brydling, Camilla Bentje, ny ordförande 
för Jägareförbundet Halland, Maria Silfverschiöld som tar 
vara på både kött och skinn i egna produkter, Yohanna 
Nilsson som även var huvudrollsinnehavare i en ny kortfilm 
om jaktens själ, Ewa Klingspor, jaktledare för ett kvinnligt 
jaktlag, Ulla Grefberg, JAQT Stockholms län, med flera. 

– Det finns många engagerade och kunniga kvinnliga 
företrädare för jakten, sammanfattade Christina Nilson-Dag 
från Svenska Jägareförbundet som arrangerat dagen.

värvningar av nya  
medlemmar till förbundet

Kampanjen för jaktåret 2013/2014 
är avslutad och presentkorten 
skickas som bäst ut till våra 
värvare på jägarskolorna. Över 
800 nya medlemmar värvades 
den här vägen! Som tack för 
hjälpen får värvarna 125 kronor 
per värvad, betalande medlem.

Vi har fortfarande drygt 40 
värvare som inte valt premie – 
presentkort hos antingen Jaktia, 
Jaguargruppen eller förbundets 
egen webbutik. Hör ni att någon 
saknar sitt presentkort, be dem 
höra av sig till undertecknad. 

Innevarande jaktår (2014/2015) 
har sin egen kampanj så fortsätt 
att värva medlemmar till förbun-
det. Ersättning och övriga villkor 
är desamma som tidigare. 

Numera lägger man in sina 
värvningar direkt på förbundets 
webbplats. Gå till www.jagarefor-
bundet.se och klicka på Logga in. 
Där hittar du en knapp, Värva ny 
medlem som du kan klicka på för 
att lägga in en värvning. Det går 
då iväg en avi med eposten till 
den värvade som själv bestämmer 
om han/hon vill betala medlems-
avgiften. De som värvas betalar 
endast halva medlemspriset 
första året. När den som du värvat 
har betalt, läggs den direkt till 
dina värvningar som du sedan får 
presentkort för i slutet av nästa 
sommar.

Helena schnackenburg

Foto: LeNa RuNaR
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framtidenS Skogar
diSkuteradeS

Den 10–11 september samlades 
ett fyrtiotal forskare och in-
tressenter i Vindeln för att dis-
kutera framtidens skogar och 
skogsbruk.

Inom forskningsprogrammet 
Future Forests studeras frågor 
om hur våra skogar ska skötas 
och fungera för att möta morgon-
dagens behov. Programmet 
finanseras av Mistra, SLU, Skog-
forsk och skogsnäringen. Pro-
grammet består av fyra delar: 
Framtidens skogsskötsel, Mark
och vatten, Klimatnytta och klima-
tanpassningar samt Skogens kon-
flikter. Programmet löper under  
sex år och avslutas under 2016.

Den första dagen ägnades till stor 
del åt möten i referensgrupperna, 
medan den andra dagen tillbrin-
gades i skogen. Gruppen besökte 
ett antal fältförsök där forskarna 
berättade om sina projekt och 
resultaten diskuterades. Frågor 
om blandskogar och kontinuitet-
skogsbruk diskuterades ur många 
aspekter, men forskarna studerar 
även, till exempel, hur det nya 
älgförvaltningssystemet fungerar 
ur ett konfliktperspektiv.

Från Jägareförbundet deltog 
Fredrik Widemo i referensgrup-
pen Skogens konflikter och Göran 
Bergqvist i referensgruppen Fram-
tidens skogsskötsel.

Daniel Ligné

aktiviteter på rådde gård 

Jägareförbundets länsförening i Södra Älvsborg har under 
sommaren varit aktiva på Rådde gård i Länghem som Jäg-
areförbundet arrenderar av Hushållningssällskapet .

Jägarstugan har rustats upp både inne och ute. Nytt kök och 
bättre möjligheter för konferenser, jägarskola och möten. 
Fasaden har rödfärgats. Viltvattnet på Rådde/Enets marker 
har restaurerats med nytt bräddavlopp.

I skogen har det röjts på passen och nya torn kommit på 
plats. Dessutom arbetar vi med att ställa i ordning ett antal 
pass med ökad tillgänglighet för jägare med funktionshin-
der. Under hösten anordnar vi jakter för jägarskolor, ung-
domar, JAQT samt jägare med utländsk bakgrund.

Lennart appelqvist

Ronny Fihn, Björn Larsson, Tryggve Svensson, Bosse Persson och 
Lennart Appelqvist i målartagen. Foto: Lennart Appelqvist

informativ efterSökSwebb

Är du intresserad av eftersök eller problemen som följer 
av viltolyckor? Svenska Jägareförbundet har nu förbättrat 
webbsidorna på dessa områden.
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bock- och fadderjakt i växjö
 
Under premiärdagen för årets bockjakt anordnade Jaktia 
i Växjö en minimässa. Efter morgonens jakt bjöds jägare 
på frukost utanför butiken och kunde sedan ta del av olika 
erbjudanden och prata med leverantörer. Jägareförbundet 
Kronoberg var givetvis på plats för att prata med jägare, 
värva medlemmar och mäta troféer. Tillsammans med 
Jägareförbundet hade Jaktia ordnat ett lotteri som gick ut 
på att om man anmälde sitt intresse för att vara fadder åt en 
jägarskoleelev under den kommande säsongen så fick man 
vara med i en utlottning av lite nyttiga jaktprylar. 

Fadderskap är något som vi jägare verkligen borde 
göra i större utsträckning. Inte bara för att det är 
ett bra sätt att få in nya jägare utan också för sin 
egen skull, då det är riktigt roligt att vara mentor 
för en sugen ny jägare. En uppmaning är att alla jä-
gare i tar med sig barn, ungdomar och/eller vuxna 
på jakt vid minst ett tillfälle under säsongen. 

Det fanns också möjlighet för bockjägarna att komma in 
med sina nyskjutna bockar för en preliminär bedömning.  
Dock kunde ingen nyskjuten bock uppvisas men däremot 
kom flera jägare med fjolårets troféer. Flera fina medaljbock-
ar mättes varav två guldtroféer. Dagens vackraste trofé hade 
Ida Svensson med sig som räckte till ett bra silver. Även ett 
par vildsvin och en kronhjort mättes in som brons.

 elias turesson 

fortSatt finanSiering av 
mårdhundSprojektet
 
Naturvårdsverket har tilldelat 
Mårdhundsprojektet åtta miljon-
er kronor under 2014 för projek-
tets verksamhet. Naturvårdsver-
ket har även för avsikt att under 
2015 och 2016 bidra till Mård-
hundsprojektet med högst åtta 
miljoner kronor årligen. Detta 
under förutsättning att Natur-
vårdsverket tilldelas medel för 
detta under respektive år. Pro-
jektet har varit förvaltningsmäs-
sigt framgångsrikt och har även 
ökat medvetenheten om de 
problem främmande skadliga 
arter kan innebära hos Sver-
iges befolkning. Den nordiska 
samförvaltning som initierades 
med hjälp av EU-medel  (LIFE+) 
under åren 2010-2013 fortsätter 
i oförminskad styrka, nu med na-
tionell finansiering, i alla inblan-
dade länder.

Fredrik Dahl
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viltvård och SkogSbruk i praktiken
 
Den 10 september, i samband med länsstyrelsens och Natur-
vårdsverkets årliga naturvårdskonferens, anordnade Jägare-
förbundet Kronoberg en vilt- och mångfaldsexkursion på 
gården Almås utanför Älmhult. 

De 60 deltagarna delades i två grupper där den ena följde 
med gårdens ägare Magnus Strandberg och undertecknad 
på en exkursionsslinga för att titta på praktiska exempel. 
Den andra halvan följde med Frederik Kjellson, ordförande 
i Jägareförbundet Kronoberg, Annette Petersson, länskom-
munikatör i Jägareförbundet, markägaren Karina Strandberg 
och Emelie Andersson från Skogssällskapet för att titta på ett 
Natura 2000-område och en nyskapad våtmark.

 
Gårdens ägare Magnus Strandberg arbetar på Skogs-
sällskapet med viltförvaltning i kombination med 
produktionsskogsbruk. Han påpekade att det är 
viktigt att man får in en mångfald av växter i täta 
granskogar för att öka det naturliga viltfodret samt 
variationen i landskapet. I en tät granskog finns det 

inte mycket foder för viltet, men genom att ha inslag av tall 
och löv får man en ljusare skog där blåbärsris kan växa, vilket 
under höst och vinter är viktig föda för älg och rådjur. Under-
tecknad framhöll vikten av att ta vara på naturliga föryngrin-
gar av rönn, asp, sälg och ek i skogsbestånden, men också i 
kantzonerna vid skogsvägar och mellan olika bestånd. Detta 
gör att man minskar skadorna på produktionsskogen samti-
digt som viltet hittar foder. Syftet är inte att öka viltbeståndet, 
utan att jämna ut betestrycket.

Efter exkursionen var det flera av deltagarna som hade fått 
upp ögonen för viltvård och markägarnas roll i den biologiska 
mångfalden. ”Skillnaderna mellan medveten och omedveten 
gallring blir väldigt tydlig när man får se det med egna ögon”, 
sade till exempel en handläggare på Naturvårdsverket.

En viktig poäng var att få fram det arbete som jägare 
och markägare lokalt gör för att öka och gynna den 
naturliga variationen och på så vis öka förutsättnin-
garna för många arter i landskapet.

 elias turesson

våtmarkSfonden 
fyller 20 år 2015

Våtmarksfonden firar 20-års-
jubileum 2015 och kommer att 
ha en Våtmarkskonferens den 
19-20 maj. Konferensen vänder 
sig till alla som är intresserade av 
våtmarksfrågor inom naturvårds- 
och markägarorganisationer, 
skogs- och jordbruket samt 
alla myndigheter och politiker 
med ansvar för våtmarksfrågor. 
Temat blir ”Vattenlandskap i 
praktiken”.

Hans von essen

Sabotörer i jämtland
– kontrollera jakttornen!

Hittills har jakttorn för hundra-
tusentals kronor blivit ned-
sågade i området runt Storsjön
i Jämtland. 

Jägareförbundet Mitt 
Norrland uppmanar nu 
alla jägare att kontrollera 
sina jakttorn och polisan-
mäla eventuella sabotage.

Risken finns att sabotören eller 
sabotörerna valt att försvaga 
jakttornen i syfte att skada 
jägarna som klättrar upp i dem. 
Vi vill därför uppmana alla 
jägare att kontrollera sina torn 
innan jakt, säger Jägareförbun-
det Mitt Norrlands ordförande 
Sven-Gunnar Sivertsson i ett 
pressmeddelande.
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Sva varnar för afrikanSk SvinpeSt

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, varnar jägare som 
varit i Ryssland, Polen, Litauen, Vitryssland och Ryssland för 
afrikansk svinpest. Det finns två typer av svinpest, klassisk 
svinpest och afrikansk svinpest. Båda är virussjukdomar 
med mycket hög dödlighet, hos både tamsvin och vildsvin. 
Viruset är mycket motståndskraftigt och kan överleva utan-
för värddjuret. Viruset överlever även länge i döda djur och 
kan exempelvis finnas i opreparerade troféer eller i kött som 
korv eller skinka. 

Hittar man vildsvin som dött under oklara omstän-
digheter bör man rapportera detta. Kontakta exem-
pelvis SVA eller länsveterinären på länsstyrelsen. 

Har du jagat i områden där dessa sjukdomar finns bör du 
tänka på: Var noga med att rengöra skor och kläder du an-
vänt under jakten. Ta inte hem några troféer (betar, skinn, 
hår eller dylikt) som inte har preparerats (värmts upp så att 
viruset dör). Om du jagar vildsvin eller har en utfodrings-
plats för vildsvin: Vänta minst 48 timmar innan du besöker 
foderplatsen eller hanterar vildsvinsfoder.  Samma gäller om 
du har egna tamgrisar hemma.

nöjdare medlemmar

Hur ska vi få fler, aktivare och 
nöjdare medlemmar? Den frågan 
ställer sig många föreningar. 
Medlemsmodellen är en bok 
som utgår just från medlemmens 
perspektiv. Studiefrämjandet 
har tagit fram en studieplan till 
Medlemsmodellen. Material och 
stöd kan du få från Studiefräm-
jandet i din kommun.

Magnus Rydholm

kurS i vindkraft

Engagerad i vindkraft? Svenska 
Jägareförbundets medlemmar 
inbjuds till att kostnadsfritt delta 
i kursen Vindkraft på rätt plats. 
Läs mer och anmäl dig på www.
studieframjandet.se

Magnus Rydholm

förbundetS förSäkringar gäller i brandområdet  

Det är fortfarande riskabelt att röra sig inom det område i 
Västmanland som drabbades av den stora branden i augusti. 
Jägareförbundets försäkringar (Ansvar- och olycksfall för 
medlemmar i förbundet samt Rovdjurs- och Trafikeftersöks-
försäkring för våra hundar) gäller utan inskränkningar.
Länsstyrelsen har förbjudit allmänheten att vistas i områ-
det. Boende, markägare, jakträttsinnehavare och andra som 
ändå behöver vara där är undantagna från förbudet. Där-
emot måste de ”inhämta nödvändig kunskap och samråda 
med länsstyrelsen” innan de beger sig dit. De av förbundets 
medlemmar som av jaktliga skäl kommer att vistas i brand-
området har alltså både gällande olycksfalls- och ansvars-
försäkring genom förbundet. Om de inte följt Länsstyrelsens 
regler kan eventuell försäkringsersättning sänkas. Läs mer 
på www.lansstyrelsen.se/vastmanland

Helena schnackenburg

nominera djurenS hjälte

Sedan 2003 har Agria djurför-
säkring utsett Djurens Hjälte, en 
person som gör en insats långt 
utöver det vanliga för att hjälpa 
djur som far illa. Nu är det dags 
att nominera personer till Dju-
rens Hjälte 2014. Jag tycker det 
är dags att nominera en jägare i 
år. Känner du någon som om-
placerar gamla jakthundar eller 
gjort någon annan god insats för 
djuren? Tänk efter, visst måste 
det finnas någon? Nominera 
direkt på agria.se eller skicka 
personens namn till mig.

Helena schnackenburg
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harjakt för alla i norrbotten

Med ett för dagen perfekt jaktväder, nollgradigt och en 
annalkande sol, anlände en efter en av deltagarna till Jä-
gareförbundet Norrbottens tredje arrangemang under titeln 
”Jakt för Alla”. Platsen för dagen var Sveaskogs representa-
tionsmark Tjuvbäcken i Kalix kommun. På programmet stod 
harjakt med drivande hund och dagen till ära hade både 
Norrbottens Stövarklubb och länets Beagleklubb mött upp 
för att om möjligt servera deltagarna klingade drev och upp-
levelser utöver det vanliga. 

Med för tredje året i rad var Mattias Bohm från Umeå. Mat-
tias som sedan tidiga år är i behov av rullstol för att ta sig 
fram hamnade i händelsernas cetrum när dreven drog i 
gång. Denna gång fick hans jaktkamrat Patrik Valfridsson, 
till vardags student på Luleå Tekniska Universitet, chansen 
och kunde notera sitt första vilt i form av en fin skogshare. 
En timme senare sköt han sitt livs andra skogshare (!)

Då jakten avbröts senare under eftermiddagen kunde delta-
garna räkna in fyra olika harar på fötter och ett rävdrev som 
avslutades i ett stengryt. Det var extra kul att fler målgrup-
per än rörelsenedsatta var med på denna jakt, uttryckte 
Mattias som avsåg de nya jägare och kvinnliga jägare som 
var med på jakten. 

Roger Lundqvist 

nytt nyhetSbrev 
om tillgänglighet

2011 startade Jägareförbundet 
projektet Jakt för alla – tillgäng-
lighet. En ny treårig projektpe-
riod startade 2014. För att hålla 
alla sponsorer och samarbets-
partners uppdaterade om vad 
som händer inom projektet så 
kommer vi att skicka ut ett ny-
hetsbrev ett par gånger om året. 
Nyhetsbrevet kommer också att 
vara tillgängligt på hemsidan.

Rikard södergren

Foto: LaRs-HeNRiK aNDeRssoN

SiSta rycket med inSamling 
av rävSpillning till Sva

Under de senaste två åren har för-
bundet bistått SVA med insamling 
av rävspillning. Trots flera omtag 
och kampanjer har vi inte lyckats 
samla in mer än drygt hälften av 
de 4 000 prover som behövs. 

Från 1 oktober inleder vi en riktad 
sista satsning, där insamlingen 
inte längre koordineras genom 
viltprovtagarorganisationen med 
stöd av länsföreningar och kretsar. 
Istället kommer jaktvårdskonsu-
lenterna utnyttja sina personliga 
kontaktnät för att få in prover från 
de kommuner och län där det 
fortfarande saknas prover. Läns-
föreningarna kommer självfallet få 
ersättning för de prover som sam-
lats in innan 1 oktober enligt den 
överenskommelse som funnits.

Fredrik Widemo


