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Jag vill börja med att tacka för ert stora engagemang under projektet Jakten på framtiden!
Ert engagemang har gett projektgruppen och
styrgruppen (förbundsstyrelsen) ett mycket
bra beslutsunderlag som i sin tur kommer att
föreläggas årsstämman för beslut den 1-2 juni.
Personligen känns det som att vi i organisationen med stor delaktighet under ganska
kort tid har tagit fram ett mycket bra beslutsunderlag för Svenska Jägareförbundets framtid. Dessutom har vi genom utgångsvärdena
en bra sammanställning att återkoppla till för
framtiden. En av de viktigaste delarna i detta
projekt är att vi på stor bredd har träffat våra
förtroendevalda och medlemmar, där vi tillsammans har skapat engagemang, öppenhet
och ansvar för vår gemensamma framtid
För att säkerställa delaktighet och
återkoppling till alla som deltagit i
projektarbetet med Jakten på framtiden, har förbundsstyrelsen beslutat
att lägga ut två dokument på Svenska
Jägareförbundets hemsida.
1. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild, vilket utgör beslutsunderlag inför årsstämman.
2. Utgångsvärden, sammanställning
av hela projektarbetet Jakten på framtiden.
Det känns som ett viktigt steg i rätt riktning,
där förbundsstyrelsen agerar direkt på våra
medlemmars och projektdeltagares efterfrågan
på ökad öppenhet, lyhördhet, nytänkande och
möjlighet att påverka.

Vi uppmanar medlemmar och förtroendevalda
att ta del av Förbundsstyrelsens förslag till
strategisk målbild 2017 och utgångsvärdena
från projektet, men också att de tar chansen att
vända sig till stämmoombuden i länsföreningarna för att kunna ge feedback inför årsstämman 1-2 juni.
Vad händer då i närtid kopplat till detta förslag
till beslut?
• All personal tar sig tid att gå igenom förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild
2017, vid frågor kontakta respektive chefer
alternativt undertecknad.
• Årsstämman genomförs den 1-2 juni.
• Förbundsstyrelsen har styrelsemöte direkt
efter stämman, i syfte att bland annat stämma
av tagna beslut.
• Ledningsgruppen har möte den 3 juni i syfte
att bland annat stämma av tagna beslut.
• All personal träffas den 10-11 juni där vårt
huvudfokus/tema kommer att vara den strategiska målbilden
Bo Sköld

Nyhetsbrev 11
24 maj 2013

Stor, stark
och omtyckt

sid 2/8

Nytt i Jägarskoleboxen
Jag lyssnar!

Inför årets studiesäsong
ljudbok
förbättrar viJägarskolans
innehållet
i den
så kallade Jägarskoleboxen
och kompletterar bokpaketet med ljudboken. På ljudboken berättas innehållet i
huvudboken och vi hoppas
satsningen ska underlätta
Bra att lyssna på om du vill ta jägarexamen
för de blivande provtagarna. Priset på Jägarskoleboxen blir oförändrat
745 kronor. När det gäller medlemserbjudanden till Jägarskoleboxens köpare får vi avvakta besked från årsstämman eftersom
det finns en motion i ärendet.
Skivan innehåller ljud till boken Jägarskolan.
Häftena Lagen och Studiehandledningen är
inte inspelade.
Thomas Engelbrektsson läser kapitlen:
att bli jägare, jakten-etik, jaktformer och
hundar, eftersöket och vapen & skytte.
Karin Mannerström läser: viltet-ekologi, artkännedom och viltvård, efter skottet och
jaktens organisation.
Inspelning: Ljudateljén Malmö
Produktion: P&B Broadcast
Tid ca. 11 timmar
Kopiering förbjuden
© Svenska Jägareförbundet 2010,2013

jägarskolan

Ulf Johansson

bristande kunskap om jaktlagen
Svenska Jägareförbundet har yttrat sig över regeringsuppdraget
Bevarande av biologisk mångfald – instrument och omfattning.
Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen uppvisar en förbluffande
brist på kunskap om Jaktlagen och hur jakttiderna regleras i
Sverige. De delar av rapporten som tar upp regleringen av
jakten måste enligt Jägareförbundet skrivas om fullständigt.
Remissvaret finns att läsa på Jägareförbundets hemsida.
Daniel Ligné

Jägareförbundet överklagar vargjaktsdomen
I veckan meddelade Naturvårdsverket att man överklagar Förvaltningsrättens dom om den riktade och selektiva vargjakten i
vintras. Nu överklagar även Svenska Jägareförbundet domen.
Vi anser att det är viktigt att pröva om man i domstol kan besluta
om valet av metod för vargförvaltningen. Rimligtvis är det Naturvårdsverket som ska ha den kompetensen. För Jägareförbundet är överklagan också ett sätt att pröva om man har talerätt i
sådana här frågor, såsom bevararorganisationerna har. Om vi får
nej, blir det än mer aktuellt att driva den frågan.
Bo Sköld

Inga Lingström
åter på Öster Malma
Vi har åter besök av det tyska
filmbolaget Bavaria, som är i
Sverige och spelar in ytterligare
fem Inga Lingström-filmer. I en
av dessa filmer är det en ung
tjej som bor på internat och
detta boende är i Öster Malmas
norra flygel. Detta är andra
gången som Öster Malma
är med i en Inga Lingströmfilm. För er som inte vet är
dessa filmer oerhört populära
i Tyskland och ses på av flera
miljoner människor varje gång
de sänds.
För övrigt har Café jägarboden
på Öster Malma öppet under
helgerna i maj, vilket har gjort
att Wildlife park har varit ganska välbesökt. Mycket guidningar är också bokade
framöver till Wildlife Park.
Annelie Karlsson Lenksjö

Nyhetsbrev 11
24 maj 2013

Stor, stark
och omtyckt

sid 3/8

Foto: Oscar Lindvall

Nyheter om Ny webbshop
Som många säkert hört talas om så kommer vi inom kort att
gå live med en ny webbshop. Tanken är att den ska ersätta
funktionen av dagens shop mot medlemmar/allmänhet, men
även användas som en intern shop av material som vi alla inom
Jägareförbundet har nytta av.
Roupéz är ett profilproduktföretag som har mycket egen
produktion i Europa och Asien och kan på ett kostnadseffektivt
sätt ta fram produkter efter önskemål. Genom att centralisera
produktionen av denna typ av produkter slipper vi uppfinna
hjulet flera gånger samt kan dra nytta av varandras kreativitet.
Vill man ha någon ny produkt så lämnas önskemål till Kajsa
Lindbergh som då undersöker möjligheterna och därefter om
möjligt lägger upp den i shopen.
Tanken är att beroende på vem man är så får man olika tillgång
till shopen på olika nivåer genom inloggning. De nivåer som
kommer finnas är följande:
Publikt = för alla som vill handla.
Län och krets = där län och krets kan köpa foldrar,
banderoller, rollups, kläder till mässor/event, give
aways, med mera.
Kursanordnare/handeln = Studiefrämjanden, kursanordnare, med flera.
Kontoren= man handlar till inpriser och kan ta hem
foldrar, banderoller, rollups, kläder till mässor/event,
give aways, böcker, med mera. För eventuell försäljning på kontoren.
Personal = här kan personalen köpa personalkläder/
verksamhetskläder. Dessa är tanken att ingen annan
ska kunna köpa. Denna funktion kommer efter hand.
Vi är på gång att skicka ner alla våra redan existerande produkter inom kort. Mer information kommer skickas ut direkt till alla
berörda när allt är på plats om några veckor.
Kajsa Lindbergh

Färre olyckor
med vildsvin
Under januari–april i år anmäldes nästan exakt 900
viltolyckor med vildsvin totalt i landet. Under samma
period under 2012 anmäldes
nästan exakt 1 000 sådana
olyckor. Även när maj månad
summeras ser det ut att bli en
klar minskning detta år, jämfört
med förra året.
Är det då färre vildsvin än
tidigare? Svårt att säga. Men
det finns en del som talar för
det. Innevarande jaktårs höga
avskjutning på många håll är
en möjlig orsak. En annan
potentiell orsak kan vara färre
födda kultingar i år, jämfört
med i fjol.
Daniel Ligné
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Alla motioner
inför årstämman
Svenska Jägareförbundets
årstämma närmar sig. Den
genomförs 1-2 juni på Öster
Malma och i förra veckan skickades stämmohandlingarna ut.

Händer i förbundet
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
OCH ÅRSREDOVISNING
2012

23-24 maj: Kustråd
1-2 juni:
Förbundsstämma,
Öster Malma
10-11 juni:
Personaldagar,
Öster Malma

Motionerna finns att läsa
på hemsidan: http://jagareforbundet.se/sv/om-oss/
arsstammor/2013-arsstamma/

17-18 juni: Slutkonferens
internationella mårdhundsprojektet, Luleå

Verksamhetsberättelse och
Årsredovisning för 2012 finns
också att ladda hem som pdf på hemsidan.
Åke Granström

26-28 juli:
Fäviken Game Fair
5-6 augusti:
Ledningsmöte

Personalmöte i SO-Norr
Den 14-15 maj hade SO-Norr ett mycket kreativt personalmöte i
Luleå. Mötet startade med information från SO-chefen och
ömsesidig information från varje kontor. Sedan föreläste
Fredrik Widemo om ekosystembaserad älgförvaltning som
sedan övergick till ett grupparbete. Grupparbetet diskuterade
problemområden med det nya älgjaktsystemet och vad vi kan
göra ur ett tjänstemannaperspektiv.
Mötet kom bland annat fram till att SO-Norr ska genomföra en
utbildning med alla SO-Norrs jägarrepresentanter i ÄFG (Älgförvaltningsgrupperna). Utbildningen ska genomföras av klövviltsansvariga konsulenter i december och platsen blir Lycksele.
Vidare diskuterades den lokala informationen och kommunikationen när ”Nya Svensk Jakt” kommer och hur vi ska förhålla
oss till profil och informationsprodukter. Att den nya grafiska
profilen måste släppas ut i tjänstemannaorganisationen såg alla
som mycket viktigt.
Peter Ledin

14-15 augusti:
Förbundsstyrelsemöte
11-16 augusti:
Mammological Congress
(ekologisk konferens)
27-30 augusti:
IUGB (Bryssel):

Fäviken firar 20 år
2013 firar Fäviken Game Fair
i Jämtland 20 år. Festen, och
jaktmässan, pågår den 26-28
juli. Fredag kväll underhåller
Tomas Ledin och på lördagen
kommer Sven-Ingvars.

Nyhetsbrev 11
24 maj 2013

Stor, stark
och omtyckt

sid 5/8

Jakt för alla
i hela Sverige

JAKT FÖR ALLA

Projektet Jakt för alla
– tillgänglighet, har nu klart
med tolv olika jakt- och
naturarrangemang i sommar
och höst, från söder till norr.

TILLGÄNGLIGHET

Jakt- och naturarrangemang 2013
Utgångspunkten är att den person som blivit funktionsnedatt
av olycka, sjukdom eller är funktionsnedsatt sedan födsel
så långt som möjligt också kan delta i praktisk jakt.

Spänning
Programmet innehåller bland
Kamratskap
annat älgjakt, harjakt, skytte och
”hjortabröl”. Hela programmet
finns att ladda ner som pdf på
Jägareförbundets hemsida under
rubriken Jakt för alla: http://
jagareforbundet.se/sv/jakt-foralla/tillganglighet/jakt-och-naturarrangemang/ Det är bara att
skriva ut och sprida informationen!
Naturupplevelser

Rikard Södergren

Viltvårdsexkursion i Vojakkala

Unikt samarbete
om säkerhet
Alla landets jakttidningar
genomförde i majnumret ett
unikt samarbete. Tidningarna
hade en gemensam krönika av
alla chefredaktörerna där dessa
gemensamt slår ett slag för
säkerheten i jakten.
Syftet med samarbetet var att
visa Jägarsverige att kan jakttidningarna, som är konkurrenter, samarbeta om att öka
säkerheten i jakten så borde
man inom varje jaktlag kunna
göra samma sak.
Efter krönikan publicerade
varje tidning artiklar om hur
man gör jakten ännu säkrare,
för den är redan idag säker.
Magnus Rydholm

Söndagen den 4 augusti genomförs en exkursion i det vackra
Tornedalen, närmare bestämt Vojakkala. Exkursionen leds av
jägarprofilen Eskil Lugnet och vi strövar bland viltåkrar, fällor
och fågelholkar.

www.svenskjakt.se

Sprid gärna denna information så att vi kan arrangera exkursionen med en grupp viltvårdintresserade jägare. För mer information om viltvårdsprojektet: www.vojakkalavvo.se

Inom kort lanseras Svensk
Jakts nya hemsida. Sajten är
omgjord från grunden och
kommer ligga på en egen
domän: www.svenskjakt.se
Bland annat kommer vi att
införa en funktion där medlemmar med tidning kan logga
in en gång, och sedan förbli
inloggade. Syftet är att erbjuda medlemmar med tidning
mervärden även på webben.

Niklas Lundberg

Olle Olsson

Denna exkursion är gratis för Jägareförbundets medlemar. Icke
medlemar betalar 100 kronor. Medtag fältmässiga kläder. Vi
samlas vid Palogården i Vojakkala kl 10 och vi bjuder på enklare
förtäring under dagen över en öppen eld. Exkursonen avslutas
cirka kl 15. På grund av kommande semestertider så vill vi ha
din anmälan senast den 4 juli! Begränsat antal platser så först
till kvarn. Anmälan görs till: bd@jagareforbundet.se
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Foto: Louise Gårdfalk

Jakt är en
ekosystemtjänst
Under Artdatabankens Flora
& Faunakonferens utlovade
miljöminister Lena Ek en
proposition nästa vår om
ekosystemtjänster. Inför propositionen har Naturvårdsverket
haft i uppdrag att ta fram
rapporten Sammanställd information om ekosystemtjänster.

Arvid Norström (till vänster) och Jim Forsberg (till höger) vann SM i jakt. I
mitten står Öknaskolans lärare Staffan Pedersen.

Öknaskolan vann SM i jakt 2013
För tredje året i rad arrangerades SM i jakt, tävlingen för
naturbruksgymnasium med jakt- och viltvårdsinriktning.
I år provades ett nytt koncept, Jägareförbundet var huvudarrangör precis som tidigare men Osby naturbruksgymnasium
var värd. SM i jakt ägde rum den 23-24 april och nio skolor från
hela Sverige deltog. Två elever och en lärare från varje skola
kom till Osby för att vara med. Eleverna tävlade i bland annat
tillvaratagande, jaktkunskap, artkunskap, skytte och eftersök.
Andra tävlingsdagen avslutades med prisutdelning med Sven
Lindén från förbundsstyrelsen på plats. För sin tappra insats
under tävlingsdagarna fick samtliga deltagare Jägareförbundets
skjutkäpp med sig hem.
Som vinnare stod Öknaskolan, och det var för tredje året i rad!
Osby naturbruksgymnasium kom på andra plats och på tredjeplatsen kom Kalix naturbruksgymnasium. Det var inte många
poäng som skilde de tre lagen åt.
Arrangemanget uppmärksammades i media på olika sätt, bland
annat i TV 4 Nyhetsmorgon, lokalradion och tidningar.
Louise Gårdefalk

Svenska Jägareförbundet har
just yttrat sig över regeringsuppdraget och är i huvudsak
positivt. Klövviltets betydelse
kunde dock göras tydligare.
Mer om konferensen och
Jägareförbundets remissvar kan
du läsa om på Jägareförbundets
hemsida.
Daniel Ligné

Seminarium
om viltolyckor
Den 16-17 maj hade Nationella
Viltolycksrådets (NVR) sitt
årliga seminarium. Seminariet
hade sedvanlig bred representation. Både från polismyndigheter och ansvariga jägare,
men också i form av representanter för organisationer som
ingår i rådet på nationell nivå
samt från Landsbygdsdepartementet. Ett sammandrag om
konferensen finns att läsa på
hemsidan.
Daniel Ligné
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Medlemmar i ripfjällen
Inför årets vinterjakt på ripa provade
Jägareförbundet Gällivare och länsföreningen, Jägareförbundet Norrbotten,
ett nygammalt koncept. Var och när idén
kläcktes vet vi inte men Folke Åhl från
Jägareförbundet Gällivare var på det klara
om aktiviteten: ”Det här kan vara något för
våra jägare som efterfrågar något mer konkret och där den praktiska jakten får stå i
första rummet”.
Den aktivitet som riggades var en ripjaktsvecka där våra medlemmar erbjöds att delta
till självkostnadspris. Målgruppen var allt
från den rutinerade jägaren till den nyblivne
jagande entusiasten, och styrkan med en
aktivitet av denna karaktär är möjligheten
till erfarenhetsutbyte.

Vy över Seukokjaure, Folke Åhl i förgrunden.
Foto: Hans von Essen.

De jägare som anmälde sig till denna jakt
visade sig vara från hela landet och både
unga jägare och rutinerade ”silverrävar”
fanns representerade. Några gemensamma
nämnare var deras intresse för jakten och
förmågan att bidra till gemenskapen med
goda historier från det verkliga livet.
Det 14 man starka jaktlaget samlades inför
den sista ripjaktsveckan i Ritsem, västra
Gällivarefjällen. Under dagarna jagades det i
mindre grupper, som fördelades runt om på
de olika fjällsluttningarna som brukar erbjuda bra ripjakt.

Delar av ripjägarna samlade för lite mat.
Foto: Niklas Lundberg

Ripjägarna hittade framför allt en del dalripa,
men de visade sig vara av så kallad överlevnadstyp och gäckade jägarna vid de flesta tillfällena.
Helt utan byte blev jägarna inte och en avgörande
betydelse var nog att efter flera dagars jakt så
hittades det ett flertal flockar av fjällripa, och de
var betydligt mer hanterliga än sina kusiner.

Det bestående minnet med denna ripjaktsvecka
är nog det goda vädret samt den enormt trevliga
samvaro som vi hade. Det visade sig också att
gruppen var eniga i frågan om detta skulle göras
om. Innan gruppen skingrades var svaret unisont: ”Ja, vi syns nästa år!”
Niklas Lundberg
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Arbetet med nya Svensk Jakt fortsätter
Efter att förbundsstyrelsen beslutat om sammanslagning av
Svensk Jakt och Svensk Jakt Nyheter i februari har redaktionen
jobbat med att ta fram ett nytt koncept för tidningen.
I detta arbete ingår en läsarundersökning och intervjuer av ett
antal stora annonsörer. Resultaten har nu sammanställts. Fram
tills augusti fortsätter omgörningen, då man kan börja ana hur
tidningen kommer se ut.
Magnus Rydholm

Kretsarnas hemsidor
Måndagen den 20 maj ändrades designen på de nya kretshemsidorna, det vill säga för de kretsar som jobbar i webbverktyget WordPress. Förändringen har skett utan att webbsidornas
innehåll eller sättet att arbeta för kretsen påverkas. Designen
är anpassad efter utseendet på Svenska Jägareförbundets nya
webb. Det enda som webbansvarig eventuellt skulle kunna se
över är att befintliga rubriker inte är väldigt långa. Skulle en
krets av någon anledning ändå få problem ber jag er kontakta
support@vildmarksdata.se .
Kretsar som arbetar i det gamla webbverktyget OEW påverkas
inte av förändringen utan har kvar sitt gamla utseende. Alla
jaktvårdskretsar som vill byta till det, för kretsen kostnadsfria
webbverktyget Wordpress, kan göra det. Anmäl kretsen via
formuläret på krets.jagareforbundet.se.
Varje enskild krets är, vid en övergång till det nya WordPressverktyget, också ansvarig för att avtalet med Vildmarksdata om
befintligt OEW-webbkonto sägs upp. Undantag gäller i vissa fall
om avtalet ingåtts av länsföreningen som då ansvarar för uppsägningen. Kontakta support@jvildmarksdata.se för närmare
information om hur uppsägningen går till.
Till sist ber jag alla kretsar att ännu en gång se över sina hemsidor så att inga foton tagna av Magnus Nyman ligger kvar!
För att undvika oklarheter, tag för vana att alltid sätta ut fotografens namn i samband med fotograferingen, även om det är
du själv som fotograferat.
Madeleine Lewander

Stort intresse
för jaktmässa
Den återkommande jaktmässan i Arvidsjaur drog omkring
1 600 personer, varav 300
barn och ungdomar. Det var
Jägareförbundet Arvidsjaur
som arrangerade mässan den
4 maj och man räknade med
ett tusental besökare. Kretsen
kunde nöjt konstatera att man
nåde målet.
En av arrangörerna, Mattias
Norén svarar på frågan varför
intresset för jakt och fiske är
så stort: På ett eller annat sätt
finns jakten och fisket i vartenda hushåll i Arvidsjaur. Därför
är också uppslutningen så bra.
Vid mässan fanns möjlighet
att testa sina hundar på en
så kallad permobjörn och för
den skytteintresserade så var
Jocke Smålännings omtalade
skjutshow ett måste. Nästan 40
utställare fanns på plats med
allehanda jakt, fiske och friluftlivsartiklar.
Nämnas bör att den förtjänst
som Jägareförbundet Arvidsjaur inbringat under dagen
går oavkortat till ungdomsverksamhet. I åtanke finns bland
annat att införskaffa sig en
egen skyttesimulator som
kan förlänga skyttesäsongen
även till den kalla och mörka
årstiden.
Niklas Lundberg

