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TVÅ NYA KVINNOR
I STYRELSEN

FÄLTVILT ENGAGERADE 
MEST BLAND MOTIONER

MEDLEMSAVGIFTEN HÖJS
JAKTÅRET 2020/2021

Årsstämman valde enhetligt två nya leda- 
möter i styrelsen, Gun Fahlander och  
Madeleine Lilliehöök. Jonas Paulsson fick  
också nytt förtroende att sitta i styrelsen 
två år till.

LÄS MER SID 3

29 motioner behandlades under förbunds-
stämman. Den motion som orsakade längst 
diskussion handlade för ovanlighetens skull 
inte om varg. Inte heller om älg. Utan om  
fasan, rapphöna och fälthare. 
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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.

Förra året beslutade årsstämman att höja 
medlemsavgiften 2020. När pandemin slog  
till drogs höjningen tillbaka på en extra års-
stämma. Nu tog man ett nytt  beslut om en 
höjning av medlemsavgiften till nästa jaktår. 
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MEDLEMS-
AVGIFTEN HÖJS
På årets stämma togs ett 
beslut om höjd medlems-
avgift till 2021.

Förra året beslutade Jägareförbun-
dets årsstämma att höja medlemsav-
giften 2020. När pandemin slog till 
drogs höjningen tillbaka på en extra 
årstämma som hölls i maj. Nu tog 
man ett nytt  beslut om en höjning av 
medlemsavgiften till nästa jaktår. Det 
innebär att ett ordinarie medlemskap 
med tidning kommer att kosta 650 
kronor, medlem utan Svensk Jakt får 
betala 375 kronor. För ungdomar blir 
avgiften oförändrad, 300 kronor med 
Svensk Jakt.

FEL OCH RÄTT
Höjningen föregicks av diskussion. 
Jägareförbundet Dalarnas ordförande 
Ulf Berg yrkade på avslag, och han fick 
medhåll av länsföreningarna i Värm-
land och Jönköpings län.
– Pandemin har inte avklingat. Det 
är en dipp i ekonomin med hög ar-
betslöshet. Från Dalarna tycker vi det 
är fel att höja nu. Dessutom har vi i 
förbundet en positiv trend med fler 
medlemmar, sade Ulf Berg.
Mot detta argumenterade bland andra 
KG Abrahamsson från Västerbotten.
– Vi tycker att markeringen som gjor-
des inför det här verksamhetsåret 
är tillräcklig. I Västerbotten är vi av 
uppfattningen att de 8–9 miljoner 
kronor som avgiftshöjningen innebär 
behövs för att stärka Jägareförbundets 
verksamhet, sade han.

KLAR MAJORITET
Vid den digitala handuppräckningen 
som följde blev det en klar majoritet 
för en höjning av medlemsavgiften.
Motiveringen till att förbundet be- 
höver höja medlemsavgiften är bland 
annat att avgiften varit oförändrad 
sedan 2012. Under åren som gått sedan 
dess har kostnaderna däremot ökat  
Löneökningarna i samhället har upp-
gått till 2,4 procent per år och den 
allmänna prisutvecklingen 4,5 procent.

Jan Henricson, Svensk Jakt

FÖRBUNDETS
ÅRSSTÄMMA 
NU AVSLUTAD
Svenska Jägareförbun-
dets årsstämma brukar 
avgöras under en helg i 
början av juni. I år blev 
det tre digitala årsmö-
ten och det sista, med 
val och motioner, hölls 
den 13 och 14 augusti.

Pandemin som påverkar stora delar av samhället har också satt käppar i  
hjulet för att träffas fysiskt. Därför genomfördes först en extra årsstämma 
där en höjning av medlemsavgiften stoppades, med anledning av Covid-19. 
– Vi valde sedan att dela den ordinarie stämman. Den första delen genom-
fördes 27 juni och hanterade de ekonomiska frågorna. Detta för att kunna 
lämna in redovisningen i tid till myndigheterna. Den 13 och 14 återupptog vi 
stämman med val och motioner, säger ordförande Torbjörn Larsson.

ÅRSSTÄMMAN 2020

STÄRK DEN REGIONALA 
VILTFÖRVALTNINGEN
Gemensamt uttalande från Svenska Jägareförbundets 
årsstämma.

En enig förbundsstämma konstaterar att en framgångsrik viltförvaltning alltid 
utgår ifrån lokala och regionala förhållanden. Det är där jakten, ägandet av 
marken, kunskaperna och resurserna till att hitta lösningar och vägar framåt 
finns. 

Årsstämman uttrycker oro och förvåning inför de försök att centralisera och 
flytta makt och bestämmande till nationella myndigheter.

Svenska Jägareförbundets årsstämma anser istället att det behövs en stärkt lokal 
och regional viltförvaltning. Förutsättningarna att snabbt kunna hantera lokala 
utmaningar måste öka. Då behövs både mandat och mer resurser till den regi-
onala förvaltningen. Ett första steg är att säkerställa att Viltförvaltningsdelega-
tionerna i länen får stärkt mandat och arbetar på ett mer likartat sätt över hela 
landet.  
 
Ska Sverige få en ännu bättre viltförvaltning krävs vidare att de parter som 
närmast berörs och ska utföra viltförvaltningen får en mer framskjuten roll och 
betydelse för att bereda och ta fram beslutsmaterial.

Svenska Jägareförbundets årsstämma uppmanar regering och riksdag att stärka 
den lokala viltförvaltningen, så att såväl utmaningar som möjligheter tillvaratas 
på bästa sätt.

Alla ombud på Svenska Jägareförbundets årsstämma 2020
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ORDFÖRANDE 
ETT ÅR TILL
Svenska Jägareförbundets 
årsstämma valde på nytt 
Torbjörn Larsson till ord- 
förande. 

Torbjörn Larsson valdes enhälligt av 
de 49 stämmoombuden för en man-
dattid som ordförande under ytterli-
gare ett år.
– Det är inte nådigt att bli vald på ett 
sådant här sätt, digitalt, det är första 
gången. Tråkigt att inte kunna skåla 
med er alla, vi behöver träffas och har 
mycket att diskutera. Ni vet att detta är 
mitt sista år, tack för förtroendet, sade 
Torbjörn Larsson.

VAL AV STYRELSE
– TVÅ NYA KVINNOR OCH
EN PLATS BLEV VAKANT
Nya ledamöter i styrelsen är Gun Fahlander och  
Madeleine Lilliehöök. Jonas Paulsson omvaldes på två 
år men stämman gick inte på valberedningens förslag 
att välja om Rickard Axdorff som styrelseledamot. 
Sedan tidigare hade Monika Stridsman avgått ur styrelsen och Anders Iaco-
baeus hade avbjöt omval varför det skulle väljas två nya ledamöter. Val- 
beredningens ordförande Jan-Olov Ragnarsson uttryckte glädje över att 
kunna föreslå två kvinnor till styrelsen, Gun Fahlander och Madeleine Lillie-
höök, vilka också blev enhälligt valda av stämman. Anders Iacobaeus till- 
delades Svenska Jägareförbundets belöningsmedalj i silver för sina insatser.

OMVAL ELLER INTE?
Omval av Jonas Paulsson var nästa förslag från valberedningen och det 
blev ja från stämman även där. Däremot uppstod en lång diskussion om 
nästa förslag till omval, av Rickard Axdorff.  Torsten Nilsson, Jägareförbundet 
Uppsala län, yttrade att länsföreningen inte ställde sig bakom valberedning-
ens förslag och lämnade ett annat yrkande, att Axdorffs plats skulle lämnas 
tom till nästa förbundsstämma. Det slutliga beslutet efter votering blev att 25 
av stämmans ombud röstade för Torsten Nilssons förslag att lämna platsen 
som ledamot vakant. Valberedningens förslag fick 24 röster. Rickard Axdorff 
fick därmed lämna styrelsen. En mängd reservationer lämnades till beslutet, 
flera av dem med motiveringen att omröstningen inte var stadgeenlig.

NY REVISOR
De nyvalda och omvalda ledamöterna sitter nu i två år, övriga är sedan 
tidigare valda till och med 2021. Dessa är Mikael Samuelsson, Peter Eriksson, 
Britt-Marie Nordquist, Anders Gruvaeus och Henry Sténson. Jan-Olov Rag-
narsson omvaldes som ordförande i valberedningen. Förbundet har också 
fått en ny förtroendemannarevisor i Björn Bentevik från Tystberga, efter 
fyllnadsval. Övriga revisorer sitter till och med 2021.

Marie Gadolin, Svensk Jakt
Läs hela artikeln HÄR.
Läs också Martin Källbergs krönika Reflektioner från en årsstämma HÄR.

ÅRSSTÄMMAN 2020

HANTERINGEN 
SKA UTREDAS
När Torbjörn Larsson höll sitt av-
slutningsanförande vid årsstämman 
berörde han den omdiskuterade 
petningen av Rickard Axdorff ur 
styrelsen.
– Vi har under stämman haft en fråga 
som delat förbundet, det ska vi inte 
lägga åt sidan. Förbundet kommer att 
uppdra åt lekmannarevisorn att gran-
ska hanteringen av ärendet. Meningen 
är att detta ska resultera i någon sorts 
vitbok, som ska presenteras vid kom-
mande ordförandekonferens.

Martin Källberg, Svensk JaktRickard Axdorff. Gun Falhlander. Madeleine Liliehöök.

https://svenskjakt.se/start/nyhet/ledamot-petad-ur-jagareforbundets-styrelse/
https://svenskjakt.se/opinion/som-jag-ser-det/reflektioner-fran-en-arsstamma/
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SÅ BESLUTADE 
ÅRSSTÄMMAN
MOTION 1: JAKTEN PÅ FRAMTIDEN
Jägareförbundet Blekinge ville i en motion ha en revidering 
av Jägareförbundets projekt Jakten på framtiden. Under 
tiden som en utvärdering genomförs bör arbetet pausas, 
heter det i motionen. Stämman avslog motionen, att göra 
en paus är inte möjligt, framhöll flera talare. Däremot  
ska framtidsprojektet utvärderas, bland annat vid en ord- 
förandekonferens.

MOTION 2: TÄVLING BLAND KRETSAR
Genom en tävling bland jaktvårdskretsar kan Jägareför-
bundet få fler medlemmar att anmäla sina mejladresser 
föreslogs i en motion från Willy Nilsson, Jägareförbundet 
Västerbotten. Förbundsstämman ansåg att det nu, då 
Jägareförbundet arbetar med att få igång ett nytt medlems-
register, inte är lämpligt att lägga till nya tekniska krav, men 
att man i ett senare skede är öppen för nya metoder att 
samla in kontaktuppgifter från medlemmarna.

MOTION 3: WEEKEND PÅ ÖSTER MALMA
Jägareförbundet Blekinge ville också se en tävling. Genom 
sina länsföreningar ska medlemmarna få möjlighet att  
vinna en weekend på Öster Malma, Jägareförbundets 
högborg, föreslogs i en motion. Enligt förbundsstyrelsens 
förslag och årsstämmans beslut sätter lotterilagen hinder i 
vägen för en sådan tävling. Man vill inte att varken förbun-
det eller vinnande medlemmar ska hamna i någon slags 
skattetvist. Däremot ska styrelsen ”i motionärens anda 
utreda och överväga möjligheterna för fler medlemmar att 
kunna besöka Öster Malma.”
 
MOTION 4-6: VALBEREDNINGEN
I tre motioner föreslogs att ledamöterna i Jägareförbundets 
valberedning ska väljas på två år i taget, istället för ett som  
nu är fallet. Genom att växelvis välja tre ledamöter får 
valberedningen kontinuitet, heter det i motionerna. Stäm-
man gick på motionärernas förslag. Förändringen kräver 
emellertid en ändring av stadgarna. Årsstämman beslutade 
att dessa ska ändras snarast.

MOTION 7: FÖLJA UPP BESLUT
Efter en motion från Jägareförbundet Blekinge ska Jägare-
förbundet bli bättre på att följa upp tidigare fattade stäm-
mobeslut. Årsstämman beslutade att förbundsstyrelsen 
ska ta fram en förteckning över årsstämmobeslut från de 
senaste 15 åren som ännu inte till någon del har genomförts 
eller lett till resultat.
 
MOTION 8: BÄTTRE STÖD
Jägareförbundet Skåne föreslog att förbundet ska se över 
hur länsföreningar med omfattande aktivitet kan få ett bätt-
re stöd från förbundets tjänstemän när aktiviteter genom-
förs. Enligt motionärerna går förtroendevalda och tjänste-
män inte alltid i takt. I för många fall arbetar man med olika 
saker, heter det. Styrelsen ville avslå motionen, men efter en 
debatt med flera inlägg biföll årsstämman motionen.

MOTION 9: JAGAREFORBUNDET.SE
Att förtroendevalda ska få tillgång till domänen jagarefor-
bundet.se i sina mejladresser är en återkommande fråga  
på Jägareförbundets årsstämmor. Så också i år efter en 
motion från Hedemora-Sätes jaktvårdskrets. Efter en lång 
debatt där fördelarna liksom nackdelarna med en sådan 
ordning ventilerades, beslutade stämman att avslå mot- 
ionen. Flera talare påpekade att det bästa för att visa var 
innehavaren av mejladressen hör hemma är att skapa en 
egen domän. Såsom man exempelvis har gjort i Skåne där 
förtroendevalda kan skicka mejl under adressen fornamn.
efternamn@jagareforbundetskane.se.
 
MOTION 10: MEDLEMSREGISTER
Förtroendevalda bör enklare få tillgång till Jägareförbun-
dets medlemsregister. Till exempel för att kunna hantera 
uppgifterna för medlemmar i sin krets. Förslaget ställdes 
av Fredrik Remes, Jägareförbundet Dalarna. Stämman 
besvarade motionen genom att konstatera att i det i det 
nya medlemssystemet ges både kretsar och länsföreningar 
bättre tillgång till registret, vilket bedöms bidra till att för-
troendevalda ska komma medlemmar närmare.

MOTION 11-12: REVIDERA HANDLINGSPLANER
Per-Arne Olsson i Jägareförbundet Mittnorrland föreslog 
i två motioner att Jägareförbundets handlingsplaner för 
stora rovdjur ska revideras. Det har gått för lång tid sedan 
de setts över, och mycket har hänt sedan de antogs. Års-
stämman beslutade att Jägareförbundets handlingsplaner 
ska ersättas med begreppet Ståndpunkter för stora rovdjur 
och att en total översyn av förbundets policydokument ska 
göras under de kommande två åren.

MOTION 13: ETISKA RIKTLINJER
Med en tredje motion föreslog Per-Arne Olsson, Mittnorr-
land, att Svenska Jägareförbundets etiska riktlinjer ska revi-
deras. Han saknar bland annat en skrivning om publicering 
i sociala medier. Årsstämman beslutade enligt första att- 
satsen i motionen: ”Dokumentet Svenska Jägareförbundets 
Etiska riktlinjer å det snaraste revideras så att dess innehåll 
är aktuellt. Detta och liknande dokument bör revideras 
minst vartannat år.”

ÅRSSTÄMMAN 2020
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MOTION 14: SKYDDSJAKT PÅ VARG
Karl-Evert Hellsén från Gävleborg föreslog i en motion att 
Jägareförbundet ska arbeta för att skyddsjakt på varg ska 
tillåtas efter varg attackerat hund vid ett tillfälle. I dag krävs 
tre eller fyra angrepp. Förbundsstyrelsen konstaterar i sitt 
svar att man tillsammans med Kennelklubben redan har 
begärt att Naturvårdsverket ser över reglerna för skydds-
jakt. Stämman sa ja till motionen och styrelsen fick i upp-
drag att fortsätta driva frågan om skyddsjakt på varg vid 
första angrepp på jakthund.

MOTION 15: BEGREPPET SKYDDSJAKT
I en motion från Jägareförbundet Rättviks jaktvårdskrets 
föreslogs att begreppet skyddsjakt på eget initiativ ska ut- 
ökas till att omfatta även stora rovdjur om dessa till exempel 
befinner sig inom bebyggelse. I sitt yttrande över motionen 
såg förbundsstyrelsen stora faror med en sådan ordning. 
Risken för att en enskild jägare ska hamna i komplicerade 
rättsliga utredningar är stor. Likaså gör man bedömningen 
att ett sådant system öppnar för skyddsjakt på eget initiativ 
på annat vilt, och nämnde skogsbolagen och älgen som 
exempel. Däremot ska man arbeta för förändringar i EU:s 
direktiv så att vargen flyttas i bilagorna och därmed anses 
förvaltningsbar. Något som också blev årsstämmans beslut.

MOTION 16: BETESSKADOR
Kerstin Winges, Jägareförbundet Örebro län, omfattande 
motion om vilka faktorer som påverkar betesskadorna av 
vilt mottogs positivt av Jägareförbundets årsstämma.  
Motionären vill på djupet ha utrett vilka orsaker det finns 
till betesskadorna. Årsstämman beslutade att bifalla  
motionen och förbundet ska nu arbeta för att fakta- 
baserade underlag tas fram så att alla parter ska kunna 
agera på ett hållbart och ansvarsfullt sätt.

MOTION 17: ÄLGFÖRVALTNING
I samma anda var Stellan Erikssons, Jägareförbundet Jön- 
köpings län, motion att förbundet ska tillsätta en referens-
grupp som granskar, utvecklar och kvalitetssäkrar de under-
lag som ingår i älgförvaltningen. Enligt förbundsstyrelsen är 
det ett arbete som pågått länge. Årsstämman biföll motionen 
med skrivningen att förbundet ska fortsätta driva på för en 
granskning av samtliga sedan tidigare kvalitetssäkrade bas-
metoder och framtida inom ramen för älgförvaltningen.

MOTION 18: ÄLGSKÖTSELOMRÅDEN
Att skapa ett närmare band mellan jägarna i älgskötselom-
rådenas styrelser och Jägareförbundet är en god sak, men 
hur det ska göras utan att ta ifrån jaktlagen möjlighet att 
på egen hand utse sina företrädare är inte enkelt. Det blev 
årsstämmans svar på Torbjörn Lövboms, Västerbotten, 
förslag att förbundet ska arbeta för att representanterna i 
skötselområdena utses på förordnande av jaktvårdskret-
sarna. På det sättet skulle jägarnas ställning stärkas, enligt 
motionären. Förbundsstämman biföll motionen i så motto 
att förbundsstyrelsen får i uppdrag att se över förvaltnings-
systemet med målsättningen att ta fram förslag till och 
driva frågan om hur delaktighet bland jägarna kan stärkas i 
den regionala och lokala förvaltningen.

MOTION 19: TA HAND OM SKINNEN
I en motion från Rolf Hedquist, Jägareförbundet Väster- 
botten, påpekas att inte bara köttet utan också vilt- 
skinnen som jakten avkastar är viktiga att ta omhand. Ur 
etisk synpunkt, och för att behålla en fortsatt stor acceptans 
för jakt. Jägareförbundets årsstämma delade motionärens 
synpunkter och förbundet ska arbeta för och upp- 
märksamma att även skinnen ska tas om hand på bästa sätt.

MOTION 20: HÖJA STATUSEN PÅ SKINN
Jägareförbundet ska arbeta för att ta fram ett certifierings-
system för svenska viltskinn. Det blev resultatet av en 
motion från Mikael Blomqvist, Jägareförbundet Kronoberg, 
som vill höja statusen för viltskinn. I Tyskland finns sedan 
några år en sådan certifiering, och förbundet ska nu vända 
sig till kollegorna där för att undersöka om deras modell, 
eller delar av den, kan överföras till svenska förhållanden. 
Det är onödigt att uppfinna hjulet på nytt, om vi kan dra 
nytta av tyskarnas erfarenheter, konstaterade riksjakt-
vårdskonsulent Daniel Ligné när han besvarade frågor om 
svaret på motionen.

MOTION 21: FÄLTVILT
Den motion som orsakade längst diskussion handlade för 
ovanlighetens skull inte om varg. Inte heller om älg. Utan 
om fasan, rapphöna och fälthare. I motionen från Jägare- 
förbundet Skåne föreslogs att förbundet ska arbeta för 
att jägarna fortsatt ska få sätta ut fågel, samt verka för ett 
okomplicerat regelverk för uppfödning och utsättning. I 
bakgrunden finns ett hot mot verksamheten –  som innebär 
så mycket nytta i form av viltvård som inte bara kommer 
det jaktbara viltet till del, utan också en mängd andra 
insekter och fåglar. Under 2019 påbörjades nämligen en 
utredning om utsättning av vilt som en del av djurskydds- 
utredningen. Utredningen leds av Jordbruksverket och 
Jägareförbundet har arbetat tillsammans med Kennel- 
klubben och Viltmästarförbundet för att försöka hitta 
gemensamma ståndpunkter för att påverka. 

När förbundsstyrelsen föreslog stämman att bifalla  
motionen kunde man tro att det skulle stanna vid det.  
Men Hans Olsson, ombud från Gotland, ville ha en bredare 
diskussion om fältviltet och viltvården som omger dessa 
vilt och denna jakt. Jägareförbundet har allt för länge 
iakttagit en styvmoderlig inställning till fältviltet, kan man 
sammanfatta hans budskap. Hans Olsson föreslog ett till- 
lägg till motionen om att Jägareförbundet ska tillsätta en 
särskild tjänst med ansvar för fältviltfrågorna i landet. 
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Därefter reste han frågor om formuleringarna i förbunds- 
styrelsens yttrande. Hans Olsson underströk också hur 
viktigt fältviltet är för jägarna, inte bara i Skåne och på 
Gotland, genom att hänvisa till en större medlemsunder-
sökning som genomförts bland medlemmar i region Syd 
och Mitt. Det följde sedan en lång diskussion som ledde till 
att förbundsstyrelsen justerade sitt förslag till beslut. Sålun-
da beslutade årsstämman att bifalla motionen med tillägget 
att frågan om fältviltet ska ges särskilt fokus i den pågående 
översynen av tjänstemannaorganisationen.
Läs hela artikeln om fältviltsdiskussionen HÄR.

MOTION 22: VILTUNDERSÖKARE
Inom projektet Urban viltförvaltning, som ser över kom-
munjägarnas arbetsvillkor, ska Jägareförbundet undersöka 
hur landets viltundersökare ersätts när de inspekterar fälld 
älg som kan vara otjänlig, och se vad man kan göra för att 
förbättra deras villkor. Det blev resultatet av en motion från 
Jägareförbundet Uppvidinge jaktvårdskrets i Kronoberg. 
Enligt förbundsstyrelsens yttrande bestäms möjliga ersätt-
ningar på länsnivå, och att få till ett gemensamt riksom-
fattande system är mycket svårt. Att finansiera ett sådant 
ersättningssystem genom Viltvårdsfonden eller Jakt- och 
viltvårdsuppdraget bedömdes heller inte lämpligt.
 
MOTION 23: FRYS SOM GÅR SÖNDER
Årsstämman beslutade att Jägareförbundet ska undersöka 
om man genom sitt samarbete med ett försäkringsbolag 
kan ta fram en lösning som ersätter förlusterna när en frys 
går sönder och viltköttet blir förstört. Andreas Nordlund, 
Jägareförbundet Norrbotten, ansåg i sin motion att be-
loppet som betalas ut via hemförsäkringen, 5 000 kronor 
inklusive ny utrustning, är alldeles för lågt.

MOTION 24-25: EFTERSÖKSJÄGARNA
I två motioner från jaktvårdskretsar i Jägareförbundet 
Södra Älvsborg och Jägareförbundet Kalmar län behand-
lades villkoren som eftersöksjägarna i NVR arbetar under. 
Bland annat konstaterades att milersättningen är alldeles 
för låg, och att ersättning inte betalas ut om det inte är 
minst fem mil enkel resa till olycksplatsen. Årsstämman 

beslutade att förbundet ska arbeta för att reseersättning 
höjs, att ersättningar till eftersöksjägare och kontaktperso-
ner indexuppräknas, att arbetsmiljöansvaret utreds, sam-
ordnare och hundansvariga får ett årligt engångsbelopp för 
arbetet de utför samt att jägarna får personlig utrustning 
som är mer anpassad till deras behov.

MOTION 26: RAPPORTSKYLDIGHET
Idag gäller att en jaktgranne ska underrättas om skadad älg, 
hjort eller rådjur går in på dennes område. Efter en motion 
från Jägareförbundet Uppsala län beslutade årsstämman 
att Jägareförbundet ska arbeta för att även de stora rov- 
djuren samt ytterligare några jaktbara arter ska omfattas 
av denna rapportskyldighet.
 
MOTION 27: JÄGAREXAMEN
Torbjörn Lövbom, Jägareförbundet Västerbotten, pekar 
i en motion på vikten av att det nya digitala provet för 
Jägarexamen granskas så att det inte blir för svårt och att 
alla kategorier blivande jägare ges en rimlig möjlighet att 
klara provet. Något som Jägareförbundets årsstämma höll 
med om, och gav styrelsen i uppdrag att uppmärksamma 
Naturvårdsverket på behovet av att särskilda hänsyn tas 
till provtagare med särskilda behov, till exempel dyslek-
tiker. Lövboms förslag om att höjningen av provavgiften 
ska genomföras först när systemet är i bruk, kunde dock 
inte behandlas av årsstämman eftersom Naturvårdsverket 
redan har genomfört en sådan höjning.
 
MOTION 28: FÖRVARING AV VAPEN
Jägareförbundet ska arbeta för att polisens allmänna råd ska 
ändras så att kravet på att vapen förvaras i bostaden ska änd-
ras. Det blev resultatet av en motion från Torbjörn Lövbom, 
Jägareförbundet Västerbotten, i vilken han efterlyser för-
enklade, men fortfarande säkra, regler för vapenförvaring. I 
sitt yttrande konstaterar förbundsstyrelsen att vapenlagen 
reglerar att vapen när det inte används ska förvaras i säker-
hetsskåp. Att det ska vara i innehavarens bostad är emeller-
tid något som polisen har infört i sina allmänna råd, vilket 
är en rekommendation och ingen bindande föreskrift. Ändå 
har dessa råd även i domstol kommit att uppfattas som bin-
dande. Årsstämman gav därför förbundsstyrelsen i uppdrag 
att verka för att Polismyndigheten uppmanas att ändra i sina 
allmänna råd, i motionens anda.
 
MOTION 29: PERMANENT SOMMARTID
Förslaget från Jägareförbundet Västerbotten om att Jägare-
förbundet ska arbeta för att permanent sommartid införs 
för att därmed ge jägarna mer dagsljus för att under efter-
middagar och kvällar bedriva jakt, är inte alldeles enkelt att 
uppfylla, konstaterade årsstämman. Förbundet har varken 
tid eller resurser att driva frågan med uttrycklig kraft, heter 
det i förbundsstyrelsens yttrande. Dessutom har frågan 
om permanent sommar- eller vintertid stor betydelse för 
andra verksamheter, som jordbruk, handel och turism, till 
exempel. Årsstämman beslutade emellertid att styrelsen 
när tillfälle ges och möjlighet bjuds påpeka fördelarna för 
jägarna med permanent sommartid.

Jan Henricson, Svensk Jakt
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