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trevlig Sommar!
 
Jag vill på detta enkla sätt tacka er alla för ert 
professionella arbete under det gångna jakt-
året. Jag vet att engagemanget och arbets- 
belastningen har varit hög. 

Vi har också lyckats med en hel del,  
låt oss ta med oss det positiva på 
sommarledigheten.

Som att vi fick åtta utökade jakttider, att lös-
hundsjakten är säkrad, att vi fick till en sår-
barhetsanalys, att vi fått ökad tydlighet och 
en inre samling i vargfrågan, att prognosen på 
medlemsaviseringen ser riktigt bra ut, att vi 
verkligen lyckats engagera jägarna i vildsvins-
frågan, att vi har en gemensam värdegrund 

som engagerar, att vi levererat ett bra stöd 
till våra medlemmar, att vi levererat bra och 
stödjande debattartiklar och två nya hemsidor, 
att vi nu har genomfört Jakten på framtiden 
och tagit beslut om en gemensam målbild för 
framtiden och att vi internt hade riktigt trevliga 
samt energigivande personaldagar.

Jag håller med er, i det som många av er 
utryckte i era förväntningar på framtiden. 
Låt oss visa handlingskraft, verkstad, tydlighet, 
prioritering, ge tydliga ansvar och skapa ett 
attraktivt förbund och arbetsplats. Men låt oss 
först, ta lite välförtjänt sommarledighet och 
därefter börja agera inför kommande jaktår.

Sommarhälsningar
 Bo Sköld

Foto: Malou Kjellsson
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Jägareförbundet
i almedalen

Svenska Jägareför-
bundet kommer delta 
under politikerveckan 
i Almedalen. Vi har i 
flera år varit med och 
har kunnat föra givande 
samtal med såväl poli-
tiker som andra opin-
ionsbildare.

I år arrangeras ett semi-
narium om Rovdjur och 
människor, måndag 1 
juli kl 15.30–17.00 i Salt-
boden/Ödins garveri, på 
Tage Cervins gata 3, alldeles bakom Almedalscenen. På måndags-
kvällen inbjuder länsföreningen på Gotland till möte och mat.
Tisdag är det mingel över en vildsvinspizza kl 17-19 i Saltboden. 
Från måndag till onsdag håller länsföreningen i simulatorskytte 
för alla i Saltboden. Dessutom planeras andra möten.

Christina Nilson-Dag

MÄNNISKOR OCH ROVDJUR 
– KAN DE FÖRVALTAS TILLSAMMANS? 

Välkommen till seminarium under Almedalsveckan i Visby

Diskussion, fakta och förslag till lösningar för  
samexistens mellan stora rovdjur och  
dem som berörs mest.

Måndag 1 juli
klockan 15.30–17.00
Ödins garveri/Saltboden
Tage Cervins gata 3
Visby

DELTAGARE 
Mattias Johansson, stabschef, Miljödepartementet   
Inga Ängsteg, verksamhetsansvarig, Viltskadecenter  
Camilla Sandström, forskare, Umeå Universitet  
Peter Egardt, ordförande, Vargkommittén   
Björn Sprängare, ordförande, Svenska Jägareförbundet  
I debatten deltar även Bengt-Anders Johansson (M)  
samt Helén Pettersson (S) 

MODERATOR 
Bo Sköld, generalsekreterare, 
Svenska Jägareförbundet
www.jagareforbundet.se

konferenS 
om vilt och fiSk

Den 18-19 september håller 
Centrum för vilt- och fiskfor-
skning på SLU konferens om 
långsiktigt bevarande och håll-
bart nyttjande av resursen vilt 
och fisk.

Björn Sprängare kommer bland 
annat att tala under rubriken: 
Viltets många värden. Andra 
programpunkter är till exem-
pel: Våra vilda resurser, Vilt & 
fisk som livsmedel, Viltbruk 
– en del av dagens arealbruk.

Sista anmälningsdatum är den 
23 augusti. För mer information 
och anmälan, gå in på www.slu.
se/vilt-fisk-2013

Christina Nilson-Dag

kunSkapSSammanStällning om vildSvin

Alla frågor som rör vildsvinsförvaltningen har varit riktigt heta 
under det senaste året. Under våren har Jakt & Fauna därför 
genomfört ett projekt för att sammanställa kunskapsläget för 
vildsvinsförvaltningen i Sverige och resten av Europa. 

Göran Bergqvist, Jonas Kindberg och Fredrik Widemo har gått 
igenom relevant forskningslitteratur, beräknat vildsvinets popu-
lationsstorlek och spridningstakt samt sammanställt jägarkårens 
och lantbrukares attityder till vildsvin. Resultaten från kunska-
pssammanställningen kommer att presenteras vid vildsvinssemi-
nariet på Öster Malma den 22 augusti och även utnyttjas för in-
ternutbildning under hösten. Fredrik Widemo kommer även att 
presentera delar av materialet vid International Union of Game 
Biologists forskningskonferens i Bryssel i slutet av augusti.

Fredrik Widemo

Seminarium om vildSvin 
på öSter malma

Den 22 augusti bjuder Svenska 
Jägareförbundet in till ett hel-
dagsseminarium om vildsvins-
förvaltning på Öster Malma. 

Resultaten från Jakt & Faunas 
kunskapssammanställning om 
vildsvin kommer att presen-
teras (se notis nedan), samtidigt 
som externa föredragshållare 
kommer att bidra med sin kun-
skap och sin syn på hur vild-
svinen bör förvaltas.

Fredrik Widemo



Nyhetsbrev 12
19 juni 2013

Stor, Stark 
och omtyckt

sid 3/5

nytt från viltforSkningen

Framöver så kommer vi regelbundet att gå igenom forsknings-
litteraturen, och lyfta fram någon eller några intressanta ar-
tiklar per månad. Detta kommer ske under rubriken ”Nytt från 
viltforskningen”, som i sin tur ligger under huvudrubriken 
”Vilt” på hemsidan. 

Målsättningen är att sammanfatta resultaten från artikeln, dis-
kutera relevansen för vår viltförvaltning och även att lyfta fram 
eventuella begränsningar i artikeln. Det kommer alltid finnas en 
länk till artikelns sammanfattning, och är det ”free access” på 
artikeln kommer den att finnas nedladdningsbar. Däremot kan 
vi inte lägga ut pdf:er för artiklar från tidskrifter där det krävs 
prenumeration eller att man tillhör ett lärosäte med prenumer-
ation för att komma åt dem.

Både för att välja artiklar som är relevanta för er och för arbe-
tet med kompetensförsörjning framöver vore jag tacksam för 
förslag på områden där ni tycker att ni skulle vilja ha mer på 
fötterna. Maila alltså gärna förslag till mig när ni kommer på 
något bra ämne. 

Fredrik Widemo

nytryck av 
populär broSchyr

Broschyren ”Hela naturen 
är full av mat!” finns nu 
i nytryck. Den passar 
utmärkt på mässor och 
andra publika tillställ- 
ningar när man behöver 
ett redskap att skapa 
kontakt med de som inte 
gillar jakt. Det finns ett 
starkt ökande intresse för 
att äta lokalt, ekologiskt 
och naturligt.
 Broschyren finns att beställa genom mig, liksom trycksakerna 
”Viltkött” och ”Jägare – dela med dig”.

Christina Nilson-Dag

Hela 
naturen

är full 
av mat!

Blommor, blad, bär, 
frön, svamp, kottar,

rötter, nötter

händer i förbundet

27-28 juni: Rovdjursråd

30 juni-7 juli: 
Almedalsveckan, Gotland

26-28 juli: 
Fäviken Game Fair

5-6 augusti: 
Ledningsmöte

14-15 augusti: 
Förbundsstyrelsemöte

11-16 augusti: 
Mammological Congress 
(ekologisk konferens)

22 augusti:
Seminarium om vildsvin, 
Öster Malma

24-25 augusti:
Skånska jakt- och
fiskemässan, Bosjökloster

27-30 augusti: 
Forskningskonferens 
International Union of 
Game Biologist, Bryssel
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Seminarium om regional viltförvaltning

Den 14 juni genomförde SO-Mitt ett seminarium om regional 
viltförvaltning. Inbjudna var länsordföranden, VFD-delegaterna 
i SO-Mitt och Västra Götaland samt jaktvårdskonsulenterna i 
SO-Mitt. Seminariet, med drygt 20 del-tagare, leddes av ord-
föranden i SO-Rådet, Karl-Evert Hellsén. Riksjaktvårdskonsulent 
Daniel Ligné informerade om den aktuella jaktlagsutredningen, 
arbetet i viltförvaltningsdelegationerna samt om aktualiteter 
inom ramen för den nya älgförvaltningen. Undertecknad in-
formerade bland annat om ett långvarigt arbete för att åteljakt 
på björn åter skall bli tillåten i hela björnjaktsområdet. Under 
hela mötet förekom en livaktig dialog och man informerade 
även varandra om hur delegationerna arbetar i olika län.

Rolf Brittas

nytt om JaktlagSutredningen

Jaktlagsutredningen är nu i ett mycket intensivt skede och i  
sommar ska utredningen bestämma sig för vilken myndighet 
man föreslår ska hantera jakten i framtiden. Utredningen har 
också fått uppdrag att ta fram ett nytt delbetänkande i juni nästa 
år. I det ska man titta närmare på ”vildsvinsfrågorna”, åtel- 
kameror, utfodring och arrendatorers jakträtt. Med tanke på  
uppdraget vill nog den sittande regeringen ta beslut innan valet 
nästa höst. Förbundets representant är Daniel Ligné. 

Har du frågor, förslag eller funderingar som rör Jaktlag-
sutredningen, tveka inte att höra av dig till mig.

Daniel Ligné

ny rovdJurSpropoSition

Miljö- och Landsbygdsdepartementet har nu börjat skriva på en 
ny rovdjursproposition. Den ska vara klar i oktober och förhopp-
ningsvis hinner den röstas igenom innan vinterns eventuella 
varg- och lojakter. Vårt huvudbudskap till departementen är att 
man måste sätta de nationella måltalen så lågt att en regional för-
valtning blir möjlig. Sätts målen för högt får vi aldrig möjligheten 
att delegera förvaltningen till den regionala nivån och då spelar 
det ingen roll hur fin den regionala förvaltningen är, på pappret.

Daniel Ligné

dagS för möte 
om rovdJurS- 
inventeringarna

Naturvårdsverket inleder 
nu sin översyn av inventer-
ingsföreskrifterna för varg 
och björn. Ett första möte 
är inplanerat till veckan 
efter midsommar på Öster 
Malma. 

Vi har de senaste åren haft 
många motioner till vår 
årsstämma som önskat 
förändringar i rovdjurs-
inventeringarna. Efter 
mycket slit får vi nu till sist 
möjligheten att i en översyn 
förändra inventeringarna 
och förverkliga motionär-
ernas önskemål.

Daniel Ligné
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hJälp till och Sprid
Jakt för alla 

Projektet Jakt för alla – tillgäng-
lighet har klart med höstens 
jaktarrangemang. Alla arrange-
mang är samlat i en folder som 
ni kan ladda ner från förbundet 
hemsida http://jagareforbundet.
se/Documents/Jakt_for_alla/Jakt-
for-alla-Arrangemang_2013.pdf. 

Nu går projektet in den svåra 
delen, det vill säga att nå ut 
med vilka aktiviteter som finns 
för funktionsnedsatta jägare. Vi 
kommer att synas i olika me-
dier, men det har hittills inte 
räckt. Därför behöver jag hjälp.

Vi skulle kunna prova något nytt! Alla skulle kunna 
hjälpa till med att få ut informationen. Om alla tryck-
ter upp fem exemplar av foldern och lade ut på offent-
liga platser ni besöker, då skulle vi få en bra spridning 
i Sverige. Foldern gör sig bäst i A5. 

Rikard Södergren

JAKT FÖR ALLA

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.

Jakt- och naturarrangemang 2013

Naturupplevelser
Spänning

Kamratskap

TILLGÄNGLIGHET

mårdhundkonferenS i umeå

Invandring av invasiva arter, speciellt när det handlar om rovd-
jur, är ett av de största hoten mot den globala biologiska mång-
falden. Effekterna är ett stort problem över hela världen.

I dagarna har resultatet av Mårdhundsprojektet presenterats 
på en stor konferens i Umeå. Under konferensen deltog olika 
beslutsfattare, myndigheter som Naturvårdsverket och Miljöde-
partementet samt representanter från EU. På måndagskvällen 
var även allmänheten inbjudna för att lyssna på olika föredrag-
shållare om förvaltningsprojekt i hela världen.

Daniel Ligné

frukoSt om vildSvin 
och vapenutredningen

Förbundet bjuder regelbundet 
in politiker och tjänstemän från 
riksdagen och regeringskansliet 
till jägarfrukostar för att in-
formera om aktuella jaktfrågor. 
Den 22 maj presenterades för-
bundets syn på vildsvinsförvalt-
ningen och vapenutredningen. 
Gällande vildsvinen framfördes 
att de kommer att öka många i 
många år till och att lösningen 
finns i form av samverkan. När 
det gäller vapenutredningen 
betonades att det stora prob-
lemet är illegala vapnen och att 
det inte är effektivt att försöka 
åtgärda problemet genom att 
införa striktare regler för lagligt 
vapenägande.

Anders Grahn

grilla vildSvin i Sommar

Vi har tagit fram en affisch med 
recept på grillat vildsvin. Den 
är i A3 och skickades tidigare 
ut på mailen. Ni kan också 
höra av er till mig så skickar 
jag exemplar som är utskrivna 
på lite bättre papper. Syftet är 
att vi ska locka fler att grilla 
vildsvin i sommar. Viltkött är 
utmärkt att grilla och eftersom 
vildsvinsstammen ökar vill vi 
också öka efterfrågan. Dela ut 
den på mässor och möten eller 
sätt upp den i mataffären.

Christina Nilson-Dag


