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Nytt beSökSrekord för SveNSk jaktS hemSida

Besökarna fortsätter strömma in till Svenskjakt.se. Aldrig tidi-
gare har så många hittat till sajten som under 2017. Med knappt 
6 miljoner besök av drygt 1,9 miljoner unika besökare sattes ett 
nytt besöksrekord för Svensk Jakts hemsida.

– Enormt roligt! En fantastisk siffra, vilket är resultatet av flera 
faktorer. Våra reportrar levererar vecka efter vecka intressanta 
artiklar i strid ström, ofta tack vare tips från våra läsare, men vi 
har också gjort en rad tekniska förbättringar vilket gör att allt 
fler hittar till svenskjakt.se, säger chefredaktör Martin Källberg.

– Mobilanvändarna är de som står för den största ökningen. 
Och för att ge läsarna en bra hemsidesupplevelse har vi där-
för uppdaterat Svensk Jakt-appar för både Android och iOS. 
Apparna finns att ladda hem gratis från Google Play och App 
Store. Allt fler användare väljer också att logga in och läsa allt 
vårt digitala material samt följa ämnen på Svenskjakt.se. Det är 
enkelt att skapa ett konto och det är kostnadsfritt för alla som 
har ett medlemskap med tidning i Jägareförbundet. 

– Svensk Jakts ambition är att producera journalistik av hög 
kvalitet, både i print och digitalt. I en allt mer fragmentiserad 
medievärld, med en uppsjö av aktörer som producerar alla 
möjliga sorters innehåll, finns det bara en framgångsrik väg 
framåt: genom journalistiskt arbetssätt, redaktionell integritet 
och hög trovärdighet. Hos Svensk Jakt är den enormt kunniga 
och rutinerade redaktionen en garant för detta – både nu och i 
framtiden, säger Martin Källberg.

fråga oSS om juridik!

Åtelkamera, vad gäller? Får jag 
låna ut mitt vapen? Kan jakt-
arrendatorn göra så här? Ställ 
dina frågor och få svar i vårt 
nya juridiska frågeforum så sva-
rar våra jurister Ola Wälimaa 
och Maria Johansson. Vanliga 
frågor och svar lägger vi framö-
ver ut i frågeforumet vilket för-
hoppningsvis kan hjälpa andra 
med samma frågeställningar att 
snabbt hitta svar. Frågeforumet 
hittar du under Jakten, Juridik 
på hemsidan.

liveSäNdNiNgar om jakt

2018 satsar jaktstreamingtjäns-
ten Bearplay på livesändningar 
varje månad med namnet 
Jaktstudion. Varg-, räv-, älg-  
och björnjakt, utrustning, 
jakthundar och eftersök kom-
mer att lyftas fram. Dessutom 
medverkar gäster som Kristof-
fer Clausen, Ulf Lindroth, Mona 
Eriksson, Daniel Ligné med 
flera i programmet. Program-
ledare är Jonas Lännbjer och 
som sidekick/expert finns Ras-
mus Boström. Första program-
met sänds 22 februari. 
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NuvaraNde fjälljaktS-
SyStem kaN fortSätta

Hovrätten för Övre Norrland 
avkunnade dom i målet mellan 
den svenska staten och Girjas 
sameby den 23 januari. Domen 
är ett mellanting som erkänner 
att samerna har större rätt till 
jakten, men ger samtidigt ett god-
kännande till nuvarande system 
av jaktupplåtelse.

Jägareförbundet har bara snabbt 
granskat domen. Analysen visar 
att domen underkänner statens 
rätt att upplåta jakt som fastig-
hetsägare, men den godkänner 
nuvarande system där länssty-
relserna sköter detta. Nuvarande 
upplåtelseform bryter inte mot 
några lagar. Den diskriminerar 
ingen part.

– Från Svenska Jägareförbundets 
håll arbetar vi för en bra jakt, en 
bra viltförvaltning och bra vill-
kor för jägarna. Dagens dom ger 
godkänt till nuvarande upplåtel-
seform, vilket i sak betyder – inga 
förändringar. Det tycker vi är 
positivt, säger kommunikations-
chef Magnus Rydholm
– Men vi bedömer det som sanno- 
likt att domen kommer överkla-
gas till Högsta domstolen.

förbuNdet återkallar medlemSregiSter 

Svenska Dagbladets artikel den 18 januari uppmärksammade 
att Svenska Jägareförbundet delar med sig av vissa medlems-
uppgifter till samarbetspartners. Vissa medlemmar reagerade 
starkt på detta.

Vi har lyssnat på medlemmarna och utvärderat situationen, 
samt fört dialog med de två partners som berörs. Därefter har 
vi beslutat att ”ta hem registret”. De kommer fortsättningsvis 
inte att ha tillgång till vårt medlemsregister, istället kommer 
framtida aktiviteter ske genom oss på samma sätt som det gör 
med övriga partners.  

Artikeln i Svenska Dagbladet fick det att framstå som 
om att förbundet inte hade kontroll över sitt register, 
vilket inte var fallet. Denna verksamhet är strikt reg-
lerad med tydliga rutiner för att uppgifter inte skulle 
komma i orätta händer, vilket det heller inte gjort. 

Det viktigaste för oss är att medlemmarna känner sig trygga i 
hur vi hanterar deras personuppgifter och är nöjda med våra 
medlemserbjudanden. 

Dessa samarbeten har bidragit till att förbundet kunnat satsa 
mer resurser på att främja den svenska jakten. Därför kommer 
det bli en ekonomisk konsekvens för förbundet, men vi får helt 
enkelt arbeta för nya intäkter. 

Vi kommer fortsätta med samarbeten, där våra partners kon-
taktar våra medlemmar. Men alla kontakter sker då via oss. 
 
Vill man inte få erbjudanden från våra samarbetspartners så 
kan man enkelt avregistrera sig på ”Mina sidor” på förbundets 
webbplats eller genom att kontakta vår medlemsservice på 
medlem@jagareforbundet.se eller 020-22 00 10. 

Bo Sköld, generalsekreterare

extra låNgt medlemSkap i vår

Nu bjuder vi på våren! Medlemskapet räcker med andra ord 
ända till den 30 juni 2019. Ett bra argument att ta upp med 
dem i din omgivning som fortfarande tvekar.

Helena Schnackenburg, marknadsansvarig
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Den svenska vargstammen är på tok för stor och 
för koncentrerad. Det anser Svenska Jägareför-
bundet. Förbundsordförande Torbjörn Larsson 
berättar i ett filmklipp vad förbundet uppnått och 
vill åstadkomma (se länk nedan).

– Utan att överdriva vill jag påstå att utan 
Svenska Jägareförbundet hade vi aldrig 
haft möjlighet att skjuta de vargar som 
attackerar våra hundar. Vi hade definitivt 
inte haft någon licensjakt på varg.

– Det är skandal att myndigheterna inte redan 
tagit fram en plan för hur man ska nå det målet 
som riksdagen beslutade om för länge sedan. 
Men situationen hade varit ännu värre om inte 
Jägareförbundet i stort sätt dagligen hade jobbat 
från saltsten till Bryssel med vargfrågan. 

– Vårt mål är väl känt. Maximalt 150 
vargar, en lokal förankring där jägarna 
faktiskt är med och beslutar.

Det är många områden som under lång tid har 
drabbats av varg. För dessa är det extra viktigt att 
klövviltet får återhämta sig.
– För dem som har drabbats längst måste vi skapa 
vargfria områden så snart som möjligt. Det här 
stöds också av högsta förvaltningsdomstolen som 
för inte så länge sedan fattade beslut om att klöv-
viltstammarna faktiskt har en betydelse när vi 
förvaltar vargen.

– Men viktigast av allt är att vi får aldrig göra det 
omöjligt för den svenska löshundsjakten. Lös-
hundsjakten är en förutsättning för den svenska 
viltförvaltningen. Dessutom används våra jakt-
hundar i över 58 000 trafikeftersök varje år.

– Vi kräver en bättre vargförvaltning som 
håller så få vargar som möjligt.

jakteN på varg 2018

Den 2 januari startade licensjakten på varg. 
Jakten pågår tills kvoten är fylld eller till och med 
15 februari. Totalt planeras för licensjakt i 5 revir, 
på totalt 22 vargar. 

Den 30 januari hade 14 av 22 vargar 
fällts, samt tre som var skabbangripna. 

På Svensk Jakt kan man följa licensjakten dag för 
dag. Alla länkar, beslut och regler hittar du på 
länken nedan.

vargfrågaN - det här vill SveNSka jägareförbuNdet

https://jagareforbundet.se/jakten/jakt-olika-viltslag/stora-rovdjur/vargjakten/jakten-pa-varg-2018/

https://jagareforbundet.se/aktuellt/forbundsnyheter/2017/12/vargfragan---det-har-vill-jagareforbundet/

Foto: MoStpHotoS
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"våld och koNflikter uNder vargjakteN
– ett demokratiSkt Nederlag"

Aktivister som olagligt försökt stoppa jakten på 
varg i Kölstareviret har publicerat en film som 
visar hur bråk uppstår mellan dem och jägarna. 
Våldet i filmen har fått många att reagera.

– Det här är ett nederlag för demokratiskt 
fattade beslut. Vi kan självklart aldrig  
acceptera våld eller hot från någon sida  
i den här konflikten. Vi försvarar inte 
jägare som använder våld, men vi kan hel-
ler inte acceptera aktivister som under fle-
ra veckor provocerar, hotar och saboterar 
legal verksamhet, säger Torbjörn Larsson, 
ordförande i Svenska Jägareförbundet.

Aktivisterna har under den pågående varg-
jakten återkommande försökt störa och förhindra 
jakten. Vid minst fem tillfällen har de sökt upp 
jägare på samlingsplatser och ute i skogen i Köl-
stareviret. Aktivisterna har filmat, fotat, de har 
använt megafoner och på andra sätt försökt störa 
jakten och jägarna. De har blockerat vägar och 
saboterat lås och vägbommar. Bilder och filmer 
från vargjakten har lagts ut på nätet med hånfulla 
och hotfulla kommentarer. Jägarnas familjer har 
också drabbats av hot och hat.
 
Situationen har allt mer förvärrats och i slutet av 
förra veckan ledde det fram den situation som 
filmades, redigerades och därefter publicerades 
på sociala medier, Aftonbladet.se och i TV 4.
Gruppen Hunt saboteurs Sweden står bakom 
aktionerna mot jägarna och vargjakten.

För Svenska Jägareförbundet är händelserna i 
Kölstareviret ett demokratiskt haveri som måste 
få konsekvenser.
– Jag förutsätter att polis och åklagare utreder 
de misstankar om brott som finns, riktade mot 
båda sidor i den här konflikten. Men det finns 
också ett annat mer grundläggande problem som 
lagstiftande församlingar och myndigheter måste 

titta på. Vi är i en situation där kriminella grup-
per medvetet försöker förhindra demokratiskt 
och lagligt beslutad verksamhet. Vi måste ha ett 
samhälle som skyddar de människor som ska 
verkställa tagna beslut, säger Torbjörn Larsson.

Svenska Jägareförbundet efterlyser nu både sans 
och vett i debatten.
– Det här är inte värdigt en demokrati. Vi måste 
sätta ner foten nu, säger Torbjörn Larsson.
 
Polisen i Västmanland håller på att sammanställa 
alla anmälningar från jägare och aktivister. Olika 
utredningar kan och kommer att gå in i varandra. 
Det rättsliga efterspelet kan bli långdraget.
Bland bevisen finns jägarnas egna filmer från 
händelsen i förra veckan, och andra händelser 
där aktivisterna medvetet stört pågående jakt.

– Vi följer det här på alla plan och låter 
polisen utreda misstankarna om brott. 
Vi kan inte uttala oss om enskilda hän-
delser, men Jägareförbundet jobbar för 
att se till att liknande situationer inte ska 
uppstå igen. Jägare som deltar i vargjak-
ten är laglydiga människor som ska skyd-
das av samhället, säger Torbjörn Larsson.

För Jägareförbundet är det också viktigt att kyla 
av situationen. Våldet i samband med vargjakt får 
enligt Torbjörn Larsson inte trappas upp.
Istället måste vargjakt bli både accepterat och 
naturligt som en normal del i förvaltningen av 
vargstammen.

Boo Westlund, Svensk Jakt
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rekordmåNga 
viltolyckor 2017

Aldrig tidigare har det inträffat 
så många trafikolyckor med vilt 
som det gjorde under 2017. Det 
visar statistik från Nationella vilt-
olycksrådet. 

Totalt inträffade det 61 261 trafik-
olyckor. Det är en ökning med 
nästan 3 000 jämfört med det 
tidigare rekordåret 2016 då det 
skedde 58 579 olyckor.

Antalet vildsvinsolyckor var
6 079 under 2017 och det är en 
ökning med över 27 procent 
jämfört med året innan. Under 
2017 inträffade det för övrigt fler 
trafikolyckor med vildsvin än 
med älg. 5 934 trafikolyckor med 
älg inträffade under 2017. Det är 
en liten ökning jämfört med 2016 
då det inträffade 5 874.

Rådjursolyckorna fortsätter att 
öka – och rådjur är också det 
klart vanligaste viltet som är 
inblandat i viltolyckor. 45 851 
viltolyckor med rådjur inträffade 
under 2017. 

Under 2017 inträffade även 73 
trafikolyckor med uttrar, 17 med 
lodjur, 7 med björnar, 5 med var-
gar och 2 med järvar. 

Västra Götaland var det län där 
det inträffade flest trafikolyckor. 
9 723 inträffade i länet under 
året. 7 920 av dem var med 
rådjur.

Svensk Jakt

daNSka vildSviN Ska utrotaS

Danska Jägareförbundet stöder miljö- och livsmedelsministerns 
plan att utrota vildsvinen i Danmark.
– Vi önskar med bakgrund i vår natursyn en viltlevande och 
växande vildsvinsstam, eftersom det är en art som hör hemma 
i den danska naturen, säger förbundets ordförande Claus Lind 
Christensen.
Trots det väljer förbundet nu att stödja ministerns plan. Det 
grundas i att ett utbrott av afrikansk svinpest i landet allvarligt 
skulle hota den stora danska produktionen av tamgris, och 
därmed betydande ekonomiska intressen.
https://svenskjakt.se/start/nyhet/danska-vildsvin-ska-utrotas/

verkSamhetSplaN för efterSök 2018

Jägareförbundets eftersöksverksamhet utvecklas i hög takt. 
2018 är inget undantag. Jägareförbundets plan för eftersöks-
verksamheten 2018 är tungt laddad med utbildning. Målet är 
att erbjuda både etablerade utbildningar inom eftersök och 
nya utbildningar som stärker säkerheten. Dessutom ryms 
lanseringar av nya eftersöksutbildningar som ska komplettera 
befintliga.
− Denna verksamhet är synnerligen viktig och i behov av stän-
dig utveckling. Det handlar om samhällsuppdraget att minska 
trafikskadat vilts lidande. Men det är också en fråga om etik i 
jakten, säger Markus Olsson, ansvarig för frågorna nationellt.

Ladda hem verksamhetsplanen för 2018 här:
https://jagareforbundet.se/globalassets/global/eftersok/verksamhetsplan-
eftersok-2018.pdf

Foto: MoStpHotiS
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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. 

Ny i väSterbotteN

Jag heter 
Jimmy Nyman 
och jobbar 
sedan novem-
ber 2017 som 
jaktvårds-
konsulent i 
Västerbotten. 
De funktioner 
som ligger på 
mitt bord är jakt och viltvård, 
rovdjur, viltsjukdomar och viss 
utbildning. Efter cirka 20 år 
inom yrkeslivet tog jag äntligen 
steget att ta en kandidatexamen 
inom biologi och en masterexa-
men inom förvaltning av vilt- 
och fiskpopulationer. Har innan 
konsulentjobbet jobbat med 
akvatiska miljöer på Länsstyrel-
sen i Norrbotten och Västerbot-
ten. Jagar gärna fågel med min 
snart pensionerade pointertik 
och njuter av att följa viltet från 
skog till bord. Ser verkligen fram 
emot möjligheten att få verka 
inom förbundet, för viltet och 
för samhället.

Jimmy Nyman, jaktvårdskonsulent

lokalSidorNa i SveNSk jakt

Svensk Jakt ser inte likadan ut i hela Sverige utan delas upp på 
åtta regionala delar. Varje del har fyra unika sidor längst bak i 
tidningen där ditt material kan synas. 

Hur du skriver för Svensk Jakt och hur du lämnar material kan 
du läsa om på nedanstående länk. Här hittar du också lämnings-
tider och formulär för lokalsidornas kalendarium. Allt material, 
text och bilder, avsett för de regionala sidorna skickas via e-post 
till regionalt@svenskjakt.se
http://svenskjakt.se/jakt-prylar/regionalt-i-tidningen/sa-skriver-du-for-
lokalsidorna-i-svensk-jakt/

Martin Källberg, chefredaktör Svensk Jakt

vapeNutredNiNgeN får riS och roS

Vapenutredningen som ska föreslå förändringar i lagar och för-
ordningar för att anpassa lagstiftningen till EU:s vapendirektiv 
har lämnats in till regeringen.

– När vi nu ser utredningens förslag kan jag konstatera 
att vi lyckats stoppa förslagen på femårslicenser för 
jägare, läkarundersökningar, förbud mot halvautoma-
ter med löstagbara magasin, förbud mot distanshandel 
med vapen för privatpersoner och en hel del annat 
som dök upp under resans gång, vilket är bra. En stor 
framgång i arbetet är också att licenskravet på ljud-
dämpare föreslås försvinna, säger Jägareförbundets 
jurist Ola Wälimaa.

– Men det finns också ett antal förslag som vi reagerar negativt 
på. Dessa rör bland annat löstagbara magasin och avfyrnings-
mekanismer. Vi vill minska byråkrati och onödig lagstiftning. 
Här har utredningen gått för långt. I vissa avseenden har man 
gått utöver kraven i direktivet.

– Jägareförbundet kommer i detalj gå igenom utredningens 
förslag och även diskutera med skytterörelsen hur vi ska arbeta 
vidare med frågan. Vi kommer lägga både tid och kraft åt att för-
söka förändra de delar som inte rimmar med kraven i direktivet 
och i onödan komplicerar situationen för jägarna.
https://jagareforbundet.se/aktuellt/forbundsnyheter/2018/01/
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det här är jägareförbuNdetS 
poSitioN i vapeNfrågaN

Under en lång tid har enskilda personer och orga-
nisationer försökt tillskriva Svenska Jägareförbun-
det åsikter som inte stämmer. På debattsidor, på 
sociala medier och i viss jaktpress försöker en del 
personer att svartmåla förbundets arbete kring 
vapen och ammunition.
– Jag vill därför tydliggöra vad förbundet vill och 
står för när det gäller vapen, säger generalsekre-
terare Bo Sköld.

 –Förbundet är en jägarorganisation som 
arbetar för att jakten och viltförvaltningen 
ska kunna skötas på ett effektivt sätt. Jägar-
nas behov och vardag står i centrum för 
hur vi agerar – inget annat. 

– Detta innebär att Jägareförbundet arbetar för att 
jägarna ska ha:
• Tillgång ändamålsenliga vapen för jakt. 
• Ska ha tillgång till lämplig ammunition för jakt 
och övningsskytte.
• Goda möjligheter att träna skytte för att kunna 
hålla en hög etik och skjutskicklighet i jakten.
• Enkla regler och korta handläggningstider för 
vapenlicenser.
– För att lyckas med detta arbetar vi tillsammans 
med skytterörelsen. De har sina skytteformer och 
hjärtefrågor. Vi har våra. Men vi hjälps åt för att 
behålla och utveckla enkla regler runt vapnen för 
både jägarna och skyttarna.

Bo Sköld är lite förvånad över att enskilda per-
soner med egna åsikter och agendor som varken 
gynnar skyttet eller jakten får sådant utrymme i 
debatten. 
– Deras agerande splittrar jägare och skyttar och 
försvårar möjligheten att lyckas med det viktigas-
te, att säkerställa ändamålsenliga lagar och enkla 
regler för jägare och skyttar. Tillsammans med 
andra organisationer och folkvalda har vi lyckats 
med många saker. Exempelvis har vi röjt undan 
nästan alla konstigheter och dumheter i EU:s 

vapendirektiv. Läkarundersökningar, femårs-
licenser för jaktvapen, förbud mot distanshandel, 
förbud mot halvautomater för jakt och mycket 
annat är borta ur diskussionen. I den färska 
vapenutredningen finns det ett antal saker som vi 
inte gillar och det ska vi arbeta för att stoppa eller 
förändra.

Bo Sköld är mycket tydlig med att han vill att alla 
jägare ska förstå att förbundets arbete alltid utgår 
ifrån deras situation och vardag. 
– Det är min bestämda uppfattning att det mest 
avgörande för en hög effektivitet i jakten är om vi 
tränat skytte tillräckligt. Målet ska alltid vara ett 
skott, ett vilt – även om det finns tillfällen och om-
ständigheter där det kan behövas ytterligare skott. 
Bra och regelbunden skytteträning är vägen dit.

Bo Sköld understryker att förbundet är för tek-
nisk utveckling med bibehållen etik. 
– Vi tar inte längre ställning till vilka vapenmodel-
ler som används. Det får Polismyndigheten och 
Naturvårdsverket avgöra. Däremot är vi mycket 
måna om att jägarna har ändamålsenliga vapen, 
att allmänheten har förtroende för jägarna och 
att jakten har en hög acceptans i samhället efter-
som detta är grundfundamentet för att vi ska få 
jaga och ha vapen. 

– Istället för att vi vapenägare motverkar 
varandra skulle jag önska att vi samarbetar. 
Det tjänar vi alla på. Dagens situation med 
smutskastning och hårda ord i olika medier 
sänder inga bra signaler och kommer göra 
det svårare för oss att få vad vi vill.
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Stort iNtreSSe 
för jägarexameN

Intresset för att ta Jägarexamen 
fortsätter att vara stort. 

Under 2017 klarade 12 800 
personer det teoretiska 
provet, vilket är en ökning 
jämfört med 2016 då 12 
650 genomförde provet. 
2015 var ett rekordår med 
13 340 godkända teoretis-
ka prov. Andelen kvinnor 
fortsätter att ligga högt.

– Jag hade nog förväntat mig en 
något lägre nivå, jämfört med 
toppåret 2015, men intresset för 
att ta Jägarexamen fortsätter att 
vara stort, säger Henrik Falk, 
jaktvårdskonsulent i Stockholms 
län och ansvarig för samordning-
en av Jägarexamen i Jägareför-
bundets region Mitt.

Statistiken toppas av Stockholm 
och Västra Götalands län där 
intresset för att genomgå utbild-
ningen lockar flest deltagare. 

Andelen kvinnor som genomför 
Jägarskolan fortsätter att ligga 
nära 20 procent, vilket är högt. 
Lika många löser sedan inte stat-
ligt jaktkort och går vidare till att 
aktivt börja jaga.
– Det kan ha olika orsaker. Man 
väljer att skaffa sig bättre kun-
skaper om jakt och viltvård, men 
väntar med att debutera som 
jägare. Det är ändå positivt att 
andelen kvinnor fortsätter att 
ligga högt, säger Henrik Falk.

Boo Westlund, Svensk Jakt

Småbiotoper viktiga för viltet

Sköts åkerholmar och skogsbryn rätt så bidrar de till att bevara 
biologisk mångfald och binder samman värdefulla miljöer i 
landskapet. Det visar Jessica Lindgren vid Stockholms universi-
tet, som försvarade sin doktorsavhandling den 20 december. 

Småbiotoperna i landskapet är viktiga både för viltet och för 
övrig mångfald. Här kan viltanpassad markanvändning verk-
ligen göra nytta! Gränser mellan olika landskapstyper är ofta 
artrika, särskilt om det finns en bred övergångszon som kan 
hysa arter från bägge miljöerna. Ett exempel är skogsbryn, där 
skogsarter och arter från det öppna landskapet möts.

Har det här någon betydelse för viltet och viltvården? Absolut! 
Växtätare försöker få en så varierad kost som möjligt, vilket 
gör att en rik flora är positivt. Faktum är att fältharen idag går 
tillbaka i Europas odlingslandskap på grund av foderbrist un-
der delar av året. Här är småbiotoper med en rik flora viktiga. 
Generellt gynnas fältviltet av en mosaik av gräs- och buskmark, 
vilket man finner på välskötta åkerholmar och i breda skogs-
bryn. Där finner viltet skydd, lä och föda. Även klövviltet hittar 
foder i buskmarkerna och i de lövdominerade brynen.

Nu går forskargruppen där Lindgren arbetar vidare och tittar 
på geografisk variation. På grund av skillnader i det historiska 
brukandet verkar det som om effekterna i Mellansverige skiljer 
sig från effekterna av samma skötsel i södra Sverige. 

Fredrik Widemo

https://jagareforbundet.se/vilt/nytt-fran-viltforskningen/2017/12/
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läS mer på jägarbloggeN

”Media nappade givetvis förhål-
landevis okritiskt och Aftonbla-
det lät en av landets ledande 
aktivister komma till tals. Bilden 
som förmedlas är bilden av arga 
jägare som angriper unga flickor 
som ”bara vill prata”. Men vad är 
den sanna bilden? Att jägarna lät 
sig provoceras och att det slu-
tade med ingripanden med våld 
är givetvis inte bra. Våld löser 
sällan problem. Jag har idag tagit 
del av fler filmsekvenser än den 
som jaktsabotörerna förmedlar. 
Den ger en annan bild av det som 
händer.”

Gunnar Glöersen  
Därför vill jägarna inte svara media. 

”Många bråkar om jakt. Jaktmot-
ståndare, jaktsabotörer, politiker 
och även vi jägare tjafsar om allt 
möjligt och omöjligt om jakt. 
Men är det egentligen jaktens fel? 
Jag skulle vilja säga att det hand-
lar mer om hur vi människor 
förhåller oss till varandra. Jakt är 
jakt. Ingenting annat.”

Madeleine Lewander  
 Jakt är bara jakt.

”Som den bästa all-inclusive-
sysselsättning ger jakten allt, från 
naturupplevelse, gemenskap, 
motion, spänning, viltkött, eko-
logisk medvetenhet… till bättre 
hälsa. Vi jägare har väl länge känt 
att jakten får oss att må bra men 
nu finns det även forskning som 
bekräftar detta.”

Christina Nilson-Dag  
Skogsbada – nya hälsotrenden!

http://blogg.jagareforbundet.se

förSäkriNgar vid trafikefterSök

Flera försäkringar täcker om olyckan är framme under trafik-
eftersök, initierat av polisen. Har Du koll på vad som gäller?

För medlemmar i Svenska Jägareförbundet ingår ansvars- och 
olycksfallsförsäkring. Och Agria tillhandahåller en generös hund-
försäkring, i samarbete med Svenska Jägareförbundet. Dess-
utom har Polismyndigheten tecknat en samlingsförsäkring som 
motsvarar det personskadeskydd som anställda vanligen har. 

Försäkringsskyddet kan såklart alltid bättras, och så har också 
skett genom åren. Sedan i höstas jobbar Nationella viltolycks- 
rådet intensivt för hitta möjligheter att ytterligare stärka skyddet.

https://jagareforbundet.se/jakten/eftersok/nyheter-viltolycka/2018/01/
forsakringsskydd-under-nvr-uppdrag/

j-o petterSSoN är borta

Jägareförbundets tidigare ordför-
ande Jan Olof Pettersson, eller bara 
J-O som han kallades, har gått bort. 
Han blev 84 år.

J-O började på förbundet som 
riksjaktvårdskonsulent. Det var 
1964. J-O var jägmästare och kom 
från Domänverkets naturvårdsbyrå. 
Hans första tid i Jägareförbundet 
blev dock ganska kort. Redan 1966 
valde han ett bredare spår vid Naturvårdsverket, där han först 
blev avdelningsdirektör vid jakt- och viltvårdavdelningen och 
senare chef för hela fritidsbyrån, som även omfattade jakt, vilt-
vård och övrig faunavård. 1988 återvände han till Jägareförbun-
det, nu som förtroendevald. Vid kongressen samma år valdes 
J-O till förbundsordförande och möttes av stående ovationer. 
Han var den förste medlemsvalde på sin post, hans företrädare 
hade utsetts av regeringen. Jan Olof Pettersson satt kvar som 
ordförande fram till 1996.

 Bernt Karlsson, Svensk Jakt

Läs mer på
https://svenskjakt.se/start/nyhet/j-o-pettersson-ar-borta/
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preSeNtkort 
på medlemSkap...

Nu kan du enkelt beställa  
presentkort på medlemskap i 
Jägareförbundet på webben! 
Gå in under medlem och klicka 
på presentkort och beställ. Det 
kommer då strax till din brevlåda 
tillsammans med fakturan. En 
bra present till den som har allt!

Helena Schnackenburg, marknadsansvarig

... och i webbShopeN

Vet du inte riktigt vad din vän 
vill ha? Då är ett presentkort i 
vår webbutik en bra idé. I webb-
butiken finns ett brett utbud av 
profilprodukter, läsvärda böcker 
om jakt och viltvård, med mera. 
Gå in under medlem och klicka 
på presentkort. Fyll i dina kon-
taktuppgifter och hur mycket 
du vill att presentkortet ska vara 
värt så landar det hos dig tillsam-
mans med fakturan. Enklare kan 
det inte bli!

Helena Schnackenburg, marknadsansvarig

SamverkaN är NyckelN till framgåNg för fältviltet

Samverkan om viltvård och mångfald i landskapet är positivt 
för fältviltet. Lantbrukare och jägare i Danmark går samman 
i samverkansområden för att gemensamt skapa åtgärder som 
gynnar insekter, fåglar och fältviltet knutna till jordbruksland-
skapet. Det har skapats nästan 70 områden spridda över hela 
Danmark på allt mellan 500–5 000 hektar. För att nå bästa 
resultat har områdena tillgång till experthjälp genom en fält-
viltrådgivare knuten till Danmarks Jägareförbund. En liten 
delegation från Jägareförbundet Skåne med jaktvårdskonsulent 
Fredrik Jönsson, viltmästarna Henning Sörensen och under-
tecknad besökte under januari ett sådant ”markvildtlav” under 
ledning av markvildtsrådgivare Lene Midtgaard.

poul-Erik Jenssen, Svensk Jakt

SamarbeteN med jakthuNdklubbar

Under 2017 har Jägareförbundet börjat samarbeta mer aktivt 
med jakthundklubbar. Ett samarbete som båda parter har 
nytta och glädje av. Förbundet kan bättre nå ut till tänkbara 
medlemmar samtidigt som vi stöttar jakthundklubbarnas vik-
tiga arbete. Utan duktiga hundar blir det ju inte mycket jagat i 
Sverige. Hittills finns avtal med Specialklubben för skällande 
fågelhundar, Svenska Taxklubben, Fågelhundarnas Arbets-
utskott och Svenska Wachtelhundklubben. Fler är på gång. 

Helena Schnackenburg, marknadsansvarig
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efterlySNiNg: uNga jägare  
i StockholmS läN

Vi söker medlemmar till Unga 
Jägares ledningsgrupp Söder.
Unga som får möjlighet att skapa 
sig ett fantastiskt jaktligt nätverk!

Förra året startades nätverket 
Unga Jägare som arrangerar 
jakter, skytte och kurser för unga 
medlemmar tvärs över alla krets-
gränser. Vi har gjort arrange-
mang på nya sätt och vi har hittat 
nya marker och sätt att få ut unga 
nya jägare i skog och mark.

Unga Jägare leds av en grupp 
unga medlemmar. De får stöd, 
råd och kontakter av ungdoms-
ansvarige i Jägareförbundet 
Stockholms län. Det är viktigt 
för ledningsgruppen att träffas, 
vara kreativa tillsammans. Då har 
vi kunnat konstatera att Stock-
holms innerstad är som en liten 
propp… Bor man söder om stan 
är det knepigare att ta sig norr 
om, och tvärt om. Det är därför 
vi nu ska starta Ledningsgrupp 
Söder. Du kommer att ha kontakt 
med Haninge Jaktskytteklubb 
och ungdomsskyttet där, med vår 
jakt- och kursgård på Gålö och 
många skickliga, erfarna jägare 
och unga medlemmar.

Nyfiken? Kontakta oss så berättar 
vi mer. Du når Anders Berghult 
på ungajagare@stockholm-
jagareforbundet.se eller Patrik 
Dalfjärd på ungdom@stockholm-
jagareforbundet.se.

Chris Edman

Ny viltmäStarkurS på öSter-malma

Måndagen den 29 januari var det dags för kursstart för 2018 års 
Viltmästare på Öster Malma. 

Årets kurs består av 20 elever med en bred och varierad 
erfarenhet i bagaget. Av eleverna har 13 blivit antagna via 
Viltmästareförbundets (tidigare Sveriges Yrkesjägareförening) 
jaktelevsystem och 7 har blivit antagna på akademiska meriter.
Kursansvarig är undertecknad och i kursledningen ingår även 
Gert Olsson och Siw Eriksson. 

Vill ni följa elevernas resa genom utbildningen kan ni gå in 
på kursens Facebooksida ”Viltmästarutbildning 2018”, där de 
löpande kommer lägga ut information om vad som händer.

Anders Broby, utbildningsansvarig Öster Malma

2018 års Viltmästare. Främre raden från vänster: Emma Haddemo, 
Kristine Hansen och Caroline Seger. Mellersta raden från vänster: Dan-
iel Jansson, Arvid Norström, Glenn Åkervik, Jacob Nilsson, Jonatan 
Henricson, Lars Westman, Sebastian Sandberg och Anton Johansson. 
Bakre raden från vänster: Kenneth Schulze, Henrik Gustafsson, Jan-Erik 
Dalmo, Erik Weiborg, Felix Warn, Anton Jönsson och Jonas Karlsson. 
Saknas på bilden gör Josefine Jerlström och Linus Henriksson.


