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Jakten på framtiden går vidare

Arbetet med projektet Jakten på Fram-
tiden går vidare och nu har Workshop 
2 dragit igång. Det arbetet är inriktat 
mot att hitta Jägareförbundets ön-
skvärda framtidsbild och sedan sätta 
mål för hur vi ska ta oss dit. 
Resultat från den första etappen, 
inklusive medlemsundersökningen, 
och en presentation som kommer 
att användas i den andra etappen är 
utskickad (dokumentet heter Work-
shop 2 Jakten på framtiden) men finns 
också på projektets hemsida www.
jagareforbundet.se/jaktenpaframtiden

Magnus Rydholm

Har du tyckt till? Ännu är det inte för sent att svara på 
webbenkäten som ligger på Jägareförbundets hemsida. 
Enkäten pågår till den 28 februari. Hjälp till och sprida 
detta till så många medlemmar som möjligt! 

delreSultat från medlemSunderSökningen
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två tidningar blir en

Under två år ska Jägareförbundet spara 20 
miljoner kronor (under 2013 och 2014), 
och inom denna ram också visa på offen-
siva satsningar. GS har tillsammans med 
ledningsgruppen arbetat för att få till stånd 
en sådan lösning. Förbundsstyrelsen har 
noggrant analyserat varje besparing, för 
att utreda vilka konsekvenser varje enskild 
åtgärd kunnat få. Som en sista förankring av 
sitt beslut diskuterades frågan på ordföran-
demötet på Öster Malma den 15 februari. 
Därefter beslutade förbundsstyrelsen att ge 
GS i uppdrag att verkställa planen.
 
Utöver det som redan genomförts innebär 
planen en satsning på digital media, bland 
annat två nya hemsidor och utveckling av 
Wehunt. Därtill beslutade förbundsstyrelsen 
om att skapa nya Svensk Jakt. De båda exis-
terande tidningarna slås samman till en ny 
tidning, som ska möta framtidens krav som 
den allra bästa medlems- och jakttidningen i 
Sverige. Denna satsning ska ske under 2013.

Bo Sköld

ny organiSation på nationella kanSliet

Som tidigare meddelats håller delar av det nation-
ella kansliet på att omorganiseras. Förändringen 
omfattar administration och medlem samt kommu-
nikation och media. Den 28 januari genomfördes 
MBL-förhandling med JTF, Unionen och Akademik-
erförbundet. Alla parter var överens om föreslagen 
organisering. 

Vi organiserar en medlems- och marknadsavdelning 
som ingår i staben med ekonomi, personal, lön, IT,
ungdomsansvarig och juridik. Vice GS Åke Gran-
ström är övergripande chef. 

Vi organiserar en sammanhållen kommunikations- 
och mediaavdelning där informationsansvarig och 
webbredaktör tillsammans med Svensk Jakt blir en 
avdelning där chefredaktör Magnus Rydholm blir 
chef. Chef för kommunikation och media är tillika 
chefredaktör och ansvarig utgivare.

Den 5 februari genomförde arbetsgivaren MBL-
förhandling med fackliga representanter. 
Nästa steg i detta arbete är att bemanna 
kommunikations- och mediaavdelningen. 

I nuvarande skede bedöms det fortfarande 
som vi lyckas minimera personalminsknin-
gar, trots det ekonomiska läget. Mer infor-
mation om organisationsförändringen 
kommer att lämnas fortlöpande.

Bo Sköld 
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Foto: Göran Ekström

 vildSvinSforSkning

Det diskuteras flitigt runtom 
i landet om hur stor effekt 
utfodringen har på vildsvins-
stammens reproduktion. 
Det finns massor av studier 
i ämnet men inga entydiga 
resultat. Eventuella effekter 
av utfodring ”drunknar” ofta 
i andra effekter av ollonår el-
ler nya trender i jordbruket 
med nya grödor. För att få 
ett bättre faktaunderlag har 
forskningstjugan beviljat 
pengar till ett projekt som 
ska titta på just denna fråga.

Daniel Ligné

tema uteåret

Svenska Jägareförbundet har gått med i nätverket Naturens år, 
som drivs av Naturvårdsverket. I nätverket Naturens år ingår 
ungefär 30 myndigheter och organisationer som samverkar 
kring frågor som rör naturen. Syftet är att öka kunskapen och 
intresset för vår gemensamma natur. Varje år väljer nätverket 
ett aktuellt tema. I år är temat Uteåret.

Nätverket startade 2009 för att uppmärksamma 100-årsju-
bileet av Sveriges första nationalparker och naturskyddslag-
stiftning. Samarbetet fortsatte under 2010 med biologisk 
mångfald som tema med anledning av FN:s internationella år 
för biologisk mångfald (IYB). 2011 koordinerades temat med 
FN:s Internationella skogsåret och i fjol var det vatten och hav. 
Naturvårdsverket håller ihop och administrerar nätverket. För 
mer information, kontakta Christina Nilson-Dag

JaktlagSutredningen 
är nu igång!

Jaktlagsutrednigngen har 
nu kommit igång och Björn 
Sprängare, Bo Sköld och 
Daniel Ligné har haft ett 
första möte med utredningen. 
Utredningen kommer att ha 
en expertgrupp och förbundet 
har nominerat Daniel Ligné till 
gruppen. 

Utredningen består av flera 
delar och fram till den 1 augus-
ti fokuserar utredningen helt 
och hållet på myndighetsan-
svaret för jakten i framtiden. 
Vilka verk och departement 
ska bestämma?

Daniel Ligné

utbildning i efterSök 
har dragit igång

En ny eftersöksutbildning är 
i sin linda. Än så länge sker 
bara planering och insamling 
av material. 

Tanken är att fyra tjänstemän 
och fyra experter ur våra 
medlemsled kommer arbeta 
fram ett nytt material under 
2013. Förankring med våra 
instruktörer ute i landet är 
tänkt till i början av 2014. Mer 
information om detta kom-
mer successivt. Ansvarig för 
projektet är Markus Olsson.

Daniel Ligné

handlingSplan vildSvin

Under ordförandekonferensen antog Jägareförbundet en han-
dlingsplan för vildsvin. I handlingsplanen definieras tre huvud-
målsättningar: för avskjutning, foder respektive samverkan. 
Hela handlingsplanen går att ladda hem som pdf på hemsidan.
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alla hot Ska poliSanmälaS!

Som vanligt när det drar ihop sig till vargjakt så börjar hoten 
strömma in. Jag vill därför informera er om hur ni ska agera 
när ni själva drabbas.

Först och främst ska ni alltid söka stöd och hjälp. Att bli hotad 
är aldrig något att avfärda. Inget hot är för futtigt eller orealis-
tiskt. Alla hot ska beivras och ni ska aldrig behöva sitta hemma 
och fundera på om det här är något att bry sig om. 

Alla hot är något att bry sig om och så fort ni får ett 
så ska ni höra av er till mig, Daniel Ligné, eller till Bo 
Sköld. Våra telefoner är alltid på.

Med stor sannolikhet så inrättar RPS en ny enhet i mars som 
specifikt ska syssla med ”djurrättsrelaterad” brottslighet och 
de är synnerligen intresserade av de hot som drabbar oss. Det 
är, i hög utsträckning, samma människor som hotar och at-
tackerar bönder, pälsproducenter och andra. Så ska vi någon 
gång verkligen vara noga med att anmäla alla otrevligheter är 
det nu.

Om ni får ett hot 
så gör ni så här:

1: Polisanmäl! Alla hot ska polisanmälas, oavsett hur de är 
skrivna eller uttalade. Vi kan inte polisanmäla som förbund 
utan ni måste upprätta en personlig anmälan. Känner ni att 
det är för jobbigt eller behöver annat stöd så ring mig eller Bo, 
vi hjälper er.

2. Skicka en kopia på mailet, brevet eller en kort redogörelse 
för telefonsamtalet till Ola Wälimaa. Vi för en ”pärm” över de 
hot som inkommer för att kunna bistå polisen och alla bidrag 
är viktiga för att se mönster och trender.

3. Be om hjälp. Var aldrig rädda för att tala om dessa hot. 
Tyvärr blir de vanligare och jag vet hur hemskt det är att be 
rektorn om skydd för sina egna barn i skola och dagis. Sitt inte 
hemma på kammaren och grunna eller försöka glömma, det 
är aldrig acceptabelt att behöva vara rädd för sitt eget eller 
andras väl och ve på grund av det man jobbar med. 

Daniel Ligné

påminnelSe 
om fotoanvändning

Jag förutsätter att inga foton 
från Magnus Nyman används 
längre. En sådan användning 
kan få stora konsekvenser,  
framför allt ekonomiska, för  
Jägareförbundet. Jag ber er 
också att hänvisa alla fortsatta 
kontakter med Magnus Nyman, 
som har med förbundets tidig-
are samarbete med honom att 
göra, till mig eller Ola Wälimaa.

Madeleine Lewander

händer i förbundet

1 mars: Projektmöte  
Jakten på framtiden

4-5 mars: 
Älgförvaltningsmöte

6 mars: AU-möte

11 mars: NJS håller möte

12 mars: Förbundsstyrelse

20-22 mars: 
FACE håller möte

mall för JakträttSavtal 

Jägareförbundet har arbetat 
fram en ny mall för jakträtts-
avtal. Det har bland annat skett 
förtydliganden vad gäller jakt-
rättshavarens ställning och en 
del förändringar i sådant som 
rör jakttorn och andra anlägg-
ningar.
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EftErlysning • EftErlystning • EftErlysning

I dagarna ska rapporten om det Allmänna uppdraget  
göras. Därför behövs bilder från Jägareförbundets  
verksamhet. Allmänna uppdraget fyller 75 år under 2013 
och under året ska en skrift om ”75 år i allmänhetens tjänst”  
produceras och till den behövs också bilder, gamla som 
nya. Även pappersbilder tas tacksamt emot, liksom gamla 
affischer och böcker. Affischer och böcker kan antingen 
fotas digitalt och mailas eller skickas med post.
Skicka material till malouk@telia.com eller till Malou Kjellsson, 
Bygget Ånsta gård, 611 91 Nyköping. Glöm bara inte att märka 
materialet så att Malou kan skicka tillbaka det sedan. Malou 
kan också skicka bilder vidare till det interna bildarkivet om så 
önskas. Bifoga information om: Vad bilden föreställer, vem som 
fotograferat och om det är ok att skicka bilden till bildarkivet.

Åke Granström

nya medarbetare SökeS

Jägareförbundet söker nya 
medarbetare på flera håll. 
Läs mer om tjänsterna på 
Jägareförbundets hemsida.
• Chef för SO-Syd.
• Jaktvårdskonsulent 
   till Västervik.
• Jaktvårdskonsulent 
   till Kungsbacka.
• Administratör till Skara.

Sm i Jakt

Osby naturbruksgymnasium 
och Svenska Jägareförbundet 
kommer att arrangera SM 
i jakt 23-24 april. SM riktar 
sig till de 17 naturbruksgym-
nasier som har jaktinriktning 
i utbildningen. Tävlingen 
kommer att innehålla gre-
nar inom skytte, jaktformer, 
jaktjuridik, artkunskap, vilt-
vård, avståndsbedömning, 
eftersök och tillvaratagande 
av vilt.

Tävlingsansvarig från Osby 
naturbruksgymnasium är 
rektor Lars Unné och täv-
lingsansvarig från Svenska 
Jägareförbundet är Louise 
Gårdefalk. Anmälan sker till 
Roger Lundqvist, Jägareför-
bundet Norr. Sista anmäln-
ingsdag för skolorna är den 
28 februari och namnen på 
de tävlande ska vara klara 
senast 1 april.

Hans Johansson

!
ändrad arbetSfördelning i karlStad

Under januari genomfördes en viss omfördelning av ansvars-
områdena för jaktvårdskonsulenterna vid vårt kontor i Karlstad. 
Olof Nilsson är nu länsansvarig konsulent i Örebro län och 
Jessica Larsson fortsätter med samma uppgift i Värmland.  
I länsansvaret för dessa län ingår även uppgiften att vara kon-
taktperson gentemot länsförbundsstyrelsen för Skogaholm Jakt 
respektive Jägartorpet. Såväl Olof som Jessica har fortsatt ansvar 
för arbetet med älgfrågor i respektive län. Bland andra uppgifter 
kan nämnas övrigt klövvilt för Olof och hundfrågor för Jessica.

I syfte att få mer enhetliga arbetsuppgifter har uppdel-
ningen mellan länen minskat – ungdomsverksamhet  
och jägarexamen var tidigare uppdelat mellan två kon-
sulenter, men hädanefter hanterar Anders Fredriksson 
dessa uppgifter i båda länen. Han är också ansvarig för 
utbildnings- och jaktskytteverksamhet samt för viltvård 
och småvilt. Gunnar Glöersen fortsätter med stort fokus på 
stora rovdjur såväl i ett nationellt perspektiv som i Örebro och 
Värmland. Viltövervakning samt information/opinionsbildning 
ingår också i Gunnars arbetsuppgifter.

Rolf Brittas
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vargSympoSium 
i vålådalen

Den 11-13 mars är det dags för 
Vargsymposiet i Vålådalen. I 
år fokuserar man på hur man 
hanterar attityder och även på 
rovdjur i renskötselområdet. Ur 
programmet kan man bland an-
nat läsa rubrikerna: Rovdjurs-
kriget, Vargens status i Skandi-
navien, Skandinaviska vargars 
bytesval vintertid, Tjänstehun-
dar inom rovdjursförvaltnin-
gen, Var det bättre förr? Dock 
finns ingen från Jägareförbun-
det på programmet. Läs mer på 
www.vargsymposiet.se

Christina Nilson-Dag

en eftermiddag om varg

Fredag den 1 mars bjuder Cen-
trum för vilt- och fiskforskning 
in till ett eftermiddagssemi-
narium om vargforskning och 
vargförvaltning. Huvudtalare 
är två amerikanska forskare, 
professor Shawn J Riley från 
Michigan State University och 
doktor Patrick E Lederle från 
Michigan Department of Natu-
ral Resources.

Deltagande är kostnadsfritt  
och ingen anmälan behövs, 
men kom i tid då antalet  
platser är begränsat.  
Plats: Läsrummet, Ultuna- 
biblioteket, Ultuna. Tid: 13-15.

Christina Nilson-Dag

afternoon tea och SportlovSkul på öSter malma

• Öster Malmas nya arrangemang med att erbjuda afternoon 
tea på lördagar under januari till mars blev en större succé än 
vi anade och vissa lördagar är redan fullbokade.
• För att uppmuntra fler att använda viltkött även till vardags 
erbjuder vi nu viltkött till ett lägre pris i gårdsbutiken.
• Under vecka 8 erbjuder vi Sportlovskul. Sarah guidar i Wild-
life park. Start klockan 13.00 och turen tar cirka en timme. 
Barn går in gratis och vuxna till rabatterat pris 40 kronor.

Annelie Karlsson Lenksjö

fJällrådet har hållit möte

Den 8–9 februari höll Fjällrådet 
möte i Jokkmokk. Mötet genom-
fördes samtidigt med Jokkmokks 
Vintermarknad, med en temperatur 
som pendlade mellan -30 och -33.

Den fråga som dominerade rådsmötet var den pågående Jakt-
lagsutredningen och det uppdrag som Fjällrådet fått rörande 
denna. Uppdraget består i att utarbeta förslag till hur Svenska 
Jägareförbundet anser att problematiken kring dubbelregistre-
ring av älgjaktsområden inom renskötselområdet ska lösas och 
hur upplåtelsen av småviltjakt på statens marker i fjällområdet 
ska vara organiserad. Förslagen ska behandlas vid Förbunds-
styrelsens möte den 22 april.

Stämningen på mötet var positiv och kreativ, en stor enighet 
rådde också om att det ska göras en omfattande genom- och 
omarbetning av de förslag som tidigare har presenterats. 
På en punkt sågs däremot ingen möjlighet att ändra ställning-
stagande och det var att det krävs en ändring av paragraf 3 i 
Rennäringsförordningen på så vis att det där anges att jägare 
bosatta i Sverige ska vara positivt särbehandlade vad gäller 
rätten att jaga småvilt i det svenska fjällområdet. Skälet till det-
ta är av praktiskt natur i och med att de berörda länsstyrelserna 
inte kan/vill/vågar ta ett beslut i den riktningen med nuvarande 
utformning av Rennäringslagen. Rådets förslag till Förbunds-
styrelsen ska vara klart senast den 26 mars.

Hans Geibrink

Foto: Kenneth Johansson
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vem Ska få artdatabankenS naturvårdSpriS 2013?

Priset går till ”en person, organisation eller ett företag som 
genom forskning, miljöanalys, information, utbildning eller 
praktiska åtgärder gjort en enastående insats för att bevara den 
biologiska mångfalden”. 

Den som vill kan nominera personer, organisationer eller 
företag till detta pris. Nomineringar skickas inklusive motivering 
(max ca 400 ord) till Johan Bodegård, senast den 21 mars 2013 
på johan.bodegard@slu.se

Priset delas ut under konferensen Flora- och faunavård den 24 
april. Vinnaren utses av en jury bestående av Artdatabankens 
styrelse och priset består av en statyett som är gjord av konst-
nären Sam Westerholm.

Christina Nilson-Dag

klart med viltdata

Det står nu klart att Jägareförbundets system viltdata kommer 
att vara den primära källan för älgobs i landet. Älgobsen är ut-
vecklad av Jägareförbundet och är en av de basinventeringsme-
toder som Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) rekommenderar 
alltid bör ingå i älgförvaltningen. 

Att viltdata blir primärkällan innebär att all älgobsdata ska 
lagras och kvalitetssäkras i viltdata. Det gäller dels älgobs som 
jägarna registrerar direkt i viltdata men också när älgobsdata 
registreras i andra system ska den importeras till viltdata där 
den sammanställs och visas på länssstyrelsernas IT-portal för 
älgförvaltningen.

Daniel Ligné

ny älgutbildning

Jägareförbundets nya älgutbildning finns nu ute!
http://www.jagareforbundet.se/Utbildning/algforvaltning/
Utbildningen är ännu så länge en grundutbildning med de 
mest basala delarna, men byggs kontinuerligt ut.

Daniel Ligné

rävSpillningSinSamlingen 
fortSätter under 2013

Dvärgbandmaskens förekomst 
i landet övervakas av SVA med 
hjälp av Svenska Jägareför-
bundets Viltprovtagare och 
jägarkåren. Insamlingen av 
rävspillning har förlängts och 
projektet pågår nu fram till 
halvårsskiftet.
 
Nu har runt 25 procent av ön-
skat antal prover inkommit till 
SVA, och så här i rävjakttider så 
är alla bidrag välkomna! 
Blekinge län toppar insamlin-
gen med att ha skickat in hela 
91 procent av de önskade anta-
let prover som SVA behöver!

Målet är att nå upp till 4 000 
prover totalt, fördelat på lan-
dets olika län enligt tabellen på 
SVAs webbsidor www.sva.se. 
Där kan man också följa hur in-
samlingen fortskrider, i tabeller 
och på kartor.

Daniel Ligné

Foto: Kenneth Johansson


