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Vargfrågan ska utredas – igen!
”En av de mest centrala frågorna kring
regeringens agerande i vargfrågan rör
timing. Precis efter att Sverige genomfört en välplanerad och framgångsrik
licensjakt på varg, precis efter att Kammarrätten har sagt att reglerna stämmer
med EU-rätten, precis efter att Högsta
Förvaltningsdomstolen meddelat att den
ska slutligt avgöra frågan, precis när
landsbygdsbefolkningen började få tilltro till systemet, precis när alla trodde
att den mest polariserade miljöfrågan
var på väg att lösas – då vill regeringen
börja utreda frågan på nytt. Och detta
ska göras samtidigt som regeringen
konstaterar att vargens status blivit så
mycket bättre att den flyttas nedåt på
rödlistan för 2015.”
Så inleder Jägareförbundets ordförande Björn
Sprängare och generalsekreterare Bo Sköld en
debattartikel där de bemöter ministrarna Buchts
och Romsons inlägg på SvD Brännpunkt där de
föreslår att vargfrågan utreds på nytt.
Vargjakten hade knappt avslutats när vargfrågan
åter hamnade i fokus. Onsdagen den 4 februari
publicerade Svenska Dagbladet en debattartikel
där landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (s) och
miljöminister Åsa Romson (MP) skriver att de vill
utreda flera delar av vargförvaltningen.
– Tre gånger har riksdagen beslutat i frågan.
Behövs det verkligen mer utredningar? Det här
skapar bara osäkerhet och otydlighet, sade Torbjörn Lövbom, ordförande i Jägareförbundets
rovdjursråd.
– Det är fullständigt förödande när man återigen
skapar oro och osäkerhet hos landsbygdsbefolkningen, nu när vi äntligen kommit igång med
något som fungerar. Det är beklämmande att ett
stort parti som Socialdemokraterna lägger sig

platt för ett litet parti som nästan har en religiös
övertygelse att all jakt är av ondo, sade förre
landsbygdsminister Eskil Erlandsson (c).
Torsdagen den 5 februari mötte landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och miljöminister Åsa
Romson media. Där framkom bland annat att
regeringen vill ha en ny översyn av det i vargfrågan synnerligen centrala begreppet gynnsam
bevarandestatus.
På söndag den 8 februari debatterades vargfrågan i SVT:s program Agenda. Anders W Jonsson, vice ordförande för Centerpartiet, kallade
beslutet om en ny vargutredningen för ”ett
lågvattenmärke i svensk politik”.
– Man väljer att utreda vargen för fjärde gången,
trots att den svenska vargstammen är den mest
kartlagda vi har i hela Europa. Vi lägger ner mer
pengar på att kartlägga de svenska vargarna än
på att kartlägga sjukdomar bland svenska barn.  
Åsa Romson försvarade utredningen med att
det kommit nya forskningsrapporter sedan riksdagen fattade beslut om en ny rovdjurspolitik för
drygt ett år sedan.
Måndag 9 februari så svarade Jägareförbundet
med en egen debattartikel. Den avslutas:
”Svenska Jägareförbundet är inte berett
att medverka till att riva ner ett påbörjat
system som visar potential att fungera
i praktiken och börja om från början.
Det har tagit över tio år att komma till
dagens situation. Nya utredningar i detta
läge kommer bara att skapa otydlighet,
osäkerhet och minska tilltron till demokratin. Regeringen måste ompröva
om detta verkligen är den bästa vägen
framåt. För förslagen pekar åt rakt motsatt håll. ”
Läs båda debattartiklarna och övriga kommentarer på Svensk jakts hemsida.
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Jaktlagsutredningen läggs ned
Jaktlagutredningen läggs ner. Beslutet fattades den 5 februari
på regeringens sammanträde. Jaktlagsutredningen har pågått
sedan januari 2013. Två delbetänkanden har lämnats av utredaren till regeringen. Det första rörde myndighetsansvaret för
jakt- och viltförvaltningsfrågor i landet och det andra delbetänkandet behandlade ett antal sakfrågor i vildsvinsförvaltningen,
bland annat utfodring och hantering av åtelkameror.
Jägareförbundet delar regeringens åsikt att det inte är nödvändigt att göra om hela vår jaktlagstiftning från grunden. Vi får
inte glömma bort att dagens lagstiftning bidragit till växande
viltstammar, en viltförvaltning i världsklass med en etisk och
säker jakt.
Det finns dock fortfarande ett antal viktiga sakfrågor
att reda ut och besluta om för regeringen. Främst
gäller det fjälljakten och de frågor som är relaterade
till denna, lagstiftningen och reglerna i viltvårdsområdena, samt jakten på allmänt vatten. Även förenklingar och tydliggöranden i hantering av kameror för
viltförvaltningen är nödvändiga. Det finns ett behov
att regeringen hanterar dessa frågor skyndsamt för att
skapa tydlighet och rätt förutsättningar.
Jägareförbundet anser också att det är mycket viktigt att fullfölja jaktlagsutredningens första delbetänkande. Det behövs en
nystart, nya kompetenser och ökat förtroende kring viltförvaltningen i Sverige. En ny myndighet kan vara ett första steg som
behövs för att komma fram till en decentraliserad och effektiv
viltförvaltning.
Bo Sköld

Årsstämma i Örebro 2016
Jägareförbundets årsstämma 2015 är en så kallad arbetsstämma
och genomförs på Öster Malma den 30-31 maj utan externa
gäster. Förbundsstyrelsen beslutade på mötet den 13 februari
att stämman 2016 kommer att äga rum 4-5 juni i Örebro, där
såväl externa gäster som möjlighet till medföljande kommer att
finnas.
Åke Granström

Lyssna på Sprängare
om vargjakt och
jaktlagsutredning
Det händer mycket inom jakten. I närtid har vi haft en väl
genomförd licensjakt på varg
och nyligen lade regeringen
ned Jaktlagsutredningen.
På Jägareförbundets
hemsida kan du lyssna
på ordförande Björn
Sprängare när han analyserar dessa frågor och
beskriver vad Jägareförbundet har gjort.
http://jagareforbundet.
se/aktuellt/forbundsnyheter/2015/02/sprangare-omvargjakt-och-jaktlagsutredning/

Vargsymposiet
i Vålådalen
Den 9-11 mars är det dags för
Vargsymposiet i Vålådalen.
Bland föreläsarna kan nämnas Daniel Ligné (Vargens
påverkan på jakten och landsbygden), Gunnar Glöersen
(Löshundsjakt – igår, idag och
i andra länder) samt Jonas
Kindberg (Björnar och förvaltning med fokus på björnstammens utveckling). Läs mer på
www.vargsymposiet.se
Christina Nilson-Dag
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Jägarnas pengar
till Naturskyddsföreningen
I januari beslutade regeringen att
ge Naturskyddsföreningen 425 000
kronor för att de under förra året
arbetat med att skydda pilgrimsfalk och vitryggig hackspett. Men
pengarna tas inte av skattemedel.
Istället är det jägarna som får betala kalaset genom Viltvårdsfonden.

Ledar- och medarbetarutbildning avslutad
Som en del i arbetet med att göra Jägareförbundet till en
mer attraktiv och effektiv organisation har 14 anställda
gått en ledar- och medarbetarutbildning. Tisdagen den 3
februari avslutades utbildningen. Från vänster Elias Turesson, Jenny Kenneman, Ola Wälimaa, Maria Lundgren, Per
Zakariasson, Ulrika Jakobsson, Mervi Sandqvist, Karl-Johan
Brindbergs, Fredrik Widemo, Fredrik Dahl, Martin Källberg,
Hans Johansson. Saknas på bilden gör Magnus Hansson och
Mikael Karlsson.
Text och foto: Magnus Rydholm

Kurs i Mediaträning
Nu finns chansen att gå en endagarskurs i Mediaträning på
Öster Malma. Kursen innehåller frågeställningar som: Hur
tänker journalister/media? Hur vi formulerar tydliga budskap? Hur vi kan öka närvaron i media? Tillfälle ges också
till intervjuträning framför kamera.
Onsdagen den 29 april hålls kurs för medarbetare i Svenska
Jägareförbundet. Lördag 11 april eller fredag 29 maj hålls
kurs för förtroendevalda. Kursledare är Johan Hasslow,
Magnus Rydholm och undertecknad. Anmälan görs snarast till anmalan@jagareforbundet.se Mer information om
kursen ges av christina.nilson-dag@jagareforbundet.se
Christina Nilson-Dag

Jägareförbundets riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné anser att
det är bra att hotade arter skyddas,
men att det inte ska vara jägarna
som betalar för Naturskyddsföreningens naturvård. Om regeringen
vill anslå pengar till det får man
ta det från det allmänna, det vill
säga av skattemedel. Han tycker
också det är anmärkningsvärt att
utbetalningen sker retroaktivt. ”Att
regeringen kastar pengar efter
Naturskyddsföreningen för något
de gjorde förra året är märkligt
och vad jag vet långt ifrån vanligt
förekommande.”
Hur jägarnas pengar i Viltvårdsfonden används har varit omdiskuterat tidigare, just på grund av
att det utgått stöd till udda projekt
utan direkt koppling till jakt och
viltvård. Daniel Ligné är orolig
över utvecklingen: ”Med tanke på
vad Åsa Romson sagt de senaste
dagarna om ökade satsningar
på naturvård i allmänhet och på
vargar i synnerhet, finns det anledning att fundera på om också det
ska betalas med jägarpengar.”
Jan Henricson
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naturvårdsvergets utvärdering
av den nya älgförvaltningen
Naturvårdsverket har nu avrapporterat sitt
regeringsuppdrag om utvärdering av den nya
älgförvaltningen. Den övergripande bilden är försiktigt positiv, förvaltningen går åt rätt håll och
har blivit mer ekosystembaserad, adaptiv och
lokalt förankrad. Utvärderingen har dock identifierat några områden som behöver utvecklas.
• Förvaltningen ska i princip vara självfinansierad och systemet kostnadseffektivt, något som
inte uppnåtts. Kostnaderna i älgförvaltningen
har ökat rejält, inte minst beroende på att länsstyrelserna har tagit ut mer för sina administrativa kostnader än tidigare. En långsiktig och
stabil finansering efterfrågas, gärna med öronmärkta medel.
• Kunskap är avgörande för att samverkan och
förankring inom älgförvaltningen ska fungera
och utredningen anser därför att det behövs
ökade utbildningsinsatser. Utredarna föreslår
även att frågor kring ett samlat IT-system för
älgförvaltningen bör utredas.
• Utvärderingen visar också på att rollfördelningen mellan länsstyrelserna och älgförvaltningsgrupperna är otydlig och behöver ses över. Utredarna konstaterar att markägarnas utslagsröst i
älgförvaltningsgruppen skapar risk för konflikter
och därmed inte ger särskilt goda förutsättningar
för samverkan.
Naturvårdsverket har ännu inte tagit
ställning till hur man ska hantera utredningen. Man konstaterar att det finns
delar i förvaltningen som behöver ”ses
över” eller ”åtgärdas”. Det innebär
att man antagligen behöver förändra
föreskrifterna.

Då dessa föreskrifter också berör jakten på kronhjort i kronskötselområden, som just nu utreds
av Naturvårdsverket, finns möjligheten att man
inväntar den översynen innan man definitivt ändrar hela föreskriften. Om man väljer att invänta
resultatet av kronutredningen kommer man inte
hinna ändra i föreskrifterna inför höstens älgjakt.
För att garantera en snabb och medlemsnära
hantering av processen att ta fram nya föreskrifter har förbundsstyrelsen utsett en styrgrupp för
detta arbete. Styrgruppen består av Peter Eriksson från norr, Lennart Johannesson från mitt och
Folke Fagerlund från syd.
Daniel Ligné
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Finansiering klar för ÄBIN

Projekt fjällgås

Under 2015 kommer det att genomföras älgbetesinventeringar, ÄBIN, med en ny form av
finansiering. LRF Skogsägarna, Skogsindustrierna, Bergvik Skog och Sveaskog har enats om
en finansieringsmodell. En avgift på 13 öre tas
ut för varje avverkad kubikmeter. En projektgrupp tar fram underlag för årets inventeringar och gör en upphandling av inventeringstjänster, med de insamlade pengarna från
avverkningarna. Skogsstyrelsen sammanställer
och analyserar inventeringsresultaten.

Arbetet med utsättningar av
fjällgäss för att förstärka den
vilda populationen under 2014
har gett mycket intressant
information och ett ökat hopp
för Projekt Fjällgås. Av de 54
unga fjällgäss som sattes ut
2014 har inte mindre än 41
(76%) setts under flyttning eller
övervintring. Om ens hälften av
dessa fåglar återvänder för att
häcka i Sverige innebär detta en
mycket stort lyft för den vilda
populationen.

Tidigare dellösningar för finansiering av ÄBIN,
som framför allt använts i den norra delen av Sverige, kommer
fortsatt att användas. Detta för att så stor del av landets areal
ska kunna inventeras årligen.
Jägareförbundet tycker det är bra att det tagits fram en finansiering av ÄBIN från skogsägarna. Men förbundet vänder sig
bestämt mot att man fortsätter ta medel från älgvårdsfonden
till ÄBIN, i de län där det förekommer. Jägarna ska finansiera
älginventeringar och skogsägarna skogsinventeringar.
Svensk Jakt

"Skogsstyrelsen kastar grus i älgförvaltningen"
Jägareförbundet ser det som en självklarhet att landets länsstyrelser och viltförvaltningsdelegationer respekterar och
accepterar den modell som skogsbruket presenterade så sent
som för mindre än ett år sedan.
Låt jägarnas pengar i länens älgfonder gå till älgförvaltningen och inte till de inventeringar om skogens
tillstånd som ÄBIN är en del av!
Det menar ordförande i Jägareförbundets tre länsföreningar i
norr som nu ryter till i en gemensam skrivelse. Läs hela skrivelsen på: http://jagareforbundet.se/norr/norrbottens-lan/
jagareforbundet-norrbotten/nyheter-norrbotten/2015/02/
skogsstyrelsen-kastar-grus-i-algforvaltningen/

De politiska stridigheterna
kring bevarandearbete kring
fjällgås i Europa har blossat upp
på nytt. Den utlösande faktorn
har varit projektets försök att få
skriva en ansökan om EU-Life
projekt och att det internationella åtgärdsprogrammet för
artens ska revideras. All denna
osäkerhet har också fått till
följd att Naturvårdsverket inte
vågar stötta projektets ambition
att söka EU-medel i dagsläget.
Niklas Liljebäck

Nyhetsbrev 29
27 februari 2015

Stor, stark
och omtyckt

sid 6/14

Foto: Malou Kjellsson

Förenklingar i föreskrifter, tack vare förbundet

Foto: Göran Ekström

Jordbruksverket har valt att införa ett antal förenklingar i
regelverket runt det som kallas biprodukter vid slakt.
De tidigare krångliga reglerna har fått kritik. Jägareförbundet har påpekat problemen, via ett antal skrivelser. Syftet
har varit att uppmärksamma Jordbruksverket på byråkratin
och få till stånd förändringar som underlättar för jägarna.
Resultatet har blivit fyra tydliga förenklingar,
regler som gäller från och med 1 februari.
Den första ändringen gäller blod som används för spårträning till eftersök. ”Blod som var livsmedel fram till att
det lämnats ut till mottagaren får användas för träning
och bedömning av hund i eftersök. Du behöver inte längre
registrera dig eller ha tillstånd för användning.” De andra
ändringarna gäller biprodukter från slakt vid vilthateringsanläggningar, troféer och andra prepareringar av djur samt
att vilda djur får stödutfodras och lockas i samband med
jakt med vissa typer av biprodukter från slakt
Läs de nya reglerna på: http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/produkterfrandjur/nyaregler.4.174c24d814
add5946048c05e.html
Daniel Ligné

Åtgärdsprogram hotade vadare
Naturvårdsverket har låtit ta fram ett åtgärdsprogram för
hotade vadare, som tar upp olika skötselmetoder som
behövs för att gynna hotade vadare på strandängar. Framför allt är det brushane och rödspov som är målarterna för
åtgärdsprogrammet.
Predatorkontroll är en av de åtgärder som lyfts
fram som betydelsefull.
Åtgärdsprogrammet diskuterades vid ett seminarium i
Kalmar den 25 februari. Jägareförbundet representerades
bland annat av undertecknad, som varit med och tagit fram
åtgärdsprogrammet och forskat på de här frågorna.
Fredrik Widemo

avslutad Insamling
av rävspillning
Insamlingen av rävspillning åt
SVA och Jordbruksverket är nu
avslutad och SVA vill inte ha in fler
prover. Totalt samlades ungefär
3 000 prover in, vilket innebär att
vi inte nådde målet på 4 000 prover. Totalt hittades tre prover med
ägg från rävens dvärgbandmask i
undersökningen. Jägareförbundet
diskuterar nu med SVA hur en
eventuell framtida uppföljning bör
läggas upp, och hur nätverket med
viltprovtagare bäst kan utnyttjas.
Fredrik Widemo

Jägareförbundet
på jaktkryssning
Den 20-21 mars deltar Jägareförbundet i den så kallade Jaktkryssningen. Förbundet har en monter
på plats ombord på båten och
Jägareförbundet kommer bland
annat att prata jaktetik.
Daniel Ligné
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Förbud mot handel med sälprodukter
Ett orimligt kommissionsförslag om säl hotar det kustnära
fisket och hållbart nyttjande
Den 6 februari presenterade EU-kommissionen ett förslag till
revidering av EU:s sälhandelsförordning från 2009. Förslaget
innebär att det i framtiden ska det vara förbjudet att handla
med produkter från säl som skjutits i bland annat svenska
vatten. Samtidigt vet vi att skadorna på fisket ökar och det
behöver skjutas fler sälar. Kommissionen skriver i sitt förslag
att säljakten är viktig för fiskeförvaltningen men samtidigt
begränsar den möjligheten att ta tillvara sälen som en resurs.
Både svenska och europeiska jägar- och fiskeorganisationer
har uppvaktat kommissionen i flera omgångar i försök att få
till en revidering som möjliggjort fortsatt handel. Tyvärr har
inte den politiska viljan funnits i kommissionen.
Förslaget hanteras nu i Europaparlamentet och Rådet där förbundet tillsammans med den Europeiska jägarfederationen
FACE arbetar intensivt för att stoppa förslaget och hitta en
hållbar lösning som fortsatt tillåter handel.
Johan Svalby

Med fokus
på kärnuppgifterna
Inrikesminister Anders Ygeman
har den 13 februari emottagit
utredningsbetänkandet ”Med
fokus på kärnuppgifterna - En angelägen anpassning av Polismyndighetens uppgifter på djurområdet (SOU 2015:3)”.
Förslagen i utredningen skulle
innebära att polisen får färre
uppgifter på djurområdet för att
kunna arbeta mer effektivt och
med högre kvalitet i sin kärnverksamhet, det vill säga att upprätthålla allmän ordning och säkerhet
samt bekämpa brott. Inom jaktens
område föreslås inga förändringar
utan det rör främst djurskyddslagstiftningen. Vad gäller tillsyn över
hundar och katter föreslås dock
Polismyndighetens uppgifter tas
över av länsstyrelserna.
Ola Wälimaa

Lämnar EU:s rovdjursplattform
Jordbrukarnas europeiska samarbetsorganisation CopaCogeca, där LRF är medlem, lämnar rovdjurssamarbetet
inom EU:s rovdjursplattform. Detta eftersom arbetet mest
varit inriktat på bevarande av rovdjur, inte på att hitta lösningar i konflikterna mellan de agrara näringarna och rovdjuren.
Genom FACE, den europeiska jägarorganisationen, är även
Svenska Jägareförbundet med i EU:s rovdjursplattform.
Copa-Cogecas utträde visar dock att EU-kommissionen inte
alls förstår de konflikter som skapas genom de stora rovdjuren. De stora rovdjurens ökning kan kallas en natursuccé,
men det innebär även att policy och förvaltning måste anpassa sig till det och inte fortsätta utgå från hur situationen var
när habitatdirektivet skrevs.
Anders Grahn

Möte med kennelklubben
och Jakthundklubbarna
Den 10-11 april arrangerar Jägareförbundet tillsammans med SKK
en årlig konferens för alla jakthundklubbar. Temat för året är
Jägareförbundets hundverksamhet
och bland annat vad som händer
med eftersöks- samt hägntestverksamheten. Även jaktproven och
annan testverksamhet samt etik
ska diskuteras.
Daniel Ligné
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Nationell samling för
förbundets delegater
Den 24-25 april samlas Jägareförbundets alla representanter i länens viltförvaltningsdelegationer.
Många delegationer har nu påbörjat en ny ”mandatperiod” vilket
innebär att förbundet har en del
nya representanter.

Kronviltet i fokus
Kronviltet har kommit i fokus under den senaste månaden.
Dels genom att Naturvårdsverket upplyser om att de ska
göra en analys av föreskrifterna om kronhjortsskötselområden, dels genom en debatt om jakt på kronvilt i Dagens
Nyheter.
Den 8 februari publicerades ett inlägg på Dagens Nyheter
med rubriken ”Fri jakt på svensk kronhjort vore förödande
och skulle utarma landskapet”. Skribent var Carl-Gustaf
Thulin på Centrum för vilt- och fiskforskning. Den 11 februari publicerades en replik från Svenska Jägareförbundet,
skriven av undertecknad och Fredrik Widemo med rubriken
”Kronhjorten orsakar sällan skador”. Debattinläggen kan
du läsa på: http://www.dn.se/debatt/repliker/kronhjortenorsakar-sallan-skador/ och http://www.dn.se/debatt/fri-jaktpa-svensk-kronhjort-vore-forodande-och-skulle-utarmalandskapet/
När det gäller Naturvårdsverket så ska deras uppdrag redovisas till näringsdepartementet senast den 30 september.
Översynen ska omfatta hur föreskrifterna tillämpas av länsstyrelserna samt förslag till åtgärder där så behövs. Syftet
sägs vara att öka samordningen med älgskötselområdena
samt förhindra uppkomst av för stora tätheter av kronhjort
för att minska skador på skog och gröda.
Daniel Ligné

Syftet med samlingen är främst
att ena synen på vad vi ska tycka
och hur vi ska driva våra frågor.
Rovdjursförvaltningen är nu starkt
regionaliserad vilket ställer nya
och högre krav på delegaterna
och älgfrågan går in i en ny fas
mot bakgrund av Naturvårdsverkets utredning av den nya älgförvaltningen.
Daniel Ligné

Jägareförbundet deltar
vid skid-VM i Falun
Deltagandet i tävlingsspåren kanske Kalla, Hellner och andra ska
sköta men i samband med SkidVM skedde en rad olika aktiviteter.
En av dessa var Youth Park där
barn- och ungdomsaktiviteter
genomfördes varje dag efter
huvudtävlingarnas avslutning.
Under två dagar marknadsförde
Jägareförbundet Falu jaktvårdskrets tillsammans med Studiefrämjandet Jägarskolan och lät
barn snickra holkar och visade
spännande saker från vilda lådan.
Hans Johansson
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Viltkött som resurs

Nya regler kring jakttroféer
Från 5 februari gäller nya regler för införsel av jakttroféer. För
troféjägaren gäller det att hålla sig à jour med vad som gäller för
just de arter man tänkt skjuta på jaktresan och ta med sig hem.
Importtillstånden kan ändras fyra gånger om året, så vad som
är tillåtet att importera kan snabbt ändras. De nya reglerna innebär också att jakttroféer från djur på B-listan bara får säljas
om en säljare kan bevisa att de funnits inom EU i minst två år.
Det som styr är CITES listor över hotade djurarter. Det finns en
A-lista med de mest skyddade och en B-lista med djur som haft
ett något lägre skydd. Jakttroféer från djur på A-listan får aldrig
säljas, vilket exempelvis kan drabba dödsbon. För arterna på
B-listan har tidigare bara behövts exporttillstånd från landet
där man varit på jaktresa. Men från 5 februari krävs nu både
export- och importtillstånd, som utfärdas av Jordbruksverket.
De arter som nu får strängare regler är B-listade
noshörningar, alltså sydlig trubbnoshörning, även
kallad vit noshörning, afrikansk elefant, flodhäst,
argalfår, lejon och isbjörn.

Hur ska fler konsumenter få
tillgång till svenskt viltkött?
Det är en av de frågor som forskarna Gunnar Malmfors och
Eva Wiklund ville ha svar på
när de skrev Naturvårdsverkets
rapport ”Viltkött som resurs”.
För att möta det ökande
intresset för att äta viltkött
föreslår forskarna att jägarna
borde sälja mer kött till de
vilthanteringsanläggningar
som finns runt om i landet. De
har också identifierat ett behov
av mer praktisk kunskap i tillvaratagande av viltköttet hos
jägarna för att höja kvaliteten
på köttet.

Argumentet är att ”Vi fortsätter att kämpa för att regering, riksdag och samhälle ska dela vår syn om en nationell vargstam på
max 150 djur, som inte är koncentrerade till några få mellansvenska län. Men om utvecklingen ska fortsätta i rätt riktning,
måste vi vara många och starka. För ju fler vi är, desto mer kan
vi påverka.” (citat från värvningsbrevet).

Rapporten, som Jägareförbundet är delfinansiär till, ger stöd
åt hur Jägareförbundet har
arbetat med viltkött under de
senaste åren. Exempelvis med
utbildningar i kötthantering
och filmer om såväl tillvaratagande och styckning av köttet.
Under 2014 drev förbundet
också ett projekt riktat mot
affärerna som säljer viltkött
där förbundet genomfört
utbildningar för köttansvariga
i handeln för att de ska kunna
förklara och ge kunderna
bättre kunskap om viltköttet,
bland annat tillagningsmetoder och recept.

Dessutom erbjuds de medlemskap ända till 30 juni 2016.
Nu håller vi tummarna för att många nygamla medlemmar
återvänder till oss.

Rapporten går att beställa eller
ladda ner som pdf på Naturvårdsverkets hemsida.

Bertil Lundvik

Värvningskampanj i varglänen
Nu pågår en värvningskampanj i de län där vargjakten genomfördes (Dalarna, Värmland och Örebro). Alla som varit medlemmar hos oss något av de tre senaste jaktåren, men inte i år, har
fått en avi.

Helena Schnackenburg

Christina Nilson-Dag
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nationella mål för JAQT 
16-17 januari hölls ett nationellt
möte med JAQT, Jägareförbundets
kvinnliga nätverk, med ett 30-tal
deltagare från länsföreningarna
från Norrbotten till Skåne. Syftet
med träffen var bland annat att
ta fram målformuleringar. Man
enades om tre mål:

Varginformation i Gnesta
Den 16 februari arrangerade Jägareförbundet Södermanland en informationskväll om varg i Gnesta. Drygt hundra
intresserade åhörare mötte upp. Kvällens huvudtalare var
Jägareförbundets rovdjursexpert Gunnar Glöersen som
berättade om vargens utveckling i landet och om sina egna
erfarenheter från årets vargjakt i Värmland.
Gunnar framhöll även möjligheten att jaga varg med hund
som ett alternativ vid dåliga spårningsförutsättningar.
Vargen spåras med hunden i band tills den stöts ur legan.
Vet inte vargen om att den är jagad av människor kan det
däremot gå illa för hunden. Det konstaterades att jägarkåren
har en pedagogisk utmaning att förklara för allmänheten
hur det kan vara ett problem att vargen tar hundar vid jakt
om vi själva släpper dem när vi jagar. Det handlar således
om kontrollerade släpp på störda vargar.
Var det något som framhölls så var det möjligheten att jaga
över stora arealer oberoende av fastighets- eller jaktlagsgränser. För berörda älgskötselområden kanske detta är värt
att lyfta i ett tidigt skede och göra listor för ingående jaktlag
att de ställer sina marker till förfogande vid en eventuell
vargjakt.
Även representanter från länsstyrelsen i såväl Stockholms
län som Södermanlands län var närvarande. De berättade
bland annat att spårningarna inte är fullständiga men att
reviret ser ut att omfatta cirka 20 000 hektar med en kärna
norr om Gnesta på cirka 5 000 hektar. De har under sina
spårningar konstaterat att vargarna tagit ett antal mufflon,
kronvilt och älgar.
Anders Nilsson

• Rekryterat minst 1 000 nya
kvinnliga medlemmar till december 2016.
• Kvinnor ska ha minst lika högt
”nöjd medlems-index” som män
till december 2016.
• Minst 20 procent av alla ledamöter i styrelser, samt instruktörer och ledare ska vara kvinnor till
december 2016. (Det finns ingen
målsättning om kvotering utan
målet ska nås genom kompetens.)
Under länsordförandekonferensen
den 13-14 februari förankrades
de nationella målen hos länsordförandena. All verksamhet inom
JAQT ska leda mot att uppfylla de
tre målen.
Magnus Rydholm

Utskick av medlemskort
Under våren, när det inte tillkommer så många nya medlemmar,
skickas medlemskortet bara ut
varannan vecka. Det betyder att
det i värsta fall kan dröja nästan
fyra veckor innan kortet landar
hos den nya medlemmen.
Helena Schnackenburg
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Träff med ansvariga
för Medlem/Marknad
Den 20-21 februari träffades
länsansvariga för arbetet med
medlems- och marknadsfrågor på
Öster Malma. Ett välbesökt möte
där många kontakter knöts både
mellan länen och mellan förtroendevalda och tjänstemän.

Stoppa diskrimineringen!
Svensk Jakt har i flera artiklar skrivit om rullstolsburne
jägaren Conny Lundmark från Norrbotten som inte fick
dispens för att med hjälp av terrängfordon jaga samma vilt
som gående personer. Enligt lagen får han som handikappad med fyrhjuling bara jaga sju viltarter. Ska han jaga fler
viltarter, till exempel fågel och hare måste han söka dispens.
Länsstyrelsen i Norrbotten sade nej till Connys dispensansökan. I andra län, till exempel Örebro, resonerar länsstyrelsen på ett annat sätt och ger dispens.
Mikael Samuelsson, ordförande för Jägareförbundet i Norrbotten, är mycket upprörd över situationen och att lagen
tolkas olika.
”Jägareförbundet Norrbotten kräver nu att landshövdingen Sven-Erik Österberg stoppar denna
diskriminering av exempelvis rullstolsburna jägare
och skyndsamt ger dispens.”
Rikard Södergren är engagerad i Jägareförbundets projekt
Jakt för alla. Han tycker inte att länsstyrelserna ska sitta på
avgörandet. Idag får en funktionshindrad jägare dispens
länsvis, eller till och med endast för jaktområdet. ”Samma
regler ska gälla för alla jägare och är du funktionshindrad
ska du kunna jaga enligt jakttidtabellen. Allt annat är bara
dumheter.”
Lars-Henrik Andersson

Att behålla och värva nya medlemmar var förstås den stora
frågan. Mycket tid lades på att
diskutera vad vi på krets-, länsoch tjänstemannanivå kan erbjuda
nya jägare, jägare som inte är
medlemmar och trogna medlemmar. Arbetsfördelningen mellan
förtroende- och tjänstemännen
diskuterades också.
Detta var första mötet i sitt slag
och tanken är att förbundet ska
använda sina resurser på effektivast möjliga sätt för att nå största
medlemsnytta och värva nya
medlemmar.
Helena Schnackenburg

skicka material
till nyhetsbrevet!
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.
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Ingen fransk hjärtmask
hos skånska hundar

John Nilsson, Fredrik Ustrup och Fredrik Jonsson tränar på att mäta
horn från råbock under utbildningsdagen i Kristianstad.

Nya trofémätare i Syd
Region syd genomförde med undertecknad som utbildare
en utbildning för nya trofémätare inom regionen. Det utbildades sex nya mätare för troféer från älg, rådjur, vildsvin,
mufflon och skallar. Utbildningen genomfördes i ganska
högt tempo men med högt i tak. Många frågor och diskussioner om mätningsprinciper och värderingar avlöste varandra. Mätarna är hemmahörande i Halland, Fredrik Jonsson
( jaktvårdskonsulent) och Roland Werdien, i Kalmar Fredrik
Ustrup (jaktvårdskonsulent) och Daniel Karlsson, i Blekinge
John Nilsson och i Jönköping Jesper Einarsson ( jaktvårdskonsulent).
Text och Foto: Fredrik Jönsson

KONSTEN ATT Locka räv
Under vårvintern har Jägareförbundet Syd erbjudit kurser
i den ädla konsten att jaga räv med lockpipa på ett antal
orter. Kurserna har i stort varit fulltecknade. Några kurstillfällen återstår dock, i Eksjö den 13 mars och i Boxholm den
14 mars. Missa inte tillfället! Kursen innehåller moment
som till exempel förmågan att nyttja terrängen och kända
viltväxlar, använda rätt utrustning, ta hänsyn till vind och
vittring, med mera.
Fredrik Jönsson

Det har inte hittats fransk
hjärtmask i den undersökning av skånska jakthundar
som gjorts under 2014, trots
närheten till Köpenhamnsområdet där masken finns i
relativt stor omfattning. Fanny
Mauritzson är veterinär i
Helsingborg och som en del
i hennes specialistutbildning
inom hundens och kattens sjukdomar skriver hon ett specialarbete om fransk hjärtmask.
I undersökningen letade man
också efter lungmask, som är
vanlig hos räv, men fann heller
inga sådana. Däremot hade elva
hundar spolmask och fyra hakmask. Enstaka fall av encelliga
parasiter hittades också.
Trots att 20,5 procent av hundarna hade någon slags inälvsparasit så anser inte Fanny
Mauritzson att jakthundsägarna
ska avmaska sina hundar oftare. Dock rekommenderar hon
att man efter jaktsäsongen kan
lämna in ett avföringsprov från
hunden till sin veterinär och få
det analyserat. På så vis undviks avmaskning i onödan.
Mer om fransk hjärtmask går
att läsa på SVA:s hemsida:
http://www.sva.se/sv/Djurhalsa1/Vilda-djur/Viltsjukdomar/
Fransk_hjartmask/
Marie Gadolin
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Viltexperter delar
kunskaper med jägare

Säl- och säljaktsutbildning

Nya kunskaper, diskussioner
och föreläsningar av högsta
klass kan sydsvenska jägare
förvänta sig när Jägareförbundet Syd under våren
arrangerar temadagar med
kronvilt, rådjur samt lo och
varg i fokus.
Jägareförbundet Syd har
lyckats locka Sveriges
ledande viltforskare till
tre temadagar som ska
genomföras i Jägareförbundets lokaler i Kristianstad.
6 mars kommer Anders
Jarnemo för att dela med sig
av sin kunskap om kronviltet. 23 mars är det viltforskaren Petter Kjellanders tur att berika jägarnas kunskaper
om vårt lilla högvilt – rådjuret. 10 april får jägarna möta
lo- och vargforskaren Olof Liberg när han bidrar med sina
erfarenheter av dessa djur.
– Att få hit dessa experter känns både spännande och roligt. Jag tror att det kan bli mycket givande för jägarna att få
tillbringa en hel dag med en forskare där vi koncentrerar
oss på ett vilt, säger jaktvårdskonsulent Fredrik Jönsson som
tagit initiativ till temadagarna.
Fredrik Jönsson hoppas nu att jägarna tar tillfället i akt och
kommer för att fördjupa sina kunskaper. Deltagarantalet
är begränsat till 30 personer på grund av lokalens storlek,
men också för att alla ska känna att de får utrymme att ställa
frågor och delta i diskussionerna som säkert kommer att
uppstå. En seminariedag kostar 595 kronor. I priset ingår
lunch, fika och kursdokumentation. Anmälan kan göras till
vo9@jagareförbundet.se senast två veckor innan seminariedagen. Först till kvarn gäller.
Jan Henricson

– Intresset för säl tycks just nu vara
stort, säger Mats Nying i Blekinge
Sjöjaktvårdsförening. Mats drog
igång arbetet med att planera
för en säljaktsutbildning hemma
i Gunnlatorp för någon månad
sedan efter att han fått förslaget av
Eva Lilja. Han fick snabb respons
från intresserade medlemmar i
föreningen. Och tog med en säls
fart i vattnet kontakt med SvenGunnar Lunneryd. "Skoj, jag kommer!" blev det enkla och snabba
svaret av Lunneryd.
Kursen i Gunnlatorp genomförs
den 18 april och med max 15
deltagare. På programmet står allt
från artkunskap till skytte på säl.
Instruktören John Nilsson håller i
skyttemomenten.
Att Nying har rätt i att det just nu
är stort intresse vittnar samtalen
om från både ost- och västsidan. Vi
har dragit igång förberedelserna
för fler kurser om säl och säljakt!
Inbjudningar kommer men vill du
vara säker på en plats – hör av dig
till något av kontoren i Jägareförbundet region Syd.
Fredrik Jönsson
Foto: Niklas Liljebäck
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Europaparlamentets Jaktintergrupp höll möte

Personalmöte på Skedhult

Den 12 februari höll Europaparlamentets Jaktintergrupp sitt
första konstituerande möte för mandatperioden 2014-2019.

Region Syd hade personalmöte
på Skedhult den 18 februari.
Gunnar Glöersen var inbjuden
att föreläsa om rovdjur. Gunnar
presenterade en historisk återblick
och visade på olika sårbarhetsanalyser och andra vetenskapliga
beräkningar på vargstammen och
hur föränderlig resultaten kan bli
när dessa tolkas. Gunnar tog också
upp skyddsjakt efter varg och
svårigheter med berörda myndigheter samt berättade om årets
vargjakt. Personalen i region syd
ställde många frågor till Gunnar
under hans anförande och vill
tacka Gunnar för en mycket bra
föreläsning!

Den tyske kristdemokraten Karl-Heinz Florenz valdes till
intergruppens ordförande och tre viceordförande valdes,
dansken Bendt Bendtsen (konservativ), italienskan Renata
Briano (socialist) och britten James Nicholson (konservativ).
Annie Schreijer-Pierik (konservativ) från Nederländerna
valdes till generalsekreterare.
Jaktintergruppen, vars officiella namn är Intergruppen
för biologisk mångfald, jakt
och landsbygd, antog även
ett arbetsprogram för 2015.
Programmet innehåller bland
annat diskussioner om ett
förenklat EU-regelverk för djurskydd (”Djurvälfärdslagen”),
vargförvaltning i harmoni med
landsbygdens behov, kommissionens utvärdering av fågeloch habitatdirektiven (REFIT),
en översyn av EU:s vapenlagstifting, handel med sälprodukter samt regler för import och export av jakttroféer.
Sedan 1985 har Jaktintergruppen utgjort en viktig mötesplats
för beslutsfattare och jägar- och landsbygdsorganisationer för
att diskutera aktuella jakt- och landsbygdsrelaterade ämnen
som kommer upp på EU-nivå. Jaktintergruppen har som
ledande princip att jaktbeslut ska fattas så nära medborgarna
som möjligt, vilket i praktiken innebär att en stor del av dess
aktivitet består i att undvika likriktning och toppstyrning av
jakten i Europa och istället söka föra ner beslutsfattande på
nationell och regional nivå.
Från Sverige sitter centerpartiet, folkpartiet, moderaterna
och socialdemokraterna med i Jaktintergruppen. Den Europeiska jägarfederationen FACE utgör Jaktintergruppens sekretariat för samordning och mötesplanering.
Johan Svalby

Fredrik Jonsson

Länskommunikatörsträff
i Region Mitt
Den 13 februari träffades länsföreningarnas kommunikatörer
i Region Mitt. Syftet med träffen
var att stämma av hur 2014 års
arbete fortgått samt att gå igenom
verksamhetsplanerna för 2015.
Alla deltagare var väl införstådda
med det viktiga arbetet med intern
samt extern kommunikation som
har och ska göras. Summa summarum kan sägas att 2014 var ett bra
år med tanke på uppstart under
ett redan ”liggande” verksamhetsår och under 2015 finns alla
möjligheter att jobba framåt.
Per Zakariasson

