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GratiS viltapp 
– nu ännu bättre
Barn och ungdomars besök i naturen 
minskar. Samtidigt visar forskning att 
rädslan för vilda djur ökar. Men det 
finns också undersökningar som visar 
att det finns en stor nyfikenhet på na-
turen. Med hjälp av Viltappen hoppas 
Svenska Jägareförbundet att fler på 
ett enkelt sätt ska hitta kunskap om 
svenska viltarter.

– Jägare älskar djur och natur. Vi 
tycker det är tråkigt att kunskapen 
om och besöken i naturen minskar. 
Okunskap och likgiltighet är ett av de 
största hoten. Botemedlet är kunskap, säger kommunikations-
chef Magnus Rydholm.
Jägareförbundet gjorde därför en gratisapp som innehåller 
kunskap (texter, spårtecken, foton, läten) om våra vanligaste 
fågel- och viltarter. Viltappen som Jägareförbundet lanserade 
för några år sedan hjäper användaren till att hitta fakta och 
kunskap om viltarter och fåglar. Intresset för appen har varit 
stort. Över 50 000 nedladdningar har gjorts. Appen är gratis 
och finns att ladda ner på Google Play och App Store.

Nu har viltappen uppdaterats med 49 arter, mängder 
av djur- och fågelläten, spår och fler bilder.

– Syftet med appen är inte främst att nå jägare, utan att nå 
barn, ungdomar och naturintresserade. Ser de ett spår, ett djur 
eller en fågel ska de kunna hitta vilken art det gäller. Allt som 
ökar kunskapen och förståelsen av naturen är positivt.
Bland annat finns en kamerafunktion med inbyggda spår som 
gör att man får hjälp att se skillnad på olika spårtecken.
– Vi hoppas att många fler använder appen. Att skolor, förskolor 
utnyttjar den i undervisningen. Och att människor i förläng-
ningen lär sig mer om naturen och förstår hur viktig den är, 
säger Magnus Rydholm.

– Förstår man inte det delikata samspelet i naturen 
baserar människor ofta sina åsikter på känsla istället 
för fakta. Sådana åsikter är många gånger felaktiga 
och kan i all sin välmening ge motsatt effekt. Därför 
behövs mer kunskap om djur och natur.

JäGar-Sm Går i åmål
I förra Nyhetsbrevet efterlystes 
en arrangör till Jägar-SM. Nu 
är det klart att årets Jägar-SM 
avgörs i Åmål i Dalsland.
Tävlingen pågår 11-12 augusti 
med träning på fredagen. Det är 
två kulgrenar och två hagel- 
grenar på programmet. 

JäGareförbundetS 
uppdraG är utfört
Jakt- och viltvårdsuppdraget 
för 2017 är nu rapporterat till 
Näringsdepartementet. Som 
vanligt är det fantastiskt kul att 
se allt vi åstadkommer på ett år 
från de pengar vi får från Vilt-
vårdsfonden. Det är med stolt-
het vi kan lämna redovisningen 
även denna gång. Gå gärna in 
och titta på redovisningen som 
finns HÄR.

Åke Granström, vice genereralsekreterare

Återrapportering 2017

 jakt- och
viltvårdsUPPdraGEt
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JäGareförbundet:  
StödutfodrinG behövS
Svenska Jägareförbundets ordförande 
Torbjörn Larsson, tillsammans med alla ord-
föranden i förbundets 22 länsföreningar, har 
skrivit ett inlägg om nyttan av att utfodra vilt 
när vintern är svår. Detta efter ett uttalande 
från Jägarnas riksförbunds ordförande om att 
viltvård kan skada mer än det gör nytta. 

Jägarna har fått stor uppskattning för sina insat-
ser med stödutfodring av främst älg och rådjur 
under denna hårda vinter med mycket snö i 
stora delar av landet. Det är tydligt att allmän-
heten, precis som jägarna, inte gillar att vilt 
svälter ihjäl. Stödutfodring påbörjas ofta tidigt 
under vintern och anpassas därefter utifrån hur 
vintern utvecklar sig. Hårda vintrar kräver mer 
insatser än milda. Årets vinter har varit extrem 
på många håll i landet.

Från Svenska Jägareförbundets sida ser 
vi viltet som en resurs, som ska förvaltas 
och vårdas. 

Viltet är en tillgång som bland annat genererar 
turism, upplevelser, jakt och mat. För oss är det 
självklart att man förvaltar en resurs långsiktigt. 
Har man i något område för mycket klövvilt ska 
stammen regleras med jakt – under ordinarie 
jakttid – eftersom resursen då tas till vara.
Att låta hårda vintrar reglera stammar är inte 
ett långsiktigt eller ett klokt tillvaratagande av 
en resurs. Dessutom är det direkt oetiskt. Svält 
är en dålig viltförvaltning som inte tar tillvara 
viltets, allmänhetens eller de jaktliga perspektiv 
som finns. 

Svenska Jägareförbundet står på viltets 
och jaktens sida. Det kommer vi alltid 
att göra. 

Detta innebär att vi vill ha stabila viltstammar, 
goda villkor för viltet och så lite viltskador som 
möjligt. För att nå dit måste jägare, skogs- och 

jordbruk samarbeta och hitta kompromisser.
Vi har många konkreta och bra diskussioner 
mellan jägare, skogs- och jordbruk. Men samar-
betet kan bli ännu bättre – bland annat för att få 
ett hårdare jakttryck där det behövs som mest, 
men också för att skapa stora sammanhängande 
jaktområden för att kunna förvalta viltet på 
bästa sätt. 

Genom att se och förvalta viltet som en resurs 
kan vi leva upp till allmänhetens förväntningar 
på hög biologisk mångfald, välmående viltstam-
mar och ett konkurrenskraftigt skogs- och jord-
bruk. Det gör man inte genom svält och populis-
tiska uttalanden. Det gör man genom handling 
och långsiktigt agerande. 

Allt detta arbete tar sitt avstamp utifrån 
att jägare tar ansvar och är stolta över 
sina bidrag till vår svenska fauna. Dessa 
insatser bidrar också till en mycket hög 
acceptans för jakt i Sverige – 89 procent 
av svenska befolkningen är för en håll-
bar jakt.

Svenska Jägareförbundet står på viltets sida. Den 
omtanken är viltet mer än värd.

Foto:kenneth Johansson
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nytt utSeende på JaGareforbundet.Se
Med start måndagen 
den 23 april byter stora 
delar av Jägareförbun-
dets hemsida utseende. 
Störningar i driften kan 
förekomma framöver.
– Tanken med omgör-
ningen är att ge en 
ännu mer tilltalande 
spegling av förbundets 
verksamhet. Vi lägger 
stor vikt vid att lyfta 
fram medlemmen, vår 
verksamhet och vårt 
budskap, bland annat 
genom att ge bilderna 
en mer framträdande 
roll, säger Madeleine  
Lewander webbansvarig på Jägareförbundet. 
– Vi hoppas att våra besökare har lite tålamod med eventuella 
”barnsjukdomar” på sajten framöver under anpassningen till 
nya system.

ny arbetSmodell för unGdomSverkSamhet
Under 2017 genomförde Jägareförbundet ett pilotprojekt, 
Unga jägare, med syfte att testa en ny arbetsmodell för ung-
domsverksamhet. Projektet bedrevs som två intressebaserade 
nätverk i Stockholm och i Gävle-Dala, vilket det berättats om i 
tidigare nyhetsbrev. 

Erfarenheterna från pilotprojektet har legat till grund för det 
förslag kring utveckling av förbundets ungdomsverksamhet 
som nu gått ut på remiss till alla länsjaktvårdsföreningar. För-
slaget går ut på att använda ett nytt arbetssätt för att locka nya 
unga till förbundet genom intressebaserade nätverk där unga 
leder unga. Detta ska ses som ett komplement till den befint-
liga fungerande ungdomsverksamheten. 

Tanken är att förslaget blir klart under våren 2018 och till hös-
ten ska nätverken börja starta upp runt om i landet för att vara 
igång till 2019.

Josefina höglin, ungdomsansvarig

neJ till krånGliGare 
vapenreGler

Jägareförbundet säger nej till 
regeringens utredares förslag 
om att magasin och avtryck-
armekanismer ska regleras 
i vapenlagstiftningen. Det 
framgår av remissvaret som 
har överlämnats till justitie-
departementet. 

Sverige behöver inte 
göra sin vapenlagstift-
ning krångligare och 
mer byråkratiserad än 
vad EU kräver. 

Så kan man sammanfatta 
Jägareförbundets inställning 
till hur EU:s reviderade vapen-
direktiv ska införas i svensk 
lagstiftning. Läs en längre 
artikel HÄR.

Ett stort antal myndigheter,  
organisationer, kommuner, 
fackföreningar och privat-
personer har svarat på reger-
ingens remiss. Justitiedeparte-
mentet skickade förslaget till 
84 remissinstanser och fick 
cirka 260 svar i retur, efter-
som många privatpersoner 
svarat på eget initiativ. Bland 
de många instanser som svarat 
uttalar en klar majoritet kritik 
mot att förslaget går längre än 
vad EU kräver. Läs mer HÄR.

Jan henricson, svensk Jakt

Hela Jägareförbundets remiss-
svar kan du läsa HÄR.
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ett SteG närmare båGJakt
Jägareförbundet har tillsammans med Bågjägareförbundet nu 
lämnat sitt förslag till Naturvårdsverket hur bågjakt ska kunna 
tillåtas i Sverige. 

Jägareförbundets årstämmor har två år i rad ställt sig bakom 
tanken på att jakt med pil och båge ska bli tillåten även i Sve-
rige. I skrivelsen föreslår man följande regelverk för bågjakt:
•	Jägaren	ska	ha	licens	på	skjutvapen	för	det	vilt	som	ska	 
 jagas, såvida denne inte är under 18 år och uppsiktsjagar 
 tillsammans med sådan jägare.
•	Jägaren	ska	ha	genomgått	godkänd	utbildning	för	jakt	 
 med pil och båge.
•		Jägaren	ska	ha	klarat	bågjägarexamens	teoretiska	och	 
 praktiska prov.

Tillåtet vilt ska vara allt svensk vilt förutom säl och de stora 
rovdjuren. Samtliga typer av pilbågar ska vara godkända. De 
praktiska proven måste vara avlagda med samma typ av pil-
båge och pilar som ska användas under jakten. Pilen ska ha 
metallspets och inte ha färre än tre skärande blad. I promemo-
rian anges också vilka pilvikter och diametrar på pilbladen som 
ska gälla för olika vilt.

Förbunden skriver också om hur provverksamheten kan  
regleras. I mycket liknar det man föreslår den vanliga jägar- 
examen med Naturvårdsverket som fastställer regelverk, samt 
att Svenska Jägareförbundet tar fram utbildningsmaterial, ut-
bildar instruktörer och examinatorer.

Jan henricson, svensk Jakt

JakthundSfråGor 
i fokuS på konferenS
Svenska Jägareförbundet och 
Svenska Kennelklubben, SKK, 
har hållit sin återkommande 
konferens för jakthundsklub-
bar som ingår i SKK. 13-14 april 
samlades man på Öster Malma 
i Södermanland för ett antal 
symposier och diskussioner. 

Hans Rosenberg, SKK:s press-
talesman, gav en snabblektion 
i hur man bemöter media på 
bästa sätt. Daniel Ligné från 
Jägareförbundet fyllde på med 
tips om hur man bör förhålla 
sig när arrangemang blir at-
tackerade av aktivister.

Helena Skarp och Anne 
Bucksch från SKK:s avdelning 
för avel och hälsa pratade om 
vilka verktyg som finns för att 
få fram bra/bättre/bäst jakt-
hundar. Jaktens historia i Sveri-
ge och dess betydelse än i dag i 
vår världsunika jaktlagstiftning 
och viltvård, gicks igenom av 
Daniel Ligné, som också berät-
tade om de jaktfrågor som är 
mest aktuella just nu.

Sist, men inte minst, togs ett 
rejält grepp i om viktiga etik-
frågor. Det handlade om utsätt-
ning av vilt, hägnverksamhet, 
grytverksamhet och hur djur 
mår som jagas av hund.
– Etiken är grunden för jakt 
med lös hund, anförde Peter 
Ledin, jakthundsansvarig på 
Jägareförbundet.

Marie Gadolin, svensk Jakt

Foto: Mostphotos
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torbJörn larSSon ny ordförande 
i nordiSk JäGarSamverkan
Svenska Jägareförbundets ordförande  
Torbjörn Larsson har valts till ny ord-
förande i Nordisk Jägarsamverkan (NJS) 
som representerar omkring 600 000 
jägare i Sverige, Norge, Finland, Danmark 
och Island. Nu ska de nordiska länderna 
fortsätta arbetet med att sätta gemensam-
ma frågor på den europeiska och interna-
tionella kartan. 

– Internationellt samarbete är en avgöran-
de faktor för att kunna bevara och främja 
Europas unika regionala jakttraditioner. 
NJS måste spela en mer aktiv roll tillsammans med Europas 
olika jaktregioner för att sätta in jakten i ett vidare samhälls-
perspektiv, visa upp och förklara hur jakten bidrar till att bygga 
miljö-, natur och samhällsvärden. Europas sju miljoner jägares 
intressen ska alltid stå i centrum då beslut fattas inom jaktens- 
och viltvårdens område, säger Torbjörn Larsson.
Torbjörn Larsson anser att en av huvudutmaningarna idag är 
att kommunicera jaktens stora vinster för samhället. 

– Ingen annan grupp har så många hängivna och kun-
niga naturmänniskor som spenderar mycket av sin 
egen tid och pengar för att skapa en god naturmiljö 
som andra får ta del av.

– I gengäld, förväntar sig jägarna bra lagar och regler, exem-
pelvis mer flexibla tolkningar av EU:s fågel- och art- och habi-
tatdirektiv, där regionala och kulturella särdrag beaktas mer i 
beslutsfattandet än vad som sker idag. För att få till stånd en 
bättre jakt- och bevarandepolitik, måste jägare från hela Eu-
ropa arbeta nära tillsammans för att maximera vårt inflytande 
i EU:s institutioner och vi måste vara ännu starkare i kommu-
nikationen av jägarnas unika kunskapsbank och de betydelse-
fulla insatser som de gör för naturvården och samhället.

Torbjörn Larsson valdes för en treårsperiod som ordförande 
för Nordisk Jägarsamverkan. På mötet valdes även Runar 
Rugtvedt från Norge till vice ordförande. Den avgående NJS-
ordföranden Claus Lind Christensen från Danmark har varit 
ordförande sedan september 2015.

Sex nya ordföranden 
i länSföreninGarna
Våren är årsstämmornas tid. 
Alla 22 länsjaktvårdsföreningar 
har haft stämmor och sex län 
har fått nya ordföranden. 

I Blekinge valdes Linda Mattis-
son Olsson att efterträda Peter 
Nilsson. Linda har varit med 
i styrelsen sedan tidigare och 
varit ansvarig för JAQT och rov-
viltsgruppen.

Kalmar har fått en ny ordfö-
rande i Annika Brodin som tar 
över efter Anders Ek. Annika 
Brodin är hemmahörande i 
Kalmarsunds jaktvårdskrets.

I Värmland valdes Anders Ols-
son, tidigare vice ordförande, 
till ny ordförande efter Ingemar 
Tönnberg. 

Hans Olsson valdes till ny 
ordförande på Gotland. Han tar 
över efter Johan Thomsson.

I Halland lämnade Camilla 
Benje över till Fredrik Jonson 
från Falkenberg. Fredrik har 
varit anställd som jaktvårds-
konsulent vid Jägareförbundet 
men är sedan en tid anställd på 
Skogsstyrelsen.

I Södra Älvsborg valdes Magnus 
Kelldén, till nya ordförande 
efter Bengt-Ove Ström. Magnus 
Kelldén är ordförande i Borås/
Dalsjöfors/Viskafors jaktvårds-
krets och sedan tidigare styrel-
seledamot i länsföreningen. 
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biSam Ska utrotaS i SveriGe
Efter att bisam i augusti av EU listades som en icke önskvärd 
invasiv art fick Svenska Jägareförbundets Mårdhundsprojekt 
i uppdrag att inventera förekomsten i artens sydliga utbred-
ningsområde i Västernorrlands län.

– Flyginventeringen visade att förekomsten var syn-
nerligen begränsad och hyddor återfanns bara i åtta 
vattendrag eller sjöar i de södra delarna av Höga kus-
ten, berättar P-A Åhlén, som tillsammans med Fred-
rik Dahl leder Mårdhundsprojektet.

Nu har Naturvårdsverket gett Mårdhundsprojektet i uppdrag 
att inleda ett utrotningsförsök i det aktuella området. Arbetet 
inleds under våren. För detta ändamål har Mårdhundsprojek-
tets fältpersonal utbildats i bisamfångst i Nederländerna.

– Nederländerna har 420 heltidsanställda yrkesjägare 
som enbart arbetar med utrotning av bisam, och till 
en liten del sumpbäver, säger Fredrik Dahl.

Med tanke på artens låga numerär och den mycket begränsade 
geografiska förekomsten, anses bisam idag inte utgöra något 
problem i Sverige. Det finns dock en risk att arten i framtiden 
kan orsaka stora ekologiska skador, och skador på infrastruk-
tur, om den tillåts sprida sig till landets sydliga delar.

Mårdhundsprojektet efterlyser även jägarnas hjälp:
– Inför vårens bäverjakt i Västernorrland och Jämtland vill vi 
uppmana jägare att gärna prioritera att skjuta dessa före bäver. 
När den är skjuten vill vi gärna få en bild och information om 
var den är fälld, säger P-A Åhlén. Upplysningar kan skickas till
tipsaframmandearter@jagareforbundet.se

Martin källberg, svensk Jakt

lånGSammare  
ökninG av vildSvinen
Den svenska vildsvinsstammen 
hade under åren 2007-2012 
en explosionsartad tillväxt. 
Denna snabba ökning har dock 
hejdats av jägarna och nu ökar 
stammen mycket långsamma-
re. Ökningen sker genom att 
vildsvinen fortfarande sprider 
sig i sitt naturliga utbrednings-
område.

– Våra beräkningar indikerar 
att denna spridning kommer 
att fortsätta i åtminstone 30 år 
till, säger riksjaktsvårdskonsu-
lent Daniel Ligné.

– Vi vet inte hur långt 
norrut vildsvinen kom-
mer att etablera sig men 
jämför vi med liknande 
klimatförutsättningar 
österut, i till exempel 
Ryssland, kan de san-
nolikt överleva upp till 
trakterna av Umeå.

Där vildsvinen funnits längst, 
Skåne och Sörmland, är stam-
men idag som tätast men 
ganska stabil. Jägarna har lärt 
sig att hantera vildsvinen. Idag 
sker spridningen av vildsvin 
nordväst ut och i dessa om-
råden kan man förvänta sig en 
fortsatt ökning även framöver.

– Det skjuts idag vildsvin i hela 
Syd- och Mellansverige men 
avskjutningen kommer att 
behöva öka under överskådlig 
tid för att hålla skadorna på en 
rimlig nivå, säger Daniel Ligné.

Foto: MÅrdhundsproJektet
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politikerdebatt på dalarnaS årSStämma
Samtliga riksdagspartier hörsammade inbjudan om att få de-
battera inför årsstämman med Jägareförbundet i Dalarna den 
7 april. Under en och en halv timme frågades de åtta partifö-
reträdarna ut, dels av debattledaren Jens Runnberg, Dalarnas 
Tidningar, dels av ett 70-tal medlemmar från Jägareförbundet. 

- Vi visste inte om våra politiker var redo till en debatt inför 
höstens val, men det visade sig att inget parti ”vågade” missa 
chansen att få diskutera jakt- och viltvårdsfrågor, säger Ulf 
Berg, ordförande i Jägareförbundet Dalarna.

Debattledaren lyckades skickligt fördela ämnena. Visst, rov-
djursfrågan, det vill säga vargsituationen i Dalarna, väckte 
frågor både bland publiken och i panelen men efter hand 
utvecklades dock debatten mer att fokusera på en annan fråga, 
nämligen den om vem eller vilka som ska ansvara för jakten på 
landsbygden i framtiden. Flera politiker uttryckte farhågor när 
ungdomar väljer att bosätta sig i storstadsregioner. Utbildning 
av jägare, vapenhantering och eftersök av skadat vilt var andra 
frågor som väcktes under debatten.

Christer Gruhs

inventerinGar  
i StockholmS län
I Stockholms län genomförs 
våren 2018 spillningsinvente-
ringar av älg samt rådjur i fyra 
av länets åtta älgförvaltnings-
områden. Intresset är stort och 
många ser fram emot att få en 
bättre kännedom om viltet på 
sina marker. Liksom tidigare år 
samlas alla färdiga resultat på 
länets hemsida. 

per Zakariasson, jaktvårdskonsulent

Christer Gruhs, Jägareförbundet Dalarna och Jens Runnberg, Dalaras 
Tidningar (t.v) inför debatten med Frida Holmgren (v),  Ingemar Hell-
ström (s), Richard Holmqvist (mp), Jonny Jones (c), Jörgen Öhrström (l), 
Carl Oskar Bohlin (m), Roy Uppgård (kd) och Robin Lund (sd).

tummen upp för nya 
fJällJaktreGler
I april träffades bland andra 
samebyarna, länsstyrelsen i 
Västerbotten, Jägareförbun-
det, jägare och jaktguider för 
en utvärdering av den gångna 
höstens fjälljakt. Enligt jakt-
vårdskonsulent Hans Geibrink 
var det ett lugnt möte.

– Nästan alla är nöjda 
med hur regeländring-
arna slog ut. Jägarna 
var nöjda och det var 
även många jaktguider 
som uppskattade att det 
återigen gick att ta med 
jägare ut till lugna fjäll.

Inför hösten kommer förra 
årets regelverk att bestå. Det 
välkomnar Hans Geibrink.
– Det kan säkert göras juste-
ringar i detaljer men jakten 
bör i stora drag få vara oför-
ändrad i några år. 
Läs hela artikeln HÄR.

olle olsson, svensk Jakt
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Säl och Skarv Stora diSkuSSionSämnen 
på åretS kuStJaktSeminarium
Har vi ett hav i obalans där människor, predatorer och förvalt-
ningen av våra naturresurer går i otakt? En komplex fråga som 
årets Kustjaktseminarium försökte finna svaren på.

Under två dagar har representanter för jakt, fiske, forskning 
och förvaltning, träffats på Jägareförbundets Öster Malma i 
Södermanland. Det tidigare Kustrådet har ersatts av ett semi-
narium där olika intressen får en möjlighet att byta tankar och 
erfarenheter med utgångspunkt från sin verksamhet.

Säl och skarv var det stora diskussionsämnet under seminariet. 
Sven-Gunnar Lunneryd, sälforskare vid SLU:s kustlaborato-
rium i Lysekil, var till exempel mycket kritisk till förvaltningen 
av våra sälpopulationer.

– Det kustnära fisket håller på att försvinna, säl och skarv är en 
stor anledning till det och när det gäller sälarna så kommer de 
med dagens regler aldrig att nå gynnsam bevarandestatus, oav-
sett hur många de blir, sade Sven-Gunnar Lunneryd som också 
var övertygad om att vi inom några år har skottpengar på säl.
Läs en längre artikel HÄR.

Boo Westlund, svensk Jakt

afrikanSk SvinpeSt 
nu i unGern
Den fruktade virussjukdomen 
afrikansk svinpest fortsätter  
att spridas i Europa. Förra  
helgen rapporterades ett fall  
av afrikansk svinpest hos ett 
dött vildsvin i Ungern. Det är 
det första kända fallet i landet.

– Det döda vildsvinet hittades i 
närheten av staden Gyöngyös 
i norra Ungern, cirka fem mil 
från slovakiska gränsen och 
20 mil från Ukraina. Att sjuk-
domen dyker upp en bit in i 
landet kan tyda på att smittan 
kommit dit med människor, 
som med fallet i Tjeckien där 
närmsta tidigare kända fall 
var 50 mil bort. Alternativt att 
sjukdomen har spridits bland 
vildsvin ett tag utan att bli upp-
täckt, säger biträdande stats-
epizootolog Karl Ståhl vid SVA, 
Statens veterinärmedicinska 
anstalt.

Både fallet i Tjeckien och det 
nu senaste i Ungern ligger i 
närheten av huvudleder som 
kommer österifrån. Alltså 
möjliga introduktionsvägar via 
människors resande.

Hittills i år har över  
2 300 fall av afrikansk 
svinpest hos vildsvin 
rapporterats inom EU, 
jämfört med cirka 800 
fall under samma period 
i fjol.

Marie Gadolin, svensk Jakt
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SkyddSJakt på hJortkalv kräver eftertanke
Skyddsjakten på hjortkalvar som får bedrivas från och med års-
skiftet är inget som jägarna ska ta lättvindigt på. Jägareförbun-
dets jurist Ola Wälimaa säger att flera kriterier av skilda slag 
måste uppfyllas, beroende på vilken hjortart som skyddsjagas.

Som vid all annan skyddsjakt måste jägaren i förväg noga tänka 
igenom att den jakt som ska bedrivas svarar mot kriterierna i 
jaktförordningen.
– Många frågor måste besvaras, både inför jakten och under 
tiden den bedrivs. Om fel djur fälls, eller om ett djur fälls på 
felaktiga grunder, riskerar jägaren att åtalas och dömas för 
jaktbrott, säger Ola Wälimaa.

Ola Wälimaa räknar upp ett antal frågor som jägaren bör söka 
svar på innan skyddsjakten inleds: är jakten till för att före-
bygga skador, för att stoppa pågående skador, vilka grödor har 
skadats, kan andra metoder än jakt användas för att avvärja 
skador, och när är det en skada?
– Grunden är att en markägare alltid måste tåla en viss nivå 
av skador från vilt, det gäller på gröda såväl som i skog. Frå-
gorna ovan är sådana en länsstyrelse ställer innan den beviljar 
skyddsjakt, och samma avväganden måste den enskilde jäga-
ren göra, säger Ola Wälimaa.

På Jägareförbundets fältkontor kan jägare som jagar i områden 
med mycket dov och kron få råd av förbundets jaktvårdskonsu-
lenter om hur skyddsjakten kan bedrivas.
Läs en längre artikel HÄR.

Jan henricson, svensk Jakt

Jakt för alla  
upphör Som proJekt

Efter sex år upphör projektet 
Jakt för alla. I stället kommer 
arbetet med tillgänglighet 
inom jakten att fortsätta som 
en del i Svenska Jägareförbun-
dets ordinarie arbete.

Det unika projektet för att möj-
liggöra för alla, oavsett eventu-
ella funktionsnedsättningar, att 
kunna jaga har pågått under 
två treårsperioder. Projektet 
har varit uppdelat i fem delar: 
diskriminerande lagstiftning, 
jakt- och naturarrangemang, 
tillgängliga jaktskyttebanor, 
jägarexamen samt opinion och 
media. Man har också kun-
nat ge telefonrådgivning vid 
dispensansökningar.

– Jag vill rikta ett stort tack till 
de elva länsjaktvårdsföreningar, 
Sako, Gyttorp, Norma och Rull-
larnas assistans som har bidra-
git med medel så vi har kunnat 
driva detta, säger projektleda-
ren Rikard Södergren.
Läs slutrapporten HÄR.
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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. 

vilken Jaktlåt 
är bäSt?
Nu har du chansen att utse den 
bästa jaktlåten i Svensk Jakts 
"melodifestival". Rösta på din 
favorit bland jaktlåtarna och 
förutom att se till att rätt låt 
vinner har du chansen att vinna 
en av de priser som Svensk Jakt 
lottar ut.

Musik med jakt som huvudtema 
är inte så vanligt. Går vi tillbaka 
i tiden finns det självklart flera 
klassiska verk till jaktens ära, 
och på andra sidan Atlanten har 
det skrivits rätt många country-
låtar som handlar om jakt, fiske 
och friluftsliv. Nu finns det också 
ett antal pärlor i svensk musik.
Låtar som handlar om jakt, hun-
dar och ett passionerat förhål-
lande till naturen. 

Svensk Jakt har listat tolv låtar 
och nu vill vi kora den bästa 
jaktlåten. Lyssna på alla låtar 
och rösta HÄR. Sista dag för att 
rösta är den 1 maj.

ny perSonalanSvariG  
på JäGareförbundet
Svenska Jägareförbundet har fått en ny 
personalansvarig. Här presenterar hon 
sig själv:

Jag heter Riitta Palmér och är nyanställd 
som personalansvarig på Jägareförbun-
det. Närmast kommer jag från en befatt-
ning som HR-ansvarig på Kärnkraftsä-
kerhet och Utbildning (KSU).

I mitt jobb får jag möta verksamhetens människor på många 
olika sätt, som vid anställningar, arbetsrättsliga frågor, löne-
sättningar och i förhandlingssammanhang med våra fackliga 
parter när det till exempel finns behov av att göra förändringar i 
verksamheten. Min uppgift är att ge ett effektivt och bra stöd till 
förbundets chefer och medarbetare för att förbundet ska fung-
era så effektivt som möjligt och nå sina mål.

Privat är jag gift med Jakob sedan tio år och vi har två utflyttade 
barn vardera. På fritiden tycker vi om att resa, umgås med vän-
ner och sommartid spelar jag gärna golf eller latar mig vid vårt 
fritidshus på östra Gotland.

Jag ser fram emot att få arbeta tillsammans med er och få träffa 
er personligen. Tveka inte att höra av dig om du har frågor.

riitta palmér, personalansvarig

Skulptur med älGhorn från öSter malma
Den 10 mars återinvigdes konstverket Skogen i Södertälje stads-
hus. En skulptur med starka kopplingar till den svenska skogs-
kulturen, inte minst jakten. Konstverket Skogen består av flera 
delar, bland annat en älg. 

I original var älgens horn gjorda i trä, men under skulpturens 
magasinering kom dessa på avvägar. Lösningen hämtades från 
Jägareförbundets nationella kansli, Öster Malma. I ett av för-
råden fanns gamla älgtroféer, som tidigare prytt slottsväggarna. 
Med Öster Malma-chefen Ulf Sterlers goda minne har hornen 
från en av dessa nu åter hamnat i blickfånget, som en del av 
konstverket. Läs mer om konstnären och konstverket HÄR.
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eu:S JordbrukSpolitik 
läGGS om
2021 påbörjas en ny sjuårsperiod 
inom EU:s gemensamma jordbruks-
politik. Arbetet med att ta fram de 
nya regelverken pågår för fullt och 
utformningen kommer att ha stor 
betydelse för viltet och jakten. Jägar-
nas och viltets intressen tas om hand 
av den europeiska jägarorganisatio-
nen FACE:s arbetsgrupp Agriculture 
& Landuse, som nu leds genom 
Svenska Jägareförbundet.

EU:s gemensamma jordbrukspolitik, Common Agriculture  
Policy (CAP) har rötter tillbaka till 1950-talen. Den har haft, och 
har, avgörande betydelse för hur vi bedriver jordbruk i Europa 
och därmed även för viltet. Eftersom mycket av viltet rör sig 
mellan skogen och jordbrukslandskapet är det dock inte bara 
fältviltet som påverkas. CAP omfattar idag nästan 40 procent 
av EU:s totala budget och hur medlen ska fördelas är föremål 
för hårda förhandlingar mellan länder och intressegrupper. 

Vid det senaste mötet i FACE:s arbetsgrupp konstate-
rades att förutsättningarna för viltet blivit allt sämre 
i jordbrukslandskapet genom ett alltmer intensivt 
brukande. 

För viltet och jakten är det av högsta prioritet att delar av bud-
geten används för att ge brukarna riktade ersättningar för att 
producera andra värden än att maximera livsmedelsproduktio-
nen. Detta kan exempelvis ske genom att avsätta skyddszoner, 
buffertzoner eller fokusarealer, som brukas för att skapa varia-
tion och biologisk mångfald. Det gör att viltet får en jämnare 
tillgång till skydd och föda. 

Möjligheterna till sådana riktade ersättningar var större under 
den förra programperioden än under den innevarande perio-
den. Enligt förslagen som ligger så kommer ett större ansvar 
ligga på medlemsländer att utveckla individuellt anpassade 
ersättningar under nästa programperiod. Därmed är det viktigt 
att jobba parallellt på internationell och nationell nivå för att 
skapa bra förutsättningar för att gynna viltet framöver.
Jägareförbundets representant i FACE:s arbetsgrupp är Fredrik 
Widemo, som även är ordförande för gruppen.

ny faS i blyfråGan
Just nu pågår två olika proces-
ser på europeisk nivå, som kan 
komma att påverka använd-
ningen av bly i ammunition. 

En ny vetenskaplig undersök-
ning visar att 7 procent av de 
övervintrande änderna i Euro-
pa dör av blyförgiftning och att 
ytterligare 21 procent lider av 
lindrigare blyförgiftning. Den 
europeiska kemikalieinspek-
tionen ECHA föreslår därför 
ett tvingande förbud mot att 
använda blyhagel i våtmarker, 
och föreslår att våtmarker ska 
definieras enligt den så kall-
lade Ramsarkonventionen. 
Sverige har som bekant redan 
infört förbud mot använd-
ning av blyhagel i våtmarker, 
men införs en definition enligt 
Ramsarkonventionen kommer 
förbudet utökas jämfört med 
idag och exempelvis omfatta 
all torvbildande mark.

Samtidigt har Kemikalieinspek-
tionen, KEMI, konstaterat att 
metalliskt bly faller under hög-
sta riskklassen för reproduk-
tionsstörande ämnen. KEMI 
har därför föreslagit att all an-
vändning av metalliskt bly ska 
behovsprövas, i enlighet med 
EU:s kemikalielagstiftning. 
Detta kan komma att påverka 
möjligheterna att tillverka såväl 
hagel- som kulammunition.
Förslagen diskuteras bland an-
nat i FACE ammunitionsgrupp, 
där Jägareförbundet represen-
teras av undertecknad

Fredrik Widemo

Foto:  Fredrik WideMo


