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ber kommer också en ny viltkokbok från Jäga-
reförbundet
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Den 15 augusti startade utbildningen Jämställd 
Viltförvaltning. Med anledning av Covid-19 
hölls denna kick-off digitalt men på plats på 
Öster Malma fanns projektgruppen, förbunds-
ordförande Torbjörn Larsson samt Söderman-
lands landshövding Beatrice Ask. 
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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 några veckor i juli besökte Jägareför-
bundets ordförande Torbjörn Larsson rov-
djursdrabbade län i Sverige. Fokus var att 
träffa lokalmedia och berätta om arbetet i 
vargfrågan.
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FÖRBUNDET 
GER UT
VILTKOKBOK
I september kommer en 
ny viltkokbok från Svenska 
Jägareförbundet. 

Syftet är att behålla initiativet i vilt-
matfrågan och understryka att det är 
vi jägare som är först i kedjan när det 
gäller att leverera ett hållbart, läckert 
och närproducerat livsmedel.  Det 
ökande intresset för vad vi äter, är 
bra för jakten och visar vad vi jägare 
bidrar med till samhället och om  
jaktens kultur och våra viltresurser. 
Inom Jägareförbundet lyfter vi redan 
idag fram viltköttet på olika sätt vilket 
i sin tur ger en ökad acceptans för 
jakten i samhället. 

Viltkokboken innehåller 60 recept 
och är en inbunden kokbok på cirka 
150 sidor. Recepten är enkla och vill 
visa hur lätt det är att tillaga vilt. Den 
är den bästa presenten till såväl jägare 
som icke-jägare.

Länsföreningarna har fått göra en 
förhandsbeställning. Medlemmar kan 
köpa den för 195 kronor. Ut-pris är 
245 kronor. Viltkokboken kan köpas 
i Jägareförbundets webbshop från 
slutet av september. Vill du vara säker 
på  att få ditt ex, maila och beställ hos 
viltkokbok@jagareforbundet.se

Christina Leuhusen Nilson-Dag,  
informationsansvarig

HANDLINGSPLAN 
ÄLG NU KLAR
En ny Handlingsplan älg är klar. 

Handlingsplanen har tryckts upp i 11 000 
exemplar och skickas ut till kontoren under 
denna och nästa vecka. Handlingsplanen finns 
också som pdf HÄR från och med 1 september. 
Alla jaktvårdskonsulenter är inbjudna till ett 
informationsmöte angående handlingsplanen 
måndagen den 31 augusti.

Ett utbildningsmaterial som är kopplat till 
handlingsplanen håller också på att färdig- 
ställas och kommer att vara klart under 
 september. Handlingsplan älg har tagits fram 
av en projektgrupp bestående av Peter Ledin, 
Anders Nilsson, Björn Sundgren, Elias Turesson 
och Johan Stedt.

PROJEKT SKA ÖKA INTRESSET 
FÖR GÅS- OCH VILDSVINSKÖTT
Jägareförbundet har fått medel till ett viltmatsprojket 
för att öka intresset för gås- och vildsvinskött.

Under våren 2019 ansökte Svenska Jägareförbundet om medel hos Jord-
bruksverket till viltmatprojekt för att öka intresset för gås- och vildsvinskött. 
Sedan tog det ett år innan vi fick besked om att ansökan godtagits. Pandemin 
har satt lite käppar i hjulet – men nu har vi dragit igång projektet, som har en 
budget på cirka två miljoner kronor.

RELATIVT NYA I KÖKET
Eftersom gås- och vildsvinskött fortfarande är vilt som anses som relativt  
nya viltslag för många att tillaga, och dessutom ofta omtalas som skadedjur, 
har de en uppförsbacke när det gäller att bli ett efterfrågat vilt både till  
restauranger, storkök och i hemmet. 

SKA SPRIDA INTRESSET
Projektet drivs som ett pilotprojekt tillsammans med länsstyrelserna i  
Kalmar och Södermanlands län. Tanken är att arrangera workshops med 
utvalda personer som ska sprida intresset vidare i sina respektive kanaler.  
De kommer att få inspiration och kunskap av olika experter under tre 
workshops som arrangeras i Kalmar och på Öster Malma under hösten.  
En undersökning före och efter görs för att kunna följa upp projektet. 

LATHUND FÖR JÄGARE
Dessutom ingår i projektet att se hur försäljningskanalen REKO-ringar  
passar för att sälja viltkött till konsumenter. En lathund för hur du som  
jägare kan sälja via REKO-ringarna kommer produceras. Tanken är att 
förbereda för den dag vi får sälja vildsvinskött direkt till konsumenter,  
enligt det lagförslag som nu är på gång. 

Projektet drivs med stöd av EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling.
Har du frågor  – hör av dig till Christina Leuhusen Nilson-Dag.

Christina Leuhusen Nilson-Dag, informationsansvarig
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FÖRBUNDET 
FORTSÄTTER 
ATT VÄXA
Medlemsantalet i Svenska 
Jägareförbundet ökade för 
andra året i rad. 

Den sista juni 2020 var antalet med-
lemmar 156 882 – en ökning med 1 713 
jämfört med 30 juni 2019 då mot- 
svarande siffra var 155 169 personer.
Det är andra året i rad som Svenska 
Jägareförbundet ökar antalet med-
lemmar efter några år av minskande 
medlemssiffror. 

POSITIV UTVECKLING
Flera län har haft en positiv utveck-
ling. Jägareförbundet Värmland är ett 
län som ökar, från 7 613 till 7 804 med-
lemmar. Västerbotten är ett annat av 
de län som sticker ut med en positiv 
förändring i antalet medlemmar med 
en ökning från 8 590 till 8 753.
Den största ökningen sker i huvud-
stadsområdet. Jägareförbundet  
Stockholm ökar från 16 749 till 17 263 
medlemmar. Även Jägareförbundet 
Västra Götaland Väst ökar från 11 287 
till 11 475 medlemmar.

ANTALET KVINNOR ÖKAR
Antalet kvinnliga medlemmar ökar 
också kraftigt i Jägareförbundet. 
Under de två senaste medlemsåren 
har antalet kvinnliga medlemmar ökat 
med nästan tio procent! Totalt hade 
Jägareförbundet den 30 juni 15 428 
kvinnliga medlemmar, vilket är 1 365 
fler än 2018.
– Nästan samtliga län har en positiv 
utveckling med uppåtgående siffror 
för kvinnor sedan 2018, och det är 
ju lysande. Vi har vind i seglen, fler 
kvinnor vill bli medlemmar och vi har 
fungerande JAQT-verksamhet i nästan 
hela Sverige, säger Josefina Höglin, 
nationell samordnare för Jägareför-
bundet JAQT-nätverk.

HÄRLIGT ENGAGEMANG
– Det är härligt att se engagemanget 
hos våra länsansvariga, de gör ett vik-
tigt jobb och vi har goda förutsättning-
ar för att öka antalet kvinnor ännu 
mer framöver,säger Josefina Höglin.

Svensk Jakt

MÖTEN MED LOKALMEDIA
I VARGDRABBADE LÄN
Under några veckor i juli besökte Jägareförbundets 
ordförande Torbjörn Larsson rovdjursdrabbade län 
i Sverige. Fokus var att träffa lokalmedia och berätta 
om arbetet i vargfrågan.

Under några veckor besökte Torbjörn Larsson län som påverkas av varg. 
Alltifrån län som Gävleborg, med ett stort rovdjurstryck, till län med nyligen 
etablerade revir som Östergötland. Han har även besökt  Dalarna, Örebro, 
Värmland, Västra Götaland, Jämtland och Västmanland. Tanken med be-
söken var att träffa lokalmedia och berätta om det arbete som pågår kring 
rovdjur och budskapet – att Svenska Jägareförbundet vill ha så få vargar 
som möjligt.

SKA BLI ENKLARE
– Vi vill att det ska bli enklare för de som lever med vargen att påverka hur 
vargarna förvaltas, på lokal nivå. Ska människor leva med varg måste det 
finnas regler som gör det möjligt. Det finns idag en otrygghet och vargen 
påverkar alla på landsbygden, inte bara oss jägare, säger Torbjörn Larsson.

SNABBARE INSATSER
Ett skarpt förslag är att staten redan efter första angreppet ska tillåta skydds-
jakt på vargar som tar jakthundar.
– Det är oacceptabelt att behöva se sin familjemedlem dödad. Hundarna är 
vårt viktigaste redskap vid både jakt och eftersök. Ska vi jägare kunna för-
korta lidandet för djur inblandade i viltolyckor måste vi kunna träna våra 
hundar, säger Torbjörn Larsson.

TYDLIGA KRAV
Riksdagen har beslutat att vi ska ha varg i landet och det finns konventioner 
som Sverige har förbundit sig till. Därtill har EU har slagit fast att vargen ska 
få finnas. Svenska Jägareförbundet accepterar demokratiska beslut men 
ställer också motkrav – vi ska ha en så liten vargstam som möjligt. Människor 
som lever nära rovdjuren måste få komma till tals. De måste känna att de 
kan påverka sin livssituation.

Det här är starten på en insats som Jägareförbundet gör kring Sveriges rov-
djur. Varg, björn och lo kommer vara i fokus under hösten.

Ulrika Karlsson-Arne, kommunikatör Region Mitt

Se också en film med Torbjörn Larsson HÄR.

FOTO: ULRIKA KARLSSON-ARNE

https://jagareforbundet.se/aktuellt/forbundsnyheter/2020/07/forbundsordforande-i-varglan/
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EFTERSÖKS-
ASSISTANS 
STÅR REDO
Eftersöksassistans har  
under sommaren etablerat 
sig i flera län och rekryterat 
nya eftersöksekipage.

Många jägare är nu i full gång med  
förberedelserna inför stundande 
 jakter. En viktig pusselbit i förbere-
delserna är att se till att ha tillgång 
till eftersöksekipage. Skulle du under 
jakten behöva hjälp med kontroll-
spårning för att ta reda på om viltet är 
träffat eller inte, eller behöva hjälp att 
göra ett eftersök då träff konstaterats  
så kan du ta kontakt med Eftersöks- 
assistans. Totalt finns nu 25 ekipage 
utspridda i åtta län. Kontaktuppgifter 
och mer information hittar du HÄR.

 Josefin Linusson

PANDEMIN KAN 
GÖRA FLER 
TILL JÄGARE
Inför starten av bockjakten 
den 16 augusti skickade 
Jägareförbundet ut ett 
pressmeddelande där man 
konstaterar att ”Jakt är  
extra mycket rätt, just nu”.
 
– Jakt är extra mycket rätt, just nu. Du 
lär dig mer om naturen, får uppleva 
spännande saker, samt får närprodu-
cerat hållbart och klimatsmart kött. 
Och du kan göra det trots en pågåen-
de pandemi. Intresset för att börja jaga 
kommer troligen att öka i höst, säger 
Anders Nilsson, biträdande riksjakt-
vårdskonsulent på Jägareförbundet.
Från flera håll har man konstaterat 
att naturen är räddningen för många 
svenskar i dessa coronatider. Och jakt 
består mest av naturupplevelse. Flera 
forskningsstudier pekar på naturens 
positiva effekt på vår hälsa, att vistas 
i naturen gör oss helt enkelt friskare 
och mindre stressade. 

NU ÄR PROJEKTET JÄMSTÄLLD 
VILTFÖRVALTNING IGÅNG
Målet är att med ökad kunskap kunna förbereda fler 
att nomineras till älgförvaltningsgrupper. Och att an-
delen kvinnor i grupperna ska representera andelen 
kvinnliga jägare i Svenska Jägareförbundet.

Lördagen den 15 augusti hölls invigning och start av utbildningen Jämställd 
Viltförvaltning. Med anledning av Covid-19 hölls denna kick-off digitalt. 
Förbundsordförande Torbjörn Larsson och Södermanlands landshövding 
Beatrice Ask, projektgruppen och region Mitts chef Alpo Syväjärvi var på 
plats på Öster Malma för att berätta om utbildningen. Via Teams-länk fanns 
de 90 deltagarna (35 män och 55 kvinnor), föreläsare och fler representanter 
från landets länsstyrelser. 

BEHÖVER ENGAGERADE JÄGARE
– Det är oerhört glädjande att vi är igång nu. En fantastisk start med 90 
kursdeltagare som på eget initiativ engagerar sig i den lokala viltförvaltning-
en. Nu ser vi framemot en höst med mycket lärdom och engagerade jägare, 
säger Alpo Syväjärvi.
– Ur mitt perspektiv som landshövding är viltvården det mest centrala, det är 
en viktig del av miljövård. Det moderna samhället behöver engagera jägare 
från olika delar av samhället, både män och kvinnor. Den här satsningen och 
utbildningen är bra, det handlar om att engagera fler på en bredare basis, 
säger Beatrice Ask.

GER FLER PERSPEKTIV
Män och kvinnor jobbar mer dynamiskt tillsammans och en jämställd  
arbetsgrupp ger fler perspektiv och nya lösningar. Jägareförbundet vill öka 
kunskapen inom viltförvaltning och andelen kvinnliga representanter i älg-
förvaltningsgrupper, ett naturligt steg i arbetet för jämställdhet i hela orga-
nisationen.  Idag är endast cirka tre procent kvinnor engagerade inom olika 
förvaltningsgrupper. Det borde istället spegla förbundets medlemsantal på 
tio procent kvinnor. 

Utbildningsmaterialet är framtaget för att kunna bedrivas på distans under 
hösten. Därefter kommer även regionala träffar i mindre grupper genomföras 
över hela Sverige. Jägareförbundet genomför utbildningen i samarbete med 
bland annat Studiefrämjandet, länsstyrelserna, Umeå Universitet och SLU.

Ulrika Karlsson-Arne, kommunikatör region Mitt
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OMSTART FÖR 
ARBETET MED 
JAKTTIDERNA
Eftersom regeringen skick-
ade ut Naturvårdsverkets 
förslag på jakttider på ny 
remiss väntar mer arbete 
med jakttiderna. 

– Under jakttidsprocessens gång har 
vi fått positiv och negativ kritik på de 
förslag vi lagt. Självklart har vi lyssnat 
och tagit till oss. Målet är att ta fram 
ett förslag som hela organisationen 
står bakom, säger Jägareförbundets 
ordförande Torbjörn Larsson.

INTENSIVT ARBETE
Remissvaret ska vara inne i oktober. 
Fram till dess kommer förbundet 
arbeta intensivt med såväl fakta som 
dialog inom förbundet. 
– Förbundsstyrelsens ambition är att 
vi ska lämna ett starkt och gemensamt 
remissvar som hela organisationen 
står bakom. För att lyckas krävs en 
bra dialog och ett nära samarbete 
med länsföreningarna, säger Torbjörn 
Larsson.

VIKTIGT ATT LYSSNA IN
Han förklarar att den kritik och syn-
punkter som kommit in från organisa-
tionen avseende jakttiderna kommer 
att tas hänsyn till.
– Nu är det viktigt att vi lyssnar in orga-
nisationen ytterligare en gång i denna 
fråga så vi lämnar ett remissvar som 
speglar det som medlemmarna vill 
och viltförvaltningen behöver, säger 
Torbjörn Larsson.

VILDSVINSNATT LOCKADE 
304 JÄGARE I SÖDERMANLAND
Den 27 juni arrangerades Vildsvinsnatt av Jägareför-
bundet i Södermanland för första gången.

Vildsvinsnatt startade klockan 17 den 27 juni och avslutades klockan 8 den 
28 juni. 304 jägare ställde upp. Allt arrangerade tillsammans med Lant- 
brukarnas riksförbund (LRF) och lokala sponsorer. Unga Jägare i Sörmland 
tog också med unga jägare under kvällen. 4 000 portioner vildsvinskött 
skänktes till äldreomsorgen runt om i länet. Anmälan kostade 100 kronor 
och då fick jägaren rätt till gratis trikinprov till de vildsvin som fälldes under 
natten. Deltagandet gav också en chans att vinna fina priser. Överskottet gick 
till välgörande ändamål och jägarna hade också chans att skänka vildsvin till 
vård- och äldreomsorgen genom att lämna det på en av sju uppsamlings- 
platser som fanns runt om i länet. Totalt fälldes 71 vildsvin under natten.

MATERIAL TILL 
NYHETSBREVET

Det interna nyhetsbrevet 
kommer ut sista fredagen i 
varje månad. Skicka text och 
bilder till Malou Kjellsson 
på malouk@telia.com. 

SKÅNSK JAKT I FOKUS
Fredagen den 3 juli mötte förbundsordförande Tor-
björn Larsson och Jägareförbundet Skånes ordförande 
Lars Persson press och radio i Kristianstad. 

– Vi har lyft diskussionen kring alla de arter som medlemmarna i Skåne har 
starka åsikter om. Främst har vi pratat om de lokala jaktliga traditionerna 
som faktiskt hotas av Naturvårdsverkets jakttidsförslag, säger Lars Persson. 
Torbjörn Larsson pratade bland annat om bristande logik bakom Natur-
vårdsverkets jakttidsförslag, behovet av predatorkontroll och betydelsen av 
lokal förvaltning.

JAKT OCH FRAMTIDSFRÅGOR
– Vi har träffat Aftonbladet, P4 Kristianstad och Kristianstadsbladet. Samti-
digt har jag och Lars, som är ny som ordförande, fått tid att prata både jakt 
och framtidsfrågor, vilket har varit mycket givande, säger Torbjörn Larsson. 
Eftersom regeringen under dagen valde att skicka ut jakttidsförslaget på 
remiss fanns det också möjlighet att understryka betydelsen av att det är 
politikerna som tar det slutgiltiga beslutet. 
– Eftersom det behöver göras avvägningar mellan olika intressen och åsikter är 
det nödvändigt att regeringen får ett bra underlag till beslutet. Därför är remis-
sen nödvändig. Remissen ger också förbundet möjlighet att ge en bra slutlig 
åsikt kring hur vi vill ha jakttiderna i framtiden, säger Torbjörn Larsson.

FOTO: MOSTPHOTOS
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SVA BEHÖVER 
JÄGARHJÄLP 
I FORSKNINGS-
PROJEKT
SVA, Statens veterinär- 
medicinska anstalt, vill  
ha jägarnas hjälp för att 
undersöka förekomsten  
av ehec-bakterier hos 
svenska hjortdjur. 

Insamlingen är en del i en större 
studie i ett europeiskt forsknings-
program. Ehec-bakterier kan särskilt 
hos barn ge allvarliga magsjukdomar. 
Vanligt är att människor smittas 
genom livsmedel eller vid kontakt 
med nötkreatur, idisslare. I Europa har 
det förekommit utbrott som kopplats 
till livsmedel från hjortdjur, men i ett 
pressmeddelande skriver SVA att man 
inte känner till något sådant ehec-fall  
i Sverige. Trots det vill man nu under-
söka förekomsten av ehec-bakterier 
hos hjortdjuren. 

SAMLA AVFÖRINGSPROVER
Första steget i projektet är att samla  
in avföringsprover från hjortdjur i 
hägn och i det vilda. I projektet vill 
forskarna få svar på om det finns risk 
för att ehec-bakterier sprids från nöt-
kreatur till hjortviltet. Likaså vill man 
undersöka risken för att människor 
smittas av bakterien från hjortdjuren.

 Jan Henricson, Svensk Jakt

Om du som jägare vill bidra till forsk-
ningen kan du läsa mer om hur det 
går till HÄR.

SJÄLVKLART SKA BERÖRDA  
FÅ DELTA I GIRJASUTREDNING
Svenska Jägareförbundet och Sportfiskarna reagerar 
på att Svenska samernas riksförbund enbart vill att 
samiska företrädare ska få vara med och utforma  
direktiven till Girjasutredningen.
 
Svenska Samernas Riksförbund (SSR) har i brev till landsbygds- samt kultur-  
och demokratiministrarna i början av juli påpekat att direktiven till den 
utredning som ska tillsättas efter Girjasdomen ska utformas i dialog med 
endast samiska företrädare. Övriga ”externa aktörer” ska enligt SSR inte få 
vara med och sätta ramarna för hur samiska frågor ska utredas. 

GEMENSAM SKRIVELSE
Brevet har fått Svenska Jägareförbundet och Sportfiskarna att reagera och 
har skickat en gemensam skrivelse till regeringen och betonat att man vill 
vara med från början. 
– I Norrbotten är detta en jättefråga. Jag tycker det är magstarkt att SSR anser 
att det bara är samer som ska få vara med och sätta direktiven för en utred-
ning som rör en tredjedel av Sveriges yta och påverkar alla som vill leva, bo, 
driva företag eller vistas i området, säger Birgitta Isaksson, ordförande för 
Jägareförbundet Norrbotten. 
– En mycket viktig sak att slå fast är att Girjasdomen enbart behandlar  
Girjas område. Tyvärr märker vi att en del vill applicera slutsatserna i  
domen på andra renskötselområden. Men så kan man inte göra, eftersom 
domen bara övervägt de speciella förutsättningar som finns i Girjas, säger 
Anders Iacobæus, styrelseledamot i Svenska Jägareförbundet.

LÅNGSIKTIG LÖSNING
Grundinställningen för Svenska Jägareförbundet och Sportfiskarna är att 
man måste närma sig frågan med ödmjukhet och förståelse för att många 
människor har berättigat intresse av att få tillgång till statens mark ovan  
odlingsgränsen. Den lösning som organisationerna vill se måste därför  
beakta både renskötsel, näringsverksamhet, tillgång till jakt och fiske och 
övrigt friluftsliv. 
– Bägge organisationerna är beredda att med sin kompetens och kunskap 
bidra till konstruktiva diskussioner för att lösa de knutar som finns. Vi tror 
inte på att exkludera olika organisationer och intressen om man vill ha en 
långsiktig och fungerande lösning. Det är en självklarhet att renskötare och 
andra samiska intressen ska delta när direktivet utarbetas, men i en demo-
krati är det lika självklart att även andra intressen får komma till tals och 
framföra sina synpunkter, säger Anders Iacobæus.

POSITIVT ATT RENNÄRINGS- 
LAGEN SKA UTREDAS
I kölvattnet efter Girjasdomen väljer regeringen att 
utreda rennäringslagen. 

Landsbygdsminister Jennie Nilsson är i ett uttalande i slutet av juli tydlig 
kring att alla intressenter ska komma till tals. 
– Från Svenska Jägareförbundet välkomnar vi beskedet från ministern. Att 
alla berörda får vara med i arbetet med utredningsdirektiven känns som 
positiv och bra ansats, säger generalsekreterare Bo Sköld.
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https://www.sva.se/djurhalsa/smittlage/insamlingar-och-medborgarforskning/sva-letar-ehec-bakterier-i-hjortdjur/
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SM MED
HÖGA RESULTAT
På Jägareförbundets SM i 
kombinerat skytte 2020 i 
Malung den 1 augusti sköts 
höga resultat.

I juniorklassen var det Andreas Berg-
ström som segrade med 366 poäng 
av maximalt 400. På andra plats kom 
Oscar Eliasson med 336 poäng. 
I damklassen var Jessica Eriksson 
tillbaka efter några års uppehåll. Det 
gjorde hon med besked då hon sköt 
356 poäng och segrade. Som van-
ligt håller Malungs jaktskytteklubb 
mycket hög nivå på sina tävlingar. De 
grenar det tävlas i är 10 skott löpande 
älg, 10 skott stillastående rådjur som 
kulgrenar samt 25 duvor trap och 25 
duvor sporting på hageldelen. I old-
boysklassen var det Pierre Håkansson 
som sköt personligt rekord med 383 
poäng. Tror också det var rekord för 
oldboysklassen. Det var så många som 
åtta skyttar som hade 350 poäng eller 
mer i klassen, vilket visar på en hög 
nivå på skyttarna. I veteranklassen 
sköt Svante Jonsson mycket bra och 
vann klassen med 365 poäng. 

Lars Björk, nationell skytteansvarig
Alla resultat kan du läsa HÄR.

INSTÄLLDA 
FINALER 
Årets finaler av Norma cup 
och Norma Jägarduvan 
ställdes in på grund av 
covid-19. 

Eftersom det endast hann genomföras 
några enstaka tävlingar innan pande-
min slog till i mars fanns det inte under- 
lag för några finaler. Arrangörerna för 
Norma cup i Hållnäs i Norduppland är 
dock mycket taggade och välkomnar 
skyttarna till 2021 års final istället. Även 
finalen av Norma Jägarduvan ställdes 
in, där finalen skulle gå på JRF-banan i 
Nykvarn i slutet av september. Även de 
är väldigt sugna på att hålla finalen och 
kommer att vara arrangör till 2021 års 
final istället.

JÄGAR-SM AVGJORDES 
I PANDEMINS SKUGGA
Även i år lyckades Jägareförbundet arrangera Jägar-SM 
i skytte, även om det blev ett annorlunda SM.

Tävlingen arrangerades den 8-9 augusti av Västerås jaktskytteklubb som fick 
en hel del extra att tänka på för att göra det coronasäkert. Antalet startande 
fick till exempel minskas från 110 skyttar till 60 och skyttarna fick delas upp 
i tre omgångar med 20 skyttar i varje. Skyttar som skjutit färdigt fick inte 
vara kvar på banan. Vidare hade Jägareförbundet tillsammans med klubben 
resultatredovisning live på en hemsida. Detta för att inte skyttarna skulle 
samlas vid någon resultattavla på skjutbanan.

GJORDE UPP OM SEGERN
De senaste årens vinnare individuellt, Emil Håkansson från Stockholm och 
David Sandelin från Jämtland skulle även i år göra upp om segern.
Efter första dagen var Emil Håkansson i ledning med 377 poäng mot David 
Sandelins 369. Söndagen inledde David Sandelin med att skjuta 373 poäng 
vilket totalt gav 742 poäng. Emil Håkansson sköt på eftermiddagen och han 
inledde stabilt med att skjuta 93 poäng på älg och 25 träff, alltså 100 poäng, 
på trap. När Emil sedan sköt sporting fick han 20 träff, ett lågt resultat för 
honom. Råbocken på 100 meter brukar innebära näst intill full pott för 
Emil Håkansson. Han behövde då skjuta 93 poäng på bocken för att ta hem 
SM-tecknet. Emil, som de senaste åren nästan verkat sakna nerver, fick nog 
känna på dem då han sköt en bom och även några skott i 8:an och 9:an. På 
bocken blev det totalt 85 poäng, vilket totalt gav 735 poäng för honom. Där-
med var det klart att David Sandelin står segrare på Jägar-SM. Detta innebar 
också att David tog hem vandringspriset då han fick sin tredje inteckning. 

BÄSTA HAGEL- OCH KULSKYTT
Det koras också bäste hagel- och kulskytt på Jägar-SM. I kula var det David 
Sandelin som tog hem denna med Ola Gustavsson, Värmland, som tvåa med 
Charles Werninger på tredjeplats.
På hagelsidan blev det Emil Håkansson som efter särskjutning mot Karl- 
Johan Brindbergs tog hem segern. På tredjeplats kom David Sandelin efter 
särskjutning mot Joakim Karlsson från Norrbotten.
 
 VIKTIGT ATT JÄGARNA TRÄNAR
Torbjörn Larsson, Svenska Jägareförbundets ordförande, var prisutdelare.
– Det är viktigt att jägarna tränar inför jakten och ni tävlingsskyttar är före-
bilder. Därför var det bra att Jägareförbundet och Västerås jaktskytteklubb 
även under detta år kunnat genomföra tävlingen, sade Torbjörn Larsson.

Lars Björk, nationell skytteansvarig
Alla resultat kan du läsa HÄR.

Topptrion i Jägar-SM 2020. Foto: Terese Tillenius

https://jagareforbundet.se/jakt/skytte/skyttenyheter/2020/08/sm-skytte-2020-med-hoga-resultat/
https://jagareforbundet.se/jakt/skytte/skyttenyheter/2020/08/ett-jagarsm-i-pandemins-skugga/
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FILM OM HUR 
MAN UNDVIKER 
SVINPEST
Sprid inte afrikansk svin-
pest till Sverige! 

Det är uppmaningen i en film från 
Jägareförbundet som tar upp vad du 
ska tänka  på om du jagar utomlands 
– eller tar emot utländska jägare från 
länder med Afrikansk svinpest.
Se filmen om hur du undviker att spri-
da Afrikansk svinpest till Sverige HÄR.
Filmen har engelsk text så sprid den 
till alla utländska jägare du känner.

JAKTEN PÅ NY 
ORDFÖRANDE
Torbjörn Larsson blev om-
vald på Jägareförbundets 
årsstämma men kommer 
inte ställa upp för omval 
nästa år. Nu har jakten in-
letts på att hitta en ny ord-
förande.

Senast vid årsskiftet ska en ny ord-
förandekandidat presenteras, enligt 
valberedningens ordförande Jan-Olov 
Ragnarsson. Till sin hjälp har val- 
beredningen utsett en referensgrupp 
där tre länsordförande, represente-
rande regionerna Norr, Mitt och Syd 
ingår, samt förre förbundsordförande 
Björn Sprängare. Bo Sköld har som 
generalsekreterare avsagts sig upp- 
draget som personalrepresentant i 
referensgruppen.

NYTT KRAV PÅ INFÖRANDE 
AV BÅGJAKT I SVERIGE
Svenska Jägareförbundet och Bågjägareförbundet 
framför i en skrivelse till Naturvårdsverket att bågjakt 
ska tillåtas i Sverige. 

Den moderna bågjakten går inte att jämföra med hur pil och båge använ-
des tidigare. Bågarna och pilarna är tillverkade för att ge hög precision och 
snabbt att fälla viltet. Effekten går att jämföra med den man får av ett vanligt 
jaktgevär.

HAR UTRETT FRÅGAN
– Naturvårdsverket har låtit Sveriges Lantbruksuniversitet utreda frågan.  
Det mesta i utredningen talar för jaktformen. Men det verkar som om myn-
digheten är osäker inför om allmänheten förstår och skulle acceptera jakt-
formen. I Finland och Danmark – där bågjakt är tillåten – finns inga sådana 
osäkerheter. Det har fungerat så bra att man nyligen utvidgade jakten till att 
omfatta även större vilt, säger Björn Sundgren. 
Han menar att de krav som ska uppfyllas för att jaga med båge är svåra att 
uppfylla. Och att inget av förbunden skulle vilja införa en jaktform om etiken 
i jakten skulle äventyras. 
– Kraven är större än för att jaga med båge än med skjutvapen. Det tycker vi 
är bra och kommer att leda till att det bara är de verkligen intresserade och 
vältränade bågjägare som kommer ägna sig åt jaktformen.

LÄMPLIGA I TÄTORTER
Svenska Jägareförbundet och Bågjägareförbundet ser också att bågjakt har 
en viktig funktion att fylla i takt med att allt mer vilt söker sig in i tätorter. 
– Bågjägaren måste komma nära viltet. Bågen är ett synnerligt effektivt 
vapen på korta håll. Den låter ingenting. Säkerhetsavstånden är mindre 
och den ger ingen miljöbelastning. Detta gör bågjakten och välutbildade  
specialister lämpliga för att lösa viltproblem i tätortsnära miljöer.

FÖRBUNDET SAMARBETAR MED  
JAKTRAPPORT OM ÖVRIGT VILT 
Jägareförbundet har inlett ett samarbete med Jakt- 
rapport som syftar till att öka rapporteringen, vilket 
förbättrar statistiken.

Att kontinuerligt följa viltstammarnas utveckling ingår som en viktig del i 
Svenska Jägareförbundets Jakt- och Viltvårdsuppdrag. Samarbetet mellan 
Jaktrapport och Viltdata innebär att jaktlag som rapporterar sin avskjutning 
i Jaktrapport inte längre behöver rapportera i båda systemen. Nu kommer 
de registreringar av övrigt vilt (alla viltarter utom älg) som gjorts i systemet 
Jaktrapport automatiskt att skickas över till Viltdata efter att jaktlagen har 
kvitterat sin rapportering. 

Som vanligt är det viktigt att jaktlagen rapporterar fällt vilt av alla arter 
innan kvittering görs. De jaktlag som rapporterar och kvitterar övrigt vilt i 
Jaktrapport ska därmed inte logga in på Viltdata och göra samma procedur 
där. För jaktlag som rapporterar sin avskjutning till Viltdata innebär samar-
betet ingen förändring, utan de kan fortsätta som vanligt.

Göran Bergqvist, viltövervakning och viltdata

https://jagareforbundet.se/vilt/viltnyheter/2020/08/sprid-inte-afrikansk-svinpest-till-sverige/
https://svenskjakt.se/start/nyhet/ledamot-petad-ur-jagareforbundets-styrelse/
https://svenskjakt.se/start/nyhet/ledamot-petad-ur-jagareforbundets-styrelse/
https://svenskjakt.se/start/nyhet/ledamot-petad-ur-jagareforbundets-styrelse/
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VILTMÄSTAR-
UTBILDNINGEN 
SKJUTS UPP
Viltmästarutbildningen, 
som skulle inletts på  
Öster Malma i februari 
2021, skjuts upp ett år. 

Orsaken är den pågående pandemin 
och den främsta anledningen är att 
många av eleverna bor på internat på 
skolan, med de risker för smittsprid-
ning som det innebär.

INGET LÄTT BESLUT
Utbildningschef Ulf Sterler säger att 
viltmästarutbildningens långvariga 
internat med gästföreläsare samt  
resor, innebär ökad risktagning för 
Öster Malmas verksamhet.
– Det har inte varit något lätt beslut 
att ta, men efter att vi noga analyserat 
situationen kom vi fram till att det 
inte är ansvarsfullt att genomföra den 
planerade viltmästarutbildningen.

Jan Henricson, Svensk Jakt

AKTIVITETSLOTTERI  
FÖR UNGDOMAR I VÄNNÄS
Jägareförbundet Vännäs ungdomsgrupp ordnade 
under vår och sommar ett aktivitetslotteri för sina 
medlemmar. Ungdomarna kunde delta i lotteriet utan 
att behöva samlas och träffa andra, men de skulle ge 
sig ut i skog och mark för att genomföra uppgifterna.

Eftersom gymnasieskolorna stängt och övriga föreningar ställt in stora delar 
av sina ungdomsverksamheter på grund av covid-19, kändes det bra att 
kunna erbjuda en aktivitet som skulle pågå under några månader, men som 
kunde genomföras när som helst när man hade långtråkigt och tid över.

25 FOTOUPPGIFTER
Först skapades en grupp på Facebook som heter Ung jägare Vännäs. Där 
publicerades en inbjudan till aktivitetslotteriet. När man anmält sig skickade 
vi ut ett dokument med tävlingsinstruktioner samt 25 fotouppgifter. För var 
femte uppgift man genomfört fick man en lott. Som mest kunde man då få 
ihop fem lotter, men man behövde inte klara alla uppgifter för att delta. 

SEX VINNARE
Tävlingstiden var 20 april–30 juni och dragningen av sex vinnare genom- 
fördes på ett möte som ungdomsgruppen hade den 2 juli. Prisutdelningen 
skedde i samband med en skyttekväll för ungdomar den 15 juli, på Starr- 
bergets skjutbana utanför Vännäs. 

Peter Lindgren, Jägareförbundet Vännäs

FILM OM VILTDATA-APPEN
Med viltdata-appen kan en enskild jägare rapportera 
sina fälla djur till sitt jaktlag.

En film som beskriver hur man rapporterar vilt i appen kan du se HÄR.
Där förklarar jaktvårdskonsulent Niklas Lundberg hur det fungerar.

NATURSKOLA 
PÅ ÖLAND
Mörbylånga jaktvårdskrets 
har hållit naturskola med 
några förstaklassare.

Medarrangörer var lokala nationella 
viltolycksrådet och Studiefrämjandet.
Broschyren Välkommen till Naturen 
användes som studiematerial och det 
snickrades fågelholkar och undersök-
tes spår. Horn, skallar och skinn var 
väldigt spännande att undersöka och 
det var lite klurigt att para ihop rätt 
sak med rätt djur i broschyren.

STOR RESPONS
Eleverna fick dela upp sig i två grup-
per. Den ena gruppen fick vara med 
och lägga ett blodspår och drog en 
klöv som den andra gruppen sedan 
fick följa och spåra. Dagen gav  väldigt 
stor respons och lärarna var positivt 
överraskade av broschyren Välkom-
men till Naturen.
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NYTT OM CITES 
VID BJÖRNJAKT
Jordbruksverket har be- 
slutat om nya rutiner för 
hanteringen av så kallade 
CITES-intyg som krävs för 
att få sälja de björnar som 
fälls under licensjakt.

Tidigare år har Länsstyrelsernas 
besiktningsmän haft ifyllda intyg med 
sig vid besiktningen som har lämnats 
över till skytten. Detta gäller inte från 
och med årets jakt. Istället kommer 
skytten att vid besiktningen få ut infor-
mation om hur man själv ansöker om 
detta CITES-intyg via Jordbruksver-
kets hemsida. Jordbruksverket försäk-
rar att denna handläggning kommer 
att prioriteras högt under augusti och 
september för att möjliggöra försälj-
ning av fällda björnar.

I VÄNTAN PÅ INTYG
En oro har varit hur man hanterar 
björnar i väntan på att Jordbruks- 
verket ska skriva ut detta intyg. Den 
information som har lämnats säger: 
”Det är ok att leja bort styckningen 
så att slakterierna får stycka upp och 
frysa köttet utan att sälja det medan 
skytten väntan på sitt CITES-intyg. Det 
som är viktigt är att detta sker som ett 
uppdragsarbete och att det är jägaren/
markägaren som fortfarande är ägare 
till köttet. Det blir alltså ett liknande 
förfarande som det uppdragsarbete 
som en konservator utför. Det är 
viktigt att slakteriet tänker på spårbar-
heten så att köttet kan knytas till den 
specifika björnen. Därför bör en kopia 
av besiktningsprotokollet lämnas till 
slakteriet.” 
Läs mer HÄR.

OST LOCKAR MÅRDHUNDAR
Mårdhundsprojektet arbetar ständigt med att för- 
fina och effektivisera de metoder som används för  
att fånga in mårdhundar. Nu används ost.

När man vet att det finns mårdhund i ett område fångas de in genom att 
iordningställa kamerabevakade matplatser. Kamerorna skickar bilder direkt 
till våra yrkesjägare som åker till platsen och använder tjänstehundar för att 
fånga in djuret.
 
OST I SKOGEN
Det är viktigt att den mat som serveras är godare och mer energirik än vad 
djuren själva kan hitta i naturen. Vi har nu inlett ett samarbete med Norr- 
mejerier som förser oss med svarvspill från lagrad ost och mårdhundarna 
gillar detta skarpt. Detta kan vara bra att veta för jakthundsägare nu när jakt-
säsongen drar igång, kopplar ni hunden på en kamerabevakad osthög  
så vet ni vad det handlar om.

Per-Arne Åhlén, Mårdhundsprojektet

VILTFÄRS INNEHÖLL BLY
Livsmedelsverket har tagit stickprov på viltfärs hos ett 
antal vilthanteringsanläggningar för att kontrollera 
om det finns blyrester i färsen.
 
– Att myndigheten hittade bly i 15 av 100 prover ser vi som allvarligt och 
bekymmersamt, säger Jägareförbundets jurist Ola Wälimaa.
Ingen vill få i sig bly via maten. Just därför arbetade  Jägareförbundet och 
Livsmedelsverket fram rekommendationer kring hur mycket man ska rensa 
runt den skada som kulan orsakar. Följs rekommendationerna så kan alla äta 
viltkött, utan att behöva fundera på frågan.

FÖLJER INTE REKOMMENDATIONERNA
– Tyvärr ser vi nu att alla inte följt rekommendationerna. Detta är inte bra 
ur flera perspektiv. Det absolut viktigaste skälet är att viltkött, rätt hanterat, 
är det bästa kött man kan äta. Det är bara onödigt och dumt att slarva med 
tillvaratagandet. Det klimatsmarta viltköttet är viktigt som ambassadör och 
acceptansbärare för jakten. Då ska man inte slarva med tillvaratagandet, 
säger Ola Wälimaa.
– Det är tråkigt att vi hamnat i denna situation. Det är trots allt lätt att und-
vika blyrester i viltköttet. Antingen så använder jägarna blyfri ammunition 
eller så följer man de enkla rekommendationer som finns. 
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https://jordbruksverket.se/
https://jordbruksverket.se/
https://jagareforbundet.se/jakt/jaktnyheter/2020/08/nytt-om-cites-infor-bjornjakten/
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FORTFARANDE 
KRITISKT TILL 
FÖRSLAG OM 
AMMUNITION
EU-kommissionen publi-
cerade nyligen sitt fjärde 
förslag om blyammunition 
i våtmarker, som kommer 
upp för diskussion och 
röstning den 3 september.

Det reviderade förslaget är fortfaran-
de mycket tvetydigt, oproportionerligt 
och diskriminerande, anser FACE i ett 
pressmeddelande:

”Det har inte på något sätt tagits hän-
syn till de stora problem som anfördes 
mot det första, andra och tredje för-
slaget. Det är upplagt för att orsaka ett 
antal allvarliga juridiska problem, inte 
bara för europeiska jägare utan också 
för tillsynsmyndigheter.”
 
FÖR BRED DEFINITION
FACE stöder inte det aktuella förslaget 
från EU-kommissionen eftersom det 
föreslår statiska buffertzoner runt 
våtmarker, en kort övergångsperiod 
och ett vagt förbud för innehav av bly-
patroner vilket med automatik krimi-
naliserar jägare. Det innehåller också 
en alltför bred definition av begreppet 
våtmark, anser FACE.

Svensk Jakt

FÖRBUNDSLEDARE:

SKAPA EN NATURLIG 
BRO TILL FRAMTIDEN
Vi behöver visa upp viltvården, förklara etiken och hur 
förvaltningen fungerar. Varför vi gör som vi gör och vil-
ken påverkan vi har. Vi ska vara stolta över det vi utför 
och dela med oss, på samma sätt som tidigare genera-
tioner delade med sig till oss. Det skriver generalsekre-
terare Bo Sköld i en förbundsledare i Svensk Jakt.

Skördetiden är här! Ett antal trevliga jaktpremiärer är redan avklarade och 
likt ett pärlband ligger de kommande jaktliga äventyren framför oss. 

En förhoppningsvis stärkande sommar närmar sig snabbt slutet och i dessa 
tider är det många som har spenderat den på hemmaplan. Fler har dessut-
om tillbringat den i vår underbara natur. Allt fler (åter)upptäcker de fantas-
tiska svenska skogarna och landskapen. Nu fylls sociala medier med bilder 
från såväl lyckosamma jaktpremiärer som av korgar fyllda med svamp, 
blåbär, hjortron och allt annat vi skördar i skogens skafferi.

JÄGARE  – DELA MED ER
Redan som barn får vi lära oss att man ska dela med sig.  Det gäller även när 
man flyttar sig uppåt i ålderskategorierna. Jag skulle vilja passa på att upp-
mana er att göra just det. Då tänker jag så klart inte på lördagsgodiset eller 
de varma sommardagarnas glass, utan på det som gör oss jägare smått unika 
i förhållande till övriga samhället. Jag menar vårt kunnande om viltet och 
naturen.

Jag skulle vilja hävda att det är vår skyldighet att dela med oss av våra kun-
skaper och erfarenheter om och av naturen i en bredare bemärkelse.
Dels för att det är ett sätt att föra kunskapen vidare till yngre generationer, 
dels för att med kunskap följer ofta ett växande intresse och ansvar.
Ju fler som känner till grunderna för vårt hållbara brukande av viltet och 
naturen, desto större kommer acceptansen för jakten att bli. Det är grund-
läggande för vår verksamhet i dag och i framtiden. 

VI BEHÖVER HJÄLPAS ÅT
Vi behöver alla hjälpas åt. Ta med en vän, en ny jägare, ett barn eller barn-
barn nästa gång du ska ut och jaga, sätta upp en saltsten, spårträna din hund 
eller röja en skjutgata. Förklara, och framför allt visa, att jakten är så mycket 
mer än bara själva skottet.

Vi behöver visa upp viltvården, förklara etiken och hur förvaltningen fung-
erar. Varför vi gör som vi gör och vilken påverkan vi har. Vi ska vara stolta 
över det vi utför och dela med oss, på samma sätt som tidigare generationer 
delade med sig till oss.

EN NATURLIG BRO
Så skapar vi tillsammans en stark och naturlig bro till kommande generatio-
ner av jägare och viltvårdare. Dessutom ska vi givetvis fortsätta att dela med 
oss av det fantastiska viltköttet, det kanske främsta kvittot på en lyckad jakt 
och förvaltning.

Med dessa uppriktiga uppmaningar vill jag önska er en underbar höst och 
ett fortsatt gott jaktår.

Bo Sköld, generalsekreterare Svenska Jägareförbundet
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KRÄVER
SKYDDSJAKT 
EFTER FÖRSTA 
ANGREPPET
Reglerna för skyddsjakt på 
varg måste ändras, det är 
oacceptabelt att tre till fyra 
hundar skadas eller dödas 
innan det blir skyddsjakt.
 
I maj 2020 överlämnade Svenska 
Jägareförbundet och Svenska Kennel-
klubben en begäran om översyn av 
tillämpning av regler för skyddsjakt 
på vargar som angriper jakthundar till 
Naturvårdsverket. 

INGET HÄNDER
– Naturvårdsverket fick en begäran 
om att ändra reglerna i maj. Men inget 
händer, säger Gunnar Glöersen, rov-
djursansvarig på Jägareförbundet.

Av begäran framgår att förbunden 
vill att Naturvårdsverket ändrar sin 
vägledning till länsstyrelserna så att 
skyddsjakt på varg medges direkt efter 
det första angreppet där hund skadats 
eller dödats. Idag tillämpar länsstyrel-
serna gamla tumregler som innebär 
att tre-fyra hundar ska ha skadats eller 
dödats under ett år innan man med-
ger skyddsjakt.  

EN DÖD HAND
– Det är ett cyniskt och orimligt sätt att 
se på vår jaktkamrat hunden. I prak-
tiken innebär det att man lägger en 
död hand över jakten med lös hund. 
För vem släpper sin hund när man vet 
att jaktgrannens hund dödats, frågar 
Gunnar Glöersen.

”AGERA NU!”
Nu måste Naturvårdsverket agera 
snabbt. De redovisade själva ett för-
slag till regeringen redan 2015 som 
innebar uppluckring av kraven för 
skyddsjakt efter angrepp på hund.   
 
– Det har nu gått fem år utan att något 
hänt, annat än att hundar fortsätter 
att skadas och dödas. Vi kräver att 
Naturvårdsverket agerar nu, avslutar 
Gunnar Glöersen.

UTSÄTTNING AV FÅGEL: 
FÖRBUNDET VILL INTE UTÖKA 
DJURSKYDDSLAGENS OMRÅDE
– Vi ser en skarp skiljelinje mellan Jakt- och Djur-
skyddslagen. Dessa lagstiftningar får man inte blanda 
ihop, säger riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné.

Jordbruksverket håller på med en översyn av de regler som hanterar upp-
födning av fågel och fisk för utsättning. I arbetet har flera remissinstanser 
lyft fram olika förslag på delar som de gärna vill ha in i Djurskyddslagen. En 
viktig parameter som Svenska Jägareförbundet lyfter fram är att Djurskydds-
lagen reglerar djur i fångenskap, och omfattar alltså uppfödningsdelen, men 
inte när djuren väl är släppta.

TYDLIG SKILJELINJE
Jägareförbundet vill därför hålla en tydlig skiljelinje mellan lagstiftningarna. 
Denna går vid utsättningstillfället. Därför är man kritisk till förslagen.
– Vi anser att nuvarande regler ställer tillräckliga krav på uppfödarna och  
de som sätter ut fågel. Förbundet är också mycket tydligt om att det är Jakt-
lagen som ska reglera hur djur som satts ut för jaktändamål ska skötas, säger 
Daniel Ligné.
Förbundet är därför emot i princip alla förslag.
– Ifall man ska reglera något måste det finnas en orsak och ett skäl. Vi jägare 
verkar under frihet under ansvar. Och det fungerar bra. När inget är trasigt, 
finns det heller ingen orsak att laga något.

HÅLLA HÖG ETIK
Daniel Ligné vill samtidigt passa på att påminna jägarna om att axla det 
ansvar som kommer med utsättningar.
– Självklart ska vi sköta uppfödning och utsättning på ett bra sätt och hålla 
en hög etik i detta arbete. Då behövs inga nya lagtexter. Låt oss gemensamt 
istället visa att vi klarar av detta, säger han.

Jägareförbundet anser:
• Inte att det behövs en tydligare skrivning om förutsättningarna för fågel efter 
utsättningen, eftersom denna del redan finns upptagen i Jaktlagen.
• Inte att det behövs en obligatorisk utbildning för de som sätter ut fågel, men kan 
tycka att en frivillig digital utbildning kring lagkraven och handfasta råd om utsätt-
ning som hanteras av Jägareförbundet kan vara motiverad.
• Inte att länsstyrelsen ska föra register över de som sätter ut fågel, bland annat 
för att registret omfattas av offentlighetslagstiftningen och kan begäras ut av 
personer som vill sabotera jaktlig verksamhet. Istället kan de som säljer fågel 
föra register över köparna. Registret kan länsstyrelsen begära ut vid exempelvis 
sjukdomsutbrott för den aktuella arten.
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