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Nu har alla medlemmar i Svenska Jägareförbundet chans att
påverka! Delta i förbundets medlemsundersökning och hjälp till
att göra Jägareförbundet ännu bättre.
Undersökningen pågår till 1 december. Fram tills dess
vill vi att så många medlemmar som möjligt ska svara.
Då får vi ett bra underlag för att kunna göra Jägareförbundet ännu bättre. Sprid därför kunskap om att
vi vill ha svar från så många som möjligt!
Gå in på http://www.netigate.se/jagare/ för att delta. Du behöver ditt medlemsnummer för att logga in.
Helena von Schnackenburg

Reklamfilm
för jakten

Jaktförbud på lodjur?
Naturvårdsverkets senaste
rapport visar att det finns 840
lodjur i Sverige. Referensvärdet är 870 och för att klara
målen om gynnsam bevarandestatus måste nedgången
nu bromsas.
– Med en klok förvaltning hade
vi haft mer lodjur och rådjur.
Det säger Jägareförbundets
jaktvårdskonsulent Gunnar
Glöersen i Svensk Jakts webbradio.

Den 20 november
var det premiär för
Jägareförbundets
första reklamfilm.
Den heter ”Ståndskallet – Älgjakt som
du aldrig sett den
förut”.
Filmen följer jägaren Caroline Hagström som släpper sin jämthund Arn. För att fånga älgjaktens själ har man använt sig av
en ”drönare”, det vill säga en kamerautrustad oktokopter, för
att ovanifrån filma vad som egentligen händer när en hund har
ståndskall på en älg.
Reklamfilmen ska bli ett verktyg i rekryteringsarbetet av nya
medlemmar. Bakom filmen står Pasi Hellin, Robert Nylund,
Per Welén och Anders Dalénius. Alla är kända reklammakare,
men också jägare.
Se filmen här: https://www.youtube.com/watch?v=olZ0LRdAGfs
&list=UUMtkOqZ65EHEENMlCxofUWg
Oscar Von Stockenström

Lodjursstammen kommer att
krascha om vi inte förvaltar
den. Det har Jägareförbundet
varnat för i många år. Nu visar
förra vinterns inventeringar
på ovanligt få lodjur i landet.
Med största sannolikhet leder
det till att det inte blir någon
licensjakt på lodjur i vår. Gunnar Glöersen varnar för att ett
jaktförbud på lodjur kan leda
till att lodjursstammen minskar ytterligare.
Läs mer och lyssna på inslaget
på http://svenskjakt.se/Start/
Nyheter/2014/11/forbud-ledertill-att-lostammen-minskar/
Olle Olsson
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Är det acceptabelt att utfodra
talgoxar, men inte vildsvin?

Nyheter från medlem

Fredagen den 5 december arrangerar stiftelsen Sveriges Vildnad
ett seminarium om synen på etik inom jakt och viltförvaltning.
Jakt bygger på en mängd etiska avvägningar och avgöranden.
Årets seminarium granskar rådande normer och värderingar
inom viltförvaltningen, samt tar upp frågan om vem som har,
respektive bör ha, rådighet över förvaltningen.
Är det acceptabelt att utfodra talgoxar, men inte
vildsvin? Hur bör samhället se på uppfödning av vilt,
som sätts ut för att jagas? Är det någon skillnad på att
jaga älg för att få mer talltimmer jämfört med att jaga
lodjur för att få mer rådjurskött? Bör löshundsjakten
begränsas i vargrevir?
Seminariet pågår klockan 10.30–15.00 i Gustavianska våningen
(samma hus som Solliden) på Skansen i Stockholm. Kostnad:
250 kronor inklusive julbord, kostnadsfritt för studenter. Du
kan anmäla dig till sverigesvildnad@jagareforbundet.se, senast
30 november. För program, se http://jagareforbundet.se/jakten/jaktnyheter/2014/11/synen-pa-etik-inom-viltforvaltningen/
Fredrik Widemo

Vill ta bort älg som statens vilt
Naturvårdsverket har på regeringens uppdrag sett över regelverket om statens vilt. Syftet med statens vilt är att skydda
utrotningshotade, sällsynta eller särskilt värdefulla djurarter.
Bestämmelserna om statens vilt innebär att dessa djur som
omhändertas, påträffas dött eller dödas tillfaller staten och ska
anmälas till polisen.
Naturvårdsverket föreslår att älg, dovhjort, kronhjort, myskoxe,
vit stork, svart stork, mellanspett, lunnefågel och blåkråka inte
längre ska tillhöra statens vilt. Förslaget om älg, kron- och dovhjort beror enligt Naturvårdsverket bland annat på att de ökat
mycket i antal. Att myskoxe ska tas bort beror på att arten inte
finns på den svenska rödlistan. Myskoxen är inplanterad i Norge
och har därifrån spridit sig till Sverige. Mellanspett, lunnefågel,
blåkråka, vit stork och svart stork föreslås inte längre vara statens vilt eftersom arterna klassas som utdöda.

Årets julklapp
Ge bort ett presentkort
på medlemskap i Svenska
Jägareförbundet till någon
innan nyår och få ett halvår
på köpet! Gå in på www.
jagareforbundet.se/presentkort och köp ett presentkort.

Kom tillbaka!
Vi gör ett nytt försök att få in
sådana som varit medlemmar
något av de senaste tre åren
men inte betalt sitt medlemskap för året. Avin går ut runt
den 11 december.
Ettochetthalvtårskampanj
Som tidigare år erbjuder
vi medlemskap till den 30
juni 2016 till alla som blir
medlemmar under våren
(1 januari – 30 juni 2015).
Eftersom vårt medlemsår
följer jaktåret (1 juli–30 juni) är
det annars nästan omöjligt att
värva medlemmar i slutet av
medlemsåret. Alla som betalar sitt medlemskap får de tre
senaste numren av Svensk Jakt
och försäkringarna gäller så
snart betalningen är registrerad hos oss.
Helena von Schnackenburg
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Nordisk samverkan
i säljaktsfrågan

Bo Nilsson i full färd med att skjuta på ett av målen vid jaktfältskjutningen på Sövdeborg jsk. Foto: Fredrik Jönsson

Succén fortsätter!
Succén med jaktfältskjutningar fortsätter och har genomförts med kraft och engagemang av sex föreningar och på
lika många platser i Skåne. Det är med stor glädje vi kan
räkna in 672 starter!
Vid starten 2010 utanför Fjälkinge var vi åtta deltagare. En
katastrof! Men med gemensamma insatser, engagemang och
jägarnära träningsskytte har vi ökat intresset och antalet
deltagare med råge: 2011: 282 deltagare, 2012: 495 deltagare,
2013: 559 deltagare och 2014: 672 deltagare.

Den 20 november hölls ett möte
i Uppsala rörande förvaltning
av säl. Mötet genomfördes i
Nordisk Jägarsamverkans regi
och syftet var att få till stånd
ett mer omfattande samarbete
mellan medlemsländerna i frågor
som rör säljakt i Östersjön, men
också i andra havsjaktsfrågor.
Vid mötet deltog företrädare
för Ålands Landskapsregering,
Finlands Jägareförbund, Danmarks Jägareförbund, Jägarnas
Riksförbund och Svenska
Jägareförbundet.
Hans Geibrink

Nationell JAQT-träff
den 16-17 januari

För de jägare och skyttar som vill tävla i lag kommer möjligheten att finnas från och med 2015. Läs mer på http://jagareforbundetskane.se/2014/11/jaktfaltskjutningarna-i-skaneen-succe-som-fortsatter/ Där finns också datum och plats för
jaktfältskjutningarna 2015.

Svenska Jägareförbundet inbjuder
till en nationell JAQT-träff, den
16-17 januari 2015 på Öster Malma.
Syftet med den nationella träffen
är att bestämma mål, roller,
arbetssätt och få en nystart för
JAQT. Inbjudan har gått till ordföranden i länsföreningarna som
vidarebefordrar informationen till
JAQT-kontaktpersoner i länen.
Det är planerat för en JAQTkontaktperson per länsförening,
för 1 500 kronor totalkostnad för
länsföreningen. Det går att skicka
fler, men då får länsföreningen ta
full kostnad.

Fredrik Jönsson

Magnus Rydholm och Anja Kjellsson

Jaktfältskjutningarna är en tävling, men framförallt är det
en möjlighet till varierat och bra träningsskytte inför kommande jaktsäsonger! Vid varje skjutning får deltagarna en
lott. Lotten ger chansen att vinna en Sako Quad som Sako
Sweden sponsrar. Bosse Nilsson fick i år vinstlotten! Bosse
deltar vid de flesta skjutningarna och är ofta med och tampas i jägarklassens prislista om de bästa placeringarna.
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Fokusprojekt älg
Fokusprojekt älg fortsätter enligt
plan och under december månad
kommer alla tre regionerna att
anordna ”Temadag älg” för sin
personal där man får möjlighet att
ta del av det enorma material som
samlats in och diskutera hur det
ska tolkas.
Daniel Ligné

Kronhjortsmöte i Uppsala
I mitten av november anordnade länsstyrelsen i Uppsala län
och Jägareförbundet Uppsala län ett informationsmöte om
kronhjortsförvaltning. Inbjudan riktade sig främst till länets
22 kronhjortsskötselområden och ett 65-tal personer kom till
mötet. Anledningen till mötet var bland annat att kronhjorten
breder ut sig allt mer i länet och avskjutningen har på tio år
gått från 50 till 250 djur per år. I och med att antalet djur
ökar och etablerar sig i nya områden behövs också kunskap
om hur man förvaltar en kronhjortsstam på bästa sätt.
Länsstyrelsens tjänstemän Gunilla Norström och Lars Plahn
redogjorde för administrationen och årsrutinerna med kronhjortsskötselområdena samt informerade om de riktlinjer
för skötseln av kronhjortsstammen i Uppsala län som nyligen
fastställdes av Viltförvaltningsdelegationen och länsstyrelsen.
Där framkommer bland annat att minsta areal för ett kronhjortsskötselområde ska vara 10 000 hektar.
Undertecknad pratade om kronhjortens biologi och vad man
bör tänka på när man förvaltar en kronhjortsstam. Samverkan över stora områden, en väl genomtänkt skötselplan och
en kontrollerad jakt i skötselområdet är A och O för att nå de
lokalt uppsatta målen med kronhjortsstammens utveckling.
Kronhjort finns numera i nästan hela länsdelen väster om E4
men spridningen öster om E4 fortsätter med lokala stammar
ibland annat Vattholma, Vendel och Östhammar.
Stefan Holm

Nya regler för
import av troféer
EU är på väg att ändra sina
regler för import av troféer från
vissa storvilt. När de träder i kraft
kommer det att krävas särskilda
tillstånd för jägare inom EU att ta
hem troféer från vit noshörning,
elefant, lejon, flodhäst, argalifår
och isbjörn.
Enligt SCI, Safari Club International, är de nya reglerna inte
slutgiltigt utformade men de
förväntas vara klara vid årsskiftet.
SCI uppmanar jägare som varit
iväg på jakt eller som ämnar resa
att nogsamt ta reda på vilka regler
som gäller när vissa troféer ska
hem till Europa. I stora drag gäller
att troféer från ovan nämnda
vilt inte kan importeras utan ett
särskilt intyg från myndigheter i
landet de importeras till. För Sveriges del ligger det närmast att tro
att det handlar om Jordbruksverket eller Naturvårdsverket.
Jan Henricson
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kammarrätten i Stockholms
dom om vargjakten 2013
2013 beslutade Naturvårdsverket om ”Selektiv
och riktad jakt efter varg”. Syftet med jakten angavs i beslutet vara att på kort sikt förbättra den
genetiska statusen hos vargstammen.
Kraven på beslut om licensjakt enligt 23c § jaktförordningen är dock endast följande:
• Det inte finns någon annan lämplig lösning.
• Jakten inte försvårar upprätthållandet av en
gynnsam bevarandestatus hos arten i dess naturliga utbredningsområde.
• Jakten måste vara lämplig med hänsyn till
stammarnas storlek och sammansättning samt
ske selektivt och under strängt kontrollerade
förhållanden.
Genom bland annat 23c § jaktförordningen har
Sverige implementerat EU:s Art- och habitatdirektiv. Ingenstans i den svenska jaktförordningen eller i EU:s Art- och habitatdirektiv ställs
några uttryckliga krav på att man måste ange ett
specifikt syfte med den jakt som beslutas. Detta
konstaterar kammarrätten i sin dom.
Utan att gå in på en prövning om jakten uppfyller de krav som anges i 23c§ jaktförordningen
som anges ovan, sätter sig kammarrätten före
den svenska lagstiftaren när man fyller ut gällande bestämmelser och anger att det ”enligt
kammarrättens mening är nödvändigt att det
finns ett syfte angivet i ett beslut om undantag”.
Detta utgör enligt min uppfattning ett brott mot
svensk grundlag som skiljer på lagstiftande och
rättskipande.
Det får också anses anmärkningsvärt att kammarrätten agerar EU-domstol genom att enbart
försöka uttolka bestämmelserna i EU:s Art- och
habitatdirektiv. Det är EU-kommissionens sak
att agera i EU-domstolen mot Sverige som stat

om man anser att Sverige inte implementerat
EU-direktiv på korrekt sätt. Naturligtvis ska
kammarrätten tolka svenska bestämmelser mot
bakgrund av direktivet, men då måste man börja
med att försöka analysera den svenska rättsakten. Detta saknas emellertid i domen.
I sak så gör sig kammarrätten även skyldig till en
avgörande motsägelse som visar att de har fel.
Kammarrätten underkänner Naturvårdsverkets
beslut eftersom beslutet inte tillräckligt följer
forskarnas rekommendationer. Det avsteg som
avses är att Naturvårdsverket inte beviljade jakt
efter alla 32 alfadjur som var det scenario forskarna fört fram. Jakt beviljades endast efter 16
vargar, ett av djuren i varje alfapar. Skälen till det
var enligt Naturvårdsverkets beslut att man då
kunde ifrågasätta omfattningen av jakten i relation till stammens storlek. I nästa andetag underkänner kammarrätten Naturvårdsverkets beslut
även för att man beviljade jakt efter för många
vargar. Detta går inte ihop och gör att man kan
ifrågasätta hela domen.
Kammarrättens dom kan i teorin överklagas
till Högsta förvaltningsdomstolen. Eftersom
målet avskrivits så finns dock inget domslut som
påverkar någon av parterna negativt. Det är
därför väldigt osannolikt att Högsta förvaltningsdomstolen skulle meddela prövningstillstånd.
Tyvärr kan inte själva domskälen (kammarrättens resonemang) överklagas.
Genom kammarrättens avgörande
slås dock en viktig sak fast – Svenska
Jägareförbundet anses ha talerätt i vart
fall i denna fråga vilket är en viktig fråga
för framtida rättsprocesser. Det betyder
att vi kan engagera oss för det fall ett
länsstyrelsebeslut om vargjakt överklagas till naturvårdsverket.
Ola Wälimaa, förbundsjurist
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Utvärdering av det
nya älgjaktssystemet

Rekommendationer om invasiva rovdäggdjur
Nordiska rådet är det officiella nordiska samarbetets parlamentariska organ. Nordiska rådet samlas till två årliga möten där de
nordiska parlamentarikerna fattar beslut om sådant man vill att
de nordiska regeringarna ska finna lösningar på. Nordiska rådet
antog den 30 oktober 2014 tre rekommendationer som rör
mårdhund och invasiva rovdäggdjur.
Rek. 23/2014
Nordiska rådet rekommenderar Danmarks regering att ansluta
sig till Finlands, Norges och Sveriges avsiktsförklaring om att
vidareutveckla ländernas samarbete för att förhindra att mårdhunden sprider sig inom och mellan länderna.
Rek. 22/2014
Nordiska rådet rekommenderar de nordiska ländernas regeringar att upprätthålla, samordna och vidareutveckla en långsiktig insats för att hindra spridningen av invasiva rovdäggdjur
i Norden, inklusive den pågående insatsen för att stoppa spridningen av mårdhund
Rek. 24/2014
Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet att
vidareutveckla och stärka nordiskt samarbete om att samla och
förmedla kunskap om invasiva rovdäggdjur i Norden, inklusive
mårdhunden, för att underbygga och utveckla effektiv reglering
och kostnadseffektiva metoder för att bevara biologisk mångfald i Norden
Läs mer på http://www.norden.org/sv/nordiska-raadet/
aerenden/a-1595-miljoe
Fredrik Dahl

Naturvårdsverkets utvärdering av det nya älgjaktssystemet
är ännu inte klar. Utvärderingen kommer dock att vara
klar före jul och därefter har
Naturvårdsverket fram till den
15 februari 2015 att meddela
regeringen om de mot bakgrund av utvärderingen ser att
föreskrifterna behöver skrivas
om. Vid det Nationella klövviltsrådets möte den 19 november meddelade Naturvårdsverket att det är sannolikt att
man kommer att behöva göra
justeringar och förändringar i
föreskrifterna.
Daniel Ligné

projekt till
Forskningstjugan
Jägareförbundets forskningsoch förvaltningsgrupp har haft
ett antal möten under hösten.
Man har nu ett färdigt förslag
till förbundsstyrelsen på hur
medlen kan fördelas för 2015.
Totalt föreslås ett tiotal olika
forskningsprojekt få medel.
Parallellt med detta gör också
FF-gruppen tillsammans med
generalsekreteraren en utredning av hur man i framtiden
kan använda forskningtjugan
för att få ut största möjliga nytta för förbundet av pengarna.
Daniel Ligné
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stort gensvar i Etikprojektet
Under en dryg månads tid har organisationen haft möjlighet
att maila in sina tre viktigaste etikfrågor som Jägareförbundet måste hantera. Gensvaret har varit enormt och tusentals
åsikter har kommit in.
Den absolut viktigaste frågan att hantera enligt de
som svarat är den bild vi ger av jakten, inte minst i
sociala medier.
Just den frågan är också den första som Svensk Jakt valt att
lyfta i decembernumret. Möjligheten att chatta med Daniel
Ligné om just den frågan och andra etikfrågor kommer att
finnas klockan 13:00 på måndagen den 1 december.
Daniel Ligné

Till jaktvårdskretsar
och länsföreningar!
Glöm inte att det går att annonsera på lokalsidorna. All information ligger under svenskjakt.
se, ”ANNONSERA” högst upp på
sidan. Där står allt man behöver
veta för att annonsera som krets
eller länsförening.
Lars Öman, annonschef

Bra annonsår
för svensk jakt
Svensk Jakt har gjort ett bra år
vad gäller annonsintäkter. Vi är
en tidning och webb som kan ta
betalt för vårt varumärke och
levererar resultat åt annonsörerna på en marknad där andra
tidningar/varumärken har det
ytterst tufft.
Lars Öman, annonschef

skicka material
till nyhetsbrevet!
Foto: Kenneth Johansson

Chatt om utfodring av rådjur
Den 24 november anordnades en chatt om stödutfodring
av rådjur på svenskjakt.se där många läsare tog chansen att
ställa frågor till Fredrik Widemo, ansvarig för Jägareförbundets forsknings- och miljömålsarbete. Intresset för ämnet
var så stort att chatten fick dra igång lite tidigare än planerat
för att man skulle hinna med att svara på alla läsarfrågor.
Redaktionen Svensk Jakt

Målet med det interna
nyhetsbrevet är att det ska
komma ut den sista fredagen i varje månad. Skicka
gärna material och bilder
till Malou Kjellsson på
malouk@telia.com.
OBS! Nästa nyhetsbrev
kommer 19 december.
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Svenskjakt.se växer så det knakar

Jaktlagsutredningen

Besökstrenden för Svenskjakt.se fortsätter vara mycket
positiv. Sajten växer så det knakar och redaktionen kämpar stenhårt varje dag för att hinna med att svara på alla
läsarmejl och telefonsamtal och samtidigt hålla ett bra flöde
med vettigt innehåll. Antalet mobil- och läsplatteanvändare
har formligen exploderat. Under hösten har 55 procent av
besökarna surfat in med sin mobil på Svenskjakt.se. Blott 35
procent använder numera en dator när de kommer till oss.
Resterande tio procent av besöken står läsplattorna för.

Jaktlagsutredningen är nu igång
igen med arbetet med slutbetänkandet. Utredningen har fått
förlängd tid och ska nu vara
avslutad den 31 december 2016.

Olle Olsson

Den första sakfrågan som ska
hanteras, parallellt med att
se över jaktlagstiftningen, är
allmän jakt på kronvilt. Såväl
LRF som JRF har skickat begäran
om allmän jakt till regeringen
och i nuläget finns ingen annan
organisation, förutom SJF, som
aktivt är emot en helt fri jakt.
Jägareförbundet har nominerat
undertecknad till utredningens
expertgrupp.
Daniel Ligné

möte med Skogsstyrelsen

Under november har den Europeiska jaktorganisationen
FACE varit i kontakt med EU-kommissionen och den finska
regeringen för att försvara svenska och finländska jägares
rätt att fortsätta saluföra sälprodukter. Då EU antog ett förbud mot handel med sälprodukter i 2009 infördes samtidigt
undantag för Sverige och Finland. Till följd av en dom från
Världshandelsorganisationen WTO i maj tidigare i år, har
EU-kommissionen ombetts att se över ifall de svenska och
finska undantagen bör slopas. Svenska Jägareförbundet har
arbetat med frågan i Sverige och i sin tur uppmanat svenska
regeringen att påverka EU. Frågan väntas få ett avgörande
under första hälften av 2015.

Jägareförbundet har haft ett
möte med Skogsstyrelsen för att
diskutera gemensamma frågor.
Samsyn nåddes i många frågor,
men inte alla. Till exempel är vi
inte helt eniga om hur ÄBIN bör
finansieras och hur vi ska hantera tillgången på RASE (rönn,
asp, sälg och ek) i den nya älgförvaltningen. Skogsstyrelsen har
också fått ett regeringsuppdrag
att utvärdera den nya älgförvaltningen ur ett skogligt perspektiv. Fick markägarna ökat
inflytande? För arbetet tillsatte
styrelsen en referensgrupp där
undertecknad ingår.

Johan Svalby

Daniel Ligné

Foto: niklas liljebäck

Handel med sälprodukter
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Svensk vapenbyråkrati diskuterades i Bryssel
Den 24 oktober arrangerade EU-kommissionen ett möte för
nationella myndigheter med ansvar för vapenfrågor och
upprätthållande av lag och ordning. Syftet var att diskutera
och analysera effektiva åtgärder och lagstifting med hänseende på vapen, kriminalitet och allmänhetens säkerhet.
FACE, som bjudits in som utomstående expert, underströk
vikten av att sikta på rätt mål för att effektivt bekämpa
vapenrelaterad brottslighet – och framförallt undvika försvårande byråkrati för laglydiga jägare.
Som ett dåligt exempel framhöll FACE bland annat
de orimligt långa handläggningstiderna för vapenlicenser i Sverige.
Vidare kritiserades Sverige för att inte fullt ut erkänna det
Europeiska vapenpasset. Som ett av få länder inom EU,
kräver Sverige kostsamma och tidskrävande importlicenser
för gästande jägare från andra EU-länder.
Johan Svalby

Blyseminarium och NJS-möte
Centrum för vilt- och fiskforskning (CFW) vid Statens lantbruksuniversitet (SLU) anordnade den 21 november ett
seminarium i Uppsala om miljö- och hälsoeffekter av bly i
ammunition.
Vid seminariet presenterades bland annat resultaten från
det gemensamma projekt som drivits av Jägareförbundet,
Livsmedelsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt
(SVA). Undertecknad, som ansvarar för blyfrågan inom
Jägareförbundet, höll ett av föredragen. Alla presentationer
kan hittas på CFW:s hemsida www. slu.se/cfw
Dagen innan seminariet hölls ett möte inom Nordisk
Jegersamvirke om bly med representanter från Norge, Sverige, Finland, Danmark och Åland.
Fredrik Widemo

Nordisk jaktlunch
i Europaparlamentet
Under parollen ”Sätt människor
först!” höll Svenska Jägareförbundet tillsammans med sina
systerorganisationer i Danmark,
Finland och Norge en lunch i
Bryssel den 4 november med
nordiska europaparlamentariker.
Från Sverige deltog C, FP, KD,
M, MP och S. Generalsekreterare
Bo Sköld talade om vikten av att
jaktbeslut fattas så nära medborgarna som möjligt.
Vargfrågan togs upp som ett
exempel på att detta behövs
i större utsträckning. Andra
viktiga frågor för nuvarande
mandatperiod som diskuterades
var jaktvapen och ammunition,
handel med sälprodukter och
behovet av flexibilitet i den EUlagstiftning som påverkar viltförvaltningen. Närvarande var
också Anders Grahn och undertecknad från Intressebevakning
och Juridik.
Johan Svalby
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socioekonomiska effekter av rovdjur
Den förra regeringen har gett ett utredningsuppdrag till
forskaren Katarina Elofsson vid Statens lantbruksuniversitet
(SLU) där hon ska utreda de socioekonomiska effekterna av
rovdjur på landsbygds- och lantbruksföretag. Än en gång
har man bortsett från effekterna på jakten, förutom de
effekter som exempelvis finns på jaktturismföretag.
Gunnar Glöersen, Peter Eriksson och undertecknad har träffat utredaren för att diskutera innehållet i utredningen, men
det står klart att effekterna på rekreationsjakten i allt väsentligt inte ingår i uppdraget.
Jägareförbundet kommer att bistå utredaren med
data och kunskap. Vi verkar dock samtidigt för att
den nya regeringen ger ett tilläggsuppdrag, som
inte bara omfattar jaktnäringen utan även effekter
för enskilda jägare.
Fredrik Widemo

Möte med Skogsstyrelsen
om viltförvaltning
I början av november besökte
Skogsstyrelsen Öster Malma för
att diskutera bland annat frågor
om viltförvaltning och skogsskötsel. Besöket var ett av en stor
mängd som Skogsstyrelsen gör
hos företag och organisationer,
men nu planeras en regelbunden
avstämning mellan Jägareförbundet och Skogsstyrelsen. Vid
mötet framförde Daniel Ligné,
Ulf Sterler och undertecknad
bland annat att älgförvaltningen
ska vara ekosystembaserad,
vilket innebär att fodret ska förvaltas aktivt samtidigt som älgstammen regleras. Vidare framförde Jägareförbundet att vi inte
accepterar att fällavgifter går till
skade- eller foderinventeringar,
utan att skogliga inventeringar
måste täckas av markägarna.
Fredrik Widemo

Fortbildningsdagar
för jaktvårdskonsulenter
Den 25-26 november anordnades
fortbildningsdagar på Öster
Malma för Jägareförbundets
jaktvårdskonsulenter. Ämnen
som togs upp var jaktlagsutredningen samt det aktuella läget i
älgförvaltningen, etikprojektet
och rovdjursförvaltningen. Man
diskuterade också organisationsstruktur och det nya arbetssättet.
Fredrik Widemo
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Utbytesjakt mellan Norr och Söder
För andra året anordnar Jägareförbundet Södermanland och
Jägareförbundet Norrbotten utbytesjakt för ungdomar mellan 18 och 24 år. Den 31 oktober anlände fem förväntansfulla
grabbar tillsammans med sin ledare Daniel Pettersson till
Eskilstuna för att jaga vildsvin med fem ungdomar från Sörmland. Ungdomarna från Norrland hade aldrig sett vildsvin.
Fredagens jaktvärd och jaktledare var Lasse Pettersson från
Hägraortens jaktklubb. Första såten var tom på vildsvin, men
i andra såten steg spänningen då hundarna hördes driva
för fullt. Efter en stund small första skottet, i radion kom
”Gris påskjuten, ligger”. Det var Daniel som skjutit sitt första
vildsvin. Andra skottet kom staxt efter, i radion hördes ”Gris
påskjuten, går ifrån mig”. Eftersöksekipage tillkallades vilket
kunde konstatera att vildsvinet var oskadat. Eftersom skytten
hade kamera på pipan kunde vi senare se att skottet hamnade efter. Under middagen fick Daniel noga beskriva sin jakt
och sörmlandsungdomarna fick gå igenom sina erfarenheter
av vildsvinsjakt, kötthantering samt genomgång av trikinprov.
Lördagens jaktledare var Peter Tibblin, Hvargarn jaktlag.
Tillåtet vilt var vildsvin, kronhjort samt älg. Det blev upptag
direkt, men vildsvinen ville inte gå i pass. Plötsligt kom en
älgtjur i pass för Erik Åström (Norrbotten) och Jens Fryxell
(Sörmland). Erik sade: ”Skjut du! Jag har inte kommit hit för
att skjuta älg.” Perfekt för Jens som fick fälla sin första älg,
dock hjälpt med avfångst av sin norrländska kollega Andreas
Drugge. I nästa såte tog det inte lång stund innan upptag. Så
kom ett skott och rapport ”Gris påskjuten, går”. Sekunderna efter kom två snabba skott från passgrannen, Rickard
Lindqvist (Norrbotten), med rapporten ”Gris påskjuten, ligger. Måste vara den påskjutna då den haltade när den kom”.
Det visade sig sedan vara riktigt.
Klockan 19.58 gick tåget tillbaka till Luleå med fem glada jägare. ”Det här är den bästa jaktupplevelse vi varit med om.”
”Det här kommer vi att ha med oss resten av livet.” Under
dessa dygn har det skapats kontakter för framtiden och ryktet säger att man skapat en sida på Facebook. Nu väntar steg
två då de sörmländska ungdomarna åker upp till Arjeplogs
fjällnära skogar i januari med toppjakt på tjäder som mål.
Sören Drott och Daniel Pettersson

Möte om inventeringar
i Stockholms län
Den 19 november träffades
handläggare från länsstyrelsen,
tjänstemän från Skogsstyrelsen
och Jägareförbundet, samt ordföranden plus ytterligare en
representant från länets älgförvaltningsgrupper på länsstyrelsen
i Stockholm för att diskutera älgoch skogsinventeringar i länet.
Stor samsyn rådde när det gäller
finansieringen av ÄBIN, som nu
ska finansieras av skogsbruket
själva, samt att man när det gäller
älginventeringar satsar på spillningsinventeringar som den viktigaste metoden tillsammans med
älgobs, avskjutning och kalvslaktvikter.
Man kommer sikta på att få till
en plan för ett rullande schema
gällande spillningsinventeringar
i älgförvaltningsområdena så att
alla områden i länet får bra data
att bygga sin förvaltning på.
Per Zakariasson
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höjdpunkter
på Öster Malma
Helgen 22-23 november var det dags
för Öster Malmas
traditionella julmarknad. Det blev
rekord med cirka
6 000 besökare,
vilket är nästan
1 000 fler besökare
än förra året.
Den 27 november
började också Öster
Malmas vilda julbord
som pågår torsdag–
söndag fram till 21
december. Onsdagar 3–17 december
kan man också äta
julbordslunch.
2014 är dock snart
slut och det är dags
att se fram emot
nästa. Öster Malma
Service AB ligger
långt framme i sin
planering och kan
redan nu tipsa om
några höjdpunkter
2015 (se bilden).
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