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UNGDOMSKONFERENS
MED FOKUS PÅ
NYTT ARBETSSÄTT
Under helgen 18-20 maj deltog ungdomsansvariga från
hela landet i årets ungdomskonferens på Öster Malma.
Fokus under helgen låg på att diskutera det nya förslaget
om Unga Jägare – att arbeta mer intressebaserat för att nå
fler ungdomar.
LÄS MER SID 2

POLITIKEN MÅSTE
FULLFÖLJA BESLUTAD
VARGFÖRVALTNING
Svenska Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson
och generalsekreterare Bo Sköld efterlyser politisk vilja och
tydlighet i vargförvaltningen. Den 9 maj gjorde de följande
uttalande som inleds så här: ”Det är med vemod vi ser att
systemet för vargförvaltningen håller på att kana av vägen.”
LÄS MER SID 4

SÄLARNA SLÅR HÅRT MOT
DET KUSTNÄRA FISKET
Jägareförbundet agerar för en förändrad sälförvaltning.
Målet är en förutsägbar förvaltning med licensjakt. En återkommande licensjakt innebär att fler jägare skulle satsa på
säljakt och den speciella utrustning som krävs. Dessutom
vill Jägareförbundet öppna upp för försäljning av sälkött
och skinn, för att motivera en ökad jakt.
LÄS MER SID 7
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SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET är en folkrörelse med cirka 155 000 medlemmar. Förbundet bildades 1830 i syfte att rädda viltstammarna, samt att främja en långsiktigt hållbar jakt. Principerna att arbeta med både viltets och jaktens förutsättningar står fortfarande i centrum. Svenska Jägareförbundet har även ett Jakt- och
viltvårdsuppdrag av regeringen att leda den praktiska jakten och viltvården i Sverige.
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VLOGGARE
GÄSTADE
ÖSTER MALMA
Under februari gästades Jägareförbundets
gård Öster Malma av videobloggaren Caroline Benilton, för att i rörlig bild berätta om
hela den jaktliga resan ”från skog till bord”.
Svensk Jakt-redaktionen fick också besök.

UNGDOMSKONFERENS MED
FOKUS PÅ NYTT ARBETSSÄTT
Under helgen 18-20 maj deltog ungdomsansvariga från
hela landet i årets ungdomskonferens på Öster Malma.
Fokus under helgen låg på att diskutera det nya förslaget om Unga Jägare – att arbeta
mer intressebaserat för att nå fler ungdomar. Förslaget går ut på att ge ungdomar
större möjlighet att påverka vilka aktiviteter som görs i län och kretsar genom att
de får vara delaktiga i planeringen av aktiviteterna i intressebaserade nätverk. Ungdomar har ett annat sätt att leva och ta till sig information idag än för bara några år
sedan, därför krävs det nu andra metoder för att nå dem.
Under 2017 bildades två Unga Jägare-nätverk i Region Mitt som en pilotstudie. Dessa
två intressebaserade nätverk lever vidare idag och fungerar som en referens och
erfarenhetsbank till hur andra län kan göra för att starta igång liknande nätverk.
Tanken är att detta nya arbetssätt ska komplettera det befintliga fungerande ungdomsarbete som idag genomförs på flera håll i landet.
Under konferensen diskuterades det fram konkreta verktyg för hur varje län kan
gå tillväga för att steg för steg komma igång med bildandet av ett intressebaserat
nätverk. Det var mycket engagerade deltagare som alla har ett stort intresse av att
ungdomsverksamheten ute i län och kretsar utvecklas och får en skjuts framåt. Under
hösten är planen att arbetet med uppstart av nätverk kommer igång ute i länen för
att verksamheten ska kunna köra igång 2019.

Josefina Höglin, ungdomsansvarig nationellt

TRÄFF FÖR NYA MEDLEMMAR
OCH JÄGARSKOLEELEVER

Videoblogg, eller vlogg, är vad det heter
– en blogg, fast i videoformat. Det finns
en uppsjö av olika vloggare på allehanda
områden, däribland jaktens. En av dessa
förmågor heter Caroline Benilton, som
startade sin egen Youtube-kanal med
jaktinriktning i höstas. Sedan dess har hon
publicerat ett antal vloggar med jaktligt
innehåll, och den senaste handlar om ett
besök på Öster Malma, hos Jägareförbundet och Svensk Jakt-redaktionen.
– Jag vill på mitt sätt berätta om hur fantastisk jakten är, hur kul det är i jaktens värld.
Jag har länge haft en idé om att göra en
vlogg där jag berättar om hela processen,
från skog till bord. Där jag är ute och jagar,
tar hand om det fällda viltet – och avslutar
med att laga en måltid, berättar Caroline
Benilton.
Efter kontakt med Svensk Jakt-redaktionen
och Öster Malmas yrkesjägare Tobias Borg
samt slakteriansvarige Pontus Eriksson
gjorde hon sedan slag i saken – vilket resulterade i den vlogg som Caroline Benilton
nu publicerat på sin Youtube-kanal.
– Det var en väldigt rolig upplevelse, jag
har fått proffshjälp i alla steg på vägen från
Tobias, Pontus och personalen i Öster Malmas kök, så jag hoppas att den här vloggen
ska förmedla den känsla vi jägare har kring
att kunna skörda sin egen mat. Det är en
fantastiskt härlig känsla som jag hoppas
att fler människor ska få upptäcka, säger
Caroline Benilton.
Se videobloggen HÄR.

Söndagen den 6 maj bjöd Jägareförbundet Södermanland in till en träff för jägarskoleelever och nya medlemmar. De som ville fick ta med en kompis. Det var många
deltagare, både barn och vuxna. Anders Nilsson inledde med att berätta om Svenska
jägarförbundet och dess organisation med länsföreningar och kretsar. Sedan tog
Jonas Fransson tog över och pratade vilt, viltvård och jaktetik. Lunchen bestående av
korv med bröd intogs ute i det soliga vädret. Under eftermiddagen berättade Ingemar
Park om vapen och utrustning och deltagarna kunde skjuta i skjutsimulatorn. Dagen
rundades av med utlottning av tre jakttillfällen och besök i vilthägnet. Där hade vi tur
att få se en ny född kronkalv.

Elisabeth Pettersson, medlemsansvarig
FOTO: MARTIN KÄLLBERG
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viltvårdsuppdrag av regeringen att leda den praktiska jakten och viltvården i Sverige.
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BESÖK JÄGAREFÖRBUNDET
PÅ SWEDISH GAME FAIR
Idag fredag slår portarna upp till årets största jaktmässa, Swedish Game Fair på Tullgarn. Mässan pågår 25-27
maj och Jägareförbundet finns med alla dagarna.
Jägareförbundet lyfter fram ungdomarna, framtidens viltvård och jakt. Möt våra
unga som driver nätverket Unga Jägare för medlemmar 15-25 år. De utvecklar vår
ungdomsverksamhet med nya aktiviteter och andra som görs på nya sätt.
– Kom och träffa vår personal och våra förtroendevalda över en kopp kaffe, vi vill så
klart höra dina intryck och önskemål. Vi ser fram emot en väldigt spännande mässa
med många trevliga möten med befintliga och nya medlemmar och nyblivna jägare,
säger Alpo Syväjärvi, regionchef Jägareförbundet Mitt.

TA MED DIN TROFÉ...

Ta med din trofé och få den bedömd och få med dig diplom och medalj! Möt JAQT
och jaktgårdarna Bogesund och Gålö i Stockholms län och våra blivande viltmästare.
Hör mer om utbildningar som Vård i det vilda och Jägarexamen hos Studiefrämjandet. Njut av Öster Malmas hamburgare och få svar på frågor hos medlemsservice.
Under mässan pågår flera tävlingar med fina priser. Visa vad du kan om jakt och få
chans på en Tikka T3 Varmint med ett belyst kikarsikte från Burris. Skjut i vår skyttesimulator och utmana dig själv och andra mässdeltagare. Dagens bästa skytt har
chansen att vinna ett valfritt sikte från Swarovski Z8i-serien.

...OCH TA MED EN VÄN

Ta med dig en vän som är nyfiken på jakt eller har tagit jägarexamen och inte redan
är medlem. Jägareförbundet bjuder på inträdet för den som blir medlem i entrén. Är
du inte medlem och har förbetalt din entrébiljett, ger vi 100 kronor rabatt på medlemskapet i montern. Vi vill gärna bli fler! Ju fler vi är, desto bättre kan vi nå ut med
vad vi arbetar för och har uppnått.

VILDMARKSDAG I LILLA PARIS
Den 6 maj anordnade Jägareförbundet Örebro en vildmarksdag på Skogaholm.
Arrangemanget var förlagt till Lilla Paris, som är samlingsplats på länföreningens
jaktmark. Syftet med dagen var att locka jägare, men även icke jagande familjer och
framförallt barn och ungdomar. Det är nu andra året som Jägareförbundet genomför
den här aktiviteten. Arrangemanget var gratis men det fanns möjlighet att köpa kaffe
och vildsvinskebab. Det fanns lotter med fina priser, bland annat ett monterbart
jakttorn och ett styckat vildsvin. Då dagen avslutades kunde Samuel Svanberg, som
höll i det mesta, räkna in närmare 180 besökare. Kanske hade han räknat med några
flera men utbudet av aktiviteter i början av maj är omfattande. Dessutom var vädret
kanske för bra, strålande sol, blå himmel och cirka 20 grader.

ALLTID REDO!
Inför årets hajk, som traditionsenligt arrangeras av Hedemora scoutkår fick
Jägareförbundet Hedemora-Säter förmånen att delta med en station.
Med rubriken ”Jägarna demonstrerar”
sattes en station upp med ett antal av våra
vanliga vilda djur. Det fanns både skinn,
horn, fjädrar och ben som exempel på vad
som kan hittas i naturen.
Utmaningen för patrullerna var att under
en minut studera vilka arter som fanns i
tältet. Tiden höll de reda på själva, sedan
fick de fyra minuter på sig för att skriftligt
redovisa vad de sett i tältet. Inga elektroniska hjälpmedel var tillåtna. Det var inte
så enkelt att identifiera alla arter som fanns
på borden. Utmaningen gällde de arter
som fanns i tältet, således också en livs
levande människa, en jägare, samt gråhunden ”Kaxie”. Det blev inte så många patruller som fick med hunden eller ”jägaren” i
sina redovisningar!
Stilarna och taktiken varierade mellan
grupperna. Ingen av patrullerna nådde
full poäng på stationen. Men tiden hade
alla patruller kontroll på. Imponerande!
Sammantaget en dag där vi från jaktvårdskretsen fick uppleva många trevliga
möten med entusiastiska, roliga och ärliga
scouter. Så scouter, jag är övertygad om att
jägarna är redo för en ny hajk nästa år!

Ulf Danielsson

Göran Gunnarsson, länskommunikatör

JAKTMÄSSA I DALARNA

MATERIAL TILL
NYHETSBREVET

Det vore en överdrift påstå att Dalasommaren bjuder på många jaktmässor. Men
Lindenäsmässan utanför Nås fortsätter och öppnar portarna den 30 juni.
– Vi har ett brett utbud av utställare och aktiviteter som bör gillas av besökare i alla
åldrar. Men Lindesnäsmässan är inte för inte ett arrangemang för jaktintresserade.
Det säger Thomas Bäck i Säfnsäs-Nås jaktvårdskrets och berättar att på mässan också
finns en hagelstig med åtta stationer samt insatsskjutning. Andra punkter är föreläsning om eftersök, björn och älglock liksom hundtest, trofébedömning och inte minst
Lilla jägarskolan. Den omtyckta ”Trollstigen” har också handikappanpassats.

Målet med det interna
nyhetsbrevet är att det ska
komma ut sista fredagen i
varje månad. Skicka text och
bilder till Malou Kjellsson på
malouk@telia.com.

Christer Gruhs
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POLITIKEN MÅSTE FULLFÖLJA
BESLUTAD VARGFÖRVALTNING
Svenska Jägareförbundets ordförande
Torbjörn Larsson och generalsekreterare
Bo Sköld efterlyser politisk vilja och tydlighet i vargförvaltningen. Den 9 maj gjorde de följande uttalande.
Det är med vemod vi ser att systemet för vargförvaltningen håller
på att kana av vägen.
Tre gånger på 2000-talet har riksdagen fattat beslut om att vargen ska förvaltas, med mängder av olika utredningar som underlag. Riksdagen har genom besluten tagit hänsyn till den utmaning
det innebär att leva med varg – såväl för tamdjursägare som
jägare och allmänhet. Därför har antalet vargar satts till en till
synes begränsad nivå. Gällande beslut är principiellt bra, även om
förbundet inte är nöjda med numerären eller genomförandet av
fattade beslut. Det fungerar uppenbarligen inte som det var tänkt.
För att nå beslutade målsättningar i vargfrågan krävs en fast
politisk vilja och att man verkligen följer upp verkställigheten.
Denna tydlighet från politiken behövs för att myndigheterna ska
navigera rätt och genomföra demokratiskt fattade beslut.
Svenska Jägareförbundet anser;
• att det är oacceptabelt att vargarnas skador på tamdjur tillåts att
bli så omfattande att företag väljer att lägga ned sin verksamhet.

• att en adaptiv och effektiv skyddsjakt på skadegörande vargar är
ett grundfundament för att man ska kunna bedriva tamdjursskötsel, jaga med lös hund och skapa trovärdighet i riksdagens beslut.
• att skadorna och den påverkan människorna upplever är så
omfattande att Sverige behöver minska vargstammens storlek.
Det räcker inte att fullfölja beslutad vargförvaltning i Sverige.
Politiken måste även driva och ställa krav i frågan inom EU. Innan
jul beslutade Europaparlamentet att uppmana EU-kommissionen
att så snart som möjligt ändra skyddsstatusen på konfliktfyllda
arter som uppnått gynnsam bevarandestatus - vargen nämns här
specifikt. Allt fler länder, bland annat Tyskland, vill öka flexibiliteten i bilagorna till Art- och habitatdirektivet – och flytta vargen
i från strikt skyddad till förvaltningsbar. Svenska regeringen bör
också arbeta för att säkerställa flexibilitet i bilagorna till Art- och
habitatdirektivet. Vår fauna är inte statisk som naturvårdsdirektivet. Vargen bör flyttas från strikt skyddad till förvaltningsbar,
eftersom den har gynnsam bevarandestatus.
Statsminister Stefan Löfven har varit klar i ambitionen att hela
Sverige ska leva. För att nå dit behövs rätt förutsättningar. I
dagsläget finns all anledning att öka intensiteten i det arbetet.
Förutsägbarhet är A och O i rovdjursförvaltningens alla delar. Det
ger ökad trygghet och långsiktighet för de som lever och verkar i
rovdjurstäta områden. Dessutom stärker det demokratiskt fattade beslut, myndigheternas verkställande och människans tilltro
till förvaltningen.

Torbjörn Larsson, förbundsordförande
Bo Sköld, generalsekreterare
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NY KONSULENT
I DALARNA
Filip Ånöstam har sedan
april tillträtt tjänsten som
jaktvårdskonsulent med
placering i Falun. Han
efterträder Jerk Sjöberg
som numera har länsstyrelsen i Jämtland som
arbetsgivare. Filip är 25 år
och är född och uppväxt i Uppsala och har
en gedigen utbildning bakom sig.

NYA LYDNADSINSTRUKTÖRER
FÖR JÄGAREFÖRBUNDET
Efter drygt 40 timmars utbildning har nu deltagarna
i Jägareförbundets lydnadsutbildning Steg 1 blivit
instruktörer och redo att ta sig an ett viktigt och
intressant uppdrag.
Utbildningen, som under sex dagar genomförts vid Skålsjön på gränsen mellan
Dalarna och Hälsingland, ligger på grundnivå och kunskap och lämplighet som
instruktör bedöms utifrån Jägareförbundets instruktörsutbildningspolicy. Elev
som inte godkänns behöver oftast mer erfarenheter och tid på sig för att träna och
därmed utvecklas till ett instruktörämne.
– Att få sina egna kursdeltagare med på resan att utveckla sitt ledarskap med ”4 lätta
steg”, och därigenom utveckla en god relation med sin hund är roligt och utvecklande. En god relation resulterar i att hunden får ett bra liv och kan nyttjas utifrån
sin fulla potential i jakt såväl som i vardagen
Det säger Ulf Danielsson som tillsammans med Anette Ullmark Hellström ansvarat
för instruktörskursen. Båda känner sig förstås mycket nöjda med att Jägareförbundet
nu har tillgång till fem nya godkända instruktörer – alla utmärkta förebilder för den
utbildning Svenska jägareförbundet kan leverera.

Efter en treårig utbildning i biologi och
miljövetenskap gick resan till SLU i Umeå
där Filip studerade management off fish
and wildlife population. Under 2017 arbetade Filip med en älgbetesinventering från
Dalarna och norrut och dessutom med ett
projekt för SLU i Umeå om ”Jaktens värde”. Filip återvände sedan till Uppsala för
utbildning i geografisk informationsbehandling för att i början av 2018 tillträda
ett vikariat som jaktvårdskonsulent i Falun.
– Jag trivs väldigt bra i Dalarna, både med
mångfalden av arbetsuppgifter och arbetskamrater, säger Filip Ånöstam.

Christer Gruhs

JÄGARKVÄLL
VID ODENPLAN
Nyfikna nya jägare och blivande sådana.
Det var profilen på de flesta av besökarna
vid den jägarkväll som Jägareförbundet
Stockholms län arrangerade den 8 maj.
Uppskattningsvis cirka 200 personer hade
hörsammat den inbjudan som gått ut via
länsföreningen och Studiefrämjandet och
slöt upp i Bryggarsalen vid Odenplan i
Stockholm. Väl på plats kunde besökarna
smaka på skogens vilda råvaror i form av
viltkött från Öster Malma, man kunde testa
skyttesimulator och erhålla information
om alla delar av Jägareförbundets verksamhet.

GULDNÅLEN TILL
BRITT MARIE NORDQUIST
Britt Marie Nordquist från Ekshärad får Mellanskogs främsta
utmärkelse Guldnålen. Hon får den för att hon på ett oförskräckt,
respektingivande och framgångsrikt kommunikativt sätt blivit en
inspirationskälla för andra skogsägare.
Britt Marie Nordquist framhålls som en förebild i svensk skogsägarrörelse. Hon beskrivs som rakryggad, med gedigen kunskap och ett brinnande engagemang där hon
står upp för sina åsikter i den näringspolitiska debatten. Mellanskog ser henne även
som en pionjär, där hon är en av de första kvinnorna som valts till en tung position
som förtroendevald i skogsägarrörelsen, först som ledamot i Västra Skogsägarnas föreningsstyrelse och sedan i Mellanskogs valberedning. Britt Marie Nordquist är även
ledamot av Jägareförbundets styrelse och styrelsen för Jägareförbundet Värmland.

Svensk Jakt

– Det har under ett par år legat i pipeline
att genomföra ett arrangemang av den
här typen och den här kvällen blev lite av
ett test. Nu får vi utvärdera och se om det
kan bli fler liknande arrangemang. Att nå
blivande och nya jägare är givetvis viktigt
för Jägareförbundet, säger Henrik Falk,
jaktvårdskonsulent i Stockholms län och
samordnare av arrangemanget.
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GE JÄGARE
RÄTT ATT
SKYDDA SINA
HUNDAR
I NATIONALPARKER
Nödvärnsrätten ska gälla för hundar som
används vid jakt i nationalparker. Det
anser Jägareförbundet i ett remissvar till
regeringen inför en föreslagen ändring av
den så kallade nödvärnsrätten.

NY DÄGGDJURSART I SVERIGE
Stenmården, som finns över stora delar av Europa, har
nu för första gången hittats i Sverige.
I slutet av mars sköts en mård i en hönsgård i nordöstra Skåne. David Nilsson som
fällde djuret tyckte inte att djuret såg ut som vår inhemska skogsmård och kontaktade Mårdhundsprojektet för hjälp med artbestämning. Efter analys och mätning av
penisben, molarer (bakre kindtänder), öron, tassar samt genom att jämföra pälsfärg
och tassbehåring står det nu klart att Mårdhundsprojektet, som drivs av Svenska Jägareförbundet, har dokumenterat det första fyndet av arten Stenmård (Martes foina) i
landet. Arttillhörighet kommer senare även bekräftas med DNA-teknik.
Arten finns naturligt över stora delar av den europeiska kontinenten, närmast i
Danmark, men hur detta djur tagit sig in i landet är oklart. Stenmårdar är kända för
att nyttja mänsklig infrastruktur och det ligger nära till hands att tro att den liftat med
någon form av fordon över bron till Sverige. Berörd myndighet, Naturvårdsverket,
kommer att få en rapport. Djuret ska nu stoppas upp och när det är klart så skickas
kroppen till Naturhistoriska Riksmuseet så att den kan ingå i deras referenssamling.
För att undersöka ifall det finns fler stenmårdar uppmanas jägare som fäller eller
fångar mård i Sydsverige att vara observana. Bilder av misstänkta stenmårdar kan
skickas till tipsaframmandearter@jagareforbundet.se. Följande karaktärer kännetecknar stenmård och skiljer dem från vår inhemska skogsmård:
• ljus istället för mörk nos
• vit istället för gul hakteckning
• nakna istället för håriga trampdynor

REKORD I SKYDDSJAKT
– ELDADE UPP 5 TON BJÖRN
Allt fler björnar fälls under skyddsjakt. En björn dödad under skyddsjakt innebär i de
allra flesta fall kasserat skinn och kött. Destruktionen av skyddsjagade björnar bekostas av skattemedel. 2017 fälldes 71 björnar under skyddsjakt i Sverige. Det är rekord.
Totalt handlar det om drygt 700 000 kronor i kostnader för transporter och destruktion samt förlorat kött- och skinnvärde för de björnar som fälldes under skyddsjakt
förra året. Svensk Jakt har granskat skyddsjakten på björn – främst i Norrbotten där
den omfattande skyddsjakten 2017 medförde att det inte blev någon licensjakt på
hösten. Läs hela artikeln HÄR.

Naturvårdsverket har föreslagit en förändring av paragraf 28 jaktförordningen. I den
pågående revideringen av den så kallade
nödvärnsrätten är förslaget från myndigheten att renägare ska ges rätt att skydda
sina renar vid pågående rovdjursangrepp i
nationalparker. Så är inte fallet idag.
Jägareförbundet ser positivt på ändringen,
men vill också stärka skyddet och möjligheten att skydda hundar som används för
jakt i nationalparker.
– Jakt bedrivs i vissa nationalparker och
då även med hund. Framför allt gäller
det nyare nationalparker där tidigare
ägare förbehållit sig jakträtt vid försäljning
till staten, skriver förbundets jurist Ola
Wälimaa och generalsekreterare Bo Sköld
i yttrandet.
På samma sätt som vid jakt på andra
områden så är det enligt Jägareförbundet
rimligt att kunna skydda sin hund även
inom nationalparker. Förbundet pekar
på att det handlar om mycket få tillfällen
där nödvärnsrätten kommer att utnyttjas,
men att möjligheten kan vara avgörande
för acceptansen för bildandet av nya
nationalparker.
Under de senaste tre åren har nödvärnsrätten använts för att avliva fyra rovdjur.
Jägareförbundet vill även ändra nuvarande
skrivning i paragraf 28a i jaktförordningen
där ”jakthund som används av jaktlag” bör
ändras till ”hund som används vid jakt”.
Alla vet vad en hund är, värre är det enligt
förbundet att definiera ett jaktlag.
– Och varför skulle inte en ensam jägare
som är ute och jagar på sin egen jaktmark
kunna skydda sin egen hund? skriver
Jägareförbundet.

Boo Westlund, Svensk Jakt

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET är en folkrörelse med cirka 155 000 medlemmar. Förbundet bildades 1830 i syfte att rädda viltstammarna, samt att främja en långsiktigt hållbar jakt. Principerna att arbeta med både viltets och jaktens förutsättningar står fortfarande i centrum. Svenska Jägareförbundet har även ett Jakt- och
viltvårdsuppdrag av regeringen att leda den praktiska jakten och viltvården i Sverige.
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ÄLGOLYCKOR
ÖKAR INTE
I SAMBAND
MED JAKT
Älgjakten leder inte till en ökad risk för
viltolyckor. Det slås fast i en studie från
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

SÄLARNA SLÅR HÅRT
MOT DET KUSTNÄRA FISKET
Allt mer säl längs våra kuster håller på att slå ut det
kustnära fisket. En mycket begränsad skyddsjakt kan
inte reglera sälstammarna.
– Sälarna är för många idag. Det är ett helvetiskt problem för fisket. Vi måste få en
adaptiv förvaltning av säl. Jag är övertygad om att vi inom några år har skottpengar på
säl och det kan vara den enda vägen, men det finns en stor feghet hos våra politiker
och ansvariga tjänstemän. Sälarna har blivit en symbolfråga i stället för en fråga om
hur vi förvaltar våra livsmedelsresurser och försörjningsförmåga, säger Sven-Gunnar
Lunneryd, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet och Kustlaboratoriet i Lysekil.

INGA NATURLIGA FIENDER

I dag finns det cirka 30 000 knubbsälar, 50 000-55 000 gråsälar och 25 000 vikare
i Östersjön, Kattegatt och Skagerack. Sälarna i våra kustnära vatten är definitivt fler
vid västkusten än de har varit sedan början av 1900-talet. När jakt, sjukdomar eller
miljögifter inte längre begränsar tillväxten är det bara födan som reglerar sälbestånden. Några naturliga fiender har inte sälarna i svenska vatten. Yrkes- och sportfiskare, kustbor och jägare kräver en omfattande licensjakt på säl för att reglera dagens
sälpopulationer. Behovet av utökad jakt och kravet på ändrade regler för hanteringen
av sälprodukter som kött och skinn är några av de åtgärder som föreslås.

SÄLEN - ETT SYMBOLDJUR

Jägareförbundet agerar också för en förändrad sälförvaltning.
– Det är lite skumt. När vi tittar på systemet så handlar det bara om att maximera
antalet sälar, och så skulle vi aldrig hantera ett landlevande djur, säger riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné.
Han tror att en del av förklaringen kan gå 30 år tillbaka i tiden, då knubbsälarna drabbades av ett virus och dog i tusental under det som kallades Säldöden.
– Sälen blev ett symboldjur då och det är de ännu. Samtidigt har vi en livsmedelsstrategi i landet, vi vill öka andelen ekologiska livsmedel och vi vill öka vår egen livsmedelsförsörjning. Vad kan då vara bättre än att äta Östersjöfisk? undrar Daniel Ligné.

Ofta torgförs uppfattningen att jakten är
en orsak till att det inträffar fler viltolyckor
med älg under hösten än under andra
årstider. Forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, konstaterar i en studie att
den teorin inte stämmer. Däremot påverkar den ökade aktiviteten i älgstammen
under brunsten antalet älgolyckor.
Forskarna har följt sändarförsedda älgar
för att jämföra i vilken utsträckning de korsar trafikerade vägar under hösten, jämfört
med andra årstider. I studien undersöktes
140 kors och 32 tjurars rörelser från slutet
av augusti till mitten av oktober under
åren 2004–2013 i sju skilda områden i
Sverige.
Man konstaterar att älgkorna inte ändrar
sitt rörelsemönster under hösten, och att
vägpassagerna inte ökar under de första
intensiva älgjaktveckorna. Tjurarna, däremot, blir mer aktiva under tiden mitten
av september till början av oktober, alltså
under brunstuppehållet i norra Sverige
och tiden omedelbart före älgjaktpremiären i söder.
Det är alltså på grund av ökad aktivitet under brunsten som älgarna, och då tjurarna,
riskerar att orsaka fler viltolyckor än övriga
årstider, konstaterar forskarna.

Jan Henricson, Svensk Jakt

FÖRSÄLJNING AV KÖTT OCH SKINN

Målet är en förutsägbar förvaltning med licensjakt. En återkommande licensjakt innebär att fler jägare skulle satsa på säljakt och den speciella utrustning som krävs.
Dessutom vill Jägareförbundet öppna upp för försäljning av sälkött och skinn, för att
motivera en ökad jakt.
– Annars blir det som med vildsvinen, när den egna frysboxen är full vill ingen fortsätta jaga, säger Daniel Ligné.
Läs hela artikeln HÄR.

Boo Westlund, Svensk Jakt
FOTO: MOSTPHOTOS
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VILTFÖRVALTNING
I REGION MITT
I mitten av maj genomfördes ett viktigt
viltförvaltningsmöte i Region Mitt. Länsföreningsordföranden, Jägareförbundets
representanter i viltförvaltningsdelegationerna och jaktvårdskonsulenter träffades
för att diskutera och planera aktiviteter.

FIRADE INTERNATIONELL
UNION FÖR NATURVÅRD
Tisdag 22 maj deltog Jägareförbundets generalsekreterare Bo Sköld vid firandet av den internationella naturvårdsunionen IUCN:s 70-årsdag på Ulriksdals slott.
Deltog gjorde även miljöminister Karolina Skog, prins Carl Philip och IUCN:s generaldirektör Inger Andersen med flera representanter för övriga medlemsorganisationer.
Jägareförbundet har varit med i IUCN sedan 1960. Det finns ytterligare tio svenska
medlemmar, bland andra Artdatabanken, Centrum för biologisk mångfald, Naturhistoriska riksmuseet, Naturskyddsföreningen, WWF, Nordens Ark och Skansen.
Inför firandet har alla medlemmar tagit fram en utfästelse om vad man ska göra för
att nå IUCN:s mål. I Jägareförbundets utfästelse trycker man framför allt på invasiva
arter, som svenska IUCN jobbat med under det senaste året. Förbundet lovade att:
• Leda projekt för att bekämpa de invasiva arterna mårdhund och mink så att mårdhunden inte får en större etablering i landet och så att skador av minken minimeras
• Under 2018–2024 bistå myndigheterna i arbetet med att sprida information om olika invasiva arter till jägarkåren och att uppmana till rapportering av deras förekomst.
Miljödepartementet respektive Naturvårdsverket och HaV arbetar just nu parallellt
på förordning respektive föreskrifter om invasiva arter.

Svensk Jakt

SVENSKA I SEMIFINALEN
AV EXTREME HUNTRESS 2019
I konkurrens med 19 andra kvinnor är Ulrika Karlsson-Arne, 45 år, uttagen i semifinalen till Extreme Huntress 2019. Tävlingen är inne på sitt tionde år. Senast en svenska
var med var 2015 och då gick titeln till svenska Erika Bergmark.
Omröstningen pågår månaden ut och Ulrika har gott hopp om att komma med bland
de fyra som får åka till Texas, USA, och delta i själva tävlingen.
– Det är mitt mål, att komma med dit och få visa vad den svenska jakten och viltvården står för. Jag är inte världens bästa jägare, men ser mig som en medveten jägare
som värnar om svensk jakttradition, naturen och viltet, säger Ulrika Karlsson-Arne.
Läs mer och rösta HÄR.

Marie Gadolin, Svensk Jakt

Processen kring nya miniminivåer för
stora rovdjur har startats upp och ska
vara klart under 2019. Jägareförbundet är
långt ifrån nöjt med principerna för hur
nivåerna fastställs och ett viktigt ämne var
således hur regionens länsföreningar ska
försöka påverka processen framöver. Det
inventeringssystem som vi idag har för
stora rovdjur utvärderas också för tillfället
där utvärderingen omfattar hur systemet
uppfattas av användarna.
Hjortviltsförvaltningen är alltid aktuell där
älgavskjutning, fyllnadsgrad i planer, plantval på magra marker var viktiga ämnen.
Slutsatsen här blev att om vi jägare står
bakom avskjutningsnivån i beslutade planer så ska vi också sträva tydligt mot dessa
mål. Likaså måste skogsbrukets plantval
vara ståndortsanpassad, här finns mycket
att göra i flera län vilket också kommer ge
positiv effekt på viltskadenivån.
Uppnåendemålen i både avskjutning och
ståndortsanpassningen är viktiga delar i
det ”Handslag” som finns mellan Svenska
Jägareförbundet och Svenskt skogsbruk.
Vi måste också bli bättre på att använda
resultaten från Äbin inventeringarna.
För jakten i framtiden är insamlingen av
avskjutningstatistik mycket viktigt och
Jägareförbundet behöver hänga med i
teknikutvecklingen. Under året har en
utvecklingsprocess startats för att utveckla
viltövervakningen.
Allt ovan har i syfte att få ökad effektivitet i
vårt arbete i den regionala viltförvaltningen och meningsfull jakt för Jägareförbundets medlemmar.

Hans Johansson, jaktvårdskonsulent

TESTA DINA
KUNSKAPER!
Klicka HÄR.

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET är en folkrörelse med cirka 155 000 medlemmar. Förbundet bildades 1830 i syfte att rädda viltstammarna, samt att främja en långsiktigt
hållbar jakt. Principerna att arbeta med både viltets och jaktens förutsättningar står fortfarande i centrum. Svenska Jägareförbundet har även ett Jakt- och viltvårdsuppdrag av regeringen att leda den praktiska jakten och viltvården i Sverige.
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JÄGAREFÖRBUNDET I ALMEDALEN
Svenska Jägareförbundet planerar för fullt
inför Almedalsveckan som pågår i Visby
på Gotland den 1–8 juli.
Förutom alla möten med politiker, beslutsfattare och andra i
branschen, kommer Jägareförbundet genomföra två seminarier.

Den första, tisdagen den 3 juli, har rubriken ”Drevet går! Klara
besked i jaktpolitiska frågor” och den andra, onsdagen den 4 juli,
har rubriken ”Makten över landsbygden”.
Utöver seminarierna kommer Jägareförbundet Gotland hålla öppet hus med bland annat simulatorskytte. Adressen är Saltboden
/ Öhdins garveri, Tage Cervins gata 3 i.

Christina Nilson-Dag, informationsansvarig

LOVANDE VÅR FÖR SVERIGES FJÄLLGÄSS
Under våren har det kommit in många positiva rapporter kring
svenska fjällgäss. Särskilt glädjande är hur Projekt Fjällgås utsättningsfåglar nu återvänder till häckningsområdet i svenska
fjällvärlden på ett sätt som slår alla tidigare år och överträffar alla
förhoppningar.
De första fjällgässen anlände till fjällnära rastplatser redan 13 maj.
Därefter har projektet noga följt flockarna och försökt läsa av de
individuella benringar som finns på en del av fjällgässen. Redan
nu framgår att 2017 års utsättning var mycket lyckad då inte mindre än 30 av de 81 utsättningsfåglarna hittills kunnat återfinnas
på rastplatser runt häckningsområdet. Utsättningarna av fjällgäss

syftar till att stärka den svenska vilda populationen både antalsmässigt och genetiskt. Den vilda populationen beräknades vara
65-75 fjällgäss under hösten 2017. Ett tillskott på 30 fåglar betyder
därmed en förstärkning med drygt 50 procent av den svenska
fjällgåspopulationen. En mycket hög siffra jämfört med tidigare år
i Projekt Fjällgås men också jämfört med andra liknande projekt.
Projekt Fjällgås har också fått in lovande rapporter om tillgång på
sorkar och lämlar i fjällvärlden. Mycket smågnagare är gynnsamt
för markhäckande fåglar då rovdjuren, framförallt rödräven, har
fullt upp med att äta dessa och låter bli fåglars ägg och ungar.
Läs mer HÄR.
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