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Våtmarksdebatt i GP
Landsbygdsprogrammet har
bantats kraftigt inför 2014,
vilket bland annat drabbar
arbetet med restaurering och
anläggning av våtmarker.
Svenska Jägareförbundet har
tillsammans med Svensk Våtmarksfond, WWF, SNF, SOF
och Carl Piper tagit ställning
mot neddragningen i en
debattartikel i Göteborgsposten. http://www.gp.se/
nyheter/debatt/1.2159556regeringens-miljosvek-hotarostersjon

Vapenfrågor och EU
Med anledningen av senaste tidens negativa signaler från
kommissionen gällande skjutvapen har en skrivelse skickats
till kommissionär Cecilia Malmström. Den är undertecknad
av Bo Sköld, generalsekreterare Svenska Jägareförbundet,
och Mikael Jansson, generalsekreterare Svenska Skyttesportförbundet.
Läs hela skrivelsen på http://jagareforbundet.se/om-oss/
skrivelser-och-remissyttranden/
I Svenska Dagbladet har också publicerats en replik från
Svenska Jägareförbundet och Svenska Skyttesportförbundet.
Där skriver man bland annat ”Malmström väljer felaktigt att
lägga ytterligare restriktioner för det lagliga vapeninnehavet
i tron att det stoppar illegala vapen. Dessutom baserar hon
förslagen på grova faktafel.”
Läs repliken på http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/
kommissionens-vapenforslag-missar-malet_8649302.svd
Illegala vapen är ett problem, men lösningen ligger
inte i att skapa ytterligare restriktioner för legala
vapen. Det räcker nu med omotiverade och verkningslösa restriktioner.
Anders Grahn

Fredrik Widemo

vildsvin i Rosenbad
Den 7 november ordnade
Landsbygdsdepartementet ett
vildsvinsseminarium för länstyrelsetjänstemän och viltförvaltningsdelegater. Inbjudna
forskare och förvaltare presenterade ny kunskap om vildsvinsförvaltning.
Fredrik Widemo och Jonas
Kindberg från Jägareförbundet presenterade resultat från
förbundets Fokusprojekt vildsvin
vid seminariet. Både Fredrik
och Jonas är även knutna till
SLU som forskare. Seminariet
hade en anda av att vi har utmaningar, men om vi verkligen
anstränger oss och samverkar
lokalt så kan vi lösa problemen.
Fredrik Widemo
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Rätt om julklappar
I Nyhetsbrev 14 skrevs om
Jägareförbundets julklappstips.
Tyvärr blev det fel, det är i Svensk
Jakt nummer 12 som du kan hitta
tipsen. Svensk Jakt nummer 12
kommer i slutet av november.
Kajsa Lindbergh

Konsulentdagar
Friluftsdag med 100 ungdomar
24 och 25 oktober genomförde Jägareförbundet Mitt tillsammans med Borlänge kommun, Tunabygdens jaktvårdskrets, Skogsstyrelsen, Sportfiskarna och Studiefrämjandet
friluftsdagar för 100 ungdomar med utländsk bakgrund.
I strålande oktoberväder fiskades, sköts, snickrades holkar
och genomfördes spårträning med jakthundar och mycket
annat. Några av ungdomarna hade bara varit i Sverige i två
veckor, andra i över ett år, men gemensamt var att alla var
positiva och nyfikna på att prova på det som stod till buds.

26–27 november anordnas konsulentdagar på Öster Malma, då jaktvårdskonsulenter från hela landet
tillsammans med personal från
nationella kansliet och inbjudna
föreläsare diskuterar aktuella
frågor inom viltförvaltningen.
I år deltar representanter från
Jaktlagsutredningen.
Fredrik Widemo

Friluftsdagarna var en del av Jägareförbundets nationella
satsning på att visa naturen, viltet och jakten för nyanlända
svenskar.
Hans Johansson

Framtidens viltforskning
3–4 december arrangeras ”Viltforskardagarna” av Naturvårdsverket och Jägareförbundet. Deltagare är bland annat
de forskare som fått forskningsmedel från Viltvårdsfonden
och Forskningstjugan. Huvudtemat under mötet är att diskutera inriktningen för framtidens viltforskning.
Daniel Ligné

Ansökningar till
Forskningstjugan
Jägareförbundets Forsknings- och
förvaltningsgrupp träffades 7–8
november för att utvärdera årets
ansökningar till Forskningstjugan.
Därefter går ansökningarna till
förbundsstyrelsen för beslut.
Daniel Ligné
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Gör svensk jakt ännu bättre!

Lysande framtid...

Den 25 november kommer nya Svensk Jakt. Hela tidningen
är nu i stort sett färdig och på väg till tryckeriet. Vi vill i och
med detta slå ett slag för de regionala sidorna.

I Land Lantbruk & Skogsland
kan man läsa en krönika om
mat. Bland annat kan man läsa
att trendspanarföretaget United
Minds har slagit fast att trenderna
2014 handlar om sundare mat.

Vi kan nu konstatera att ett par editioner hade mycket
texter. Några blev lite svaga, till en edition kom det inte in
någonting. Det innebar att vi tvingades hämta in saker från
närliggande områden. Och då faller hela syftet med den
regionala kopplingen.
Förbundsstyrelsen tog som bekant ett extrabeslut för att de
regionala sidorna skulle finnas med i den nya tidningen.
Styrelsen ansåg att den regionala/lokala kopplingen var
oerhört viktig. Det tror jag att vi alla håller med om.
Jag skulle vilja be alla att göra nystart med det regionala
innehållet. Jag hoppas att ni tar någon minut och funderar
över hur ni kan bidra för att göra sidorna ännu bättre. Det
kan vara att skriva en artikel själv, be någon annan skriva,
berätta för en tredje att behovet finns och för en fjärde hur
man gör.
Om alla skrev om de aktiviteter vi gör skulle vi fylla tidningen med råge. Ingen behöver alltså sätta sig och fundera
över vad som ska skrivas. Berätta bara om det som vi redan
gör. Då kommer sidorna bli jättebra.
Vad vill vi ha?
• Korta texter (som längst en halv A4, eller cirka 1 500
tecken).
• Bilder som hänger ihop med texten (gärna på människor,
och minst 1 mb stora).
• Notiser (texter på fyra till sju meningar).
Lämning är den 15:e (månaden innan tidningen kommer ut).
Skicka allt material till: daniel.sanchez@svenskjakt.se
Glöm heller inte att anmäla kommande aktiviteter till kalendariumet: http://svenskjakt.se/redaktions-information/editionsannonser/
Tack för att ni hjälper till att göra Svensk Jakt ännu bättre!
Magnus Rydholm

”Det blir ännu fulare att köpa halvfabrikat och att slänga mat. I linje
med detta blir grönsaker från den
egna trädgårdstäppan allt populärare. Lyssnar man på detta har
småskalig förädling och gårdsbutiker, för att inte tala om jagat vilt,
en lysande framtid.”
Läs hela krönikan på http://www.
lantbruk.com/kronikor/en-allvarlig-mattrend#.UnC2Y_N3R7s.email
Christina Nilson-Dag

Ny jordbrukspolitik
Arbetet med utformningen av den
nya jordbrukspolitiken för 2014–
2020 pågår nu för fullt. Fredrik
Widemo representerar Jägareförbundet i Landsbygdsdepartementets referensgrupp, som haft
möten i september och november.
Daniel Ligné

Workshop på SVA
Den 13 december arrangerar SVA,
en workshop om hur framtidens
sjukdomsövervakning av vilda
djur ska se ut. Daniel Ligné deltar i
workshopen.
Bo Sköld
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Sveriges Vildnad om rovdjur
Den 6 december anordnar Sveriges Vildnad med stöd av Kungliga Patriotiska Sällskapet seminariet En ny, svensk rovdjursförvaltning på Skansen. Vid tidpunkten för seminariet har riksdagen troligen just behandlat rovdjurspropositionen, och det
är upplagt för omtag i rovdjursförvaltningen.
Vid seminariet diskuterar vi hur bevarande kan övergå i långsiktig förvaltning, med hänsyn tagen till olika intressen och
lokalsamhällets behov. Samtidigt som bevarandemålen uppfylls. Inbjudna talare är Inga Ängsteg (Viltskadecenter), Camilla
Sandström (Umeå universitet), Susanna Löfgren (Länsstyrelsen
i Jämtland) och Madeleine Nyman (Forststyrelsen i Finland).
Miljödepartementet kommer också att delta.
Fredrik Widemo

Riksdagen debatterar propositionen den 5 december. Samma
dag hålls ett större rovdjursmöte i EU-kommissionen. Därför
blir det extra spännande att delta på Sveriges Vildnads rovdjursmöte den 6 december!
Daniel Ligné

Daniel Ligné

15: Förbundsstyrelse
15-16: Ordförandekonferens
23-24: Julmarknad,
Öster Malma
26–27: Konsulentdagar
28-29: Ledningsgrupp
28/11-22/12: Det vilda
julbordet, Öster Malma

3-4: Viltforskardagar

Den initiala riksdagsbehandlingen av rovdjurspropositionen har
utmärkts av en offentlig debatt mellan regeringspartierna och
socialdemokraterna. Parterna beskyller varandra för att inte ha
pratat med varandra om principerna i propositionens förslag.
Det har resulterat i att det inte verkar finnas en samsyn för en
långsiktig och hållbar rovdjursförvaltning.

Jägareförbundet Kalmar arrangerar den
11 november en informationskväll med
anledning av rovdjuren. Kvällen avslutas
med debatt och bland annat riksdagspolitiker och Naturskyddsföreningen
kommer att delta samt Daniel Ligné från
Jägareförbundet.

NOVEMBER

DECEMBER

Rovdjurspropositionen i riksdagen

Information om rovdjur i Kalmar

Händer nationellt

6: Sveriges Vildnad, Skansen
11: Björnförvaltningsmöte
10-11: Förbundsstyrelse

jaktlagsutredningens
andra delbetänkande
Den 6 november träffade undertecknad och Ola Wälimaa Jaktlagsutredningen för ett första
möte inför utredningens andra
delbetänkande. Betänkandet
ska behandla tre frågor: utfodring, åtelkameror och arrendatorers jakträtt. Alla frågor
som rör vildsvinsförvaltningen.
Betänkandet ska vara klart
senast den 30 juni 2014.
Daniel Ligné
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Mer kunskap
om viltolyckor

Toppjakt för medlemmar

Som fordonsförare kan du
bidra till mer kunskap om
viltolyckor genom att fylla
i en webbenkät. Enkäten riktar sig till alla fordonsförare, inte
bara de som råkat ut för en viltolycka. Enkäten berör alla
vilda djur, alltså inte bara de klövvilt och rovdjur som vid
sammanstötning måste rapporteras till polisen.
Projektet bedrivs i samarbete mellan Grimsö forskningsstation vid SLU, Älgskadefondsföreningen, VTI, Bilprovningen
och Trafikverket. Det finansieras av Trafikverket/Skyltfonden
och Älgskadefondsföreningen och pågår under 2013–2014.
Svara på enkäten på: http://www.viltochtrafik.se/
Markus Olsson

Nystart för eftersöksutbildningen
Under 2014 får Jägareförbundets eftersöksutbildning en nystart. Det blir bland annat ett nytt och innehållsrikare utbildningsmaterial. Samtidigt bibehålls stora delar av nuvarande
utbildning, exempelvis utbildningens filosofi och den praktiskt inriktade kursen.
I vinter planeras för att alla instruktörer ska samlas SO-vis,
för att få ta del av utbildningsmaterialet och kunna lämna
synpunkter. Därefter kommer utbildningen erbjudas den som
önskar. Före förankring med instruktörerna är utbildningen
inte fastställd, men i dagsläget ser följande att bli nytt:
Enhetlig utbildning över landet, tydliga kursplaner, uppdaterat utbildningsmaterial med nya grafiska profilen, aktuell
juridik, trafikeftersök, rovdjur tas med i utbildningen (räv, lo,
varg och björn), ytterligare sätt att träna spårhunden, eget
teorimaterial på E-jakt ersätter tidigare kursbok, större betoning av samarbetets betydelse för uppklarande av eftersök.
Detta betyder i princip att inga korrigeringar görs av befintlig
utbildnings innehåll eller grundfilosofi. Inte heller eftersöksinstruktörens roll och befogenheter förändras. Även uppställda krav för att bli instruktör ligger fast.
Markus Olsson

Jägareförbundet Norrbotten
planerar tillsammans med
Jägareförbundet Råneå en
medlemsaktivitet i form av toppjakt under vecka 5 2014.
Vi bedriver enskild jakt under
dagen och samlas för gemensam
middag och samkväm. Under
kvällstimmarna finns möjligheter
till erfarenhetsutbyte, tips och
råd om allt som har med jakten
och tillvaratagande av skogsfågel.
Läs mer på http://jagareforbundet.se/norr/norrbottens-lan/
jagareforbundet-norrbotten/
nyheter-norrbotten/2013/10/toppjaktsaktivitet-for-medlemmar/
Niklas Lundberg

Jägare smittad av trikiner
En jägare misstänks ha smittats
av trikiner efter ha ätit vildsvinskött som inte genomgått trikinundersökning. Jägareförbundets
rekommendationer är att kött
av vildsvin och björn alltid ska
genomgå trikinundersökning
hos ackrediterade företag. Det
är ett enkelt prov som inte kostar många kronor och man får
snabba svar. På Jägareförbundets hemsida finns en film som
visar hur man tar ett trikinprov.
http://jagareforbundet.se/jakten/
jaktnyheter/2013/10/sa-tar-du-etttrikinprov/
Magnus Rydholm
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75
Svenska Jägareförbundet

Som ni alla vet fyller
Svenska Jägareförbundets allmänna uppÅR
drag 75 år. En bok om
i allmänhetens tjänst
allmänna uppdraget
för det vilda
ligger nu på tryckeriet
och förväntas komma
till Öster Malma under
nästa vecka. Meningen
ägareförbundet • öSter MalMa • 611 91 nyköping
är att boken ska delas
ut på ordförandekonferensen den
15–16 november och
på konsulentdagarna 26–27 november. Den kommer att bli ett
utmärkt underlag för alla anställda och förtroendevalda i Jägareförbundet, liksom till politiker och andra beslutsfattare. Boken
visar på ett tydligt sätt vad man kan åstadkomma tillsammans
när handslag sker mellan staten och en kompetent och engagerad folkrörelse som Svenska Jägareförbundet.
Skribenter är Gunnar Johansson, Bernt Karlsson, Jonas Kindberg, Anja Kjellsson, JO Pettersson, Bo Sköld, Björn Sprängare
och Bo Thelander. I redaktionen har Åke Granström, Ulf Johansson, Christer Carlsson och Malou Kjellsson suttit.
Åke Granström

Utbytesjakt för ungdomar
Norrbotten/Sörmland har precis genomfört första delen i en
utbytesjakt för ungdomsmedlemmar i Jägareförbundet. Fem
intresserade unga medlemmar från vårt nordligaste län åkte
den 30 oktober tillsammans med undertecknad och en förtroendevald till Eskilstunatrakten för att mötas upp av Sören Drott
och länsföreningen Sörmland. Där jagade vi tillsammans med
fem unga från trakten, vildsvin fredagen den 1 november och
kronvilt lördagen den 2 november. Den 16–18 januari, när Norrbottens fjälldalar är som vackrast, ska samma gäng träffas och
genomföra en toppjakt efter tjäder i fjällnära vildmark.
Roger Lundqvist

Skadeinventeringar är
markägarens ansvar
Riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné och vilt- och naturvårdsstrateg Fredrik Widemo
har i Land bemött en artikel
från LRF-företrädare, som
uppmanat Eskil Erlandsson att
tvinga jägarna att betala för
skadeinventeringar av skog.
Debattörerna bortser från att
SLU-forskare visat att andelen
skadade stammar inte kan
användas för att bestämma
avskjutningen av älg. Varför
ska jägarna betala för sådana
inventeringar?
Det är markägarens ansvar att
förvalta marken för att skapa
en stabil foderresurs, medan
ansvaret och kostnaderna för
förvaltningen av viltet bärs
av jägarkåren. Detta uttrycks
också i den proposition som
ligger till grund för den nya
älgförvaltningen.
Dessutom ligger fällavgifterna
på många håll redan på smärtgränsen. Ökar de ytterligare
kommer jägarna att jaga något
annat, och älgstammen kommer att öka.
Läs hela artikeln på http://
www.lantbruk.com/debatt/
varfor-ska-jagarna-betala-skadeinventeringarna
Fredrik Widemo
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möte om rovdjurspropositionen
Svenska Jägareförbundet, tillsammans med LRF och Svenska
Fåravelsförbundet, har träffat riksdagens miljö- och jordbruksutskott för att ge sin syn på rovdjurspropositionen. Det
skedde den 7 november.
I presentationen betonades behovet av socioekonomiskt hänsynstagande i beslutsfattandet och att beslut om skydds- och
licensjakt ska delegeras så långt som möjligt. Beslut väntas i
början av december.
Anders Grahn

jakt för nya jägare
Länsföreningen Norrbotten arrangerade för tredje året i rad
en utbildningsjakt för tio nyblivna jägarskolelever från olika
delar av länet. Jakten, som genomfördes den 16 oktober, är en
del i arbetet med att skapa jaktmöjligheter och slussa ut nya
jägare i praktisk jakt efter avslutat utbildning.
Jaktdagen innehöll allt som hör en dag i älgskogen till. Upptag
av älg intill passet, hundarbeten och älglock, älgko i passet,
värmande tjärstubbar och en för dagen icke skjutbar rödräv.
Dagen avslutades med en middag tillagad över murrika kryddad med berättelserna av deltagarnas upplevelser.
Roger Lundqvist

bra nyheter från hela landet
Många tycker att ett internt nyhetsbrev i denna form är ett bra
och lättillgängligt sätt att få information på.
Det är oerhört positivt att få bra nyheter från hela
landet till det interna nyhetsbrevet. Ett stort tack till
alla som bidrar!
Så fortsätt att informera varandra vad som händer på jaktens
område i vårt avlånga land. Texter och bilder skickas till Malou
Kjellsson, som är redaktör. Adressen är: malouk@telia.com
Åke Granström

Johan Svalby är juridisk rådgivare på
FACE och kommer att också arbeta för
Jägareförbundet.

Vår man i Bryssel
Från och med oktober har vi ökat
vår internationella bevakning i
Bryssel via FACE. Vi har ingått
ett avtal med Johan Svalby i syfte
att stärka vår intressebevakning,
övervakning och nätverksarbete
på den europeiska arenan.
Johan Svalby rapporterar till
Anders Grahn och/eller undertecknad. Johan arbetar på FACEkontoret och har del av tjänsten
kopplad till Jägareförbundet. På
ordförandekonferensen är strävan
att presentera Johan.
Detta är en av flera åtgärder för
att nå vår gemensamma strategiska målbild.
Bo Sköld
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Älgjakten i siffror
Totalt sköts 95 937 älgar under
jaktåret 2012/13. Det innebär en
minskning med cirka 3 500 älgar
jämfört med året innan.
I den nya älgförvaltningen har
antalet registrerade licensområden minskat, vilket också
varit ett syfte. Totalt fanns
5 181 licensområden jämfört
med drygt 21 000 året innan.
Älgskötselområden (ÄSO),
där jägare och markägare
frivilligt samverkar kring älgförvaltningen, har ökat i antal
från 797 till 959 stycken, och
utgör också den största delen av
arealen, cirka 57 procent.
Den ökade samordningen och minskade antalet
registreringar innebär att länsstyrelsernas administration för älgjakten kommer att minska
radikalt jämfört med tidigare.
Avskjutningen per 1 000 hektar har i
genomsnitt varit 2,0 älgar inom licensområden och 3,1 inom ÄSO. Andelen årskalvar i avskjutningen var i genomsnitt
45 procent (licensområden 42 procent
och ÄSO 46 procent), medan andelen
tjurar av vuxna älgar var i genomsnitt
52 procent (licensområden 55 procent
och ÄSO 51 procent).
Att sammanställa avskjutningen av älg på
nationell nivå ingår som en del i Svenska
Jägareförbundets allmänna uppdrag. Jägarnas
rapportering av fällda älgar sker till länsstyrelserna och det är dessa data som sedan summeras

nationellt. Ett nytt system för älgförvaltning
infördes under 2012 vilket har medfört att ett
omfattande kontrollarbete har krävts.
Nytt från 2012 är också att den hos länsstyrelserna registrerade avskjutningen redovisas på
hemsidan älgdata. När de länsvisa avskjutningarna för 2012/13 summeras där så blir totalen
cirka 200 älgar fler än vad som redovisas ovan.
Anna Danielsson vid Naturvårdsverket, som
är projektledare för älgdata, vet inte vad detta
beror på. I några fall har länsstyrelser tagit bort
felaktigt registrerade älgar i sitt system JAS ( Jakt
Administrativt System) istället för i älgdata. JAS
uppdateras från älgdata, men inte tvärtom. Detta
är en delförklaring till varför det i år redovisas
cirka 200 fällda älgar för mycket i älgdata.
En detaljerad redovisning av älgavskjutningen
2012/13 finns på http://jagareforbundet.se/vilt/
viltovervakning/algavskjutning/
Daniel Ligné

