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Stor, stark och omtyckt
Ny jaktmyndighet – och starkt stöd för förbundet
Torsdagen den 19 mars klubbade miljö- och jordbruksutskottet
sitt förslag till riksdagen, som innebär att utskottet vill att det
bildas en ny jaktmyndighet. Torsdagen den 26 mars röstade
riksdagen i enlighet med utskottets förslag (Läs mer om torsdagens jaktdebatt i riksdagen på Svensk Jakts hemsida).
I betänkandet uttrycks också ett starkt stöd för att Jägareförbundet ska ha ett fortsatt allmänt uppdrag. I jaktlagsutredningens delbetänkande föreslogs att den nya myndigheten till
vissa delar skulle finansieras genom Viltvårdsfonden. Därmed
var åtminstone delar av Jägareförbundets allmänna uppdrag
hotat. Men miljö- och jordbruksutskottet håller inte med utredaren utan uttalar att den nya myndigheten ska finansieras
genom att ansvar och resurser omfördelas från nuvarande
myndighetsstrukturer. Utskottet skriver att Jägareförbundets
arbete med allmänna uppdraget fungerar väl. Uppdraget utförs
på ett effektivt och ansvarsfullt sätt och är ett bra exempel på
ett gott samarbete mellan det civila samhället och mydigheten.
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Vargjakten upp i högsta
förvaltningsdomstolen
Frågan om hur och var man
ska kunna överklaga beslut
om licensjakt på varg har
gått vidare till högsta förvaltningsdomstolen. Jägareförbundet anser i sitt yttrande
att överklagan av kammarrättens beslut ska avslås och
att det inte ska begäras in
något förhandsavgörande
från EU-domstolen.
Anders Grahn

”Genom det allmänna uppdraget får staten tillgång
till Svenska Jägareförbundets nätverk och når därmed
ut till en stor del jägare på ett kostnadseffektivt sätt”,
skriver miljö- och jordbruksutskottet.
– Ett starkt uttalande och mycket positivt att Jägareförbundet
får ett så tydligt erkännande, kommenterar förbundets generalsekreterare Bo Sköld. Det är också bra att det klargörs att en
ny myndighet inte ska finansieras med jägarnas pengar i Viltvårdsfonden, utan via det allmänna. Svenska Jägareförbundet
är positivt inställd till en ny jakt- och viltmyndighet. Det behövs
en nystart för att klara av utmaningarna med viltförvaltningen.
Jan Henricson

Ska jaktlagsutredningen återupptas?
Miljö- och jordbruksutskottet vill att regeringen ska återuppta
jaktlagsutredningen. I ett tillkännagivande uppmanar utskottet
regeringen fortsätta utreda vissa frågor som rör jakt och viltvård, som till exempel samernas rätt att jaga, den så kallade
fjälljakten, jakt på allmänt vatten, jakt i Sveriges ekonomiska
zon, förvaltning av säl och jakt på kronhjort.
Anders Grahn

Viltappen i ny bok
Jägareförbundets Viltappen
framhålls som ett utmärkt
pedagogiskt exempel i en
kommande utbildningsbok.
Boken som har titeln ”Surfplattan som pedagogiskt
verktyg” ges inom kort ut på
förlaget Natur & Kultur och
planeras huvudsakligen användas i förskolan. Författare
är Elisabet Wahlström, förskolechef i Nacka kommun.
Markus Olsson
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Vilt och trafik i fokus
Den 8 maj anordnar Svenska
Jägareförbundet en träff för de
så kallade länsansvariga jägarna i
Nationella viltolycksrådet. Detta
möte har flera syften. Dels ger
det möjlighet att ”bena ut” hur
arbetet ska utvecklas, samordnas
och prioriteras. Dels får gruppen
utbyta erfarenheter, kunskaper
och information. Ett nog så viktigt
syfte är också att deltagarna lär
känna varandra bättre. Mötet sker
på Öster Malma och dagen därpå
deltar denna grupp på eftersöksseminariet (se artikel här bredvid).

Hur blir vi bättre på eftersök?
Inspiration och kunskap kan man som eftersöksjägare inte
få för mycket av. Svenska Jägareförbundet inbjuder därför
till ett seminarium om eftersök på Öster Malma lördagen den 9 maj. Dagen består av korta föreläsningspass
med avbrott i fält. Det blir även utrymme att ställa frågor
och umgås med likasinnade.

Markus Olsson

VIKTIG Mediaträning

På programmet står bland annat utbildning av eftersöksekipage, vanliga orsaker till att eftersök går snett, samt det
egna uppträdandets inverkan på eftersöks utgång. Anmälan
görs på eftersok@jagareforbundet.se Uppge namn och
adress. Priset är 400 kronor inklusive lunch och fika. För
eftersöksinstruktörer inom Svenska Jägareförbundet är seminariet kostnadsfritt. Program och mer information finns på:
http://jagareforbundet.se/jakten/eftersok2/

En inbjudan till Medieträning för
förtroendevalda skickades ut för
några veckor sedan. Två tillfällen
fanns att välja bland. Endast ett
fåtal är anmälda till den 29 maj,
dagen före förbundsstämman på
Öster Malma. Ingen är anmäld till
den 11 april. Så på grund av det
ringa intresset skjuts den sistnämnda kursen fram till i höst.

Eftersöksseminariet röner redan stort intresse. Anmälningar
kommer från alla delar av landet. Och de som anmäler sig
har uteslutande viktiga roller inom såväl Svenska Jägareförbundets eftersöksverksamhet som i egna och andras jaktlag.
Dessutom kommer seminariet filmas och i efterhand tillgängliggöras för än fler. Sammantaget leder detta sannolikt
till att vi i Svenska förbundet kan lyckas ännu bättre med
våra uppdrag och mål. Både när det gäller jaktetik samt att
minska trafikskadat vilts lidande.

Samtidigt vill jag framhålla det viktiga i att lära hur media tänker och
hur vi ska agera för att komma ut
med våra budskap på ett bra sätt i
det tuffa medielandskapet. Så jag
hoppas att inbjudan sprids till olika
nyckelpersoner och jaktvårdskretsar, så att vi vi får ännu fler kommunikativa förtroendevalda.

Markus Olsson

Christina Nilson-Dag
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Eftersöksutbildningen – årets kurssäsong

Viltspårkursen synliggjord

Då är säsongen för eftersöksutbildningar i full gång! Vår nya
teoretiska kurs har blivit ett uppskattat inslag i utbildningen.
Detta leder till att vi ökar såväl intresset som kunskapen om
eftersök – på bredden. Och det sker som en följd av denna
kursforms främsta styrka: hög tillgänglighet. En positiv
effekt är också att kännedomen om vår övriga eftersöksoch hundverksamhet ökar. Hög genomströmning på den
teoretiska delen leder med andra ord till stor efterfrågan på
vår praktiska kursdel. Därför är det viktigt att information
om dessa kurser enkelt kan hittas. Alltså en tydlig annonsering av de kurstillfällen som våra instruktörer inom eftersök
anordnar. Och bland den viktigaste kanalen är då våra länsoch kretshemsidor samt de regionala sidorna i Svensk Jakt.

Svenska Jägareförbundets län och
kretsar har sedan länge arrangerat
kurser i viltspår.

Markus Olsson

Våtmarksfondens jubileumskonferens
Nu är programmet klart för Våtmarksfondens jubileumskonferens den 19-20 maj på Christinehofs ekopark i Skåne.
Konferensen vänder sig till alla som är intresserade av våtmarksfrågor inom naturvårds- och markägarorganisationer,
skogs- och jordbruket samt myndigheter och politiker med
ansvar för våtmarksfrågor. I programmet ingår en exkursion
till projekt Fyleån och projekt Tullstorpsån. Hela programmet finns på www.vatmarksfonden.se Anmälan via mail på
info@vatmarksfonden.se senast den 15 april.
Hans von Essen

Nu finns denna kursverksamhet redovisad även på
jagareforbundet.se. Helt
enkelt för att ytterligare
synliggöra och skapa intresse för denna viktiga
verksamhet.
Välfungerande spårekipage är en
mycket viktig del i sökandet efter
vilt som lämnat platsen där de
påsköts under jakt eller påkördes i
trafiken.
Att spårträningen utförs på rätt
sätt och i stor mängd är vanligen
grundstenar för välfungerande
spårekipage. En viltspårkurs kan
då vara rätt väg att gå. Både för
att det leder till att spårträningen
faktiskt blir av och att den utförs
på rätt sätt. Kurstillfällen återfinns
på läns- och kretsnivå.
Markus Olsson
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Två framgångar för Jägareförbundet
I förra veckan fattades två olika beslut som båda påverkar
jakten. Först togs ett riksdagsbeslut som uppmanar regeringen att underlätta bruket av viltkameror. Sedan kom justitieutskottets betänkande som vill att handläggningstiderna
för vapenlicenser ska bli kortare. Båda är framgångar för
Svenska Jägareförbundet.
Riksdagen uppdrar nu åt regeringen att göra det enklare
för jägare att använda viltkameror. Det ska ske genom att
ta bort tillståndsplikten vid vissa tillfällen. Detta tycker
Jägareförbundet är mycket bra. Åtelkameror är ett viktigt
instrument för viltförvaltningen.
Den andra förändringen kommer från Justitieutskottet
som vill ha större fokus på polisens handläggningstider för
vapenlicenser. Utskottet vill se över reglerna för att underlätta för jägarna. Orimligt långa handläggningstider har gjort
det svårt för såväl jägare som vapenhandlare.
Förbundet har under lång tid drivit frågor som rör både
åtelkameror och handläggningstider och är därför mycket
nöjda med besluten.
Anders Grahn

Kretsarnas hemsidor nu mobilvänliga
Nu har också jaktvårdskretsarnas hemsidor övergått till
responsiv design, det vill säga att innehållet anpassar sig
efter om du surfar på mobil eller en surfplatta.
För kretsarnas del blev omställningen något mer märkbar
eftersom vänstermenyn på sidorna flyttades och istället
blev en högermeny. Detta gjordes av tekniska skäl för att
underlätta och minska kostnaderna. I övrigt fungerar alla
kretssidor i webbverktyget WordPress som vanligt.
Även Jägarbloggen blev i dagarna responsiv vilket innebär
att hela Jägareförbundets webbplats nu är surfvänlig för
plattor och mobiler.
Madeleine Lewander

Ny tjänst för
försvunna hundar
Saknar du en hund? Eller har
du hittat en hund? Då kan du
annonsera ut en efterlysning
kostnadsfritt i Jägareförbundets
nylanserade SOS Hundjouren.
Annonserna publiceras även
både SOS Hundjourens sidor på
Facebook och på Twitter.
Då och då händer det att våra
jakthundar kommer på avvägar
och inte riktigt hittar tillbaka till
sin förare. Hundar kan också
smita iväg eller försvinna på annat sätt. När det händer är det
viktigt att kunna göra en efterlysning som sprids på ett så bra sätt
som möjligt och framför allt i
sociala medier.
Vi hoppas att den här
funktionen hjälper till
så att vilsna hundar tas
om hand och kommer till
rätta snabbare. Tjänsten
är öppen för alla hundar
och gäller inte bara jakthundar.
Länk http://soshundjouren.se/
Madeleine Lewander
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lättare att få tillstånd
för instickspipor!

nya bilder på Dovvilt i bildbanken
Jägareförbundets bildbank fylls i dagarna på med nya fotografier på dov tagna av Hans Ring. Bilderna får användas i
all Jägareförbundets verksamhet där naturligtvis kretsarna
också är involverade. Reglerna gäller för alla bilder i Bildbanken. För alla som använder Bildbankens bilder är det
viktigt att tänka på att i alla sammanhang, alltid, ange fotografens namn i samband med publicering av bilden.
Nu är också ett bra tillfälle att titta igenom sina gamla bildspel en extra gång och fundera på om befintliga foton är
gamla och behöver bytas ut samt har rättigheter som håller.
Du hittar fotografierna på jagareforbundet.se/bildbanken
Logga in med jaktkort123
Den som har fina fotografier som man vill dela med
sig av i vår bildbank är välkomna att maila in dessa
till webbredaktionen@jagareforbundet.se. De ska
helst vara från 1 MB och uppåt i jpg-format. Tänk
på skärpan!
Madeleine Lewander

Efter flera års arbete, efter en
hemställan 2007 från Svenska
Jägareförbundet, har regeringen
ändrat vapenförordningen så att
det blir lättare att få licens för
instickspipor, till exempel till sin
drilling. Om man ansöker om
licens för jakt så ska det sedan
årsskiftet gå utmärkt att få tillstånd. Fullängds instickspipor i
klass 2-4 får användas för vanlig
jakt och korta instickspipor under 45 centimeter får användas
vid den jakt där enhandsvapen
också är tillåten. Förut krävdes i
princip att man var yrkesjägare
eller hade liknande skäl. Tyvärr krävs fortfarande krav på
yrkesmässig jakt eller liknande
om instickspipan är i klass 1.
Ola Wälimaa

Viltmästarna på plats
I januari startade 2015 års upplaga av viltmästarutbildningen
på Öster Malma. Utbildningen
genomförs vart tredje år och
pågår under sju månader. I år
går 19 personer utbildningen.
I stort sett alla har minst 42
månaders praktik innan. Fyra är
antagna på sina högskolekompetenser. Du kan följa eleverna
på viltmästarutbildningens egen
blogg och webbsida på jagareforbundet.se.
Madeleine Lewander
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Översyn av EU:s fågel- och habitatdirektiv
Den 3 mars deltog Svenska Jägareförbundet i ett möte som
arrangerades av Europeiska kommissionen och ett antal
externa konsulter som kontrakterats av kommissionen för
en diskussion kring EU:s fågel- och habitatdirektiv. Mötet
var del av den pågående process för att utvärdera direktiven
som tagits på initiativ av kommissionens nye ordförande
Jean-Claude Juncker.
Jägareförbundet deltog i mötet som enda nationella representant, via en inbjudan från den europeiska jägarfederationen FACE. Förbundets närvaro gav möjlighet att illustrera
de problem som finns med en alltför oflexibel implementering av direktiven på nationell nivå. I synnerhet vargfrågan
och EU:s hållning togs upp som ett exempel där direktiven
tolkas felaktigt. Där tillräcklig biologisk eller socio-kulturell
hänsyn inte tas och lägger direkta hinder för en hållbar förvaltningen av en art på nationell nivå.
Jägareförbundet fick också möjlighet att kommentera övriga
frågor där direktiven haft påverkan, såsom sträckjakt på
morkulla och förvaltningen av skarv, med mera.
Tidigt nästa år (2016) kommer kommissionen att publicera
en rapport med slutsatser från översynen, och fatta beslut
om eventuella nödvändiga åtgärder eller ändringar i nuvarande regelverk. Den europeiska jägarfederationen FACE
kommer ägna en stor del av sitt medlemsmöte i Schweiz i
april till frågan.
Johan Svalby

Möte med FACE juristgrupp
Europeiska jägarfederationen har en arbetsgrupp med jurister som samlas med jämna mellanrum för att diskutera
rättsfall och andra aktuella EU-frågor. Vid det senaste
mötet diskuterades framförallt det pågående arbetet med
att utvärdera fågel- och habitatdirektivet samt Århuskonventionen. Det är flera länder som har problem med
Århuskonventionen och försöker lösa det på olika sätt.
Anders Grahn

Orimligt förslag om säl
hotar det kustnära fisket
och hållbart nyttjande
Under hela februari och mars
har Svenska Jägareförbundet
tillsammans med den europeiska jägarfederationen FACE
arbetat intensivt för att stoppa
ett orimligt förslag från EUkommissionen om att förbjuda
handel med produkter från säl
som skjutits i bland annat svenska vatten.
Åtskilliga möten har hållits med
svenska och andra europeiska
europaparlamentariker från
olika politiska partier, inklusive
med den ansvarige konservative
rumänske rapportörer Cristian
Silviu Busoi och skuggrapportörerna från övriga politiska grupper i parlamentets olika utskott
som handhar frågan. Vidare
har möten och kontinuerlig
kontakt hållits med det lettiska
ordförandeskapet, de nordiska
regeringarna och ständiga representationerna i Bryssel samt ett
antal andra medlemsstater.
Parlamentets ledande
utskott väntas fatta ett
avgörande beslut den 4
juni i år. En omröstning
i plenum väntas sedan i
början av september, varpå rådet, där medlemsstaterna sitter, kan fatta ett
avgörande beslut i frågan.
Johan Svalby
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Svensk jakts nyhetsbrev
Du vet väl att du kan prenumerera på ett nyhetsbrev från
Svensk Jakt? Gå bara in på Svensk
Jakts hemsida och fyll i din epostadress och klicka på prenumerera. Därefter kommer du
att få ett mejl med våra senaste
nyheter varje vardag.
Martin Källberg

Oscar von Stockenström och Gunnar Gloersen var två av deltagarna
från Jägareförbundet ombord på Jaktkryssningen.

Jägareförbundet på Jaktkryssning
Den 20-21 mars deltog Jägareförbundet på den så kallade
Jaktkryssningen tillsammans med 1 200 andra jägare och
utställare. Arrangör var Torbjörn Larsson som med detta
lite udda grepp ville testa en ny form av jaktmässa.

kräver lagändring
efter förbundets kritik
Nu agerar landshövdingen i Norrbotten efter Jägareförbundets
kritik mot hur funktionshindrade
jägare drabbas av lagstiftningen. Landshövdingen kommer
skicka en skrivelse till regeringen.

Ett stort tack till alla som deltog i arbetet med mässan och
framför allt ett tack till Johan Thomsson och hans gotlänningar som ställde upp och skötte simulatorskyttet.

Svensk Jakt har vid flera tillfällen
uppmärksammat Conny Lundmarks som inte fick dispens för att
med hjälp av terrängfordon jaga
samma vilt som gående personer.
Jägareförbundet i Norrbotten
antog nyligen ett uttalande där
man kraftigt kritiserade diskrimineringen av funktionsnedsatta
jägare. ”Vi förväntar oss att våra
folkvalda politiker beslutar om de
ändringar som krävs av förordningar och föreskrifter så att olika
tillämpning av lagen en gång för
alla upphör.” Och nu verkar det
som om länsstyrelsen hörsammat kritiken och agerar nu för en
ändring av lagstiftningen.  

Anders Nilsson

Lars-Henrik Andersson

I Jägareförbundets monter kunde deltagarna diskutera för
dem viktiga frågor och vårt arbete med dessa. Utöver det
hade vi en skyttetävling i simulator med ett pris om ett valfritt sikte från Aimpoint. Vinnaren presenterades av Daniel
Ligné, strax före det att han höll ett bejublat föredrag kring
jaktetik och jägarnas personliga ansvar för att vi ska få behålla en jakt enligt principen "frihet under ansvar".
Vi från Jägareförbundet upplevde det hela som ett mycket
lyckat arrangemang. Vår gemensamma uppfattning utifrån
alla de positiva reaktioner vi fick från mässbesökarna är
att Jägareförbundet är på rätt väg! Av bara farten lyckades
också konsulent Kalle Johansson i princip på egen hand
rekrytera 40 nya medlemmar till förbundet!
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spillningsinventering
av björn i mitt norrland

I Stora salongen på Storsjöteatern i Östersund samlades cirka 200
personer för att lära sig mer om eftersök.

Eftersöksturné i mitt norrland blev succé
Första veckan i mars besökte den professionella eftersöksjägaren Per ”Bula” Kristoffersson Mitt Norrland och höll fyra
föreläsningar om eftersök. Närmare 400 personer besökte
föreläsningarna som arrangerades i Sundvall, Örnsköldsvik, Östersund och Strömsund. Ett 80-tal personer följde
även föreläsningen via en webb-sändning som visades av de
lokala jaktvårdskretsarna i Härnösand, Svenstavik, Sollefteå,
Ånge och Skorped. Under föreläsningarna talade Per bland
annat om hur han tränar spår med sina hundar samt vad
som är bra att tänka på när man genomför ett eftersök.
Magnus Hansson

Spillningsinventeringar i Stockholms län
I Stockholms län planeras det för genomförande av spillningsinventeringar i fyra älgförvaltningsområden. Uppstartsträffar och utbildningar påbörjas i slutet av mars och
själva inventeringarna kommer med största sannolikhet att
genomföras i andra halvan av april. Så snart inventeringen
är genomförd så skickas underlag till Jägareförbundet för
bearbetning och framtagande av rapport. Så innan sommaren har vi förhoppningsvis ännu bättre kunskap om älgstammarna i de respektive områdena.
Per Zakariasson

Under hösten kommer en ny
björnspillningsinventering att
genomföras i Jämtland och Västernorrland. Senast en björnspillningsinventering genomfördes i
Mitt Norrland var 2004 i Västernorrland och 2006 i Jämtland.
Dessa inventeringar visade att
det då fanns cirka 900 björnar i
Jämtland och cirka 160 björnar
i Västernorrland. Sedan dessa
inventeringar har skattningar
av björnstammen endast kunnat göras med hjälp av björnobs
och avskjutningsstatistik. Dessa
skattningar gör att man idag tror
att det finns cirka 700 björnar i
Jämtland och cirka 200 björnar i
Västernorrland.
– Det ska bli väldigt intressant att
nu få facit på dessa skattningar
och se hur vi verkligen ligger till
gentemot målet för björnstammen, säger Lars Wiklund som
är rovdjursförvaltare på Länsstyrelsen i Västernorrland. Viltförvaltningsdelegationernas mål
för björnstammen i Jämtland och
Västernorrland är 650 respektive
200 björnar.
Magnus Hansson
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Möte trafikeftersök
i Rosersberg
Tisdag 17 mars genomfördes ett
informationsmöte med eftersöksjägarna i Upplands-Bro, Sigtuna,
Upplands-Väsby, Järfälla, Sollentuna, Vallentuna, Solna och
Sundbyberg, Lidingö, Täby och
Danderyds kommuner.

Experten Anders Jarnemo delade med sig av sitt rika vetande om
kronviltet under ett heldagsseminarium i Kristianstad.

Med kronviltet i fokus
Kronviltet blir allt vanligare på slätter och i skogar. Stammen är i växande och beräknas nu till över 20 000 djur.
Så sent som på 1950-talet fanns endast 150 kron i hela
landet. Numera återfinns kronviltet i alla landskap, utom
Norrbotten och Gotland. Bland annat mot bakgrund av att
allt fler jägare, markägare och andra naturintresserade kommer i kontakt med kronviltet arrangerade Jägareförbundet
Syd en heldag med arten i centrum.
Viltforskaren Anders Jarnemo, som är expert på kronviltet,
delade med sig av sina breda kunskaper. Han berättade om
artens historia, utbredning och ekologi och vilka krav som
ställs på förvaltningen. Jarnemo väjde heller inte för de
svåra frågorna, i första hand vad gäller skador på unga granskogar. Ett 30-tal personer hade sökt sig till Jägareförbundets lokaler i Kristianstad för att delta i seminariet. Bland
åhörarna återfanns jägare, markägare och myndighetspersoner. Frågorna var många och diskussionerna likaså.
Seminariet var ett av tre som arrangeras i Kristianstad under
våren. Längre fram ägnas en heldag åt rådjuret med viltforskaren Petter Kjellander samt en dag med fokus på lo och
varg med forskaren Olof Liberg.
Jan Henricson

Länsansvarig polis, Lars Jonsson
och Henrik Falk, jaktvårdskonsulent och länsansvarig jägare
informerade och diskuterade aktuella frågor med organisationens
eftersöksjägare, kontaktpersoner
och samordnare. Mötesdeltagarna
gavs möjlighet att ställa frågor och
framföra synpunkter och önskemål på verksamheten.
I stort upplever eftersöksjägarna i
området att verksamheten fungerar bra men att det finns en del
detaljer som behöver ”finslipas”.
Henrik Falk

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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Jägareförbundet
på vildmarksmässa

Lilian Westerlund i Lag Skellefteå Brukshundsklubb. Laget vann
Jägareförbundet Västerbottens utlottning i Vindelälvsdraget.

jakthundar i Vindelälvsdraget
I 14 år har Jägareförbundet Västerbotten skänkt specialpris
som lottas ut bland de lag som har jaktmeriterade hundar
på Vindelälvsdraget. I år var det jakthundar i 15 av de 29
lagen. Minst 40 jaktmeriterade hundar deltog i årets Vindelälvsdraget, som är en 40 mil lång draghundstafett. Lagen
kör mellan Ammarnäs till Vännäsby under fyra dagar under
vecka 11. I år blev det målgången fem mil tidigare i Hällnäs
i stället, på grund av snö- och issituationen. Lag Skellefteå
Brukshundsklubb vann en hundbur och Lag Hudiksvalls
Brukshundsklubb vann hunddynor.
Anja Kjellsson

Erik Bergmark på västerbottenmässor
Jägareförbundet Västerbotten engagerar Erika Bergmark,
från Skellefteå, att delta vid några av sina mässor under
2015. Erika Bergmark vann det amerikanska TV-programmet Extreme Huntress 2015. Erika Bergmark har efter sin
vinst varit flitigt förekommande i olika medier och pratat om jakt. Erika avslutar just nu sitt examensarbete på
jägmästarprogrammet på Sveriges Lantbruksuniversitet,
genom en studentuppsats för mårdhundsprojektet.
Anja Kjellsson

Den 6-8 mars var det Vildmarksmässa i Älvsjö, Stockholm. Jägareförbundet Stockholms län och Öster Malma
hade en gemensam monter där
det var skytte i skjutsimulator,
provsmakning av vilt, styckning
av dovvilt, med flera aktiviteter.
Bland annat anordnades en
tävling där deltagarna fick svara
på ett antal frågor om Jägareförbundet och lämna en motivering till vad förbundet betydde
för dem. Priset var hundfoder
för ett helt år. Summeringen
efter de tre mässdagarna var att
det var en mycket lyckad mässa
som bland annat renderade i
många nya medlemmar.
Per Zakariasson

Temakväll om jaktetik
Jaktetiken var i fokus när Bollnäs jaktvårdskrets arrangerade
en temakväll den 19 mars. Förutom föredrag av riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné arrangerades även en paneldebatt
med företrädare från polisen,
jakthundklubbar, markägare
och länsstyrelsen Gävleborg.
På Svensk Jakts webbradio kan
du lyssna på inslag från kvällen. Temakvällen ordnades vid
Bollnäs folkhögskola. Cirka 80
personer kom, lyssnade och
deltog i diskussionerna.
Olle Olsson
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Utökad forskning på älgkor
och kalvar på Öland

Mårdhundar på vandring
Mårdhundarna har nu stigit upp från vintervilan och är i full
gång med parningsbestyren. Ensamma djur vandrar långa
sträckor och täcker stora områden i sitt sökande efter en
partner. När de finner en partner stannar paret upp och tar
ett revir på cirka 10–20 kvadratkilometer som de därefter
håller tills något av djuren dör.
De två mårdhundarna i figuren har i februari/mars hittills
vandrat 400 kilometer på 38 dagar (11 km/dygn) respektive
391 kilometer på 36 dagar (11 km/dygn). Den nordliga mårdhunden täckte ett område på drygt 1 100 kvadratkilometer
och den sydligare drygt 4 000 kvadratkilometer.
Fredrik Dahl

Seminarium om skogsvildren

I samband med att 25 älgkor på
Öland märks och märks om kommer åtta av dem att förses med
våmtemperatursensorer. Genom
det kan forskarna löpande registrera älgens kroppstemperatur och se
hur den reagerar på yttre faktorer
som till exempel sommarvärme
och störningar.
Märkningen gör det möjligt för
forskarna att fortsätta följa kalvdödligheten och försöka förklara
de bakomliggande orsakerna till
denna. Utöver den direkta undersökningen av älgarna ska SLU göra
en analys av det öländska landskapets förändring under de senaste
30–40 åren.
Forskarna ber också de
öländska jägarna om hjälp
med fortsatt insamling av
våmprover från rådjur och
älgar.

Vildrenen är i fokus när Umeå universitet och SLU inbjuder till seminarium den 9 april. Rubriken är ”Återintroduktion av skogvildren till Sverige - vilka är förutsättningarna?”
Skogsvildrenen fanns tidigare i Sverige men utrotades, sannolikt i mitten av 1800- talet. Seminariet är kostnatsfritt.
Anmälan (senast 30 mars) och program på http://www.
kbc.umu.se/events/705-seminarium-skogvildren.html

Man är intresserad av prover tagna
under hela året, bland annat från
djur som dött i trafikolyckor.

Christina Nilson-Dag

Jan Henricson

