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ForSkningStjugan 2013
 
I samband med lanseringen 
av den nya hemsidan kom-
mer listan med vilka projekt 
som fick anslag från Forsk-
ningstjugan 2013. I år blev 
det 2,48 Mkr som fördelades 
på 12 olika projekt. I listan 
finns en del ”trotjänare” 
men också nya spännande 
satsningar.

Daniel Ligné

jägareFörbundet 
på univerSitet

Jakt & Fauna gör under året 
en särskild satsning på att 
synas mer på våra stora 
universitet och ta plats som 
en kunnig undervisare i vilt- 
och naturfrågor. I  år har 
vi bland annat undervisat 
på Stockholms universitet, 
Uppsala universitet, Lunds 
universitet, SLU i Skara och 
Umeå samt Linnéuniversite-
tet i Småland. 

Daniel Ligné

Snart 100 000

Jägareförbundets Viltapp 
närmar sig nu 100 000 ned-
laddningar och används av 
allt fler skolor vilket märks i 
all positiv respons vi får från 
användarna.

Daniel Ligné

nu är den lämnad

Återrapporteringen av 
Allmänna uppdraget för 2012 
lämnades till landsbygs- 
departementet i slutet av 
mars. Den innehåller svaren 
på en mängd uppgifter om 
personalens arbete och vild-
naden som departementet 
begärt. Återrapporteringen 
finns tillgänglig på Jägareför-
bundets hemsida för den som 
vill läsa mer om personalens 
redovisade arbete inom det 
allmänna uppdraget. 

Ulf Johansson

FjällgäSSen på väg till Sverige
 
Sedan 5 april rapporteras i princip inga fjällgäss på övervin-
tringsplatserna i Holland. Detta betyder att de är på väg norrut 
mot Sverige. Men just nu befinner sig alla fjällgäss på en 
okänd plats, vilket är ett mönster Projekt fjällgås känner 
igen från de senaste åren. 

Tanken var att råda brist på denna kunskapslucka 
i år då tyska gåsforskare skulle fånga in fjällgäss i 
Holland och förse dessa med GPS-sändare. Men 
gässen överlistade forskarna och upptäckte alla 
fällor och nät, så denna studie får vänta till 
nästföljande vår. 

När detta nyhetsbrev kom-
mer ut bör det finnas goda 
chanser att se de svenska 
fjällgässen på rastplatserna i 
Östergötland, det vill säga Roxen 
och Svensksundsviken, eller Hjäl-
staviken i Uppland.

Daniel Ligné ILLUSTRATION: HANS LARSSON
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mediaträning

Cirka tio jaktvårdskonsulenter 
och länsordföranden kommer 
delta i mediaträning den 29 
april på Öster Malma. Vi vill 
att fler är aktiva i att föra ut 
våra budskap och ta plats i det 
offentliga samtalet om viltvård, 
jakt och natur. I mediatränin-
gen ges kunskap om hur media 
arbetar, nyhetsvärdering, hur 
vi tar initiativet och repetition 
inför kamera, med mera.

Christina Nilson-Dag

dagS För elmia

Den 9-11 maj är det dags för 
Elmia Game Fair i Jönköping. 
Svenska Jägareförbundet finns 
naturligtvis på plats och i 
förbundets stora monter kan 
besökarna få speciella program 
med alla aktiviteter som man 
medverkar i. 

nytt Från Wehunt

WeHunt kommer från och med 
månadsskiftet april/maj att ha 
möjlighet att använda fastighets-
kartan från lantmäteriet.

Har du ännu inte testat WeHunt 
så kommer lite kort information. 
WeHunt utvecklas av Svenska 
Jägareförbundet och är en så 
kallad prenumerationsapp och 
finns tillgänglig för iPhone och 
Android. Den lanserades 2012.

Den nya appen kan mycket, till 
exempel skapa ett jaktområde 
med områdesgränser, markera foderplatser och pass för att 
sedan dela med jaktlagsmedlemmar och du kan bjuda in till jakt 
med några få knapptryckningar. Den viktiga jakttabellen ges via 
geografisk position och uppdateras av Svenska Jägareförbundet. 
Du kan chatta ljudlöst i jaktlaget, markera påskjutet vilt och när 
du håller telefonen upprätt så startar kameran och i denna visas 
bland annat position, kurs och avstånd till dina jaktkamrater. 
WeHunts Jaktdagbok sparar avslutade jakter med information 
om område, tidpunkt och de händelser som sker i form av 
fällda djur, tagna bilder och observationer. Ett samarbete med 
Klart.se ger lokalt väder och vindriktning.

Lars Milde

jakt För alla

Projektet Jakt för alla fick inte bidrag från arvsfondens för år 
två. Trots minskade bidrag försätter projektet andra året, med 
samma upplägg, men med en väldigt liten budget. 

Projektet har klart med tio jakt- och naturarrangemang i höst 
och programmet kommer snart att komma ut i både tryckt och 
digital form. Vi sammanställer också en enkät om tillgänglighet 
på våra jaktskyttebanor. Arbetet nu blir att marknadsföra alla 
arrangemangen och få ett förtroende med att jakten/naturen är 
tillgänglig för alla.

Rikard Södergren

vapenFrågor i norden

Vapenfrågor är aktuella inte 
bara här i Sverige utan även i 
övriga Nordiska länder. Sven-
ska Jägareförbundet har bjudit 
in jägareförbunden från Fin-
land, Norge och Danmark för 
ett möte där vi ska diskutera 
pågående arbete och trender 
kring jägarnas vapeninnehav 
samt se över möjligheterna till 
koordination i den här frågan.

Anders Grahn
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händer i Förbundet

19-20 april:
Möte med viltförvaltnings-
delegationer

23-24 april: SM i jakt, Osby

26-28 april: 
Förtroendemanna- 
utbildning, Öster Malma

29-30 april: 
Förbundsstyrelse

9-11 maj: 
Elmia Game Fair 

14-16 maj:
 Våtmarkskonferens, 
Örebro

16-17 maj: 
NVR-seminarium

20-24 maj:  
North American 
Moose Conference,  
New Hampshire

23-24 maj: Kustråd

1-2 juni: 
Förbundsstämma,  
Öster Malma

10-11 juni: 
Personaldagar,  
Öster Malma

17-18 juni: Slutkonferens 
internationella mårdhunds-
projektet, Luleå

jägareFörbundet hoS Socialdemokraterna

Socialdemokraterna höll nyligen sin kongress där man valde 
partiordförande, antog ett partiprogram med mera. Svenska 
Jägareförbundet var på plats med en monter och informerade 
politikerna om för förbundet viktiga frågor. Dagarna bjöd på 
många tillfällen att diskutera med ledamöter från riksdagens 
miljö- och jordbruksutskott, partistyrelsen och andra politiker.

Anders Grahn

ny graFiSk proFil på gång

Som de flesta säkert vet så togs det fram en ny grafisk profil 
förra året, och som på sina håll har börjat användas. Tanken är 
att vi fullt ut ska börja använda den nya profilen nu i samband 
med att nya webben kommer upp.

Vi håller på att ta fram nytt material för värvning och en kom-
munikationshandbok för att tydligt förklara hur vi ska jobba 
med den nya profilen och hur vi ska prata med våra medlem-
mar och övriga jägare initialt. För att alla ska förstå hur detta 
ska användas kommer vi ta fram tydliga exempel på det vanli-
gast förekommande materialet i organisationen, för att försöka 
undvika på att det spretar för mycket i början. 

Oscar von Stockenström
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SpillningSinventering i mitt

Samverkansområde Mitt fortsätter arbetet med att inventera älg 
och rådjur genom spillningsinventeringar med hjälp av jägarna.
Ansvarig jaktvårdskonsulent kommunicerar med Älgförvalt-
ningsområden och Älgskötselområden samt länsstyrelsen om 
vilka områden som är intresserade/aktuella för spillningsinven-
tering kommande vår. Senast sista december ”anmäler” områ-
det att de vill genomföra en inventering. Under vintern designas 
inventeringen och kartmaterial tas fram. I mars–april genom-
förs träffar/utbildningar med de som ska inventera. Inventerin-
gen genomförs när all snö är borta och marken har torkat upp, 
men innan växtligheten tar fart. Inventerarna skickar så snart 
som möjligt efter inventeringen in sina resultat som samman-
ställs och återrapporteras innan sommaren.

Per Zakariasson
De arealer som inventeras i vår är:
Gotland- hela länet, ca 330 000 ha
Stockholm- ca 381 000 ha
Uppsala- ca 715 000 ha
Örebro- 700 000 ha
Värmland- 1 400 000 ha
Dalarna- 1 030 000 ha
Gävleborg- 440 000 ha
Totalt ca 5 miljoner hektar

nyheter Från 
öSter malma

Sommarsäsongen närmar sig 
och djuren i Wildlife Park ser 
fram emot fler besökare.  
Under maj månad öppnar 
vi upp Cafe Jägarboden på 
helgerna och under perioden 
juni–augusti har vi öppet  
dagligen. Även i år kommer 
det att ingå en kortare guid-
ning i entreavgiften.
 
Under april har vi gått med i 
vandrarhemsorganisationen 
SVIF med boendet i slotts-
flyglarna. Vi finns även sedan 
måndagen den 8 april på 
www.booking.com. Syftet med 
att gå med i både SVIF och 
Booking är att sälja rum som 
annars står tomma.  

Rolig kuriosa är att vi redan 
efter fem dagar fick en bok-
ning på tio personer från Kina 
som kommer och bor två 
nätter i juni! En målgrupp vi 
aldrig hade nått annars.
 
Under januari–mars lanserade 
vi Afternoon Tea på slottet 
varje lördag. Detta blev en 
större succe än vi alla trodde, 
vi var fullbokade i stort sett 
alla lördagar. Totalt 1 053 per-
soner kom på Afternoon Tea.  

Annelie Karlsson Lenksjö

vad hände 2012?
 
Boken Bland älgar, vargar och 
miljöpartister blev en succe,  
och nu kommer uppföljaren från 
radarparet Aake Nystedt och Bernt 
Karlsson. Stor, stark och omtyckt är titeln på den nya boken 
och den är också som en ”lite lättsammare” årsredovisning över 
Jägareförbundets verksamhet under 2012.

Boken har just anlänt från tryckeriet och kommer att finnas på 
Elmia. Den kommer även att delas ut under årsstämman och all 
personal får ett exemplar under personaldagarna i juni.
Om det är något kontor som vill köpa in böcker för att sälja går 
det bra att kontakta Kajsa Lindbergh.

Åke Granström
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nytt om medlemSvärvning

Efter avstämning med medlemsarbetsgruppen (Hjördis Anders-
son, Göte Grubb, Stefan Holm och undertecknad) har vi nu 
fastslagit att den gemensamma insatsen att tillsammans med 
medlemsjägarna ringa på obetalda-listan är avslutad. Utvärd-
ering av hur arbetet gått genomförs i SO-mitt och SO-norr.

Från och med nu så ansvarar Hellen Andersson för samtliga 
medlemsjägare och uttag av obetalda-listor till dessa.
Om ni får någon medlemsjägare som kontaktar er om detta, så 
hänvisa till Hellen Andersson, då hon tills vidare leder detta 
arbete själv. Hellen når ni på hellen.andersson@jagareforbun-
det.se, telefon: 0722-394725.

Hur och om vi ska jobba tillsammans med tjänstemannaorgani-
sationen kommer utvärderas under våren. Nya rutiner kommer 
utarbetas så att arbetsgången blir klar och tydlig och effekten 
av detta arbete maximal. Återkommer om detta framöver.

Oscar von Stockenström

Seminarium  
om FriluFtSliv

17-18 april arrangerade Natur-
vårdsverket Tankesmedja 
för friluftslivet, där man dis-
kuterade hur man kan locka 
fler ut i friluftslivet. Christina 
Nilson-Dag och Tamisha Kind-
berg deltog från Jägareför-
bundet. Läs mer på www.
naturvardsverket.se/Kalen-
darium/Tankesmedja-for-fri-
luftsliv-2013/

Christina Nilson-Dag

rovdjurSreSa 
och FotokurS

Rovdjurscentret De 5 Stora 
anordnar en studieresa den  
28-30 maj med rubriken 
Rovdjur & rovdjursförvalt-
ning. Läs mer på www.
de5stora.com/illustrationer/
fil_20130201092626.pdf

På Rovdjurscentret håller man 
också kurser i naturfoto till-
sammans med naturfotograf 
Thomas Atterdal. Teori varvas 
med praktisk fotografering 
inne på Järvzoo i Järvsö. Delta-
garna får följa med skötarna 
vid matning och komma riktigt 
nära djuren och fåglarna. Läs 
mer på http://focusonwildlife.
se/kurser-i-naturfoto/

Christina Nilson-Dag

Fler jägare och ökad acceptanS

Flera stora forskningsprojekt från Nordamerika visar glädjande 
trendbrott i antalet jägare och acceptansen för jakt. Antalet 
jägare i USA och Kanada har minskat varje år mellan 1982 och 
2003 men ökar nu snabbt igen. Med en ökning i antalet jägare 
följer också en ökad acceptans för jakt. Det som främst driver 
utvecklingen åt rätt håll igen är det ökade intresset för ”sustain-
able food” och att kvinnor i allt högre utsträckning börjar jaga. 
Du kan läsa mer bland annat i denna artikel:
http://blogs.vancouversun.com/2013/04/12/hipsters-hippies-
and-women-are-taking-up-hunting-to-harvest-ethical-meat/

Daniel Ligné

dagS För Sm i jakt

För tredje året i rad arrangerar Svenska Jägareförbundet SM i 
jakt. Tävlingarna pågår 23-24 april på Naturbruksgymnasiet i 
Osby. Tio av landets naturbruksgymnasier med inriktningen 
Jakt & viltvård ska delta i tävlingen. 


