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JÄGARSKOLAN KAN VINNA
PUBLISHINGPRISET
Svenska Jägareförbundets Jägarskolan
– Allt du behöver för att ta jägarexamen kan
vinna det ärofyllda Publishingpriset i kategorin Handböcker och läromedel. Vinnaren
utses i november.
LÄS MER SID 2

SVENSK JAKT ÖKAR BÅDE
I UPPLAGA OCH RÄCKVIDD
Svensk Jakt ökar sin upplaga med 2 700 och
ligger därmed på 120 100 exemplar. Räckvidden ökar också. 210 000 läsare när det
gäller tidningen och från 44 000 till 70 000
läsare per vecka på svenskjakt.se
LÄS MER SID 3

30 PROCENT FLER FÄLLDA
VILDSVIN PÅ ETT ÅR
– Jägarna gör en fantastisk insats för att reglera vildsvinsstammen. Att de lyckats öka
avskjutningen med 30 procent på ett år är en
stor bedrift som de ska ha beröm för, säger
riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné.
LÄS MER SID 4
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DAGS FÖR SVERIGES VILDNAD
MER GÅS OCH VILDSVIN PÅ TALLRIKEN
JÄGAREXAMEN I MOBILEN
SKOGSSKADOR INTE BARA ÄLGENS FEL
FÖRBUNDET FÖRSLAG TILLJAKTTIDER
MISSLYCKAD BJÖRNFÖRVALTNING
KARTLÄGGNING AV HÅRLÖSA ÄLGAR
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EU RÖSTADE JA TILL BLYBESLUT
UNGA JÄGARE PÅ GOTLAND
GRYTANLAGSPROVEN SKA VARA KVAR
ETT HÅN MOT DE DRABBADE
VILT I URBANA MILJÖER
SVENSKA FJÄLLGÄSS ÄR INTE HYBRIDER
ÖVERSYN AV RENNÄRINGSLAGEN

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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MER GÅS OCH
VILDSVIN
PÅ TALLRIKEN
Ett nytt viltmatsprojekt
som ska öka intresset för
gås och vildsvin, klimatsmart kött från landsbygden, har startat.

JÄGARSKOLAN NOMINERAD
TILL PUBLISHINGPRISET
Jägarskolan kan vinna det ärofyllda Publishingpriset
2020 i kategorin Handböcker och läromedel.
En jury har nu utsett finalisterna i Publishingprisets 46 tävlingskategorier.
I tävlingen, som premierar god och tydlig kommunikation, bedöms bidragen av en jury med tolv ledamöter. I kategorin Handböcker och läromedel är Jägarskolan – Allt du behöver för att ta jägarexamen – nominerad
och i final. Förstapristagarna i de olika kategorierna, samt vinnarna av tre
Publishingprisets Grand Prix tillkännages den 10 november.
Svenska Jägareförbundets första upplaga av Jägarskolan såg dagens ljus
1981–1982. Jägareförbundet släppte förra året sin fjärde version. Svensk
Jakt-medarbetaren Ulf Lindroth har skrivit boken. Bakom den grafiska
formen står Anja Sundberg på FRI reklambyrå i Umeå. Den som dock
garanterat lagt mest tid på boken, och till och med skjutit på sin pension
för att säkra en bra produkt, är Ulf Johansson som är nationellt samordningsansvarig för Jägareförbundets utbildningar. Det är ett fantastiskt
testamente han lämnar efter sig när han går i pension i vår.

SAMHÄLLETS ACCEPTANS
TEMA PÅ ÅRETS SEMINARIUM
Samhällets acceptans för jakt och viltvård är temat för
Sveriges Vildnads seminarium 2020.
Jakt och viltförvaltning behövs för att upprätthålla samhällsviktiga avvägningar mellan viltets värden och kostnader. Samtidigt är det bara en liten del
av Sveriges befolkning, omkring tre procent, som jagar. Vilka samhällsnyttor
ger jakt och viltvård idag? Vilka utmaningar måste hanteras för att jakt och
viltvård även i framtiden ska accepteras av den breda allmänheten?
Årets seminarium kommer direktsändas i form av ett webb-seminarium
fredagen den 27 november klockan 10-15. Seminariet är kostnadsfritt, men
deltagare ska anmäla sig till sverigesvildnad@jagareforbundet.se senast 23
november. Sveriges Vildnad arrangerar seminariet med stöd från Kungliga
Patriotiska Sällskapet. Se hela programmet HÄR.

Viltmatsprojektet är ett pilotprojekt
som genomförs i samarbete med
länsstyrelserna i Kalmar och Södermanlands län. Projektet är finansierat
via Jordbruksverkets EU-fond för
landsbygdsutveckling.

BLIVANDE AMBASSADÖRER

Projektet går ut på att samla blivande
ambassadörer som i sin tur ska sprida
kunskap och inspiration vidare i sina
respektive kanaler. Idag är det många
som inte har erfarenheter av att tillaga
gås- och vildsvinsrätter varken på
krogen, i offentliga kök eller i hemmet.

STARTSKOTTET HAR GÅTT

I mitten av oktober gick startskottet
när tolv blivande ambassadörer
(kockar, skribenter, charkexperter,
lärare på restaurangskolor, kommunens kostansvariga, med flera) samlades på Gässhults gård i Kalmar län för
att lära sig mer om gås- och vildsvinskött. Lika många samlades på Öster
Malma i Södermanland.

JAKT OCH MATTRENDER

På programmet står att jaktvårdskonsulenter berättar om arter, utbredning
och jakt. Kockar lagar inspirerande
rätter. Styckare visar styckdetaljer,
hur köttet är beskaffat och vikten av
rätt hantering. Forskare delar med
sig av sina rön och matskribenter
om viltmat. Vi pratar mattrender, hur
man kan förädla gås och vildsvinskött,
stoppa korv med mera.

HANDLEDNING PÅ GÅNG

Dessutom kommer projektet presentera en handledning i hur vi jägare
kan sälja viltkött vidare via alla de
cirka 200 REKO-ringar som finns runtom i landet. Projektet beräknas vara
klart till våren 2021.

Christina Leuhusen Nilson-Dag,
informationsansvarig
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SVENSK JAKT ÖKAR – BÅDE
I UPPLAGA OCH RÄCKVIDD
Svensk Jakt ökar sin upplaga med 2 700 exemplar. Och
räckvidden ökar, både när det gäller tidning och webb.
Tidningsstatistiks (TS) siffror för perioden 1 juli 2019–30 juni 2020 visar
att Svensk Jakt ökar sin upplaga med 2 700 exemplar, en ökning med 2,3
procent. Svensk Jakts upplaga för 2019–2020 är därmed 120 100 exemplar.
– Mycket roligt och ett kvitto på att bra journalistik i läsarnas tjänst lönar sig.
Jag är stolt över vad redaktionen åstadkommer, i varje nummer av pappersutgåvan såväl som i det ständigt pågående på svenskjakt.se, säger Svensk
Jakts chefredaktör Martin Källberg.

ÖKAD RÄCKVIDD

Sett till räckvidd ökar Svensk Jakt med 2 procent till 210 000 läsare. Svensk
Jakt ökar även räckvidden rejält digitalt och går från 44 000 till 70 000
läsare per vecka, enligt Orvesto konsument 2020:2. Just svenskjakt.se har
de senaste åren varit något av en framgångssaga där besökssiffrorna stadigt
skjuter i höjden. En titt i statistiken från Google analytics visar att Svenskjakt.
se under 2019, som var det tidigare rekordåret för sajten, hade 7,4 miljoner
besök av 2,4 miljoner unika besökare, med 17,4 miljoner sidvisningar. Hittills
i år är motsvarande siffror 7,8 miljoner besök av drygt 2,2 miljoner unika
besökare, med 15 miljoner sidvisningar.

ENDAST 18 AV 137 ÖKAR

Branschtidningen Dagens Media uppmärksammar Svensk Jakt i en artikel
om de svenska tidskrifternas resultat i Orvesto Konsument-mätningen. Där
framgår att endast 18 av de 137 svenska tidskrifter som ingår i mätningen
ökar sin räckvidd – en av dessa 18 är alltså Svensk Jakt.

Lars Nilsson, Svensk Jakt
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HEMSIDAN SLÅR NYA REKORD!
”The sky has no limit” är ett talesätt som på många sätt
stämmer väl in på utvecklingen för svenskjakt.se.
Svensk Jakts hemsida ökar konstant, både vad gäller antal besök, antal unika
besökare och antal som väljer att skapa inloggning på sidan. Rekord på
rekord slås. Måndagen den 26 oktober slogs ännu ett rekord och ett drömmål uppnåddes – över en miljon besök för en enskild månad. Och då återstod ännu fem dagar av oktober!
– Jag har många gånger trott att nu har vi nått toppen, men det har aldrig
stämt, utan ökningen bara fortsätter dag efter dag. När besökssiffrorna
fortsätter att stiga år efter år är det ett kvitto på att vårt arbete är uppskattat,
säger Olle Olsson, ansvarig för Svensk Jakts digitala kanaler.

Marie Gadolin, Svensk Jakt
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NÄSTA ÅR GÖRS
JÄGAREXAMEN
I MOBILEN
Från och med februari–
mars kommer alla blivande
jägare att avlägga sina prov
för jägarexamen med hjälp
av en mobiltelefon eller
surfplatta.
Sedan 2014 har Svenska Jägareförbundet vid ett flertal tillfällen, i skrivelser
till Naturvårdsverket, påtalat behovet
av att göra om jägarexamensprovets
teoretiska del.
– Jägareförbundet ser givetvis positivt
på den här förändringen, det har vi
efterfrågat länge, säger jaktvårdskonsulent Henrik Falk.
– Vi hoppas nu att övergången till det
nya systemet går smidigt. Teoriprovet
kommer inte att bli svårare, men tanken är att det här digitala provet med
slumpade frågor på ett bättre sätt ska
mäta vad det är avsett att mäta, nämligen kunskap, säger Henrik Falk.

PILOTFÖRSÖK I OKTOBER

– Det här är den enskilt största förändringen av provet sedan jägarexamen
infördes 1985, säger Daniel Bladh på
Naturvårdsverket.
Enligt planerna ska ett antal pilotförsök med det nya digitala systemet
dras igång i oktober i år. I grunden
ser frågorna ut som tidigare. Eleven
har en timme på sig att svara på 70
frågor varav 60 ska vara rätt för att bli
godkänd. Den stora skillnaden är dock
att ingen av deltagarna kommer att få
samma frågor i samma ordning som
tidigare.

LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER

Från bland annat Jägareförbundet har
man lyft frågan om hur elever med
läs- och skrivsvårigheter ska kunna
klara det nya digitala provet, men
enligt Daniel Bladhs uppfattning bör
det inte bli några problem.
– Det finns möjligheter för provledaren att ge elever längre tid om de
behöver det. Dessutom kan provledaren ordna ett enskilt provtillfälle
där provtagaren får frågorna upplästa
för sig om det skulle behövas.

Leif Andersson, Svensk Jakt
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SKOGSSKADOR
INTE BARA
ÄLGENS FEL
Om skadorna på tall ska
minskas på ett effektivt sätt
måste mängden tall och
mängden andra hjortdjur
också tas med i beräkningen, tillsammans med
antalet älgar. Det visar ny
forskning från Sveriges
lantbruksuniversitet, SLU.

VILDSVINSAVSKJUTNINGEN
ÖKADE MED 30 PROCENT
Från 112 000 till 146 000 fällda vildsvin på ett år. Det är
en ökning på 30 procent,
– Jägarna gör en fantastisk insats för att reglera vildsvinsstammen. Att de
lyckats öka avskjutningen med 30 procent på ett år är en stor bedrift som de
ska ha beröm för, säger riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné.
– Skadorna kan bli stora för en lantbrukare, medan grannen klarar sig helt
utan. Därför är det svårt att jaga djuren. Med det finns inga tvivel kring att
jägarna tar ett stort ansvar i förvaltningen av vildsvin, säger Daniel Ligné.

JÄGARNA TAR ANSVAR

Jaktåret 2018/2019 sköts 112 000 vildsvin. Under jaktåret 2019/2020 ökade
avskjutningen med hela 30 procent.
– Det finns många troliga förklaringar till att det fällts fler vildsvin. Dels
ökar kunskapen om hur man jagar vildsvin på ett effektivt sätt, dels har det
varit ollonår på vissa håll i landet vilket medfört att stammen ökat, dels har
jägarna fått tillgång till nya verktyg i jakten som exempelvis mörkersikten.
Men viltförvaltningen måste ses i ett längre perspektiv än ett år. Därför kan
man inte dra några långtgående slutsatser.
– Ofta framförs synpunkter på att vi inte jagar tillräckligt med vildsvin. Dessa
siffror talar klarspråk. Jägarna tar ansvar. Ska vi bli ännu effektivare behövs
ett ännu bättre samarbete med lantbruket.

AVSÄTTNING FÖR KÖTTET

Daniel Ligné lyfter fram jägarnas behov att få avsättning för köttet. Regeringen har aviserat ett system där jägarna får sälja vildsvinskött direkt till
konsument, men ännu har detta inte blivit verklighet.
– När jägarnas egna frysboxar är fulla och de inte får sälja köttet slutar
många att jaga. Ingen jägare vill skjuta djur och gräva ned ett klimatsmart
och gott kött. Vi uppmanar därför myndigheterna att verkligen jobba på
med reglerna så att jägarna får sälja vildsvinskött. Behovet har blivit ännu
tydligare nu när avskjutningen ökat så mycket, säger Daniel Ligné.
Läs också ”Ministern nöjd med ökad vildsvinsavskjutning – förbereder nu ett
nytt utfodringsförslag” på Svensk jakt HÄR.

Skogsstyrelsen anser att skogarna i
landet har för stora viltskador och
påpekar att för att klara det långsiktiga åtagandet får max fem procent
av tallarna årligen skadas av vilt. Enligt
Skogsstyrelsen är det idag bara tre av
landets 132 älgförvaltningsområden
som klarar den nivån.
– Positivt är att markägarna satsar mer
på tall i föryngringen. Det kommer att
göra skillnad på sikt. På många håll
har jägarna också minskat älgstammen, men minskningen behöver fortsätta ytterligare, säger Christer Kalén
på Skogsstyrelsen.

NYA FORSKNING

Samtidigt visar ny forskning från SLU
att mängden tall och mängden andra
hjortdjur också måste tas med i beräkningen, tillsammans med antalet älgar,
om skadorna på tall ska kunna minskas på ett effektivt sätt.
– Det är inte så enkelt som att ju fler
älgar, desto mer skador. Mängden
andra hjortdjur och mängden tallfoder är vad som verkar spela roll
i söder, medan mängden tallfoder,
mängden älg och mängden snö spelar
lika stor roll i norr, säger Sabine
Pfeffer, doktorand vid SLU.

VÄGEN FRAMÅT

– Särskilt stora problem med viltskador på tall finns i områden där det
finns lite tall och många andra hjortdjur utöver älgen.
Att öka mängden tall och ta hänsyn till
alla hjortarter i förvaltningen är vägen
framåt, enligt forskarna.

Lars-Henrik Andersson, Svensk Jakt

Läs hela artikeln HÄR.
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SÅ VILL JÄGAREFÖRBUNDET
ÄNDRA JAKKTIDERNA
Ett intensivt arbete har landat i ett förslag om hur
Svenska Jägareförbundet vill ändra jakttiderna.
– Det handlar om många förändringar mot Naturvårdsverkets förslag. Men
vi har också pekat ut ett antal principer och delar som vi anser har högst
prioritet, säger Torbjörn Larsson.

HÖGST PRIORITET

• Det är regeringen som slutligen ska fatta beslut om jakttider, inte en myndighet. När det krävs avvägningar mellan samhällsintressen ska politiken
fatta beslutet – inte myndigheter.
• Viltförvaltning ska i största möjliga mån vara lokal och regional, med möjlighet för Viltförvaltningsdelegationerna att tydligt påverka förvaltningen.
• Allmän jakt på kronhind slår sönder möjligheterna till förvaltning av kronviltet, samt tar bort alla incitament till samverkan.
• Älg ska inte jagas under brunstperioden och jaktstarten i södra Sverige
– andra måndagen i oktober – ska vara kvar.
• Artdatabankens Rödlista ska inte användas vid beslut om jakttider. Rödlistan har ett helt annat syfte än att avgöra när viltarter är jaktbara.
• Rådjur ska inte jagas i februari. Vårbockjakt kan utvidgas till angränsande
län, men ska inte förekomma i hela landet.
• Möjligheterna till predatorkontroll får inte minska – det gäller särskilt kråkfågel och trutar.
• Kan en art jagas ska den vara tillåten att jaga.
• Att ha olika träningstider utifrån hundtyper är fel. Förslaget, att dela in
hundar i ställande, förföljande och stötande slår fel eftersom alla hundar i
någon mån är förföljande – och alla jagar inte rastypiskt.

GEMENSAMT STÄLLNINGSTAGANDE

– I vårt remissvar finns alla detaljer om varje enskild art. Det gäller både de
förslag från Naturvårdsverket som är bra och de som vi vill ändra på. Det
har arbetats fram tillsammans med alla länsföreningar. Våra gemensamma
ställningstagande utvecklar jakten i samklang med de behov som samhället
har och bevarar samtidigt de traditioner och etik som jägarna är rädda om,
säger Torbjörn Larsson.
– Ska samhället bevara och bygga vidare på jägarnas ideella arbete måste
man lyssna noga på dem som faktisk ska göra jobbet. Annars landar man fel.
Läs hela Jägareförbundets remissvar HÄR. Där kan du också se en film. På
regeringens hemsida HÄR kan du läsa remissvar från andra instanser.
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RÖDLISTAN
ANVÄNDS
PÅ FEL SÄTT
I sitt förslag till nya jakttider har Naturvårdsverket
använt sig av Rödlistan från
2020 för att motivera sina
ställningstaganden.
Svenska Jägareförbundet
hävdar att listan inte kan
användas på det sättet,
och får stöd från Artdatabankens expert.
För bläsand och kricka, vilka är två
arter Naturvårdsverket vill förbjuda
jakt på, uttalar man tydligt den ändrade klassningen från ”livskraftig” till
”sårbar” i Artdatabankens nya Rödlista som främsta orsak. Trots att man
också skriver att ”jakten inte har listats
som ett hot eller påverkansfaktor på
dessa populationer”.

KAN INTE ANVÄNDAS SÅ

Svenska Jägareförbundet anser att
Naturvårdsverket använder Rödlistan
på ett sätt som den inte är ämnad för.
I Jägareförbundets remissvar ger man
praktiska exempel på hur fel det kan
leda om Rödlistans klassning av en art
används för att besluta om jakttider.
Man hänvisar också till Internationella
naturvårdsunionen, IUCN, som i en
handbok över hur rödlistor ska användas beskriver lämpliga och olämpliga
områden. Och i handboken varnar
man för att använda rödlistornas hotkategorier som underlag för politiska
beslut om en art ska förvaltas med jakt
eller inte.

SKA INTE ANVÄNDAS I BLINDO

– Det är helt rätt som IUCN skriver i
sina instruktioner. Rödlistan ska inte
användas i blindo, utan användas som
ett varningssystem, där man måste
studera art för art för att se vad som är
orsaken till förändringar, säger Henrik
Thurfjell som arbetar med Rödlistan
på Artdatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet.
Läs hela artikeln HÄR

Jan Henricson, Svensk Jakt
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MISSLYCKAD
FÖRVALTNING
AV BJÖRN
I landets norra delar har
antalet björnar som avlivas
via skyddsjakt under våren
ökat markant.

LICENSJAKT SKA
REGLERA BJÖRNSTAMMEN
Jägareförbundets länsföreningar i norr gick i början av
oktober ut med pressmeddelanden där man tydligt tar
ställning för licensjakt på björn.
Idag sker en omfattande skyddsjakt under våren i vissa län. En skyddsjakt
som många gånger bedrivs från helikopter där exempelvis hona och ungar
avlivas – och därefter bränns upp!
– Vi anser att licensjakten som bedrivs av vanliga jägare ska vara så pass
omfattande att behovet av skyddsjakt i exempelvis renkalvningsområden
minimeras. I år så avlivades cirka 60 björnar på skyddsjakt i Norrbotten
under våren medan endast 20 fick fällas under ordinarie jakttid. Vi förstår
att det alltid kan behövas ett visst mått av skyddsjakt men skulle hellre sett
det omvända – exempelvis 60 under ordinarie jakt och 20 på skyddsjakt,
säger Birgitta Isaksson, ordförande i Jägareförbundet Norrbotten.

OROANDE UTVECKLING

2017 var skyddsjakten på björn i Norrbotten så omfattande att det inte fanns
något utrymme för efterföljande hösts licensjakt. Senaste åren har antalet
björnar som avlivas under våren via skyddsjakt ökat i både Jämtland, Västerbotten och Norrbotten. Detta är en utveckling som oroar Jägareförbundet
– Vi ser en uppenbar risk med att detta synsätt i värsta fall spiller över på
annat vilt och det är ingen utveckling vi från Jägareförbundet vill vara med
om, förtydligar Gun Fahlander, ordförande i Jägareförbundet Mitt Norrland.

SKA VARA BASEN

Björn Sundgren, jaktvårdskonsulent i region norr hävdar att det per definition är licensjakten som ska vara basen i förvaltningen av björn.
– Forskning har dessutom visat att licensjakt på hösten är ett bra sätt att
kontrollera och förvalta björnstammen på ett sätt som effektivt minskar
skadorna på bland annat renkalv under våren, menar Sundgren.
Avslutningsvis så uttrycker företrädarna för Jägareförbundets länsföreningar
i norr oro över en utveckling där myndigheterna i allt högre grad flyttar över
olika vilt i en skadedjurskategori och begränsar skadorna med skyddsjakt.
Jägarna står upp för viltets värde och vill i mesta möjliga mån förvalta björnstammen via ordinarie licensjakt med god etik som innefattar ett bra tillvaratagande av det fällda viltet.

Roger Lundqvist, jaktvårdskonsulent

Se också en film HÄR.

Mikael Samuelsson, ordförande i
Jägareförbundets rovdjursråd anser
att länsstyrelsen börjar i fel ände.
- Det är ett misslyckande i sig när antalet björnar som fälls under höstarnas
licensjakt inte på långa vägar räcker
för att minska skadorna för rennäringen. I stället tar myndigheten
till en omfattande skyddsjakt för få
balans på skadenivåerna.

HÅLLBAR ROVDJURSPOLITIK

I regeringens proposition ”En hållbar
rovdjurspolitik” finns stöd för att det
är licensjakt som ska vara förvaltningsmetod av björnstammen:
”Licensjakt används för att begränsa
rovdjursstammarnas storlek. Syftet
med skyddsjakt är främst att ta hand
om rovdjur som orsakar eller riskerar
att orsaka allvarlig skada”.
- Det framgår mer än väl att det är
licensjakten som ska reglera stammarnas storlek och skyddsjakt bara ska
användas när det behövs. Nu gör länsstyrelsen tvärtom, menar Samuelsson.

IFRÅGASATT ETIK

Jägareförbundet är inte emot skyddsjakt och har förståelse att det kan
finnas behov av detta. Däremot är
man starkt emot att skyddsjakten är så
pass omfattande att det är skyddsjakt
som förvaltar stammarna.
- Förutom att det är ett jaktligt resursslöseri så ifrågasätts även etiken kring
hanteringen av björnar som fällts
under skyddsjakt, både av jägare och
icke jägare.
Jägareförbundet ser med oro på en
utveckling där myndigheterna och
andra aktörer i allt högre grad vill
kategorisera björn och andra viltslag
som skadedjur och begränsa skador
med skyddsjakt.
Läs hela artikeln och regeringens proposition för en hållbar rovdjurspolitik
HÄR.
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HÅRLÖSA OCH
MAGRA ÄLGAR
Ett antal fall av hårlösa och
magra älgar har observerats i södra Örebro län.
Flera älgar har också avlivats och skickats till
Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

EU:S MILJÖUTSKOTT SA JA TILL
UTÖKAT BLYHAGELFÖRBUD
Torsdagen den 29 oktober röstade parlamentets
miljöutskott ja till EU-kommissionens förslag om ett
utvidgat blyhagelförbud vid våtmarker.
Utfallet i omröstningen var relativt jämnt: 42 ledamöter stödde kommissionens förslag, medan 33 ledamöter var emot. 4 avstod. Under processens
gång har kommissionen tagit till sig en viss del av kritiken och uttryckte
strax innan omröstningen att det kommer vara upp till medlemsstaterna
själva att bestämma hur man tänker implementera våtmarksdefinitionen
baserat på landets särskilda mark- och klimatförhållanden och i ljuset av
proportionalitetsprincipen.

HÅRD KRITIK FRÅN FÖRBUNDET

Trots denna positiva ändring är kritiken hård från Svenska Jägareförbundet.
– Särskilt allvarligt är att den omvända bevisbördan vid blyhagelinnehav
röstades igenom, vilket kommer innebära att en person på jakt som har med
sig blyhagelammunition i eller omkring en våtmark får bevisbördan på sig.
Denne måste bevisa att ammunitionen inte tänkte användas i våtmarken.
En omvänd bevisbörda bryter mot oskyldighetspresumtionen, det vill säga
principen att man är oskyldig till en domstol har avkunnat dom. Vi noterar
att Socialdemokraterna och Miljöpartiet samt även Vänsterpartiet anser att
omvänd bevisbörda för enskilda medborgare kan införas i Sverige, säger
förbundets ordförandeTorbjörn Larsson.

MÅSTE TA UT EN RIKTNING

Efter dagens omröstning har chansen minskat avsevärt att stoppa förslaget.
Det är inte vanligt att plenum i parlamentet går emot miljöutskottets beslut
i den här typen av frågor. Medlemsstaterna i ministerrådet har sista ordet
huruvida förslaget kan antas. Implementeringsperioden innan reglerna
börjar gälla är 24 månader från att förslaget slutligen antas.
Förslaget ger även enskilda medlemsstater möjligheten att gå längre och
istället införa ett totalförbud mot användning, innehav och försäljning av
blyhagelpatroner generellt över hela territoriet.
- Regering och riksdag måste bestämma sig och att ta ut en riktning. För nu
är det troligt att vi får ett utvidgat blyförbud vid våtmarker. Det här ställer
stora krav på utredningar och beslut om hur man ska implementera detta
med så små inverkningar på viltförvaltningen som möjligt och samtidigt ge
människor möjligheter att följa lagen, säger Torbjörn Larsson.
Läs också ”Dagens beslut ökar polariseringen mellan stad och land inom EU”
och ”Skilda (S)-åsikter i blyhagelfrågan”.

– Precis som jägarna i området är
Jägareförbundet Örebro bekymrade
över detta och följer utvecklingen,
säger Göran Eriksson, ordförande
Jägareförbundet Örebro.
Utbrott med hårlösa älgar har förekommit på flera platser under
2000-talet och har ofta varit övergående. I västra Värmland försågs
flera älgkor som led av hårlöshet med
pejlhalsband och kunde därmed kontrolleras efterkommande vår. Samtliga
dessa älgar hade då återhämtat sig
och fått tillbaka päls samtidigt som de
inte var märkbart påverkade.

BEROR PÅ HJORTLUSFLUGAN?

Anledningen till hårlösheten anses
allmänt bero på hjortlusflugan.
– I södra Örebro län har ett flertal av
de hårlösa älgarna varit mycket magra
och utmärglade vilket gör problemet
allvarligare, säger Göran Eriksson.
En teori från SVA är att älgar som är i
dålig kondition helt enkelt får svårare
att stå emot parasiter och därför drabbas av hårlöshet. SVA anser i dagsläget
inte att det finns något som tyder på
att det finns andra underliggande
orsaker som prionsjukdomar eller
samband med den så kallade Älvsborgssjukan som drabbade älgar på
1980-talet.

KONTAKT MED SVA

– SVA är intresserade av att få in hela
kroppar från dessa älgar men avgör
från fall till fall vilka som bör lämnas
in för obduktion. Ibland kan det räcka
med dokumentation genom att man
till exempel filmar älgarna vid urtagning och okulär besiktning, säger
jaktvårdskonsulent Johan Stedt.
Rekommendationen är att ta kontakt
med jourhavande veterinär på SVA
för konsultation, på 018-67 40 00 eller
utanför kontorstid på 018-67 40 01.

Ulrika Karlsson-Arne, kommunikatör
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”GRYTANLAGSPROVEN SKA
FINNAS KVAR”
I en utredning föreslår
Naturvårdsverket och Jordbruksverket att grytanlagsprov med levande grävling
bör fasas ut.

RAPPHÖNSJAKT STARTSKOTT
FÖR UNGA JÄGARE GOTLAND
Den 10 oktober samlades elva unga jägare för att jaga
rapphöns över stående fågelhund. Samtidigt var det
startskott för Unga Jägare på Gotland.
Erik Åkerblom, ungdomsansvarig i Tingstäde-Dalhems jaktvårdskrets
arrangerade ungdomsjakten med hjälp av Marie Klintberg, ungdomsansvarig i länsföreningen, och Håkan Jakobsson. Jaktvårdskonsulent Dan
Persson, fältviltsansvarig Jägareförbundet Region Mitt ledde dagens jakt
och utbildningsgenomgångar.

DEMONSTRATIONSGÅRD FÖR FÄLTVILT

Vi samlades på Stora Tollby Gård, Fole och hälsades välkomna av Andreas
Wiklund. Gården har stora arealer med odling av potatis, lök och allehanda
grönsaker samt är en av Jägareförbundets demonstrationsgårdar för fältvilt
med många större kantzoner och biotoper för pollinatörer och fältvilt. Dan
Persson tog sedan över och inledde med säkerhet och etik och berättade hur
jakt över stående fågelhund går till.

Svenska Jägareförbundet protesterar
mot förslaget med en skrivelse till
regeringen där utredningen får hård
kritik och förbundet uppmanar regeringen att inte gå vidare med förslagen.
Idag genomförs grytanlagsprov med
levande grävling enbart i konstgryt
där hund och grävling aldrig kan
skada varandra. Och det finns ett
regelverk hur proven ska gå till. Det
finns även regler hur länge en grävling
får vara provdjur.

FYLLER VIKTIGA FUNKTIONER

Jägareförbundet menar att grytanlagsproven fyller flera viktiga funktioner.
Dels så kan man sålla bort hundar
som arbetar på ett felaktigt sätt, dels
kan resultatet från proven användas i
hundaveln, dels kan likvärdiga situationer presenteras för hundarna vilket
skapar bra förutsättningar att bedöma
hur hunden arbetar.

INTE TILLRÄCKLIG KUNSKAP

När vi släppt första hunden och kommit ut en bit på marken, började det
regna, ordentligt. Trots detta spred sig soliga leenden i sällskapet för vi fick
se flera stora kullar. Vi fortsatte mot Lina myr där Erik Åkerblom tog emot
med sina utsökta hamburgare på blandning av älg, dovvilt och rådjur samt
hembakat pitabröd. Nätverket Unga Jägare presenterades med bland annat
erfarenheter från Stockholms län.

I skrivelsen understryker Jägareförbundet att utredarna inte haft
tillräckliga kunskaper om grytjakt
och hundavel, samt inte hörsammat
inbjudningar där de kunnat med egna
ögon sett hur proven går till. Men det
framförs också kritik mot att:

SIN FÖRSTA RAPPHÖNA

• Utredningen vilar på ytterst begränsad
vetenskaplig litteratur.

Efter indelning i två grupper gav vi oss av tillsammans med två erfarna
hundförare och hundar. Lina myr har många fina kantzoner, högre stubb
med sädesspill och bestånden vilda kullar ökar. Det var fortfarande blött i
markerna och fåglarna lyfte lätt. Det är svårt att skjuta när de lyfter tidigt
men vi fick en riktigt glad skytt, Linus Karlsson som fällt sin första rapphöna.
Vi samlades igen runt kaffe och gick igenom dagens upplevelser och pratade
mer om Unga Jägare. Sju av ungdomarna ville gärna bilda en ledningsgrupp.
Ingen behöver göra allt, utan de som har tid och är speciellt intresserade av
en viss jakt eller ett ämne för kurs hjälps åt. Att arrangera olika aktiviteter
ger ett stort kontaktnät och många möjligheter till att öka kunskapen inom
viltvård och jakt.
Läs hela artikeln HÄR.

Chris Edman, kommunikatör

• Utredningen drar slutsatser utifrån
ett omtankesperspektiv om tama
grävlingar, inte fakta.
• Effekterna av förslagen är inte utredda.
• Utredningen inte i tillräcklig omfattning
beaktat de samhälleliga effekterna att
hela populationen av grävlingar riskerar ett utdraget lidande vid jakt och
eftersök om man försvårar möjligheter
na att få fram duktiga grythundar som
arbetar på ett korrekt sätt.

Läs Jägareförbundets skrivelse HÄR.
Där finns också en länk till Naturvårdsverkets skrivelse.
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SITUATIONEN
I VARGLÄNEN
ÄR ORIMLIG
Jägareförbundet Värmland
har tillsammans med andra
länsföreningar i vargbältet
diskuterat vinterns vargjakt. Alla överväger att
överklaga besluten.

TILLDELNING PÅ 24 VARGAR
ÄR ETT HÅN MOT DE DRABBADE
Svenska Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson skräder inte med orden efter att länsstyrelsernas
beslut om vargjakt till vintern blivit känt.
Svenska Jägareförbundet har under sommaren och hösten arbetat hårt för
att beskriva de problem som den täta vargstammen ger de människor som
tvingas leva med rovdjuren. Organisationen har också varit tydlig med att riksdagens ambition med hur vargen ska hanteras inte följs av myndigheterna.
– Riksdagen har pekat ut ett riktvärde på 170–270 vargar. Detta har Naturvårdsverket – med regeringens goda minne – tillåtits höja till 300. Nu ser vi
att myndigheten, med argument om säkerhetsmarginaler – håller på att öka
antalet ytterligare, säger Torbjörn Larsson.

SVÅR UPPGIFT

Torbjörn Larsson uttrycker stor förståelse för länsstyrelsernas svåra uppgift
att hantera frågan, när Naturvårdsverket styr deras möjligheter för att tillåta
vargjakt. Han tycker dock att länsstyrelserna i Mellansverige borde använda
möjligheten till skyddsjakt mycket oftare när problemvargar ställer till skador eller oro. Länsstyrelserna i södra delarna av landet har visat att det är fullt
möjligt med nuvarande lagstiftning.

MÅSTE GÖRA ETT OMTAG

Jägareförbundets ordförande understryker att man nu måste göra ett omtag
med hela vargförvaltningen.
– Naturvårdsverket har visat att man inte klarar av att hantera vargförvaltningen. Det saknas förtroende, förståelse, förutsägbarhet och en tydlighet
som människorna som lever med djuren accepterar. Istället fortsätter myndigheten med att smyghöja vargstammen så fort det går, utan att reflektera
vilka som får bära konsekvenserna och obehaget.

POLITIKERNA MÅSTE AGERA

– Tyvärr innebär det att politikerna måste agera. Den styrning och det beslut
som riksdagen fattat verkar inte räcka till. Och vi kan inte ha en vargförvaltning som leder allt längre ifrån vad politiken har bestämt. En tilldelning på
24 vargar är ett hån mot de som drabbas och leder inte till att tätheterna
minskar, säger Torbjörn Larsson.
Läs också länsordförandenas kommentarer i följande artiklar: Jakt i två vargrevir – missnöjd länsordförande, Besvikelsen stor efter vargjaktbeslut och
Ett symboliskt vargjaktsbeslut.

Den 7 oktober hade företrädare för
länsföreningarna i Värmland, Dalarna,
Gävleborg, Västmanland och Örebro
län ett möte för att diskutera vinterns
licensjakt på varg. Överlag var alla
deltagare missnöjda med besluten.
Viljan att överklaga licensjaktbesluten
är stor, vilket i så fall sker länsvis.

INGEN EFFEKT

– Det är bra att vi får jakt, men effekten är ytterst marginell. Det är inte
ens troligt att vi tömmer de revir som
jakten riktas mot och jakten kommer
inte att leda till en minskad vargstam,
säger Anders Olsson, ordförande i
Värmland. Och för Värmlands del konstaterar han att alla löften om minskade koncentrationer av varg inte är
annat än tomma ord.

FÖRÄNDRAT SYSTEM

Jägareförbundet Värmland har länge
propagerat för ett förändrat förvaltningssystem, där länens förvaltningsmål sätter gränsen för tätheten i varje
län. I dagsläget är det bara fokus på
antalet vargar i Sverige, men det ger
enligt Anders Olsson en mycket sned
belastning där några län tvingas ta ett
allt för stort ansvar.
– Det enda lösningen är att politiken
tar ett större ansvar för det här är inte
rimligt, säger Anders Olsson.

VI MÅSTE MARKERA

– Jag ska ta det här med överklagan
med min styrelse. Det finns en risk
att vi får vad som kan liknas vid ett
prejudikat, men det spelar egentligen
ingen roll. Vi måste markera att vi inte
är nöjda med dagens situation och
den marginella licensjakten. Vi borde
ha fått skjuta ett 20-tal vargar bara vi
Värmland, säger Anders Olsson.

Boo Westlund, Svensk Jakt
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MITT NORRLAND
I MÖTE OM
FJÄLLJAKTEN
Jägareförbundet Mitt Norrland och länsstyrelsen
har haft ett dialogmöte
om framtida småviltsjakt i
Jämtlands län.

VILT I URBANA MILJÖER
BEHÖVER FÖRVALTAS
Tätorter och städer fylls inte bara på av människor.
Vilt och fåglar väljer också att söka sig in bland hus
och parker. Och i mötet skapas konflikter. Därför har
Jägareförbundet startat ett projekt som handlar om
viltförvaltning i urbana miljöer.
Viltets etablering i våra städer minskar inte, utan snarare tvärtom, inte minst
på grund av att mer naturmark tas i anspråk. Naturmiljöer i tätorter fyller
en viktig roll för bland annat invånarnas hälsa, men lockar också både kajor,
duvor, gäss och andra vilda djur.
– Trafikolyckor, nedsmutsning, obehag och sanitära olägenheter blir ofta
konsekvensen om vilt och fåglar inte förvaltas. Problemet är att ingen har
tagit ett övergripande ansvar. Det vill Svenska Jägareförbundet göra med
projektet Urban viltförvaltning, säger projektledare Josefin Linusson.

INGEN NY FÖRETEELSE

Att hantera vilt i stadsmiljöer är ingen ny företeelse. Runt om i Sverige finns
jägare som på uppdrag av kommunernaser till att minska de störningar och
olägenheter viltet orsakar för invånarna och infrastrukturen, men som även
gör förebyggande insatser för att förhindra uppkomst av dessa situationer
genom jakt och andra lösningar. Kommunerna runt om i landet har valt
olika konstruktioner att hantera problemen.
– För att bli bättre på att hantera vilt och fåglar i tätorter behövs en stor
genomlysning av kunskapsläget. Vad finns det för forskning, vilka lösningar
fungerar bra, hur ser juridiken ut, vilken organisation och fortbildning
behövs för att kommunjägarna ska få bra förutsättningar för sitt arbete.
Utmaningarna med vilt i tätorter ställer krav på metoder som är lämpade
utifrån perspektiven etik, säkerhet och effektivitet. Jägareförbundet kommer
därför också söka efter internationella erfarenheter.

STOR UNDERSÖKNING

Jägareförbundet kartlägger nu hur kommunjägarna är organiserade samt
hur tjänstemannaorganisationen på kommunerna fungerar.
– Vi skickar inom kort ut en stor undersökning i samarbete med Sveriges
Lantbruksuniversitet (SLU) till kommunjägarna och tjänstemännen på
kommunen som arbetar med jakt och viltfrågor för att få kännedom om
både problem och möjligheter. Fram mot nästa sommar kommer vi ha en
bra kännedom om utmaningarna och även ha kommit långt med arbetet att
ta fram riktlinjer för en urban viltförvaltning, säger Josefin Linusson.

Syftet med mötet var att träffas, lyssna
in varandras reflektioner av nuläget
och framåt för småviltsjakten i Jämtlands län.
- Vi har en samsyn om att det behövs
en fortsatt dialog där samebyarna,
jägarintresset och länsstyrelsen träffas
för att finna bra förutsättningar och
former för samexistens, säger Gun
Fahlander, ordförande Jägareförbundet Mitt Norrland.
- Det var ett bra första möte där vi var
överens om att dialog är viktig och
nödvändig för att komma vidare. Vid
nästa möte fortsätter vi samtalet om
hur vi ska arbeta tillsammans med
bland annat att ta fram konkreta åtgärder vilket vi ser fram emot, fortsätter
Fahlander.

LEDIGA JOBB
PÅ FÖRBUNDET
Jägareförbundet söker en lärare till
Öster Malmas utbildningar. Exempel
på ansvarsområden är Öster Malmas
kursprogram samt ansvar för att
utveckla och genomföra yrkesmässiga
utbildningar som Viltmästarutbildningen och universitetskurser. Tjänsten är ett vikariat som i förlängningen
kan bli en tillsvidareanställning.
Ansökning senast den 1 november.
Jägareförbundet söker också en vaktmästare till Öster Malma. Arbetsuppgifterna består av sedvanliga
vaktmästaruppgifter, som exempelvis
snöskottning, gräsklippning, underhåll av fastigheter, enklare reparationer av maskiner, godshantering och
avfallshantering. Tjänsten är på halvtid. Ansökning ska skickas senast den
11 november.
Läs mer om tjänsterna HÄR.
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NYTT FÖRSÖK
ATT FÅ IGENOM
VAPENDIREKTIV
Regeringen gör nu ett nytt
försök att få en riksdagsmajoritet för implementeringen av EU:s vapendirektiv i svensk lagstiftning.

SVENSKA FJÄLLGÄSS
ÄR INTE HYBRIDER
Sedan i början av 1980-talet har Svenska Jägareförbundet arbetet för att förhindra att fjällgåsen
utrotas i Sverige. Tyvärr har detta arbete under mer
än 20 års bromsats av en oro för att fjällgässen kan
vara hybrider med bläsgäss. Men en ny forskningsstudie visar att oron varit obefogad.
Stödutsättningar av fjällgäss har varit en viktig del i Jägareförbundets Projekt
Fjällgås ända från starten. Under 1990-talet visade genetiska undersökningar
att vissa av avelsfåglarna i fångenskap hade inslag av gener från en annan
gåsart, nämligen den närbesläktade bläsgåsen. Detta har lett till en oro för
att de genetiska föroreningar kan sprida sig bland vilda fjällgäss. Denna oro
har lett till en lång och hård strid mellan olika intressen inom fjällgåsarbetet.

NY VETENSKAPLIG STUDIE

Onsdagen den 28 oktober presenterade Naturhistoriska riksmuseet en
rykande färsk vetenskaplig studie, publicerad i den ansedda tidskriften
Scientific Report, som visar att det inte finns några hyrbridinslag bland vilda
fjällgäss varken i Sverige, Ryssland eller Norge. Vidare visar denna studie att
dagens svenska utsättningsprogram, som bygger på vildfångade ryska fjällgäss och som startade 2010, bidrar till att minska inavel i den svenska fjällgåspopulationen som häckar i Norrbottens fjällvärld.

VÄRDEFULLA RESULTAT

- Dessa resultat är mycket värdefulla för vårt fortsätta arbete. Inte bara för att
diskussioner om genetiken nu kan ske på vetenskaplig bas. Kanske viktigast
för Projekt Fjällgås är att studien visar att dagens utsättningsprogram kan
lösa flera problem, kopplade till genetiken i det vilda beståndet, och därmed
bör fortsätta, säger Niklas Liljebäck, projektledare för Projekt Fjällgås på
Jägareförbundet.
Studien har finansierats av Naturvårdsverket och Svenska jägareförbundet.
Läs Naturhistoriska riksmuseets pressmeddelande HÄR.
Läs den vetenskapliga studien HÄR.

Regeringen har under lång tid arbetat
för att få införa EU:s strängare syn på
legalt vapenägande i svensk lagstiftning. Kritiken mot regeringen har varit
hård, då både en lång rad intresseorganisationer och den politiska
oppositionen har ansett att regeringens förslag innebär en överimplementering av direktivet.

SKA INTE FÖRSVÅRA

Det har bland annat yttrat sig i att
en riksdagsmajoritet har stoppat en
tidigare proposition om direktivet,
liksom förslag om att reglera löstagbara magasin. Utöver det har riksdagen lagt en lång rad så kallade
tillkännagivanden där regeringen uppmanas att lägga lagförslag som underlättar i stället för att försvåra för legala
vapeninnehavare.

HÅRDARE REGLER

Nu lägger regeringen ett nytt förslag
till hur vapendirektivet ska infogas
i svensk lagstiftning. Det innehåller
liksom tidigare en hårdare reglering
av vissa löstagbara magasin. Dessutom skärps kraven för märkning av
vapendelar. I remissrundan påpekade
Jägareförbundet att det kan innebära
svårigheter, då det ställs krav på att
även små delar till ett vapen ska märkas med åtminstone ett serienummer
eller liknande.

ETT SOCKRAT FÖRSLAG

Propositionen sockras med att tillståndsplikten för ljuddämpare ska
avskaffas. Regeringen flaggade för det
för flera år sedan, men återkommer
först nu med ett skarpt förslag till riksdagen. Propositionen omfattar över
200 sidor och innehåller också förslag
på utökade krav på registerföring och
lagstiftning som berör krigsmateriel,
bland annat.

Jan Henricson, Svensk Jakt
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VILKEN BLIR
ÅRETS VILTKROG 2021?
Förra årets viltkrog blev
Restaurang Jord i Linköping. Men nu är det dags
att utse en ny vinnare.

MJUKSTART FÖR ÖVERSYN
AV RENNÄRINGSLAGEN
Den 8 oktober deltog Svenska Jägareförbundet i ett
sakråd inför översynen av rennäringslagen.
– Det är alltså ett förarbete för att kunna skriva ett direktiv till utredningen.
Det är bra att regeringen har tagit frågan på stort allvar och bjudit in många
olika organisationer, säger förbundsordförande Torbjörn Larsson.
Anledningen till att regeringen vill höra många olika organisationer är troligen för att den vill få kännedom om alla olika åsikter som finns runt rennäringen och fjällområdet. Denna kunskap gör det lättare att skriva ett
direktiv som behandlar de frågor som måste hanteras. Från Svenska Jägareförbundet deltog Anders Iacobaeus.
– Allting i samhället förändras. Då måste man se över lagstiftning för att den
ska anpassas till dagens förhållande. Det här är en extra känslig och svår
fråga att hantera. Därför är det positivt att regeringen faktiskt är beredd att
ta i den. Vi kommer göra allt i vår makt för att bidra på ett positivt sätt, säger
Torbjörn Larsson.

KUNNA NYTTJAS AV ALLA

– Vi anser lite förenklat uttryckt att med respekt för rennäringen och den
privata äganderätten ska statens marker ovan odlingsgräns och renbetesfjällen kunna nyttjas för jakt och fiske av alla som bor i Sverige. Det område
vi diskuterar motsvarar 47 procent av landets yta. Det är alltså ett så stort
område att man nästan inte kan överblicka omfattningen. Jägare över hela
Sverige påverkas. Men det vore väl konstigt om vi inte kan hitta lösningar så
att vi kan samsas på detta gigantiska område, säger Torbjörn Larsson
Efter att sakråden är avslutade kommer regeringen att skriva direktiv för
utredningen och utse en utredare. Därefter kommer utredningen troligen att
pågå under flera år. Så det är en lång process som väntar.

VIKTIGARE ÄN MÅNGA TROR

– Detta är en större och viktigare fråga än vad de allra flesta tror. Vi ser redan
nu tydliga effekter på hur Girjasdomen påverkar jakten, säger Birgitta Isaksson, ordförande i Jägareförbundet Norrbotten.
Även andra län upplever problem med hur reglerna tolkas. Bland annat har
en stor mängd avlysningar i Jämtlandsfjällen grusat möjligheterna till jakt.
– Tillgängligheten till jakten ifrågasätts på ett nytt sätt. Därför har vi i förbundet skickat en skrivelse till regeringen, säger Gun Fahlander ordförande i
Jägareförbundet Mittnorrland.
– I Västerbotten förekommer också juridiska processer, exempelvis Vapsten
mot Vapsten. En utredning av rennäringslagen behövs verkligen för att få lite
ordning, säger KG Abramsson ordförande i Jägareförbundet Västerbotten.

Vilken tycker du ska bli årets viltkrog?
Föreslå en krog på info@viltmatakademin.se senast den 30 november.
Därefter tar en namnkunnig jury vid
med Gert Klötzke i spetsen.
Prisutdelningen är den 6 februari
på Eriksberg Vilt & Natur i Blekinge.
Förutom prisutdelning arrangeras en
heldag med seminarier kring vilt och
viltmat. Dessutom koras Årets viltmatprofil. Arrangörer är Svenska Viltmatakademin och Eriksberg Vilt & Natur
med stöd av Mårdskog & Lindqvist
samt Skånemejerier.

LÄSVÄRT
PÅ JÄGARBLOGGEN
”Vildsvinet hatas på ett
sätt som närmast är att
betrakta som omänskligt.”
”Grymheterna i kommentarer på
sociala medier vet inga gränser. All
respekt är som bortblåst.” Läs hela
inlägget ”Att inte se vildsvinen för all
ohyra” från den 1 oktober HÄR.

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

