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UTTALANDE 
PÅ ÅRSSTÄMMAN:
FRAMTIDEN SER LJUS UT

VARGFÖRVALTNINGEN
ÄR ETT MISSLYCKANDE

LARSSON OMVALD OCH 
STÉNSON NY I STYRELSEN

”Under Svenska Jägareförbundets årsstämma i  
Kiruna har förbundet tagit beslut om nya strategiska 
mål. Dessa mål lägger grunden för en positiv och ljus 
framtid för den svenska jakten och viltvården.” Så 
inleds det uttalande som antogs på årstämman.
LÄS MER SID 2

Vid Jägareförbundets årsstämma antogs en gemen-
sam markering mot den nuvarande rovdjursförvalt-
ningen. Där konstaters bland annat att ”Vargförvalt-
ningen är ett kapitalt och fullständigt misslyckande.”
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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 lång-
siktigt 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.

Under förbundsstämmans omvaldes Torbjörn Lars-
son till ordförande på ett år. Henry Sténson är ny 
ledamot i Jägareförbundets styrelse, han fyllnadsval-
des på ett år. Stämman beslutade även om omval av 
Anders Iacobaeus, Rickard Axdorff, Monika Strids-
man och Jonas Paulsson.
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UTTALANDE:
FRAMTIDEN SER LJUS UT
Under Svenska Jägareförbundets årsstämma antogs  
ett gemensamt uttalande av de församlade stämmo- 
delegaterna.

Under Svenska Jägareförbundets årsstämma i Kiruna har förbundet tagit 
beslut om nya strategiska mål. Dessa mål lägger grunden för en positiv och ljus 
framtid för den svenska jakten och viltvården.
 
Svenska Jägareförbundet står inför många utmaningar inom jakten och vilt- 
förvaltningen. Förbundet tror på medlemmarnas och personalens kunskaper 
och förmåga möta utmaningarna. Med vår långa historia, vår kompetens  
och våra breda erfarenheter kommer vi stärka vårt inflytande över viltför- 
valtningen i Sverige.

De nya strategiska målen ger förbundet möjligheter att sätta viltets förutsätt-
ningar i centrum samt utveckla jakten och viltvården – både på kort och lång 
sikt.

Ett aktivt samarbete med andra organisationer och intressen ska utvecklas och 
bli långsiktiga.
 
Utgångspunkten för den svenska viltförvaltningen är att den beslutas regionalt 
och lokalt. Viltförvaltningsdelegationerna behöver därför få ett starkare man-
dat och en tydligare roll.

Tillsammans ska förbundet även göra medlemskapet bättre och tydligare. Vi 
ska växa i storlek. Vi ska utveckla vår kommunikation och digitala verktyg för 
att stärka medlemmarnas engagemang och underlätta viltförvaltningen.
 
Svenska Jägareförbundets medlemmar generar varje år omfattande sam-
hällsnyttor. Många fler i samhället ska förstå vilka positiva värden jakten och 
viltvården innebär för såväl människa, djur, natur som samhälle.

I vårt urbaniserade och digitaliserade samhälle behövs en organisation som 
Svenska Jägareförbundet – en stor enig folkrörelse som arbetar för viltets och 
jaktens bästa.

Därför ser vi ljust på framtiden.

DETTA HÄNDE 
PÅ JÄGARE- 
FÖRBUNDETS 
ÅRSSTÄMMA
Den 2 och 3 juni  höll Svenska Jägare-
förbundet årsstämma i Kiruna. Svensk 
Jakt rapporterade direkt under båda 
dagarna. HÄR kan du läsa rapporte-
ringen i efterhand.

VERKSAMHETS-
BERÄTTELSE 
OCH ÅRSREDO-
VISNING
”2017 har varit ett bra år för Jägareför-
bundet. Det har vi er engagerade och 
kunniga medlemmar samt personal 
att tacka för. Vi är övertygade om att 
vår kunskap, vår närvaro i hela landet 
kommer att bli ännu värdefullare i 
framtiden.”

Det skriver förbundsordförande Tor-
björn Larsson och generalsekreterare 
Bo Sköld i förordet till Verksamhets- 
berättelsen för 2017.

Verksamhetsberättelse och årsredovis-
ning för 2017 finns att läsa på Jägare-
förbundets HEMSIDA.

  VERKSAMHETS- 
BERÄTTELSE 
OCH ÅRSREDOVISNING 

2017

https://svenskjakt.se/start/nyhet/liverapportering-fran-jagareforbundets-arsstamma/
https://svenskjakt.se/start/nyhet/liverapportering-fran-jagareforbundets-arsstamma/
https://jagareforbundet.se/var-verksamhet/arsredovisningar/
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TORBJÖRN LARSSON OMVALD 
ORDFÖRANDE OCH HENRY 
STÉNSON NY I STYRELSEN
Under förbundsstämmans omvaldes Torbjörn Larsson 
till ordförande på ett år. Henry Sténson är ny ledamot i 
Jägareförbundets styrelse, han fyllnadsvaldes på ett år.

Henry Sténson ersätter därmed Rolf Annerberg, som lämnade sin post 
under fjolåret som en direkt följd av sin inblandning i Transportstyrelsens 
IT-skandal, där Annerberg var ordförande. Läs mer om Stenson HÄR.

Stämman beslutade även om omval av styrelseledamöterna Anders Iacoba-
eus, Rickard Axdorff, Monika Stridsman och Jonas Paulsson.

Förtroendemannarevisorn Sören Larsson tackade för sig efter många år på 
olika förtroendeposter  i förbundets tjänst. Till ny förtroendemannarevisor 
valdes en annan sörmlänning, Elisabet Åfors. Auktoriserad revisor är till och 
med 2019 Martin Dagermark. Suppleanter är Anders Bergman (auktoriserad 
revisor) och Rolf Sandberg.

 

OMVAL AV VALBEREDNINGEN
Valberedningen omvaldes i sin helhet. Valberedningen består av:
Ordförande: Lars Ingelmark.
Norra valregionen: Birgitta Isaksson och Sven Norgren.
Mellersta valregionen: Jan-Olov Ragnarsson och Per Torsell.
Södra valregionen: Magnus Hesse och Ulrica Posse.

”MILITANT 
JAKTMOT-
STÅND MÅSTE 
BEIVRAS”
En av inledningstalarna vid Jägare-
förbundets årsstämma var Sven-Erik 
Österberg, som sedan 1 februari är 
landshövding i Stockholms län.

– Det finns en stark tradition av jakt i 
Sverige. Man behöver inte gå så många 
decennier bakåt i tiden för att jakten 
var livsnödvändig. Men det finns också 
strömningar som är oroande, under 
min korta tid i Stockholm är det up-
penbart att det finns ett starkt jakt-
motstånd på olika håll, sade Sven-Erik 
Österberg.

STARK ORO
Länsstyrelsen i Stockholm beslutade 
före årsskiftet om skyddsjakt på en 
oskygg varg på Södertörn.
– Det blev ett enormt tryck på länssty-
relsen från militanta jaktmotståndare, 
för att få reda på vem som var jakt-
ledare och så vidare. Vissa militanta 
grupperingar ger sig även på lantbru-
kare, och allt detta ser jag med stark 
oro på. De här militanta strömningar-
na av jaktmotstånd måste beivras från 
samhällets sida.
 
VIKTIGT UPPDRAG
Sven-Erik Österberg tog även upp en 
episod där han var involverad, som 
utspelade sig hösten 2014, efter förra 
riksdagsvalet. Då var regeringen på 
väg att fatta beslut som skulle luckra 
upp den nu 80-åriga konstruktionen 
jakt-och viltvårdsuppdraget, vilket 
utförs av Svenska Jägareförbundet.

– Då höll det på att gå riktigt ur hän-
derna. Jag tror att olika intressen 
försökte köra över Sven-Erik Bucht när 
han var ny på posten som landsbygds-
minister. Jag ringde Bucht och sa till 
honom att vara försiktig, för jakt- och 
viltvårdsuppdraget är viktigt. Det löste 
sig till det bästa då, och jag vidhåller 
min uppfattning: Svenska Jägareför-
bundet har gjort och gör ett oerhört 
bra arbete. Det är viktigt att det bibe-
hålls, sade Sven-Erik Österberg.

Martin Källberg, Svensk Jakt

Läs hela artikeln HÄR.

Svenska Jägareförbundets styrelse. Från vänster: Anders Gruvaeus, Henry Sténson (nyval), 
Jonas Paulsson, Rickard Axdorff, Björn Sundgren (arbetstagarrepresentant), Monika 
Stridsman, Britt Marie Nordquist, Anders Iacobaeus, Torbjörn Larsson, Peter Eriksson och 
Torbjörn Lövbom.

https://svenskjakt.se/start/nyhet/proffs-pa-kommunikation-till-jagareforbundets-styrelse/
https://svenskjakt.se/start/nyhet/landshovdingen-militant-jaktmotstand-maste-beivras/
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VARGFÖRVALTNINGEN – ETT 
FULLSTÄNDIGT MISSLYCKANDE
Vid Jägareförbundets årsstämma antogs en gemensam 
markering mot den nuvarande rovdjursförvaltningen.

Naturvårdsverket presenterade under fredagen inventeringssiffror för 
vargstammen. Det visar sig att stammen har minskat i antal för tredje året i 
rad. Vinterns stam ska enligt inventeringarna vara på 305 individer.

Svenska Jägareförbundet välkomnar att stammens storlek minskar. Dock är 
det djupt oroande att minskningen inte enbart beror på en legal och planerad 
förvaltning – utan har andra orsaker.
 
Jägareförbundet anser att en fungerande vargförvaltning vilar på tre grund-
fundament:

1. En så liten vargstam som möjligt, som regleras 
 med licensjakt.
2. Skyddsjakt ska vara grundregeln avseende  
 problemvargar.
3. Människorna som drabbas måste vara delaktiga 
 i förvaltningen.
 
Svenska Jägareförbundet har i över ett decennium kritiserat vargförvaltning-
en i Sverige. Den har under alla år negligerat de människorna som lever med 
rovdjuren: de som får bära de sociala och ekonomiska kostnaderna.
Detta är en brist som håller på att ge oreparerbara effekter i synen på vargen 
och tilltron till förvaltningens förmåga. 

Svenska Jägareförbundet har under flera år varnat för konsekvenserna av att 
inte se de drabbade människornas vanmakt. I förlängningen kan detta tjäna 
som en ursäkt för illegal jakt, vilket även forskningen påtalat.
 
Viltförvaltning blir aldrig framgångsrik om den enbart baseras på biologi, 
genetik och EU-direktiv. Den måste beakta konfliktytor och de sociologiska 
effekterna, något som även Europaparlamentet uttrycker.

Vargförvaltningen är ett kapitalt och fullständigt misslyckande.

Det är därför nu av yttersta vikt att regering och riksdag agerar kraftfullt, både 
nationellt och internationellt för att ta tillbaka initiativet över vargförvaltning-
en. Det är första steget för att uppfylla intentionerna i gällande riksdagsbeslut.

HEDERS-
UTMÄRKELSER 
UTDELADE
I samband med Jägareförbundets års-
stämma utdelades hedersutmärkelser 
till tre personer: Hans Eliasson, Rolf 
Annerberg och Krister Henriksson.

Under lördagens förhandlingar beslu-
tade årsstämman att utdela Svenska 
Jägareförbundets belöningsmedalj i 
silver till Rolf Annerberg och Krister 
Henriksson. Samtidigt tilldelades Hans 
Eliasson Svenska Jägareförbundets för-
tjänsttecken i guld – samtliga delades 
ut av ordförande Torbjörn Larsson.
Det ceremoniella överlämnandet av 
hedersutmärkelserna skedde under 
lördagskvällens stämmomiddag i  
Kiruna gamla stadshus.

Lars Nilsson, Svensk Jakt

NYA STADGAR
TILL 2019
Årsstämman 2017 beslutade i enlighet 
med förbundsstyrelsens proposition 
angående översyn av organisationens 
stadgar. Förbundsstyrelsen utsåg 
därefter en arbetsgrupp som under 
året arbetat fram ett förslag vilket har 
remitterats till länsföreningarna.

Efter en genomgång av remissvaren 
har förbundsstyrelsen beslutat att inte 
lägga fram förslag till nya stadgar för 
beslut på årsstämman 2018. Förbunds-
styrelsen avser istället att återkomma 
med ett förslag till nya stadgar till 
årsstämman 2019.

Hedersutmärkelser utdelas av förbundsord-
förande Torbjörn Larsson (längst t.h.) till, från 
vänster, Hans Eliasson, Rolf Annerberg och 
Krister Henriksson. Foto: Lars Nilsson
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PLUS 11,2 MILJONER
FÖR JÄGAREFÖRBUNDET
Svenska Jägareförbundets årsredovisning för 2017 vi-
sar att förbundet gör en vinst på 11,2 miljoner kronor. 
– Läget är gott för framtiden, men det gäller att investe-
ra i rätt saker för att nå framtida mål, säger förbundets 
generalsekreterare Bo Sköld.

Jägareförbundets verksamhetsberättelse för 2017 är klar och lades fram för 
årsstämman. Av årsredovisningen går att utläsa att förbundet gör en vinst på 
11 227 00 kronor, vilket i förhållande till det egna kapitalet på 48 842 000 ger 
en hög räntabilitet. 

Noterbart är att Jägareförbundet gick in i 2017 med en ”minusbudget” opera-
tivt, det vill säga att målsättningen var att göra ett resultat med visst under-
skott.
 
OPERATIVT RESULTAT: PLUS 5,8 MILJONER
En närmare titt på siffrorna ger vid handen att intäkterna inte ökat i samma 
takt (1,7 procent) som kostnaderna (3,5 procent) och att en stor del av resulta-
tet, cirka 5,3 miljoner, är hänförligt till vinster i värdepappersportföljen.
Vad gäller det operativa resultatet gör Jägareförbundet under 2017 en vinst 
på 5,8 miljoner kronor.

– De primära orsakerna till att det operativa resultatet gentemot budget är 
så pass mycket bättre är att förbundets intäkter avseende anslag och samar-
betsavtal visade sig bli högre än förväntat, och att kostnader för marknadsfö-
ring och personal inte uppgick till vad som budgeterats, säger Bo Sköld.

Den för den långsiktiga överlevnaden så viktiga soliditeten är mycket god. 
Jägareförbundet har ett eget kapital på 48 842 000 och tillgångar på  
105 161 000 vilket ger en soliditet på 46,4 procent.
 
VÄLFYLLDA LADOR
Med några ekonomiskt goda år i ryggen ser generalsekreteraren ljust på 
Jägareförbundets framtid. Ladorna är välfyllda, helt enkelt. Förbundet är väl 
rustat inför framtida satsningar. Nu återstår ”bara” frågan om vad man ska 
satsa på, vilka investeringar för framtiden som ska göras.

– Styrelsens inriktning är att göra satsningar som är kopplade till de mål 
som projektet Jakten på framtiden 2024 lägger fram. I arbetet som gjorts 
är det tydligt att huvudfrågan stavas ökad medlemsnytta. Den jägare som 
är medlem i Jägareförbundet ska i klartext få mer än den jägare som inte är 
medlem.

Som exempel anger Bo Sköld bland annat digital utveckling:
– Det är viktigt för att tillgängliggöra kunskap, utbildning och öka kommu-
nikationen, men också att erbjuda unga och nya jägare bra aktiviteter och 
enklare insteg i jakten. Här har vi tydliga uppgifter och utmaningar – som 
omfattar såväl tjänstemanna- som hela förtroendemannaorganisationen.
 
”ETT GOTT EKONOMISKT LÄGE”
Med alla faktorer inräknade anser Jägareförbundets generalsekreterare att 
läget är gott för att ta sig an framtidens utmaningar.
– Våra medlemmar är nöjda och 97 procent av medlemmarna skulle gärna 
rekommendera andra jägare att bli medlemmar. Vi har en god stämning 
inom förbundet, ett gott ekonomiskt läge och senaste SIFO-undersökningen 
visar att 89 procent av svenskarna accepterar jakt, säger Bo Sköld.

Martin Källberg, Svensk Jakt

NY ÄLGPOLICY
ANTOGS AV
ÅRSSTÄMMAN
På stämman lades fram ett förslag till 
ny älgpolicy. Anledningen är att den 
nuvarande policyn är från 2004. Älg-
policyn godkändes av stämman och 
innehåller tio rubriker,

1. Älgen är ett av våra viktigaste vilt.
2. Älgstammen ska hålla en hög  
 kvalitet.
3. Älgjakten ska genomföras med 
 hög etik.
4. Älg och foder ska anpassas till  
 varandra.
5. Samförstånd nås genom dialog.
6. Förvaltningen ska vara grundad 
 på fakta.
7. Förvaltningen ska vara lokalt  
 förankrad.
8. Varg och björn försvårar  
 älgförvaltningen.
9. Älgen förvaltas med övrigt klövvilt.
10. Älgförvaltningens kostnader är  
 ett samhällsansvar.

Grundtanken om utformnning och 
innehåll är:
• Policyn ska ge en bild av den  
 grundläggande synen Jägare- 
 förbundet har om älg och älg- 
 förvaltning.
• Den ska ge en grund inför  
 utarbetande av uppdaterad  
 handlingsplan älg.
•  Den ska vara lättillgänglig vilket  
 innebär korta punkter och lätt- 
 förståeligt språk.
• Rubriksättning görs så att  
 rubrikerna kan stå för sig själva  
 och ändå säga något.
•  Bilderna ska komplettera texten  
 och inte bara vara en utfyllnad.
Hela policyn kan läsas HÄR.

https://jagareforbundet.se/var-verksamhet/policys/

