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En hiStoriSk donation

En stor donation har föranlett bildandet av en stiftelse, Svenska 
Jägareförbundets Jakthistoriska Samlingar, som nu samman-
ställt en jakthistorisk skatt på Jägareförbundets gård Öster 
Malma. Bakgrunden är en donation från Sven Lord, en privat-
person vars intresse för den svenska jaktens historia måste kall-
las enormt. Donationen innefattar någonstans mellan 1 200 och 
1 500 föremål. Donatorn själv, Sven Lord, är lite osäker.
– Det har blivit en del saker genom åren. Pensionerade SLU-
professorerna Kjell Danell och Roger Bergström har bidragit 
med ovärderlig hjälp i arbetet med att inventera och doku-
mentera samlingarna. Jag har haft allt i huvudet, alla fakta om 
föremålens bakgrund och historia. Jag har velat känna trygg-
heten att samlingen tas om hand om jag försvinner och den 
saken borgar nu stiftelsen för, säger Sven Lord.
Exakt hur den stora samlingen i framtiden ska presenteras för 
allmänheten återstår att se. Stiftelsen har just bildats, och ligger 
i startgroparna för framtida projekt. Hans von Essen, tidigare 
riksjaktvårdskonsulent på Svenska Jägareförbundet, har utsetts 
till ordförande i stiftelsen.

Martin Källberg, Svensk Jakt

http://svenskjakt.se/start/nyhet/en-historisk-donation/

Sm i jakt på Elmia

I år genomförs SM i jakt på 
Elmia Game Fair i Jönköping. 
Tävlingen pågår under två 
dagar och Svenska Jägareför-
bundet är en av arrangörerna.
18 elever från nio naturbruks-
gymnasier med jaktinriktning 
gör upp om SM-titeln. Täv-
lingarna innehåller allt från 
avståndsbedömning till jakt-
hundskunskap och även publi-
ken på Elmia kan vara med och 
mäta sina kunskaper med de 
tävlande.

– Kunskap och fakta är grunden 
i allt vi gör, våra framgångar i 
jaktliga frågor och i den fram-
tida viltförvaltningen. Då är 
det också viktigt att visa att vi 
värdesätter ungdomarnas kun-
skap och strävan att bli mor-
gondagens jaktambassadörer. 
Dessutom medger konceptet 
att alla inblandade får en chans 
att synas och bygga relationer. 
Att allt detta sker i form av en 
uppskattad och rolig tävling är 
häftigt och förstås väldigt posi-
tivt, säger jaktvårdskonsulent 
Anders Fredriksson.
– Tanken med att arrangera 
Jakt-SM på Elmia Game Fair 
är att på ett positivt sätt lyfta 
fram våra jaktliga gymnasie-
utbildningar och visa upp våra 
duktiga elever och deras kun-
skaper, säger Fredrika Swenson 
på Forshaga Akademin.

Tävlingen avslutas idag, freda-
gen den 26 maj, så resultaten 
redovisas i nästa Nyhetsbrev.  

Styrelsen i Stiftelsen Svenska Jägareförbundets 
Jakthistoriska Samlingar. Från vänster: Bengt 
Olén, Ulf Sterler, Hans von Essen, Göran Berg-
man, Magnus Uvnäs och Nils Drejholt. Lilla 
bilden: Donatorn Sven Lord.
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nytt träffområdE
på älgSkyttEt

Från den 1 januari 2017 gäller ett 
nytt träffområde på älgfiguren 
på 80 meter. 

Det nya träffområdet ligger 
i överkanten på ryggraden. 
Centrum har sänkts 62 mil-
limeter jämfört med det gamla 
och storleken har minskat med 
cirka 13 procent för 3:ans valör. 
För godkänt skytte för älgskyt-
temärket och jägarexamen krävs 
nu att man skjuter på det nya 
träffområdet. Tavlor finns att 
beställa hos leverantörerna.

För de banor som har akustisk 
markering gäller att dessa ska 
ändras till det nya träffområdet 
så snart som möjligt. Dock har 
banorna på sig till den 30 juni 
för att genomföra uppdate-
ringen. Skjutbanor med akus-
tisk markering ska därför ta 
kontakt med leverantörerna av 
utrustningen för uppdatering av 
utrustningen.

Lars Björk, skytteansvarig

lär dig rapportEra i Viltdata 

Den 17 maj livesändes en utbildning i hur man rapporterar 
avskjutning och andra viltobservationer i den nylanserade 
Viltdata.se Utbildningen kan också ses i efterhand på Youttube 
(se länk nedan). Viltdata.se är jägarnas portal och databas för 
viltövervakning. Där rapporterar jägare och jaktlag in informa-
tion om fällt vilt och andra viltobservationer. 

Svenska Jägareförbundet har under en längre tid arbetat med 
utveckling av databasen och utbildningen hölls av jaktvårds-
konsulent Jerk Sjöberg. I samband med utbildningen kunde 
man också chatta och ställa frågor till Jerk. Det hela var ett 
samarbete mellan Studiefrämjandet, Falu jaktvårdskrets och 
Svenska Jägareförbundet, där kretsen och Studiefrämjandet 
varit initiativtagare. 
https://jagareforbundet.se/vilt/viltnyheter/2017/05/lar-dig-
rapportera-i-viltdata---livesandning-pa-youtube/

gör ViltVårdEn till En dEl aV jordbrukEt

Viltet är en del av vårt svenska jordbrukslandskap, oavsett
i vilken del av Sverige man befinner sig. Däremot varierar 
arterna som nyttjar landskapet från norr till söder. I norr 
är det främst klövviltet som nyttjar åkrarna för sitt födosök 
medan det i söder till största delen är fältviltet som söker 
skydd, föda och häckningsplatser. 

I det pågående Landsbygdsprogrammet finns möjlighet att 
gynna viltet genom att använda trädan som viltåker. Där kan 
man ha en blandning av grödor som är särskilt anpassad för 
att gynna insekter, fåglar och vilt. Från och med 2016 behöver 
man inte putsa eller slå av trädan för att få gårdsstöd. Med 
anpassade grödor menar Jordbruksverket till exempel vall-
fröblandning med blommande örter som rödklöver, vitklöver, 
cikoria eller honungsört. Samma gäller för obrukade fältkanter 
som man kan ha som ekologiska fokusarealer.

Mariana Skoglund, forskningskommunikatör

Läs mer om viltvård i odlingslandskapet i Jägareförbundets 
broschyr som går att ladda hem på länken
https://jagareforbundet.se/aktuellt/forbundsnyheter/2017/04/gor-
viltvarden-till-en-del-av-jordbruket/
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tVå dagar mEd fältViltEt i fokuS

Som en del i Jägareförbundets fältviltssatsning har Region Mitt 
anordnat två dagar med fältviltet i fokus på Öster Malma. 

Den 29 april hade dagen rubriken ”Hur gynnar du fältviltet på 
din mark. Rapphönan – Jordbrukslandskapets indikatorfågel”. 
Som en första aktivitet får man vara mer än nöjd med intresset. 
Ganska snart efter att inbjudningar sänts ut via hemsidor och 
Facebook-grupper fylldes kursen med intresserade. 37 perso-
ner samlades på Öster Malma för en förmiddag teori och en 
eftermiddag i fält under Carl von Essens engagerade ledning. 
Alla fick sig en inblick i hur man kan ge fältvilt förutsättningar 
för att klara sig i dagens jordbrukslandskap. Dessa åtgärder 
innebär också att den biologiska mångfalden i jordbruksland-
skapet kan öka. Det blev en dag som gav många tips och idéer 
samt kanske lite ny kunskap bland deltagarna som trotsade kall 
blåst under eftermiddagens fältbesök.

”Hur lyckas du med utsättningen av fasan och rapphöns” var 
ämnet för den andra fältviltskursen. Lördagen den 13 maj hade 
20 deltagare anmält sig till information om utsättning av fält-
hönsen under ledning av Dan Persson. Dan, som har mycket 
stor erfarenhet av uppfödning och utsättning, fängslade del-
tagarna med sin kunskap under hela dagen. Deltagarna fick sig 
till livs många råd och tips. Att döma av det flitiga antecknandet 
fanns det ett stort intresse.

Claes Lindström, jaktvårdskonsulent

Skicka matErial 
till nyhEtSbrEVEt
Målet med det interna 
nyhetsbrevet är att det ska 
komma ut den sista freda-
gen i varje månad. Skicka 
gärna material och bilder 
till Malou Kjellsson på 
malouk@telia.com. 

fyra ViltmatanSökningar 
till jordbrukSVErkEt

Som ett led i regeringens nya 
Livsmedelsstrategi har Jord-
bruksverket utlyst sex miljoner 
kronor till viltmatprojekt. Man 
vill se hur man kan utveckla och 
korta viltvärdekedjan, utöka till-
gängligheten för allmänheten, 
få bättre tillvaratagande, stärka 
bilden av vilt som svensk profil-
produkt, öka antalet offentliga 
måltider med vilt och tillämpa 
vilt som pedagogiskt verktyg.
Svenska Jägareförbundet har 
skickat in fyra ansökningar:
• Bättre tillvaratagande
• Vild vecka i skolan
• Viltkött som varumärkes- 
byggande för Sverige
• Förbättra vildsvinsköttets rykte
Intresset i branschen har varit 
mycket stort så det kommer 
bli hård konkurrens om de sex 
miljonerna.  Först efter som-
maren lär Jordbruksverket ge 
besked om vilka projekt som får 
projektstöd.

Christina Nilson-Dag,
informationsansvarig



Nyhetsbrev 56
26 maj 2017

Stor, Stark 
och omtyckt

sid 4/8

inbjudEr till mötE om björnjakt

Miljöåklagare Christer Jarlås är bekymrad över det faktum att 
ett fåtal jägare håller på att förstöra björnjakten för alla de 
jägare som sköter sig. Polisen får många tips om olagliga åtlar, 
åtelkameror och användande av bilar vid björnjakt. Detta har 
fått Christer Jarlås att inbjuda till möten med skogsbruket, läns-
styrelserna, polisen och Svenska Jägareförbundet.

Svenska Jägareförbundet är emot all form av olaglig verksam-
het. Grundinställningen är att alla jägare ska följa gällande 
lagstiftning – och därtill hålla en hög jaktetik.
– Men det finns ofta behov av att förändra och justera befintlig 
lagstiftning. Både utifrån att samhället förändras, ny teknik 
utvecklas, som att lagstiftningen blivit inaktuell. Vi skickar 
regelbundet in information med önskemål till regeringen. 
Exempelvis vill förbundet underlätta användningen av åtel/vilt-
kameror, eftersom kamerorna kan förbättra viltförvaltningen, 
säger kommunikationschef Magnus Rydholm.
– Detta är en fråga som vi arbetat mycket med och hyser gott 
hopp om att lyckas med. 

Men som organisation kan förbundet inte acceptera att folk 
bryter mot lagar – bara för att man tycker lagarna är felaktiga.
– Bryter en jägare mot lagen så kan dennes agerande påverka 
förtroendet för hela jägarkåren. Vi jägare måste agera utifrån 
de förutsättningar som samhället satt upp. Detta borde vara 
självklart men är tyvärr inte det, säger Magnus Rydholm.
https://jagareforbundet.se/aktuellt/forbundsnyheter/2017/05/polisen-
haller-koll-pa-bjornjakten/

jägarEförbundEtS 
årSStämmohandlingar...

Svenska Jägareförbundets 
årsstämma 2017 genomförs 
på nationella kansliet på Öster 
Malma den 3-4 juni. Du som 
är medlem kan nu logga in på 
hemsidan och ta del av motio-
ner och årsmöteshandlingar.

... och Extra nyhEtSbrEV

Dagarna efter årsstämman kom-
mer ett extra nyhetsbrev att ges 
ut med fokus på vad som hänt 
på stämman.

konfErEnS för 
länSanSVariga jägarE

För att bättra förutsättningarna 
vid trafikeftersök sker en ständig 
utveckling. Den 30-31 maj träffas 
länsansvariga jägare i Nationella 
viltolycksrådet på Öster Malma 
för att diskutera jägarsidans 
arbete för minimerat lidande 
hos trafikskadat vilt.

SEminarium för 
nationElla ViltolyckSrådEt

Den 31 maj-1 juni samlas Natio-
nella viltolycksrådets alla sam-
arbetsparter för det årliga semi-
nariet. Platsen är Öster Malma.
Här behandlas frågor av stor 
bredd. Både förebyggande 
arbete och allt som berör det 
operativa eftersöksarbetet. 

Foto: KeNNeth JohaNSSoN
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dEbatt om funktionSnEdSattaS möjlighEt till jakt

Jakt och viltvård är en viktig möjlighet till rekreation och fri-
luftsliv i Sverige, samtidigt som den ökar förståelsen för djur 
och natur, skrev Jesper Skalberg Karlsson (M) till statsrådet 
Sven-Erik Bucht (S) i en interpellation till riksdagen. Jesper 
Skalberg Karlsson beskriver den svenska jaktpolitiken som 
framgångsrik och lyfter fram Svenska Jägareförbundet som
genom sina medlemmar reglerar viltstammarna och sam-
arbetar med berörda myndigheter.

”Men svensk jakt är tyvärr inte lättåtkomlig för alla. Jägare med 
funktionsnedsättning behöver ofta använda sig av ett motor-
drivet fordon för att komma ut i terrängen. För detta krävs i 
de allra flesta fall dispens från terrängkörningslagen, jaktför-
ordningen och jaktlagen", skriver Jesper Skalberg Karlsson och 
beskriver systemet med dispenser som kostsamt och tidskrä-
vande. Jesper Skalberg Karlsson avslutade sin interpellation till 
regeringen med att ställa en direkt fråga till statsrådet Sven-
Erik Bucht: ”Kommer statsrådet och regeringen att presentera 
några nya förslag till lagstiftning under 2017 i syfte att under-
lätta jakt för människor med funktionsnedsättning?”

2 maj hölls en riksdagsdebatt i då Sven-Erik Buch gavs möjlig-
het att svara på frågan och debattera ämnet under ett 14 minu-
ter långt replikbyte med Jesper Skalberg Karlsson. Debatten 
kan ses på följande länk: 
http://svenskjakt.se/start/nyhet/riksdagsdebatt-om-funktionsnedsattas-
mojlighet-till-jakt/

VattEn i cEntrum 
Vid ölandSkonfErEnS

När Svensk Våtmarksfond 
valde att lägga sin konferens på 
Öland var det ett mycket med-
vetet beslut. Dels med tanke på 
problemen med extremt låga 
grundvattennivåer, dels för att 
Öland är något av fågelälskar-
nas Mecka. Konferensen, som 
ägde rum 25-26 april, hade ett 
ambitiöst program med repre-
sentanter från myndigheter, 
kommuner, LRF, Sportfiskarna, 
Naturvården och Våtmarksfon-
den. Totalt hade ett 75-tal intres-
serade slutit upp. I samband 
med konferensen anordnades 
även exkursioner till strand-
ängar och Mittlandsskogen och 
Våtmarksfondens stipendium 
delades ut till Sören Eriksson 
(bilden), biolog och rådgivare 
på Hushållningssällskapet.

Magnus Johansson, Svensk Jakt

Läs mer på 
http://svenskjakt.se/start/nyhet/vatten-
centrum-vid-olandskonferens/

Foto: MaDeLeiNe LewaNDer
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jaktStigar i dagarna tVå

Helgen den 28-29 april arrangerade Jägareförbundet Östra 
Gotland hageljaktstigar. På lördagen var det en prova-på stig 
för ungdomar och de som aldrig tidigare genomfört en jaktstig. 
Ett 30-tal personer letade sig ut till grusgropen i Etelhem för att 
just prova på. Deltagarna delades in i grupper tillsammans med 
en instruktör som ledde dem runt jaktstigen och förklarade 
hur varje station var uppbyggd och skulle genomföras. Detta 
resulterade i att flera personer kom dagen efter då det var dags 
för årets första riktiga jaktstig på Gotland. Även denna jaktstig 
hölls i grusgropen i Etelhem. 92 personer kom till start.

Peter Carlberg

30 år för bättrE
EftErSök i karlSborg

När Karlsborgs jaktvårdskrets 
genomför sin eftersöksutbild-
ning behöver man inte fråga 
efter intresserade, kursen blir 
övertecknad på nolltid. Så har 
det varit i 30 år.

P-O Eriksson har varit med från 
början. Det var han som före-
slog att kretsen skulle starta en 
hundutbildning.

Men P-O är inte ensam. Trojkan 
med Ove Ljung, Annika Olsson 
och Kurt Johansson komplette-
rar kvartetten som har kommit 
att betyda så mycket för efter-
söksverksamheten i nordöstra 
delen av Västra Götaland. För 
ytterst är det skickligt genomför-
da eftersök och därmed mindre 
lidande för djuren det handlar 
om. En förutsättning för det är 
väl tränade hundar och välutbil-
dade jägare.

Jan henricson, Svensk Jakt

Läs ett längre reportage på 
http://svenskjakt.se/hund/30-ar-
battre-eftersok/

Klassvinnare. Bakre raden från vänster: Yngre Oldboys Mikael Nilsson, 
Öppenklass Patrik Wahlberg, Juniorklass Elliot Åkerblom, Veteranklass 
Folke Widén. Främre raden: Damklass Camilla Lodin, Vinnare på start-
kortet Jack Åkerblom. Foto: Sören Sandqvist.

jägarEförbundEt i almEdalEn

Förberedelser pågår inför Almedalsveckan i Visby 2-9 juli. 
Jägareförbundet kommer även i år passa på att träffa politiker 
från alla riksdagspartier och diskutera jaktfrågor. Ett semina-
rium om folkrörelsernas stora betydelse kommer äga rum på 
tisdagen med bland annat landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. 
Jägareförbundet på Gotland håller öppet hus med bland annat 
simulatorskytte måndag till onsdag. Kanske ses vi där!

Christina Nilson-Dag, informationsansvarig
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jaktEnS hiStoria mEd nutida pErSpEktiV

Ett boksläpp utöver det vanliga. Så kan man sammanfatta det 
seminarium som hölls den 3 maj på Naturhistoriska riksmuseet 
för att uppmärksamma boken Jaktens historia i Sverige.

Intresset var stort när förlaget Liber tillsammans med redak-
törerna Kjell Danell, Leif Mattsson, Roger Bergström och 
Sverker Sörlin bjöd in till seminarium. Till sin hjälp har de haft 
ett 20-tal författare som skrivit kapitel om jakthundar, kvinnor i 
jakten, viltet och jaktens ekonomi, jaktvård och viltvård, bland 
annat. De 130 gästerna bjöds på ett intressant program med 
föredrag och paneldebatter. Intressant för att de tillbakablickar 
som gjordes också användes för att analysera hur det är idag 
och vad som kan förväntas i framtiden.

Avslutningen av seminariet blev både informativ och humoris-
tisk när Kjell Danell iklädde sig rollen som Jägareförbundets 
förste riksjaktvårdskonsulent Harry Hamilton. Nuvarande 
konsulenten Daniel Ligné fick utveckla hur han såg på sina 
företrädares insatser. I det mesta gav Ligné med beröm god-
känt. Till exempel vad gällde bildande av jaktvårdsområden 
och satsningen på jägarexamen. Annat, som gift och trampsax-
ar, gjorde han tummen ner åt.

Jan henricson, Svensk Jakt

Läs mer på http://svenskjakt.se/start/nyhet/jaktens-historia-
med-nutida-perspektiv/

funktionSträff
inom rEgion mitt

Den 12-13 maj genomfördes en 
träff med länsföreningarnas 
funktionsansvariga inom Region 
Mitt och ansvariga tjänstemän. 
Länsföreningarna har i stor ut-
sträckning anammat arbetssät-
tet med funktionsansvar inom 
de fyra områdena Utbildning, 
Jakt och viltförvaltning, Medlem 
och marknad samt Kommunika-
tion och opinion. 

Mötet hölls på Öster Malma med 
syftet att gå igenom respektive 
funktions verksamhet och sam-
tidigt få en större samverkan 
mellan funktionerna. Således 
disponerades tiden såväl funk-
tionsvis som i samlad grupp. 
Arrangemanget upplevdes som 
givande och förhoppningsvis 
leder det till ökat idéutbyte och 
dialog mellan länen och även 
större förståelse och samverkan 
mellan funktionernas ansvars-
områden.

anders Nilsson, jaktvårdskonsulent

Roger Bergström, Kjell Danell och Leif Mattsson. Tre av redaktörerna till 
den nyutgivna boken Jaktens historia i Sverige. Foto: Jan Henricson

jaktutbildningar räddaS

Elever och lärare på landets 
jaktutbildningar kan andas ut. 
Förslaget från Skolverket som 
innebär att utbildningarna 
försvinner får tummen ner av 
regeringen. Istället meddelar 
gymnasieminister Anna Ekström 
(S) att en särskild inriktning mot 
naturturism ska inrättas. 
http://svenskjakt.se/start/nyhet/hotade-
jaktutbildningar-raddas/
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älgStolar på konStfack

Av en fälld älg slängs 45 procent av kroppen. Det har konstfack-
studenten Victor Alge tagit fasta på i sitt examensarbete Alces 
Alces på Industridesignlinjen.
– Det är en fråga om respekt för djuret, säger Victor Alge, som 
samlat in älgrester, bland annat från Öster Malmas slakteri 
under hösten.

Vad har gjorts historiskt med dessa delar och vad kan jag göra
i dag som man inte kunde göra förr, frågade sig Victor Alge, 
som därefter arbetade undersökande med hår, ben och hud 
från älg. Föremålen som visas i examensutställningen är 
huvudsakligen gjorda av skinn som han tämjt, blött, garvat 
eller använt rått. En del stolar är av blandat material, hudlim 
och restprodukter av älg som pressats samman i gjutformar, 
som spånskivor ungefär.

Det Victor Alge också har gjort, är att öka medvetenheten om 
potentialen i de material som finns. Han tror absolut att det 
finns en marknad för att ta vara på mer av älgen och vill gärna 
fortsätta utforska möjligheten. Den här gången blev det stolar 
och en lampa. Men Victor Alge har fler idéer.

Victor Alge bor i Stockholm och är själv jägare.
– Jag brukade jaga med min farbror i Huddinge, men nu letar 
jag efter att komma in i ett jaktlag som gärna håller på med all-
mogejakt med långsamma hundar. Och där jag kan få ta hand 
om restprodukterna och fortsätta experimentera, säger han.

Christina Nilson-Dag, informationsansvarig

Foto: LeNa ruNer


