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Nytryck av JägarSkolaN

Det är fortfarande hög efterfrågan 
på Jägarskoleboxen och en ny upp-
daterad upplaga av Jägarskoleboken 
börjar levereras till kursdeltagarna 
under april månad. 

Det blir premiär för den sjunde tryck-
ningen och denna gång är bland annat 
avsnitten om eftersök och sälar upp-
daterade i huvudboken. Omslaget har 
också fått en mörkgrön färg för att det 
ska vara lätt att urskilja upplagan. 

Studiehandledningen och Lagen är 
innehållsmässigt oförändrade, liksom 
priset för boxen, 750 kronor.

Ulf Johansson

vad tycker du om NyhetSbrevet?

Detta är nummer 9 av det interna nyhets-
brevet i dess nuvarande form. Är det bra? 
Fyller det någon funktion? Vad kan göras 
bättre? Hör gärna av er till mig eller Malou 
Kjellsson, som är redaktör.

Kommunikation är, som vi alla vet, ganska 
svårt. Människor tar till sig information på 
olika sätt. En del tycker mail är bra, andra 
vill läsa på papper. Ibland är vi stressade 
och har inte riktigt tid att läsa vad som kom-
mer.

En del av det som finns med i det interna 
nyhetsbrevet har tidigare redan mailats ut 
i organisationen eller finns med på hem-
sidan, men vi tror att det kan vara bra att 
informera på flera olika plan. Som sagt, hör 
gärna av er om nyhetsbrevet.

Bo Sköld

PoSitivt medlemSarbete

Den riktade medlemskampanjen innan och 
efter nyår har fått positiva effekter. Vi har ökat 
antalet medlemmar med ett antal tusen. Nu 
går vi in i fasen att bland annat anställda och 
förtroendevalda via telefon återrekryterar 
medlemmar samt ställer valda medlemsfrågor. 

Här hoppas jag att vi både återrekryterar 
många och får bra svar på varför man ej valt 
att vara medlem. Svaren är mycket värdefulla 
för vårt fortsatta arbete med medlemsfrågor 
och inte minst för behovet av utveckling av vår 
nuvarande verksamhet. 

Jag vill ta tillfället i akt ge er alla som tagit 
fasta på vikten av att rekrytera, inte minst via 
telefon, en eloge. Jag uppfattade detta var ett 
mycket enhälligt beslut och en viljeinriktning 
från er vid såväl konsulent- som adminis-
tratörsdagar. Här är det viktigt att vi chefer är 
tydliga med prioriteringarna.

Bo Sköld
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Ny film om fJällgåS

Utsättningar av unga fjällgäss 
för att förstärka det vilda 
beståndet av fjällgäss i Sver-
ige är en viktigt del i Projekt 
Fjällgås. Nu finns en film på 
projektets hemsida som visar 
lite hur utsättningarna gick 
till 2012.
Projekt Fjällgås bedriver sin 
verksamhet med målet att 
det ska finnas en livskraftig 
fjällgåspopulation i Sverige. 
Projektets arbete har pågått sedan 1970-talet och har lagt 
störst fokus på utsättning av uppfödda fåglar för att förstärka 
den vilda restpopulationen. Sedan 2011 ingår huvuddelen av 
Projektets verksamhet i det svenska Åtgärdsprogrammet för 
fjällgås. Huvudman är Svenska Jägareförbundet och tillsam-
mans med Nordens Ark drivs projektet med anslag från det 
svenska Åtgärdsprogrammet och bidrag från stiftelser och 
andra organisationer. På www.projektfjallgas.se kan du läsa 
mer och titta på filmen.

Niklas Liljebäck

PerSoNaldagar i JuNi

Årets personaldagar kommer 
att hållas på Öster Malma den 
10-11 juni, från lunch (12:00), 
till och med lunch (13:00). 

Agendan är inte spikad, men 
den kommer bland annat att 
innehålla information från 
årsstämman med Jägareför-
bundets utvecklingsplan och 
arbetsmiljöarbete/värde- 
grund. Är det punkter ni vill att 
vi tar upp, kan ni maila förslag 
till mig.

Utförligt program, anmälan och 
praktiska upplysningar kom-
mer senare i vår men jag vill 
informera om hålltider redan 
nu så att ni kan boka så billiga 
resor som möjligt. SJ släpper 
sina billigaste biljetter 90 dagar 
före avresa och för flygresor 
brukar det gälla ju tidigare man 
bokar, desto billigare! 

Jenny Kenneman

kurS för admiNiStratörer

Några härligt peppade admin-
istratörer träffades på Öster 
Malma den 12 februari. Ingela 
Wredlund proppade oss fulla 
med information om hur vi tar 
ut kursintyg ur vårt medlems-
register. Detta ska nu relatera i 
att kursintyg skickas ut till våra 
medlemmar tre gånger per år 
(mars-augusti-september).

Siw Eriksson

var tydlig När du Skickar mail

För att minska friktioner är det viktigt att vi internt följer vår 
organisationsstruktur när vi kommunicerar, alltså kommu-
nicerar med den det berör och eventuellt indirekt berörda 
parter som ska eller bör känna till ärendet. Ibland gör vi inte 
det, vilket försvårar och skapar frågettecken samt i vissa fall 
dubbelarbete.

Menar jag då att vi ska skicka kopia till hela världen? Nej, det 
är lika viktigt att vi är tydliga med vem som är mottagare av 
ett ärende, vad ärendet handlar om och vilka som får det som 
kopia (som information/för kännedom).  Jag tror vi alla känner 
igen att det ibland står ett gäng namn på mailen och att man 
undrar vem som är ansvarig och även ibland vad avsändaren 
vill att man ska göra. Låt oss med andra ord följa vår struktur 
och vara tydliga med vem vi ställer ärendet, eller informa-
tionen till och vad vi förväntar oss.

Bo Sköld
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häNder i förbuNdet

17 april: Projektmöte  
Jakten på framtiden

18-19 april: Ledningsmöte

19-20 april: Möte med vilt-
förvaltningsdelegationer

23-24 april: SM i jakt

26-28 april: Förtroende-
mannautbildning

29-30 april: Förbund- 
styrelsen håller möte

kretSarNaS hemSidor

För att klargöra en del otydligheter vad gäller kretsarnas hem-
sidor och kostnader kring dessa. Så här är det: 
Efter ett årsstämmobeslut 2011 (läs mer på www.jagareforbun-
det.se/Jagareforbundet/Fran-Jagareforbundet/Jagareforbun-
dets-arsstamma-2011/Motion-nr-1-ang-kretshemsidor/)
byggdes ett webbverktyg för kretsarna i WordPress. 

Detta verktyg är gratis för kretsarna att använda och följer den 
gemensamma designen ”per automatik” vartefter den förän-
dras. Verktyget har funnits tillgängligt i drygt ett år. Kretsen 
går in på krets.jagareforbundet.se för att anmäla intresse. 
Gratis telefonsupport från Vildmarksdata ingår. Mer informa-
tion finns här: www.jagareforbundet.se/Jagareforbundet/Lan/
Lanens-hemsidor/Egen-hemsida-for-kretsen/
De kostnader som är förknippade med detta belastar idag det 
Nationella kansliet. De kretsar som fortfarande arbetar i gamla 
OEW betalar dock fortfarande för sina hemsidor utom i de fall 
där länsföreningen valt att stå för kostnaden. Kretsen eller den 
som slutit avtalet säger själv upp sitt OEW-konto vid byte till 
det nya WordPress-verktyget.

Madeleine Lewander

har du gamla 
vaPeN liggaNde? 

Har du några gamla vapen lig-
gande i garderoben eller gam-
mal ammunition som du inte 
vet vad du ska göra av? 

Just nu pågår en tillfällig så 
kallad vapenamnesti i landet. 
Man kan helt anonymt lämna 
in vapen och/eller ammunition 
till polisen. Sverige har haft 
två tillfälliga vapenamnestier 
tidigare, 1993 och 2007. Då 
lämnades nästan 30 000 vapen 
och 29 ton ammunition in till 
polisen. 

Vapenamnestin pågår fram till 
den 31 maj 2013.Läs mer på 
www.polisen.se/Aktuellt/Vap-
enamnesti-2013/

Ny kommuNikatioNSchef

Magnus Rydholm har utsetts till chef för den nybildade avdel-
ningen Kommunikation och Media. Målet är att förbättra såväl 
den interna som externa informationen, samt leverera den 
bästa jakt- och medlemstidningen. Ledningen gör bedömnin-
gen att det finns stora samordningsvinster med att hålla ihop 
kommunikation och mediadelarna. 

Målsättningen är: En sammanhållen samt effektiv kommunika-
tions- och mediaavdelning. Hela kommunikations- och medi-
aarbetet ska nyttjas för förbundets ändamål vilket ger synergi-
effekter i såväl funktion, kompetens som ekonomi. En tydlig 
arbetsledning för kommunikation och media.

I närtid kommer en fokusering på att förbättra och utveckla 
förbundets digitala kanaler att genomföras. Först ut är Svenska 
Jägareförbundets nya webb. Svensk Jakt kommer också att få 
en ny webb, som kommer att vara klar till 1 juni.

Magnus Rydholm
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älgiNveNteriNg i Norr

En älginventering har inletts 
i Norrbotten där 90 älgar ska 
GPS-märkas för att kartlägga 
deras rörelsemönster. Älgarna 
ska märkas i tre olika om-
råden, ett i Överkalix, ett nära 
Niemisel norr om Råneå samt 
ett område väster om Mosko-
sel i Arvidsjaurs kommun. 

Forskningsprojektet är treårigt 
och syftet är att på sikt minska 
älgbetesskadorna vintertid 
men också att lära oss mer om 
älgarnas årstidsrörelser för att 
kunna tilldela och skjuta älgar 
där de finns under jakten. 
Forskningsprojektet är initi-
erat av Skogsbrukets jaktgrupp 
Norrbotten, Jägareförbundet, 
Sveriges lantbruksuniversitet 
och Länsstyrelsen.

30 älgar kommer att märkas 
i varje område. Älgarna sövs 
från helikopter, undersöks och 
får en GPS-sändare om halsen. 
Information om älgarnas rörel-
ser förs in i det nya älgförvalt-
ningssystemet och rörelserna 
kan följas på webbsidan www.
alg-forskning.se med två veck-
ors fördröjning.

Björn Sundgren

hur får vi fler våtmarker 
i de SveNSka laNdSkaPeN?

Den 14-16 maj hålls en stor våtmarkskon-
ferens  i Örebro. Konferensen arrangeras 
av Stiftelsen Svensk Våtmarksfond i samar-
bete med WWF, Svenska Jägareförbundet 
och Sveriges Ornitologiska Förening.

Tema för året är ”Hur får vi fler våt-
marker i de svenska landskapen?” Vi kommer bland annat att 
presentera idén med vattenlandskap, varför och hur. Vi vet att 
vattenlandskap, som till exempel Kristianstad Vattenrike med 
flera, har många fördelar. I ett vattenlandskap samarbetar olika 
markägare med gemensamma mål inom ett avrinningsområde. 
Under konferensen ska vi också försöka ta fram ett underlag till 
ett dokument som vänder sig till myndigheter och politiker där 
vi enats om hur vi vill våtmarks-Sverige ska se ut i framtiden och 
hur vi kan skapa nya vattenlandskap. Det bjuds också på en dag-
sexkursion kring Örebro som visar vattenlandskap och dess stora 
betydelse de har för fauna och flora.

Konferensen vänder sig till alla som är intresserade av våtmarks-
frågor inom naturvårds- och markägarorganisationer, skogs- och 
jordbruket, samt alla myndigheter och politiker med ansvar för 
våtmarksfrågor. Anmälan sker till vmk13orebro@gmail.com  
senast den 28 mars. Läs mer på www.vatmarksfonden.com 

Poul-Erik Jensen

	  

omgörNiNg av SveNSk Jakt

Efter förbundsstyrelsens beslut om att slå ihop tidningarna 
Svensk Jakt och Svensk Jakt Nyheter till en helt ny tidning har 
arbetet med själva omgörningen startats upp. Det kommer att 
bli en läsarintervjuer och djupintervjuer, möte med annonsörer. 
Utkomsten från detta arbete kommer att ligga till grund för hur 
den nya tidningen ska se ut. Naturligtvis kommer de delar som 
är mest omtyckta att hittas i den nya tidningen. Arbetet leds av 
Magnus Rydholm och tidningskonsulten John Bark, som har stor 
erfarenhet av tidningsomgörningar och re-designarbeten. 
Den nya tidningen kommer se dagens ljus i slutet av november.

Magnus Rydholm
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Nytt fråN mårdhuNdSProJektet

Från LIFE+ projektets start den 1 september 2010 till den 30 
september 2012 hade 1 908 observationer rapporterats in till 
projektet i Sverige och Danmark. Av dessa kunde 404 bekräftas 
som mårdhund. 

Totalt har 834 mårdhundar antingen fångats eller avlivats i de 
tre ländernas (Sverige, Finland, Danmark) projektområden un-
der denna tid. Av dessa har 131 individer använts som sändard-
jur. Projektet har inte lyckats bekräfta någon mårdhund utanför 
det område där de redan fanns innan projektet startade. 

Enligt projektets skattningar fanns det ett drygt 100-tal mård-
hundar i vinterpopulation i Sverige 2011. Enligt projektets 
modeller har populationen inte ökat sedan det första svenska 
mårdhundsprojektet startade 2008. Modellerna visar dessutom 
att utan projektets insatser skulle populationen ha varit bety-
dligt större idag och att situationen på sikt skulle bli mycket 
bekymmersam utan fortsatt förvaltning, med en population på 
upp emot 10 000 djur om 10-20 år. 

Läs mer på http://www.jagareforbundet.se/Global/
M%C3%A5rdhund/Half%20time%20report%20MIRDINEC.pdf

Fredrik Dahl

SlutkoNfereNS  
för mårdhuNdSProJektet

Den 17-18 juni kommer det 
internationella mårdhunds-
projektet (Management of 
the invasive Raccoon Dog 
(Nyctereutes procyonoides) 
in the north - European coun-
tries – MIRDINEC LIFE+/09/
NAT/SE/344LIFE+) att hålla en 
slutkonferens i Luleå. Konfer-
ensen är inriktad på skadliga 
främmande rovdjur i Europa 
och har lockat föreläsare från 
hela världen. Läs mer på http://
www.jagareforbundet.se/mard-
hund-conference 

Fredrik Dahl

Exempel på metod inom projektet. Sändarförsedd och steriliserad mård-
hundshona fotograferad av IR-kamera riktad mot ett lockmedel. Mård-
hundshonan har här fått sällskap av en ny partner som senare infångades. 
Det var den tredje hanen som fångades med hjälp av denna hona. 
Foto: Mårdhundsprojektet (LIFE09 NAT/SE/ 000344).

Rysstövaren Ebba ställer en mård-
hund i ett dike. 
Foto: Mårdhundsprojektet LIFE09 NAT/SE/ 

000344 (överst), LIFE09 NAT/SE/ 000344 (hund i 

dike), LIFE09 NAT/SE/ 000344 (nattbild).
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kurSer i rävlock i SkåNe

Under förvåren har Jägareförbundet Skåne genomfört kurser i 
konsten att locka räv på olika platser i Skåne. Den 25 februari var 
en kurs förlagt till MVF i Malmö. Under eftemiddagen hade de 
femton deltagarna ett teoripass och övningar i konsten att locka 
räv med olika lockpipor och annan utrustning, samt konsten att 
välja lämpliga pass. Ledare var Sven-Erik Harrysson. Vid halv 
fyratiden var det dags att förbereda sig för kvällens praktiska 
tillämpningsövningar. Hälften av deltagarna fick lottat pass på 
Malmöområdet och den andra hälften vid Sturup. Vid återsam-
lingen på Kvarnbygården presenterade Lars Dorén från Skanör 
en fin hanräv på åtta kilo som han lockat in till cirka 25 meter vid 
pass nr 1 på Almåsa. 

Lars G Truedsson

Rävskytten Lars Dorén (nr 2 från vänster) och kurskamraterna Joacim 
Anderson, Marco Ljungkvist och Ola Svensson. Foto: Lars G Truedsson

måNga tog JägarexameN

Intresset för att ta jägarexamen 
ökar! Vi har nu fått en slutgiltig 
statistik avseende genomförda 
jägarexamensprov 2012 från 
Naturvårdsverkets jaktregister.

Under åren 2010 och 2011 
genomfördes lite drygt 10 000 
godkända eoretiska prov per år. 
Under 2012 gjordes drygt 11 100 
godkända teoretiska prov.

Under 2010 genomfördes cirka 
8 300 godkända praktiska hög-
viltprov och för 2011 var denna 
siffra cirka 8 500. Under 2012 
gjordes cirka 9 500 godkända 
praktiska högviltprov.

En ökning på cirka tio procent i 
antal genomförda prov är gläd-
jande! Vill man titta närmare på 
hur det ser ut till exempel på 
länsnivå så finns statistikfiler i 
mappen Jägarexamen på ”G”.

Henrik Falk

Viltmat Västmanland har nu gjort en samman-
ställning av 2012 års viltmatprojekt – efter en 
projekttid på tre år. 

Syftet med projektet är att öka acceptansen av 
jakten hos allmänheten och skapa en hållbar 
affärskedja från jägare till konsument, via de 
viktiga vilthanteringsanläggningarna. För att 
göra projektets målsättning mätbar har man mätt 
antalet försålda portioner viltmat. När projekt- 
ledare Sven-Åke Larsson summerar 2012 konsta- 
terar han att 560 000 portioner har serverats. 
Och då är ändå inte alla medräknade. Deltog 

gjorde endast Jägareförbundet i Värmland Öre-
bro, Sörmland och Västmanland.  

Projektet är lyckat, och framför allt är projektet 
framgångsrikt i form av nya kontakter, spridning 
av viltkött till nya grupper, ökad kunskap om vilt-
kött både bland restauranger och bland allmän-
heten samt medverkan till att bilda bransch-or-
ganisationen Svenskt Viltkött. 

Projektet har fått bidrag av Jordbruksverkets 
satsning på Matlandet Sverige.

Christina Nilson-Dag

lyckat viltmatSProJekt
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vill du tävla i Skytte?

Vi har fått en inbjudan att 
ställa upp med ett femman-
nalag (eller kvinnor såklart) på 
Normamästerskapet den 15 juni 
i Åmotfors. Det är helt frivilligt 
och privat, det vill säga man får 
stå för resa och boende själv, 
men Norma bjuder på middag 
med mera. Vi som deltar ord-
nar en present för 150 kronor 
som sedan lottas ut.

Tävlingen består av skeet, pistol 
(fält), gris, älg och 50 m-gevär. 
Alla startar i alla grenar. Vapen 
finns att låna på plats och viss 
ammunition finns. Anmälan till 
mig så snart som möjligt.

Ola Wälimaa

temaåret 2013 – vildSviN

Jägareförbundet Kronoberg 
satsar 2013 på att höja intresset 
och kunskapen om vildsvin hos 
våra medlemmar och andra 
intresserade. Vi ser, som så 
många andra, att vildsvinen 
både kan ses som en tillgång 
och ett problem. Då är det 
också viktigt att vi lär oss mer 
om detta förhållandevis nya vilt 
och anpassar vår viltförvaltning 
på ett sådant sätt att jakten kan bli både intressant och hållbar. 
Här ska vi också höja statusen hos viltet och dess avkastning 
både i upplevelser och i kött. Allt under etikens ledstjärna.

Under våren 2013 kommer vi att inleda med fem träffar spridda 
geografiskt över länet där vi tar upp områden som jakt, förvalt-
ning, skytte, hundar och eftersök. När detta nyhetsbrev kommer 
ut har några redan genomförts. Vi tar även upp de delar som 
kommer efter det lyckade skottet vad gäller omhändertagande 
och tillagning. Alla områden interagerar för att vi ska kunna få 
till en lyckad avslutning på jakten.

De inledande föreläsningstillfällena följs sedan upp med för-
djupningsträffar i respektive område. Vi inleder 18/4 med Barbro 
Börjesson, P-O Eriksson och Lars ”Jos” Ronnby som föreläser 
om hur vi bör ta vara på valptiden och hur vår relation till hun-
den påverkar den som eftersökshund. Under den senare delen 
av våren kommer vi att ha praktisk skyttedag med inriktning på 
vildsvin och exkursion i förvaltning och säkerhet. Under hösten 
går vi vidare med omhändertagande i teori och praktik och 
matlagning.

De inledande kvällarna:
12/3 Föreningslokalen i Grimslöv kl 19.
 Berggrens vapen deltar.
19/3 Medborgarhuset i Liatorp kl 19.
26/3 Bygdegården i Hinneryd kl 19.
 Jaktia i Lagan och JSK Falken deltar.
3/4 Söderportkyrkan i Tingsryd kl 19.
4/4 Viljan i Brittatorp kl 19.

Elias Turesson

JägareförbuNdet 75 år 
i allmäNheteNS tJäNSt

Det allmänna uppdraget fyller 
75 år 2013 och under året kom-
mer en skrift med titeln ”75 år i 
allmänhetens tjänst” att pro-
duceras. Den kommer att vara 
klar till hösten. 

I redaktionsgruppen sitter Åke 
Granström, Ulf Johansson, 
Christer Carlsson och Malou 
Kjellsson. Skribenter är Bernt 
Karlsson, Bo Thelander, JO 
Pettersson, Jonas Kindberg, 
Gunnar Johansson, Anja Kjells-
son och Björn Sprängare. Fler 
skribenter kommer antagligen 
att komma till.

Åke Granström



bly i viltkött

Jägareförbundet undersökte förekomsten av 
blyfragment i viltkött tillsammans med SVA 
och Livsmedelsverket (SLV) under 2011-2012. Vi 
hittade förhöjda blyhalter i hälften av älgfärspa-
keten, och har sedan dess gått vidare med rönt-
genundersökningar av vilt skjutet med kulor med 
blykärna och blyhagel. 

Målet är att ta fram nya hanteringsrekommen-
dationer, för att minimera risken att blyfragment 
förekommer i viltkött. Detta arbete pågår nu, och 
kommer slutföras under året. Inför höstens jakt-
säsong kommer vi att åter revidera våra rekom-
mendationer, om så krävs.

Samtidigt vet vi inte hur mycket av eventuella 
blyfragment som tas upp om man äter dem, 
vilket är vad som spelar roll i slutändan. SLV  
arbetar med en studie av löslighet och upptag, 
och parallellt har SJF och SLV inlett en studie för 
att undersöka om storkonsumenter av viltkött 
har förhöjda blyhalter i blodet. Skulle eventuella 
rester av ammunitionsbly inte tas upp så vore 
det förstås utmärkt. Vi anser dock att detta måste 
undersökas av följande skäl:
 
• Vi vill slå vakt om kvaliteten och anseendet för 
en klimatsmart och nyttig resurs.
•  Vi vill kunna marknadsföra viltkött som ett 
särskilt nyttigt kött.
• Vi vill slå vakt om vår hälsa.
• Vi måste visa att varken miljö- eller hälsopro-
blem orsakas av ammunitionsbly för att få be-
hålla bly i ammunition.
 
Vi håller just nu på att ta fram familjer som är 
storkonsumenter och som är villiga att ge ett 
blodprov och svara på frågor om kost-, jakt- och 
skyttevanor. Även denna undersökning ska vara 
klar under året. Vi har samlat in namn från Väs-
terbotten och Jämtland, men har haft problem 
att få in familjer (minst en vuxen och ett barn 3-17 
år) som är storkonsumenter (äter viltkött minst 

två gånger per månad (!)) i Gävleborg, Uppsala, 
Stockholm, Västmanland och Södermanland. 

Jag vore extremt tacksam för ytterligare 
namn från dessa län, så att vi verkligen 
kan besvara dessa frågor! 

Det ligger i allas vårt intresse att snabbt få bättre 
kunskap i denna fråga. Jag eller länsansvariga 
konsulenter kan svara på frågor och ta emot 
intresseanmälningar.

Fredrik Widemo 
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koNfereNS om bly i viltkött

Frågan om blyrester i viltkött fortsätter att 
engagera på europeisk nivå. Den tyska mots-
varigheten till Livsmedelsverket riskvärderings-
avdelning, Bundesinstitut für Risikobewertung, 
anordnade nyligen en konferens i ämnet. Kon-
ferensen var ett gemensamt initiativ mellan 
BfR och den största tyska jägarorganisationen, 
Deutsche Jagdschutzverband, för att nå ut med 
ny kunskap och skapa möjligheter att diskutera 
frågor om bly i viltkött och fördelar och nack-
delar med blyfri ammunition. Livsmedelsverket 
presenterade den svenska studien om bly i älg-
färs och Fredrik Widemo deltog som represent-
ant för SJF.

Daniel Ligné
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JaktlagSutredNiNgeN 

Jaktlagsutredningen är nu 
igång och expertgruppen har 
precis haft sitt första möte. 
Jägareförbundets represent-
ant i utredningen är Daniel 
Ligné. Utredningen ska lägga 
fram ett delbatänkande den 
1/8 om myndighetsansvaret för 
jakten och ett slutbetänkande 
i en lång rad sakfrågor samt 
ett förslag på ny jaktlagstift-
ning den sista december 2014. 
Utredningen kan följas här: 
http://www.sou.gov.se/jaktlag/

 Daniel Ligné

regeriNgSbeSlut av iNtreSSe

Vid sitt senaste regeringsmöte fattade regeringen tre beslut av 
intresse för jägarna. Det första gäller en ändring av §28 i jakt-
förordningen. Den har nu ändrats så tillvida att i fortsättningen 
ska den som använt sig av möjligheten att i enlighet med §28 
skydda sitt tamdjur mot en rovdjursattack ska anmäla detta till 
länsstyrelsen. Länsstyrelsen personal genomför efter anmälan 
en första inspektion av vad som har hänt. Om de upptäcker 
något som tyder på en felaktig användning av paragrafen, det 
vill säga ett brott, ska det anmälas till polisen som då tar vid. Jä-
gareförbundet har drivit frågan om en ändring av §28 och detta 
är definitivt ett steg framåt så att vi förhoppningsvis ska kunna 
undvika situationer där personer som skyddat sina tamdjur mis-
stänkliggörs och får sina vapen beslagtagna. Samtidigt innebär 
detta att vi troligen kommer att se väldigt olika hanteringar av 
frågan hos olika länsstyrelser och här gäller det att omgående 
inleda en dialog med berörd länsstyrelse om hur man ska se på 
användningen av §28.
 
Det andra beslutet gällen en proposition för en ny kameraöver-
vakningslag. Jägareförbundet har drivit frågan om ett undantag 
för tillståndsplikt att använda viltkameror. Vår kampanj har fått 
bra genomslag och frågan har uppmärksammats både i riksda-
gen och regeringskansliet. I lagrådsremissen föreslogs att vilt-
kameror ska omfattas av tillståndskrav. I propositionen har dock 
ett tillägg gjorts i vilket regeringen konstaterar att det ”finns skäl 
att utreda om det är möjligt att göra undantag från tillstånds-
plikten för övervakning av vilt” och att regeringen ska återkom-
ma till frågan. Det är en positiv skrivning och förbundet ligger 
nu på för att frågan ska utredas så snabbt som möjligt.
 
För det tredje har beslut tagits om att ge rikspolisstyrelsen och 
socialstyrelsen i uppdrag att utreda varför läkarnas plikt att an-
mäla personer som är olämpliga att inneha vapen inte efterföljs. 
Jägareförbundet har tagit upp den här frågan vid otaliga tillfällen 
som ett sätt att komma åt olämpliga vapeninnehavare istället för 
att ständigt försvåra legalt vapeninnehav. Det finns förstås även 
risker med ett sådant uppdrag. I uppdraget ingår att Socialsty-
relsen ska arbeta fram riktlinjer för vad som ska kunna bedömas 
utgöra sådana medicinska skäl som gör en person olämplig att 
inneha skjutvapen. Här kan det gå väldigt snett och det kan även 
smygas in krav på att vapeninnehavare ska genomgå någon form 
av medicinskt/psykiskt lämplighetstest. Förbundet följer frågan.

Anders Grahn

fällfåNgSt uNder överSyN

Naturvårdsverket gör just nu en 
total översyn av fällfångsten. Vi 
arbetar just nu med en remiss 
om nytt regelverk för fällfångst 
och inom kort kommer också 
förslag på hur fällor ska testas 
och typgodkännas.

 Daniel Ligné
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JägareförbuNdet  
På PlatS hoS S

Socialdemokraterna ska hålla 
kongress strax efter påsk. Ett 
stort antal ombud kommer att 
vara på plats och viktiga beslut 
som även påverkar jakten ska 
fattas. Jägareförbundet kom-
mer att var på plats för att in-
formera om jakt och viltfrågor 
samt vad vi önskar av social-
demokraterna.

Anders Grahn

JakthuNdar i viNdelälvSdraget

I tolv år har Jägareförbundet Västerbotten lottat ut en hundbur 
bland de lag som har jaktmeriterade hundar på Vindelälvsdra-
get. I år var det jakthundar i 20 av de 38 lagen.
 
Minst 70 stycken jaktmeriterade hundar deltog i årets Vindel-
älvsdraget, som är en fyrtio mil lång draghundstafett. Lagen kör 
mellan Ammarnäs i fjällen till Vännäsby vid kusten i Västerbot-
ten, under fyra dagar under vecka 11. Läs mer om jakthundar 
som draghundar i Svensk Jakt nr 1/2011.

Anja Kjellsson

SmåSkalig förSälJNiNg

Vi jobbar just nu på flera front-
er för att förenkla småskalig 
försäljning av främst vildsvins- 
och björnkött. Jordbruksverket 
utreder frågan och även Lands-
bygdsdepartementet arbetar 
med ett uppdrag om subven-
tionerade trikintester.

 Daniel Ligné

fJällvärldeN i fokuS

Naturvårdsverket har inlett en 
ny forskningssatsning inom 
ramen för miljökvalitetsmålet 
En storslagen fjällvärld. En 
första konferens där forskare, 
avnämare och representanter 
för lokalsamhället kan mötas 
har just hållits i Abisko. Mot-
svarande möten kommer att 
hållas under de kommande 
fem åren. Fredrik Widemo 
representerade SJF och kan 
svara på frågor.

 Daniel Ligné

NJS höll StyrelSemöte

Nordisk Jägersamvirke (NJS) 
höll nyligen styrelsemöte. På 
mötet beslöts, på förslag av 
Svenska Jägareförbundet, att 
det inför nästa styrelsemöte ska 
förberedes en arbetsplan som 
ska omfatta NJS mål och vision 
för de kommande åren. Det 
nordiska samarbetet är viktigt 
för att stärka vår röst i de inter-
nationella sammanhangen.

Anders Grahn

Lag 18 från Umeå vann Jägareförbundets hundbur. Fredrik Ellington och 
två av de sju jaktmeriterade hundarna som lag 18 deltog med.

Foto: Lisa Frölén

vildSviN och forSkNiNg

Nästan oavsett vilken upp-
fattning man har om vildsvin 
kan man hitta stöd för sina 
åsikter i litteraturen. Detta 
skapar onödig polarisering 
och vandringsmyter. För att 
råda bot på detta genomför 
Jakt & Fauna under våren ett 
projekt för att försöka ta fram 
bästa tillgängliga kunskap 
och underlag. Arbetet re-
dovisas efter sommaren och 
omsätts också i en utbildning.

   Daniel Ligné


