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ViltVecka 
i rikSdagen

Den 5-9 februari gick 
det vilt till i riksdagens 
lunchmatsal. Då var det 
viltvecka med nattbakat 
vildsvin och dovhjorts-
gryta på menyn. Köttet 
kommer från Öster Mal-
mas viltslakteri.

Riksdagens policy säger 
att allt kött som serveras 
på riksdagens restaurang 
ska komma från Sverige 
och vara så närproduce-
rat som möjligt.

– Vad kan vara svenskare och mer närodlat än vildsvin, dov och 
älg från Gnestatrakten, säger köksmästare Mårten Bobert.
Tisdagens lunch, nattbakad vildsvinskarré, var en succé bland 
gästerna. Ett mört kött som bakats i ugnen i 71 grader i 22 tim-
mar och som serverades med timjanstekta äpplen. På borden 
i lunchmatsalen fanns också blad med fakta om vildsvin och 
även köksmästarens recept på rätten som serverades. Många åt 
vildsvin för första gången, och i matsalen diskuterades allt från 
utfodring, till direktförsäljning av vildsvinskött. Receptet på 
Nattbakad vildsvinskarré hittar du på Viltmat.nu

tVå nya JaktVårdS-
konSulenter i region mitt
 
Jägareförbundet välkomnar 
två nya medarbetare till re-
gion Mitt. Filip Ånöstam (till 
vänster) har genomgått Master-
programmet i Management of 
fish and wildlife populations på 
SLU i Umeå. Filips examensar-
bete handlade om viltets påver-
kan på skogen och dessutom 
har Filip också arbetat med 
älgbetesinventeringar. Filip  
arbetar som vikarierande läns-
ansvarig konsulent i Dalarna 
fram till sista augusti 2018. Filip 
är stationerad i Falun.

Dan Persson (till höger) inleder 
sin tjänstgöring som läns-
ansvarig jaktvårdskonsulent 
för Gotlands län från och med 
den första april. Dan är ut-
bildad viltmästare på Kålö i 
Danmark. Dan besitter bred 
yrkeserfarenhet inom klövvilts-
förvaltning men också mycket 
breda och mångåriga erfaren-
heter av arbete med fältvilt. 
Dan kommer också att vara 
regionalt ansvarig för fältvilts-
frågor inom Region Mitt. Dan 
är stationerad på Öster Malma.

Alpo Syväjärvi, regionchef Mitt

Foto: LenA RuneR

100 000 Jägarkronor till Barncancerfonden

Förra året samlade stövarjägarna utanför Växjö in 75 000 
kronor till Barncancerfonden. När resultatet av årets stövarjakt 
summerades blev resultatet över 100 000 kronor, som oavkor-
tat går till fonden. Alla pengarna kommer inte direkt ur jägar-
nas fickor. Många företag bidrar med direkta medel, men också 
med varor till ett dignande prisbord. I år kom 250 jägare. Jakten 
bedrevs på 14 olika marker och vid den efterföljande samlingen 
på Risingegården fanns det 13 harar att auktionera ut.

Jan Henricson

https://svenskjakt.se/start/nyhet/100-000-insamlade-jagarkronor-
till-barncancerfonden/
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enklare att BeStälla
kuVert och annat tryckt

Nu kan Jägareförbundets admi-
nistratörer enkelt beställa ku-
vert, visitkort, korrespondens-
kort, etc direkt på webben. Det 
är vår tryckeripartner Bording 
som har en sån praktisk tjänst. I 
”vårt tryckeri” finns alla logo-
typer för förbundet samt alla 
länsföreningar inlagda.

Både förbundet och länsfören-
ingarna kommer att spara både 
pengar och tid genom denna 
tjänst. Länsföreningar som be-
höver nya kuvert, visitkort, etc 
får hjälp av sin administratör.

Helena Schnackenburg, marknadsansvarig

mitt norrland SatSar 
på inStruktörerna
 
Jägareförbundet Mitt Norrland, 
som består av länen Jämtland 
och Västernorrland, har beslutat 
att alla aktiva instruktörer som 
Jägareförbundet har avtal med 
får välja en valfri utbildning 
under 2018.

 – De instruktörer som vi har i 
våra län gör ett fantastiskt jobb 
och vi anser att de är väl värda 
att få en gratis utbildning, säger 
ordförande Gun Fahlander. 
– Vi satsar totalt 90 000 kronor 
på detta under året och våra 
drygt 60 instruktörer är mycket 
goda ambassadörer för Jägare-
förbundet.

Christel Johansson, jaktvårdskonsulent

JägareförBundet SatSar på utBildning

I Svensk Jakt nummer 2/3 medföljde en bilaga från Svenska 
Jägareförbundet där utbildning står i fokus. ”På jakt efter kun-
skap” är budskapet som pryder omslaget till förbundets utbild-
ningsbilaga.
– Vi vill på olika sätt nå ut till jägarna för att berätta om det rika 
utbud av utbildningar som Jägareförbundet erbjuder, säger 
Christel Johansson, utbildningsansvarig i region Norr.
– Fler jägare borde vidareutbilda sig inom jakten, man blir 
aldrig fullärd. Att få en fysisk katalog i handen blir en påtaglig 
påminnelse om våra utbildningar och kan förhoppningsvis in-
spirera fler att vidareutbilda sig inom jaktens många områden. 

Numera finns förbundets utbildningar samlade på 
https://jagareforbundet.se/utbildning/ Där finns 
också utbildningsbilagan att ladda hem. 

– En favorit är utbildningen Vård 
i det vilda. Där får man verktyg 
som kan vara skillnaden mellan 
liv och död ute i skogen, både 
vad gäller jägare och jakthundar. 
Den borde fler jägare försöka gå. 
Här i norr är våra fångstutbild-
ningar, snarning av ripa och räv, 
alltid populära. Jaktledarutbild-
ningen lockar också många. Man 
måste inte nödvändigtvis vara 
aktuell för att bli jaktledare för 
att gå den – det är en utbildning 
alla jägare har glädje av, säger 
Christel Johansson.

I region Syd är Fredrik Jönsson utbildningsansvarig. Utöver 
Vård i det vilda framhåller han särskilt de viltvårdsutbildningar 
som arrangeras i landets södra delar under våren.
– Vi färdigställer just nu dessa kurser så de kommer att dyka 
upp där i februari. Ett bra tips är att kika in på sajten lite då 
och då, det fylls kontinuerligt på med olika utbildningar: jakt-
ledarutbildning, viltundersökarkursen – och mycket annat.
Fredrik Jönsson påpekar också att ytterligare utbildningar finns 
att hitta på länsföreningarnas hemsidor.
– Utöver utbildningsmodulen är det därför värt att kika in på alla 
länsföreningssidor, i jakten på kunskap, säger Fredrik Jönsson.

Martin Källberg, Svensk Jakt

1   På jakt efter kunskaP – kurser från svenska jägareförbundet

på jakt efter 
kunskap
Kurser från Svenska Jägareförbundet 2018

https://jagareforbundet.se/utbildning/


 

Nyhetsbrev 65
23 februari 2018

Stor, Stark 
och omtyckt

sid 3/9

VapenamneSti
i tre månader

Den 1 februari startade en till-
fällig vapenamnesti i Sverige. 
Under tre månader, fram till den 
30 april, tar polisen emot vapen 
och ammunition utan risk för 
straff eller dokumentation. Den 
senaste vapenamnestin genom-
fördes 2013. Då samlades cirka 
15 000 vapen och 36 ton ammu-
nition in.

Du kanske har ärvt ett 
hus eller köpt ett lantstäl-
le och hittat ett vapen på 
vinden. Att ha vapen utan 
tillstånd är normalt sett 
straffbart men nu kan du 
lämna in vapen anonymt. 
Polisen kommer inte, 
och får inte, ställa frågor 
kring vapeninnehavet.

Amnestin omfattar även lådor, 
pipor, ljuddämpare och am-
munition. Amnestin omfattar 
inte sprängmedel eller andra 
explosiva ämnen, och inte heller 
andra föremål som kan uppfat-
tas som farliga, till exempel 
handgranater, annan militär 
utrustning eller knivar.

Merarbetet som inlämnade 
vapen innebär kommer att 
påverka handläggningstiderna 
för vapenlicenser, som polisen 
bedömer kommer att förlängas. 
Det framgår av den rapport 
polisen lämnade till regeringen 
i våras.

Boo Westlund, Svensk Jakt

inStruktörSutBildning i efterSök 
Känner du någon som vill bli eftersöksinstruktör? Den 6-8 april 
går instruktörsutbildning i eftersök av stapeln. Den vänder sig 
till region Syd och Mitt, och är denna gång förlagd till Öster 
Malma. Anmälan till undertecknad senast 28 februari. Förkun-
skapskraven är flera, men de kan jag informera om i samband 
med anmälan.

Markus olsson

upptäck det Vilda liVet!

Upptäck det vilda livet heter en liten utställning (20-25 kvadrat-
meter) som är producerad av Svenska Jägareförbundet för 
landets Naturum. Det finns drygt 30 Naturum i Sverige som tar 
emot drygt två miljoner besökare – de flesta barnfamiljer. De 
flesta lyder under Naturvårdsverket. Ibland visar de även min-
dre vandringsutställningar – och vi har fått möjlighet att visa en 
liten utställning som berättar om vilda djur och jakt och som 
ska inspirera till att vilja upptäcka mer i naturen. 

Utställningen har just satts upp på Naturum i Hemavan där den 
visas till efter påsk. Därefter kommer den visas på Naturum 
Kronoberg i juni/juli, Naturum Laponia i september, Tyresta 
(Stockholm) i december och under 2019 är den redan inbokad 
på Kullaberg i Skåne och på Stendörren utanför Nyköping.
Till utställningen finns aktiviteter man kan göra med skol-
klasser som att ta lilla jägarexamen, prova hur det är att ha älg-
horn på huvudet, med mera. Vill du veta mer om utställningen 
kontakta Christina.nilson-dag@jagareforbundet.se

Christina nilson-Dag, informationsansvarig

mailto:Christina.nilson-dag@jagareforbundet.se
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nytt Sätt att VärVa

Jägareförbundet har köpt in ett 
urval adresser som ska ligga 
nära våra målgrupper. De får 
ett specialerbjudande om att 
bli medlemmar med ett särskilt 
brev som erbjuder allt det där 
fina vi alltid erbjuder (en orga-
nisation som jobbar för dem, 
Svensk Jakt, försäkringar, med-
lemsrabatter, med mera) och 
dessutom en påse hundmat och 
100 kronor rabatt på Jaktia.

Detta är ett nytt sätt för förbun-
det att värva medlemmar och 
det kommer att bli intressant att 
se hur det tas emot. Dock är det 
inte mer än ett komplement till 
det viktigaste alla vi kan göra  
– fråga om våra jaktkamrater är 
medlemmar!

Helena Schnackenburg, marknadsansvarig

träff för inStruktörer 

Lördagen den 17 februari träf-
fades region Mitts instruktörer 
i eftersök för att dra upp fram-
tidsplanerna. Vi diskuterade 
marknadsföring, annonsering 
av kurser och innehållet i kom-
mande nya fortsättningskursen 
men också innehållet i utbild-
ningsmaterial för spårträning 
respektive eftersöksinstruktö-
rernas kopplingar till Nationella 
viltolycksrådet. Dessutom tog vi 
en hel del värdefulla idéer, för 
utveckling och satsningar, med 
oss hem. 

Markus olsson

Vård i det Vilda när olyckan är framme

Jompen och Oscar (von Stockenström) är ute på pyrsch efter 
dovhjort. Efter en lyckad dag i skogen med varsin fälld hjort 
sker en olycka i slaktboden. Då är det tur att Mats Gezelius från 
Vård i det vilda är på plats och kan berätta att Svenska Jägare-
förbundet har en utbildning som erbjuder just detta. Detta 
är handlingen i det senaste avsnittet av Jakt är jakt, Sveriges 
största jaktkanal. Över 40 000 följer dem på YouTube, Face-
book och Instagram och 30 000-50 000 ser varje avsnitt. 
I slutet av avsnittet så finns länk till anmälan till utbildningen 
Vård i det vilda och vi hoppas detta ska öka efterfrågan!
Se hela avsnittet här: https://youtu.be/imPdWtQC5FM

Helena Schnackenburg, marknadsansvarig

Stort BehoV aV efterSökSaSSiStanS

Den 18 februari träffades styrgruppen för Eftersöksassistans. 
Enigheten var stor om behovet av att ta konceptet vidare och 
om vad som härnäst är mest prioriterat att ta tag i. Så nu stakas 
satsningarna ut och ärmarna kavlas upp. Verksamheten går ut 
på att jägare har någonstans att vända sig om man vill ha hjälp 
med ett eftersök. Ännu så länge finns verksamheten i länsfören-
ingarna Södra Älvsborg, Västra Götaland Väst, Skaraborg och 
Västmanland. Viljan att dra igång i fler län finns, så glädjande 
nog växer sannolikt verksamheten. Läs mer på
https://jagareforbundet.se/jakten/eftersok/assistans/

Markus olsson

https://youtu.be/imPdWtQC5FM
https://jagareforbundet.se/jakten/eftersok/assistans/
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VärVa en Vän eller Bli 
VärVad – Vinn en Jaktdag

Jägareförbundet Dalarna var 
tidigt ute med mössor till nya 
medlemmar. Nu spinner hela 
region Mitt vidare på idén ge-
nom en riktad kampanj för be-
fintliga och nya medlemmar. I 
potten ligger en jaktdag för både 
den som värvar och den nye 
medlemmen.

– Vi vill att nya medlemmar ska 
känna att de är betydelsefulla. 
Chansen att vinna en jaktdag 
lockar säkert, och vi vill också 
passa på att ge något till de som 
värvar nya medlemmar. Det 
är lätt att glömma bort de som 
redan är medlemmar, säger 
Helena Tysk, ny på posten som 
regionalt medlemsansvarig i 
region Mitt.

Kampanjen pågår fram till den 
sista maj. Värvningskampanjen 
gäller nya medlemmar i Gävle-
borg, Uppsala, Stockholm, Väst-
manland, Örebro, Söderman-
land, Värmland och Gotland.
Jägareförbundet står för jakt-
dagen och tanken är att vinnar-
na ska få möjlighet att välja det 
vilt de helst vill jaga. En vinnare 
per månad kommer att utses.
– Vi kör den här kampanjen i 
region Mitt, men slår det väl ut 
så kan jag tänka mig att den kan 
komma i hela Svenska Jägareför-
bundet, säger Helena Tysk.

Boo Westlund, Svensk Jakt

https://jagareforbundet.se/bli-
medlem-i-mitt/

utfodring och roVdJur i rikSdagSdeBatt

Utfodring, rovdjur, rörlig belysning och Jägareförbundets 
allmänna uppdrag var några frågor när riksdagen debatterade 
jakt och viltvård den 31 januari. Mot bakgrund av att Miljö- och 
jordbruksutskottet i sitt betänkande avslagit samtliga motioner 
i ämnet blev debatten aldrig riktigt het. De flesta av motionerna 
har avslagits med motiveringen att arbete och beredningar 
pågår. Det gäller till exempel utfodring där regeringen tidigare 
fått bakläxa av riksdagen på sitt förslag om ett generellt utfod-
ringsförbud. Se hela riksdagsdebatten om jakt och viltvård här:

efterlySeS – fuktionärer till Jaktläger

Den 15-18 juni arrangeras ett jaktläger för barn och ungdomar 
mellan 10-15 år i Älvdalen. Jägareförbundet Dalarna arrangerar 
lägret tillsammans med Älvdalens utbildningscentrum. Barnen
får bland annat prova på banskytte, jaktstig, fiske, gå med efter-
sökshund, styckning och mycket annat. Nytt för i år är att paral-
lellt anordnas ett fiskeläger för 20 barn med samma upplägg.

Lägret tar emot 60 barn och den 16-17 juni behövs funktionärer 
till alla stationer så vi hoppas att kretsarna i länet ställer upp 
med funktionärer. Ni är viktiga! Som tack till de som ställer 
upp bjuds på en klövviltsjakt på hjort, älg och rådjur. Hör av er 
till jaktlager@alvdalen.com om du är intresserad, både funktio-
närer och föräldrar till intresserade barn.

Anette eklund

Foto: JoDA DoLMAnS

https://svenskjakt.se/start/nyhet/utfodring-
och-rovdjur-riksdagsdebatt/

https://jagareforbundet.se/bli-medlem-i-mitt/
https://jagareforbundet.se/bli-medlem-i-mitt/
https://jagareforbundet.se/bli-medlem-i-mitt/
https://jagareforbundet.se/bli-medlem-i-mitt/
mailto:jaktlagret@alvdalen.com


 

Nyhetsbrev 65
23 februari 2018

Stor, Stark 
och omtyckt

sid 6/9

inVentering aV Varg

Länsstyrelsernas inventeringar 
av varg rullar vidare. Fler revir 
har säkrats. Den senaste redo-
visningen från Viltskadecenter 
gjordes den 30 januari och 
inventeringen gäller vargrevir 
som är dokumenterade enligt 
gällande inventeringsinstruk-
tioner som familjegrupper eller 
revirmarkerande par. Till och 
med den 30 januari hade 39 
familjegrupper av varg eller 
revirmarkerande vargpar säk-
rats. Varginventeringen pågår 
till och med den 31 mars och fler 
vargrevir kommer alltså tillkom-
ma fram till att inventeringssä-
songen är slut.

Under vintern pågår samtidigt 
en extrainsatt spillningsinven-
tering av varg. Den 26 januari 
hade 286 vargar identifierats i 
Sverige med hjälp av DNA-analys 
av inskickad vargspillning.

olle olsson, Svensk Jakt

forSkning om Varg, BJörn och utfodring

Jägarna fortsätter att betala en stor del av landets viltforskning. 
Bland annat kommer jägarnas pengar under det närmaste 
året att finansiera forskning om varg, viltutfodring och björn. 
Naturvårdsverket har hittills beviljat sex projekt anslag ur Vilt-
vårdsfonden 2018. Totalt handlar det om 7,7 miljoner kronor av 
pengar som betalats av jägarna när de löser det statliga jaktkor-
tet. Läs mer om de sex forskningsprojekten som jägarna finan-
sierar under 2018 på
https://svenskjakt.se/start/nyhet/jagarmiljoner-till-forskning-
om-varg-bjorn-och-utfodring/

15+3 Vargar fälldeS under licenSJakten

Den 15 februari avslutades licensjakten på varg. Totalt fälldes
15 av de 22 vargar som fanns på tilldelningen, samt tre skabb-
angripna vargar. 

I Gävleborg fick två vargar skjutas i Nyskogenreviret. Båda varg-
arna sköts också under de två första dagarnas jakt. I Flaten-
reviret i Dalarna fick sex vargar fällas. Redan den 4 januari hade 
samtliga sex vargar också fällts, en av dem var svårt angripen 
av skabb. Den 19 januari återupptogs vargjakten eftersom den 
skabbangripna vargen skulle avräknas från tilldelningen. Efter 
att jakten återupptogs sköts ytterligare två skabbvargar. Båda 
räknades av från tilldelningen och när jakttiden tog slut återstod 
en varg på tilldelningen.

I Vimyrenreviret i Värmland sköts två vargar på premiärdagen 
den 2 januari. En skabbangripen hane samt en tik. Totalt sex 
vargar fick fällas i reviret enligt länsstyrelsens beslut, men trots 
omfattande spårningar hittades inga fler stationära vargar i 
reviret innan jakttiden var över. I Kindlareviret i Örebro län 
fälldes ingen av de två vargar som fanns på tilldelningen. I det 
lilla jaktområdet passerar bara vargar vid sporadiska tillfällen 
och notabelt är att den vargtik som länsstyrelsen fattat beslut 
om jakt på i Kindlareviret i stället sköts vid jakten i Flatenrevi-
ret i Dalarna. I Kölstareviret i Västmanland sköts samtliga sex 
vargar på tilldelningen.  

olle olsson, Svensk Jakt

https://svenskjakt.se/start/nyhet/15-vargar-falldes-licensjakten/

Foto: MoStpHotiS

https://svenskjakt.se/start/nyhet/jagarmiljoner-till-forskning-om-varg-bjorn-och-utfodring/
https://svenskjakt.se/start/nyhet/jagarmiljoner-till-forskning-om-varg-bjorn-och-utfodring/
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fortBildningSdagar på öSter malma

Den 13-15 februari var det dags för de årliga fort-
bildningsdagarna. Syftet är att fortbilda perso-
nalen för att upprätthålla en hög kunskapsnivå 
kring olika jaktliga frågor, resultat från viltforsk-
ningen samt ge möjlighet till diskussion. 
 
Viltets tjänster – och otjänster
Första dagen vigdes till stor del åt viltets värden, 
men också till de ”otjänster” som viltet kan ge 
upphov till i form av viltolyckor och skador inom 
jord- och skogsbruk. Ekosystemtjänster kallas de 
olika nyttor människan erhåller från naturen. På 
uppdrag av Naturvårdsverket arbetar förbundet 
med en kunskapssammanställning om viltets 
ekosystemtjänster, till exempel värdet av viltkött 
och jaktens rekreationsvärde. Inom förvaltningen 
ska viltets tjänster också vägas mot otjänster. 
Pågående forskning kring attityder till vilt tyder 
på att det finns en stor samsyn mellan jägare, 
skogsägare och jordbrukare om viltskador. En 
viktig framtidsfråga är hur man genom samverkan 
ska komma vidare i förvaltningen. Viltolyckorna 
har ökat, vilket enligt Trafikverket främst beror 
på ökad trafik på höghastighetsnätet. Ökningen är 
stor i tätortsnära områden med mycket trafik. Det 
ändrar förutsättningarna och riskerna för efter-
söksjägarna, vilket måste tas med i utvecklings-
arbetet inom eftersöksorganisationen.
 
Klövviltförvaltning
Handlingsplan vildsvin färdigställdes 2017. Nu 
pågår arbetet med att ta fram en ny handlings-
plan för älg. Stämman kommer fatta beslut om 
en ny älgpolicy i juni. Ett pass på fortbildnings-
dagarna handlade om den nya dovutbildning 
som förbundet håller på att ta fram. Innebörden 
av den nya skyddsjakten på enskilds initiativ 
efter hjortkalv diskuterades också.
 
Fågelförvaltning
Gåsstammarna växer snabbt i Europa och inter-
nationella förvaltningsplaner ska tas fram för 
grågås och vitkindad gås. Det kommer påverka 

gåsförvaltningen i Sverige, samt öka efterfrågan 
på både kunskap och basdata. Det kan också 
uppstå behov av att effektivisera jakten. En kun-
skapsuppdatering kring blyfrågan innefattade 
både ny forskning kring blyets effekter på fågel 
och utvecklingen av blyfri ammunition. 
 
Fiskförvaltning, säl och fågel
Under 2017 kom ny forskning om fiskets respek-
tive viltets uttag av fisk i Östersjön. Säl och fågel 
beräknas stå för en mycket liten del av uttaget 
av torsk, sill och skarpsill. I andra fall bedömer 
forskarna att det är möjligt eller troligt att fisket 
och viltet konkurrerar med varandra. I centrala 
Östersjön konsumerar säl och skarv lokalt ungefär 
lika mycket plattfisk som fångsten. Viltet beräknas 
stå för ett 2-3 gånger större uttag av kustfisk än 
fisket och fågel (skarv, stor- och småskrake) står 
där för ett fyra gånger större uttag än säl. 
 
Viltsjukdomar
Erik Ågren från Statens Veterinärmedicinska 
Anstalt (SVA) redogjorde för läget kring nya 
viltsjukdomar i Europa som afrikansk svinpest 
och CWD. Jaktvårdskonsulent Magnus Hans-
son redogjorde för erfarenheterna från höstens 
CWD-övervakning i Jämtland. 
 
Viltövervakning och rovdjursinventeringar
Under 2018 ska förbundet ta fram en långsiktig 
strategi för viltövervakningen. Rapporteringen 
av avskjutning behöver öka. Det är viktigt för att 
upprätthålla kvaliteten på avskjutningsstatistiken 
och gärna dessutom förbättra den. Jens Anders-
son från Naturvårdsverket beskrev det arbete han 
kommer göra för att utvärdera inventeringssyste-
met för stora rovdjur, bland annat genom inter-
vjuer med slumpmässigt utvalda inventerings-
samordnare. De som inte intervjuas kommer ha 
möjlighet att lämna synpunkter via en enkät. 
 
Jakten på framtiden
Inom ramen för projektet Jakten på framtiden 
börjar förbundets mål och fokusområden för de 
kommande åren ta form. Förslaget går i dagarna 
på remiss till länsföreningarna. 
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hänSyn till Vilt i 
nationell tranSportplan?

Den 31 januari hade Jägare-
förbundet chansen att inför 
infrastrukturminister Tomas 
Eneroth kommentera förslag till 
Nationell transportplan för 2018-
2029. Det upplevdes givande 
att lägga fram fakta omkring 
viltolyckornas utveckling, risker, 
orsaker och samhällskostnader. 
Men också prognoser över vilt-
olyckornas framtida utveckling, 
vilket tydliggör vikten av ett 
betydligt större förebyggande 
arbete.  Dessutom passade vi på 
att nämna förutsättningarna för 
de eftersöksjägare som arbetar 
med viltolyckor. De är, om inte 
oskyddade trafikanter, så i hög-
sta grad oskyddade människor 
utmed våra vägar.  

Markus olsson

Så här kan du hJälpa Viltet!

Så här års ligger snön djup på många håll i landet. Här är åtta 
tips på hur du kan hjälpa viltet finna föda:
• Utfodra klövviltet med fuktigt ensilage, spannmålskross eller 
foderpellets. Torrt hö är olämpligt, om det inte är proteinrikt 
och ges under hela vinterhalvåret.
• Foderplatser för klövvilt skall ligga fritt, så att viltet har god 
uppsikt över omgivningarna. Därmed minskar risken att klöv-
viltet tas av rovdjur.
• Utfodra inte klövvilt i närheten av vägar, men ploga gärna 
upp stråk fram till utfodringsplatserna om det är mycket snö.
• Starka individer håller ofta de svagare borta från utfodrings-
platserna. Genom att ha flera utfodringsplatser minst 50 meter 
ifrån varandra får fler del av fodret.
• Fasaner och rapphöns utfodras helst med vete, och det bör 
även finnas grovt grus bredvid maten. Småfåglar får istället 
solrosfrö, hampfrö, osaltade jordnötter eller talg. Kvardröjande 
trastar uppskattar havregryn indränkta i matolja.
• Alla fåglar utfodras i direkt anslutning till skydd i form av ri-
siga buskar. Då minskar risken för predation, och fåglarna kan 
koncentrera sig på att äta.
• Helst bör man utfodra under hela vinterhalvåret, men det är 
aldrig för sent att börja!
• Du måste ha markägarens tillstånd för att utfodra viltet.
https://jagareforbundet.se/vilt/viltvard/hjalp-viltet/

Jägarna Bidrar till att hålla SVenSka dJur friSka

Vilda djur och tamdjur i Sverige är i ett europeiskt perspektiv 
väldigt friska. Det visar den samlade svenska övervakningen 
för 2017 som är gjord av Statens Veterinärmedicinska Anstalt 
tillsammans med Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Folk-
hälsomyndigheten. Samarbetet med jägarkåren framhålls som 
viktig i rapporten. Observationer och engagemanget hos jägare 
är viktigt för tidig upptäckt och övervakning av vilda djur som 
kan föra in sjukdomar i Sverige. Bland hotande sjukdomar som 
jägarna kan hjälpa till att tidigt upptäcka nämns afrikansk svin-
pest och fågelinfluensa. En annan aktuell sjukdom är utbrottet 
av CWD i Norge, där främst jägarna i Jämtland är involverade i 
övervakningen. Läs hela rapporten på
https://svenskjakt.se/start/nyhet/jagarna-bidrar-till-att-halla-
svenska-djur-friska/

Foto: MARtin KäLLBeRg
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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. 

politiker deBatterar Jakt
Vid dalarnaS årSStämma

Jägareförbundet Dalarna bjuder  
in samtliga riksdagspartier till 
en debatt i samband med års-
stämman den 7 april i Borlänge. 
– Diskussionen om Jägareför-
bundets roll när det gäller 
jakt- och viltvårdsuppdraget är 
en av flera anledningar till vår 
inbjudan av politikerna, säger 
Ulf Berg, ordförande i Jägareför-
bundet Dalarna.

Ulf Berg tror att det finns ett 
ömsesidigt intresse av en debatt 
om jaktfrågor eftersom intres-
set för jakt och viltvård är så 
starkt i Dalarna. Rovdjursfrågan 
i allmänhet och licensjakten på 
varg i synnerhet är fortfarande 
en ”heta” frågor. 
–  Inför valet i höst är det bra att 
både informera och debatterna 
med representanter för riks-
dagspartierna. Genom att det 
också ges utrymme för en fråge-
stund tror jag att den kan bli ett 
givande inslag under stämman.

Christer gruhs

fölJ SVenSk Jakt på meSSenger

Nu kan du få utvalda nyheter från Svensk Jakt i Facebook Mes-
senger. Nyheterna är speciellt anpassade efter dig och kommer 
att skickas ut några gånger i veckan. För att få del av tjänsten 
krävs att du finns på Facebook. Givetvis är tjänsten helt gratis. 
Klicka bara på länken och följ instruktionerna.
https://svenskjakt.se/start/nyhet/folj-svensk-jakt-var-nya-kanal/

höga BecquerelVärden i analySerat VildSVinSkött

En stor andel analyserat vildsvinskött från områden som drab-
bades av radioaktivt nedfall efter Tjernobylolyckan, har höga 
eller mycket höga värden av becquerel per kilo. Det visar 250 
laboratorieanalyser utförda av strålsäkerhetsmyndigheten.

De mätningar som nu gjort i Sverige visar att en stor andel kött- 
prover överstiger försäljningsgränsvärdet 1 500 becquerel per  
kilo i de områden som drabbades mest av nedfall efter Tjerno- 
bylolyckan. Ett flertal individer överstiger, eller ligger mycket  
nära, den nivå på 10 000 becquerel per kilo där livsmedels-
verkets kostråd avråder från att alls äta köttet. Som exempel 
nämner strålsäkerhetsmyndigheten Heby kommun, där ungefär 
hälften av de provtagna vildsvinen överstiger 1 500 becquerel 
per kilo. Strålsäkerhetsmyndigheten räknar med att presentera 
mer grundliga statistiska analyser av mätningarna under senare 
delen av 2018.
https://svenskjakt.se/start/nyhet/hoga-varden-av-becquerel-
analyserat-vildsvinskott/
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