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Stort FacE-mötE på öStEr malma

9-12 april kommer FACE (Europeiska jägarfederationen) att 
hålla sitt så kallade Members´ Meeting på Öster Malma. Det 
är ett årligt återkommande möte där FACE placerar ett av sina 
öppna styrelsemöten i ett EU-land. På det viset kan värdlandet 
visa upp sin jakt och viltförvaltning.

FACE har medlemmar från 37 europeiska länder och 
vi räknar med att flertalet kommer till mötet. Det är 
en ypperlig chans att visa upp Svenska Jägareförbun-
det och vår jakt.

Anders Grahn

Ny NorrlaNdSrEdaktör

I vår går 
Svensk Jakts 
mångårige 
medarbetare 
Bernt Karls-
son i pension. 
Tidningen 
har nu gjort 
klart med en 
ersättare på 
tjänsten som 
norrlandsredaktör. Efterträdare 
blir Lars-Henrik Andersson, 43, 
som har en lång och gedigen 
journalistisk bakgrund på tid-
ningar i Västerbotten och Norr-
botten. Han lämnar nu en tjänst 
som nyhetschef på Norrbottens-
Kuriren. Lars-Henrik Anders-
son är bosatt i Heden utanför 
Boden och kommer att arbeta 
från Jägareförbundets kontor i 
Luleå. Han tillträder tjänsten på 
Svensk Jakt den 1 maj.

Martin Källberg

ViltmatSprojEktEt 
SlutrEdoViSat

Ett treårigt viltmatprojekt 
har slutredovisats till Jord-
bruksverket, som bidragit 
med medel för att sprida 
kunskap och intresse för 
viltkött. Projektet är ett 
samarbete mellan Sven-
ska Jägareförbundet, SIK 
(Institutet för livsmedel 
och bioteknik) och Sven-
ska Viltmatakademin. 

Resultatet är bland annat 
att viltmatsajten Viltmat.
nu etablerat sig som ett 
nav för information och 
fakta om viltkött, tio nya 
viltprodukter från udda detaljer utvecklats av SIK, en förstudie 
för hur viltkött kan certifieras finns från Viltmatakademin, en 
ny utbildning och film i tillvaratagande finns från Jägareför-
bundet, pressmöten som resulterat i att medias intresse ökat 
markant, och mycket mera. Vill du läsa mer om projektet och 
vad det innehållit, be om hela rapporten från undertecknad.

Christina Nilson-Dag

viltmat.nu
Ny sajt!

För dig som vill laga vilt, äta vilt, 

sälja vilt, köpa vilt, hantera vilt 

eller bara vill veta mer om viltkött.

PROJEKT  VILTMAT 20
11–

20
13

praktikaNtEr 

Magnus Bergerlind praktiserar 
under våren på Öster Malma. 
Han ska sammanställa material 
inför Europa- och riksdags-
valen. Handledare är Anders 
Grahn. På webbredaktion prak-
tiserar också under fem veckor 
Johanna Claesson. Hon läser 
andra terminen till webbkom-
munikatör med inriktning 
sociala medier på Medieinsti-
tutet i Stockholm. Handledare 
är Madeleine Lewander. 
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rEglEriNgSbrEV För NaturVårdSVErkEt

Regeringen utfärdar varje år regleringsbrev till de olika 
verken. I breven återfinns regeringens mål- och resultatkrav 
på myndigheterna och deras finansiella förutsättningar. I 
årets regleringsbrev till Naturvårdsverket finns flera frågor 
som Jägareförbundet jobbat med, bland annat ska man se 
över hanteringen av björnar.

Det här ska Naturvårdsverket jobba med:
• Redovisa till miljödepartementet om hur man övervakat 
bestånden av sjöfågel, speciellt ejder och alfågel.
• Revidera sin strategi för invasiva arter.
• Revidera förvaltningsplanerna för stora rovdjur. Arbetet 
ska vara klart sista november.
• Följa upp nya älgförvaltningssystemet. Ska vara klart 15 
februari 2015
• Man vill ha en översyn av statens vilt, utvärdera om ar-
ter enligt 33§ jaktförordningen fortfarande ska anses vara 
hotade eller statens vilt samt om man borde lägga till nya 
arter. Man ska även se föreslå förenklingar för hantering av 
statens vilt.
• Provtagningsreglerna för säl och ersättning vid provtag-
ning ska ses över. Ska vara klart sista december.
• Utarbeta riktlinjer för förvaltningen av gäss, tranor och 
svanar

 Anders Grahn

jägarEFörbuNdEt på VildmarkSmäSSaN

I ett samarbete med Berra Huntyard, Öster Malmasrestau-
rang, Zodiac, med flera så kommer Jägareförbundet Stock-
holms län att delta på Vildmarksmässan 7-9 mars i Älvsjö. 
Syftet med deltagandet är medlemsvärvning. Vi kommer att 
informera om Jägareförbundet och ge möjlighet att skjuta 
på vår skjutsimulator, nytt för i år är ett barngevär då det 
visade sig att många barn ville prova. Vi kommer att sälja 
kåsa med kaffe och sittunderlag. Varje dag lottar vi ut en 
jakt på någon av våra jaktgårdar bland de som under dagen 
tecknat medlemskap i Jägareförbundet. Sedan kommer vi 
att ha några andra tävlingar där man kan vinna fina priser.

Rolf Eriksson
(mässansvarig länsföreningen Stockholm)

tEmakVäll om älg och Skog

Tre LRF-avdelningar bjöd in in-
tresserade markägare och jägare 
till en temakväll om älg och skog i 
småländska Stengårdshult i janu-
ari. Sammanlagt 120 åhörare lyss-
nade till Lars Edenius från SLU, 
undertecknad från Jägareförbun-
det och tjänstemän från Sydved. 
Mötet hölls i god ton med stor 
samstämmighet mellan panelens 
och publikens inlägg.

Fredrik Widemo

lotta och lEiF på jakt

Lotta Lundgren (känd från bland 
annat TV-programmet Histo-
rieätarna) har gjort en jaktserie 
för SVT som heter ”Lotta och 
Leif på jakt”. Leif, det är Leif GW 
Persson, och enligt SVT hand-
lar programmet om att lära sig 
skjuta, om hur man tar ur, flår, 
styckar, förvarar och tillagar vilt. 
Men också om jakthundar, vapen-
hantering och utrustning. Serien 
startar på SVT:s webb-TV den 24 
april. När den börjar sändas på 
SVT 1 är ännu inte klart.

Christina Nilson-Dag

FOTO: KENNETH JOHANSSON
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VildSViNSdEbatt  
lockadE 120 pErSoNEr

Östhammars kommun och 
Harghamns utvecklings-
grupp anordnade torsdagen 
den 13 februari en infor-
mations- och debattkväll 
om hur vildsvinsstammen 
påverkar markägare och 
boende i Östhammars 
kommuns sydöstra delar. 
Intresset var oväntat stort 
och hela 120 personer kom 
till Harghamns Folkets Hus 
för att lyssna och diskutera 
vildsvinens för och nack- 
delar i Harg och Harg- 
hamnsområdet. Inbjudna 
att föreläsa var underteck-
nad från Jägareförbundet, Håkan Lindström från LRF Mälar-
dalen och Ulf Dietrichsson, Hargs Bruk. 
 
Mitt föredrag tog upp vildsvinens biologi och sociala levnad 
samt hur en bra förvaltning bör göras genom samarbete mel-
lan markägare och jägare. Håkan Lindström, LRF, pratade 
om markägarnas och samhällets kostnader med stora vild-
svinsstammar. Han förespråkade fällfångst i tätbebyggda om-
råden där jakt inte kan bedrivas. Ulf Dietrichsson beskrev hur 
Hargs Bruk bedriver jakten och förbyggande åtgärder i form 
av stängsel omkring ensligt belägna torp och gårdar. Gener-
ellt sett bedömdes skador på jordbruksgrödor som tämligen 
små och acceptabla. 

Stämningen var god under hela mötet och efter föredragen 
fick deltagarna ställa frågor som främst gällde problemen i 
tätorten Hargshamn. Alla deltagare på mötet fick också 
chansen att lämna in synpunkter nedskrivna på papper till 
kommunen för sammanställning. En arbetsgrupp med per-
soner från kommunen och utvecklingsgruppen ska tillsättas 
och de får i uppdrag att arbete vidare med frågan om vild-
svinens förvaltning i trakten.

Stefan Holm 

FramgåNg 
i EuropaparlamENtEt

Europaparlamentets jordbruksut-
skott antog nyligen ett betänkande 
om en ny förordning för djurhälsa.
Inför omröstningen fanns det 
ändringsförslag som bland annat 
ville göra jägarnas medverkan i 
olika övervakningsprogram obliga-
torisk samt förbjuda all användn-
ing av levande lockfåglar. 
Efter en insats blev de förslagen 
nedröstade. Omröstning i plenum 
blir det i mars.

Anders Grahn

FOTO: OSCAR LINDVALL

För mEdlEm mEd tidNiNg

Svensk Jakt publicerar dagligen ett 
stort antal artiklar på svenskjakt.
se. Några av dessa är låsta. Det 
betyder att man måste logga in på 
sidan för att kunna läsa. För att 
skapa konto som ger full tillgång 
till svenskjakt.se måste man vara 
medlem med tidning. Detta omfat-
tar även Svensk Jakt som e-tidning. 
Den digitala papperstidningen 
ligger bakom inloggning och är 
därmed förbehållen medlemmar 
med tidning. 

Martin Källberg

tipSa oSS om NyhEtEr!

Webbredaktionen tar tacksamt 
emot alla nyhetstips. Mejla oss 
om högt och lågt på webbredak-
tionen@svenskjakt.se

Olle Olsson
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SVENSk jakt 
myckEt mEr äN NyhEtEr

Svenskjakt.se är större än du tror. 
Förutom de senaste nyheterna 
fylls sidan ständigt med nya tips, 
tester, recept och ritningar. Det 
senaste är alla vapentester.
Svenskjakt.se växer för var dag, 
men det är kanske inte alltid man 
upptäcker det vid en snabb titt på 
förstasidan. Därför vill vi slå ett slag för de kategorier som finns 
i underrubrikerna.

• Annonstorget är Sveriges största annonsplats för jägare. 
Hundar, vapen, jaktmarker och prylar köps och säljs och kan 
sorteras efter län.
• Under Quiz testar du din kunskaper i flera olika frågetävlin-
gar. Du får de rätta svaren direkt.
• Svensk JaktPlay är en sida för film. En amatörfilmfestival har 
just hållits, och bland mycket annat kan du se alla bidragen här.
• Under Opinion kan du förkovra dig i krönikor och debatt-
artiklar. Där finns artiklar skrivna av journalister på Svensk Jakt 
och insändare från riksdagsledamöter och vanliga människor.
• Kategorin Hund är full med tips och nyheter från hund-
världen. Tävlingsresultat och intressant statistik blandas med 
matnyttiga tips, skötselråd och utrustningsartiklar.
• Under kategorin Viltvård hittar du inspiration för all den tid 
vi jägare lägger på att vårda viltet. Här hittar du viltvårdstips, 
ritningar, fällor, exempel på hur andra jägare vårdar viltet och 
artiklar om stödutfodring.
• Söker du tips för effektiv åteljakt på räv? Intresserad av ett nytt 
vapen, eller nyfiken på hur det går för andra läsare i jakten? Då 
är Jakt & Prylar din avdelning. Här hittar du jaktberättelser 
från våra läsare, jägartips, tester och en lista med eftersökstjän-
ster. Sidan uppdaterades i dagarna med vapentester.
• Kategorin Viltsmak är fylld med det som händer efter skottet. 
Artiklarna kan handla om vilthantering och styckning, och här 
hittar du också ett rejält receptbibliotek sorterat efter djurslag 
så du enkelt kan hitta inspiration utefter vad du har i frysen.

Trevlig läsning!
Svensk Jakt-redaktionen

radioprogram 
om att döda djur

Radions P1-program Tendens 
har haft en temaserie med 
namnet ”Att döda djur”. Här 
handlar det bland annat om 
jakt och slakt. Här medverkar 
också Jägareförbundets Dan-
iel Ligné och Markus Olsson. 
Har du missat programmen 
så kan du lyssna på:
http://sverigesradio.se/sida/
avsnitt/316388?programid=33
81&playepisode=316388

Christina Nilson-Dag

blykoNFErENS i uSa
 
Wildlife Society i Minnesota 
anordnade en konferens om bly 
i ammunition i samband med 
sitt årsmöte i början av febru-
ari. Undertecknad deltog som 
inbjuden föreläsare för att ge 
en bild av hur vi arbetar med 
blyfrågan i Europa. 

Sammanfattningsvis kan man 
säga att förvaltningen i USA 
hanterar samma frågor utifrån 
samma forskningsresultat som 
i Europa. Man prioriterar dock 
annorlunda. Just nu ligger 
nästan allt fokus på förgiftning 
av örnar i USA, medan bly i vilt-
kött inte är en lika aktuell fråga. 
I Europa är det tvärtom, och 
flera länder kommer att presen-
tera nya rön om bly i viltkött 
under våren.

Fredrik Widemo
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ViltForSkNiNgSdagar lockadE 90 pErSoNEr

Under två dagar, den 10-11 februari, genomfördes årets 
Viltforskningsdagar på Jägareförbundets nationella kansli 
Öster Malma. Ett 90-tal personer var på plats. Viltforsknings- 
dagarna anordnas av Svenska Jägareförbundet och Natur-
vårdsverket.

Dagarna är ett återkommande forum för dialog mellan forsk-
ning och förvaltning om forskningsresultat, samt resultatens 
användning i den praktiska viltförvaltningen. Det är också ett 
forum för att diskutera viltförvaltningens behov av kunskap 
och om möjligheten för forskningen att möta dessa behov. 
Dagarna riktar sig till handläggare och chefer som arbetar 
med viltfrågor på myndigheter och organisationer samt till 
forskare inom området.

Första dagen handlade om kunskapsbehovet inom förvalt-
ningen och aktuell forskning finansierad av Naturvårdsverket 
via Viltvårdsfonden eller av Svenska Jägareförbundet genom 
”Forskningstjugan”. Den andra dagen bestod framför allt av 
en workshop om kunskap från forskning till stöd för viltför-
valtningen nu och i framtiden. Workshopen blir ett viktigt 
underlag när ett nytt strategiskt program för Viltvårdsfond-
ens forskning ska skrivas under 2014.

Daniel Ligné

Vi Vill ha diNa SyNpuNktEr 
om Nya älgjaktSSyStEmEt!

Naturvårdsverket ska se över det 
nya älgjaktssystemet efter nästa 
hösts jakt. Den 15 februari 2015 
ska det vara klart. 

Jägareförbundet behöver 
nu synpunkter på vad som 
borde bli bättre. Hör av er!

Daniel Ligné

NaturVårdSVErkEt
iNrättar klöVViltSråd

Naturvårdsverket inrättar nu ett 
Klövviltsråd. Undertecknad är 
Svenska Jägareförbundets repre-
sentant.

Daniel Ligné

dVärgbaNdmaSk hittad 
hoS VattENSork i gNESta

Rävens dvärgbandmask har för 
första gången i Sverige hittats hos 
en så kallad mellanvärd.
Rävens dvärgbandmask har 
upptäckt tre gånger tidigare i 
Sverige, alla gånger hos rävar. 
Nu har man för första gången 
upptäckt parasiten hos en så 
kallad mellanvärd, nämligen en 
vattensork. Det bevisar att para-
sitens naturliga värdväxling har 
fått fäste i svensk natur. Fyndet 
gjordes sydväst om Gnesta.

Daniel Ligné
FOTO: MAGNUS RYDHOLM
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FramtidSmäSSa om
klimat, Skog och Vilt

Den 23 februari bjuder Lant-
brukarnas Riksförbund (LRF), 
Svenska Jägareförbundet och 
Södra Skogsägarna in till en 
framtidsmässa med fokus på 
klimat, skog och vilt.

Älgdöd, nya arter och stor-
mar. Viltstammar i balans i  
ett förändrat klimat är ett EU-
finansierat projekt. Projektets 
syfte är att jägare och mark-
ägare ska mötas i dialog kring 
skog och vilt i perspektivet  
”ett klimat i förändring”. 

Klimatet förändras, och det 
är huvudfokus under denna 
dag på Kosta Boda Art Hotel, 
där bland andra meteorologen 
Madeleine Westin kommer att 
föreläsa. 

Under framtidsmässan kom-
mer även Daniel Ligné, Svenska 
Jägareförbundets riksjakts- 
vårdskonsulent, Helena Jons-
son, förbundsordförande i LRF, 
Kristina Alsér, landshövding i 
Kronobergs län,samt Christer 
Segerstéen, ordförande i Södra 
Skogsägarna, att medverka.

Det kommer även att finnas 
utställare i loungen på Kosta 
Boda Art Hotel hela dagen.
Läs mer på: http://jagarefor-
bundet.se/aktuellt/forbundsny-
heter/2014/02/framtidsmassa/

Christina Nilson-Dag

NyStartad EFtErSökSutbildNiNg

Den 6 februari lanserades en ny teoridel till eftersöksutbildnin-
gen. Den nås via jagareforbundet.se. 

Under vintern anordnas också träffar med alla landets eftersöks-
instruktörer för att fånga synpunkter på innehåll och utbildnings-
material till den praktiska delen av eftersöksutbildningen. Planen 
är att detta är klart i mars 2014.

Markus Olsson

raSE i älgmallarNa

Arbetet med att ta fram 
mallar för älgförvaltnings- 
och älgskötselområden har 
bromsats upp, då mark- 
ägarsidan och Skogsstyr- 
elsen velat ha med en 
bedömning av betestrycket 
på rönn, asp, sälg och ek 
(RASE).

Svenska Jägareförbundet 
motsätter sig detta. Förbun-
det anser att det inte finns 
något kunskapsunderlag 
som visar hur mycket RASE 
vi behöver för att bibehålla biologisk mångfald. Vidare visar 
befintlig forskning att skogsskötseln är vad som påverkar före-
komsten av RASE mest, inte älgens bete. Samtidigt saknas det 
kvalitetssäkrade metoder för att skatta förekomst, konkurrens-
kraft och trädbildning för RASE. 

Det är helt orimligt att förvaltningsgrupperna eller skötselom-
rådena ska bedöma om betestrycket är för högt när varken SLU 
eller Skogsstyrelsen kan säga hur mycket RASE vi behöver, eller 
om det är betestrycket som begränsar trädbildning hos RASE. 
Jägareförbundet har stöd från SLU för sin syn på kunskapsläget, 
och förordar att frågan hänskjuts till det nationella klövviltsråd 
som nu bildas. 

Fredrik Widemo

FOTO: KENNETH JOHANSSON
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allmäNNa uppdragEt 2014

Vill du läsa Landsbygdsdepar-
tementets bilaga till regerin-
gens beslut om uppdrag till 
Svenska Jägareförbundet att 
under 2014 leda delar av jak-
ten och viltvården i Sverige? 
Det vill säga det vi kallar det 
allmänna uppdraget. 
Ladda ner en pdf här: http://
jagareforbundet.se/allmanna-
uppdraget/Om-allmanna-
uppdraget/allmanna-uppdra-
get-2014/

Åke Granström

Vilt & VEtaNdE omgjord

Vilt & Vetande, som ger fakta 
om djur och natur på jagare-
forbundet.se, har nyligen 
gjorts om. Detta för att bli mer 
lättnavigerat och därav attrak-
tivare att använda. Nu finns 
också havsörnen presenterad 
som art på Vilt & Vetande. Tex-
ten till presentationen har gjort 
av Björn Helander, forskare 
verksam vid Naturhistoriska 
riksmuseet.

Webbredaktionen

ENkät om uNgdomSFrågor

För ungefär ett år sedan påbörjade Jägareförbundets ungdoms-
grupp en undersökning av den befintliga verksamheten i syfte att 
göra den mer effektiv.  I förra nyhetsbrevet nämnde vi att flera 
ungdomar har uttryckt intresse för att stödja vårt arbete genom 
att delta i en referensgrupp. Till detta ändamål har alla intresse-
rade fått följande frågor: ”På vilket sätt (skriftligt, via vår hemsida 
eller Facebook) skulle du föredra att Jägareförbundet kontaktar 
dig och vilken typ av information/hjälp förväntar du dig att få?” 
Ett av svaren publiceras här och fler kommer på webbplatsen.

"Om jag ser till mig själv så tycker jag att Facebook är klart bäst för 
kontakt. Det är klart enklast och det är det ungdomar använder 
mest. Besöken på hemsidan är glesare än besöken på Facebook. 
Jag förväntar mig att Jägarförbundet ger mig möjlighet att träffa 
andra unga jägare vilket jag saknar mest i min jakt. Att anordna 
gemensamma jakter för att träffa andra unga jägare tror jag är vik-
tigt för att kunna locka nya ungdomar till jakten. Om många av ens 
kompisar jagar är det lättare att börja själv. Att vara ett gäng unga 
jägare som har kul ihop lockar många nya utövare. Idag känns det 
som att det krävs kontakter inom familjen för att få delta i jakt och 
samarbeten är rätt ovanliga. Man jagar med sitt jaktlag för det mes-
ta. Det är även viktigt att förbundet informerar hur man ska göra 
för att komma i kontakt med jakten och hur man själv börjar jaga. 
Vilket jag tycker förbundet gör bra. På länens egna sidor är infor-
mationen betydligt sämre. Information om evenemang når inte ut 
i tid på  länets egen sida utan blir ganska begränsat till ungdomar 
vars föräldrar är aktiva i förbundet. Att anordna en ungdomsjakt 
kräver att informationen når ut, att det inte dyker upp ungdomar 
tror jag är för att informationen inte når ut."

Vi vill nu höra från er om vad ni har gjort, era erfaren-
heter, åsikter och behov i arbetet med ungdomar, men 
även med andra målgrupper. Vi kommer att skicka ut 
en enkät med frågor om hur ni ser på detta arbete. 

Enkäten kommer att skickas ut under vecka 8 och vi hoppas 
att få era svar innan den 16 mars. Enkäten är också tillgänglig i 
digital form och inloggningsuppgifter skickas via e-post. Alla svar 
kan skickas till Tamisha Kindberg eller Jakob Karlsson, Sven-
ska Jägareförbundet, Öster Malma, 611 91 Nyköping. Eventuella 
frågor ska skickas till jakob.karlsson@jagareforbundet.se.

Tamisha Kindberg

FOTO: NIKLAS LILJEBÄCK



Nyhetsbrev 18
21 februari 2014

Stor, Stark 
och omtyckt

sid 8/9

FacE:S gS på bESök

FACE har nyligen fått en ny 
generalsekreterare i form av 
italienaren Filippo Segato. 
Han är jägare men har inte 
tidigare erfarenhet av att jobba 
med jägarfrågor, däremot lång 
erfarenhet av att jobba i Brys-
sel. Förbundet bjöd in honom 
till Öster Malma för 24 timmars 
intensiv utbildning i svenska 
jaktfrågor. Han träffade även 
förbundsstyrelsen.

Anders Grahn

mötE om älgFörValtNiNg

Torsdag den 13 mars träffas 
referensgruppen till länsstyrel-
sernas portal för älgförvaltnin-
gen, Älgdata. Erfarenheter från 
den gånga säsongen liksom 
angelägen utveckling inför 
kommande säsong kommer att 
diskuteras. Från Jägareförbun-
det deltar undertecknad.

Göran Bergqvist

älg- och högViltSdEkalEr

Kontoren har nu fått de älg- 
och högviltsdekaler de beställt 
för jaktåret 2014/15. De dis-
tribueras nu vidare ut till kret-
sar/skyttebanor. Under våren 
kommer en översyn att göras 
för att få reda på hur många 
dekaler som verkligen går åt. 
Administratörerna på respek-
tive kontor håller i det.

Helena Schnackenburg

bEStälla kuVErt och ViSitkort

Kontoren kan nu beställa sina kuvert via ett enkelt formulär 
som skickar beställningen direkt till vårt tryckeri. Du hittar for-
muläret på sidan http://jagareforbundet.se/kuvertbestallning/. 
Priser etc hittar du på samma sida. De kretsar som vill beställa 
egna kuvert kommer att få en egen sida för det. När det gäller 
visitkort kan du enkelt beställa dem via formuläret på sidan 
http://jagareforbundet.se/visitkort. Det finns också en engelsk 
version, för dem som behöver.

Helena Schnackenburg

VårENS VärVNiNgar Via jägarSkolorNa

Det har dykt upp en del frågor kring hur vi arbetar med att 
värva nya medlemmar via jägarskolorna och vad som gäller.

• För alla som blir medlemmar fram till jaktårets slut (det vill 
säga 14-06-30) räcker medlemskapet till 15-06-30. De som blir 
medlemmar nu får alltså några månaders extra medlemskap.
• Jägarskoleelever som går med betalar halva priset första året 
(dvs 300 för vuxen och 150 för ungdom) Detta gäller ordinarie- 
och ungdomsmedlemskap, då vi tycker det är viktigt att de får 
del av allt matnyttigt som står i Svensk Jakt.
• Jägarskoleledare som värvar medlemmar får presentkort värt 
125 kronor per värvad medlem som betalt. 

I jägarskoleboxen finns en folder från 
Jägareförbundet med anmälningsfor-
mulär som går utmärkt att använda när 
man vill bli medlem. På sidan http://
jagareforbundet.se/medlem/varvarpre-
mier/ finns en instruktion riktad till jägar-
skolevärvarna samt ett webbformulär för 
att anmäla nya medlemmar digitalt. 
Självklart kan alla som värvar använda 
den. Annars finns en pdf-fil att printa ut och fylla i för hand. 

Kontoren har extra jägarskolefoldrar om någon behöver. På 
kontoren finns också jakttabeller och Svensk Jakt att dela ut 
vid besök på jägarskolorna. Observera att det redan ligger jakt-
tabeller i jägarskoleboxarna. Hör gärna av er direkt till mig när 
ni undrar något kring medlemmar och värvningar.

Helena Schnackenburg
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FramtidENS  
VildSViNSFörValtNiNg

Under två dagar, 11–12 februari, 
formades framtidens vild-
svinsförvaltning i småländska 
Vrigstad. Jägareförbundet hade 
bjudit in berörda myndigheter 
och organisationer för att ska-
pa ett gemensamt arbetssätt.

– Under förra jaktsäsongen sköt 
jägarna 97 000 vildsvin. Det är 
nästan en fördubbling mot året 
innan. I år pekar en preliminär 
sammanställning att avskjut-
ningen landar runt 70 000 
djur, berättade riksjaktvårds-
konsulent Daniel Ligné.

Utan denna omfattande insats 
hade situationen sett helt an-
norlunda ut, med mer skador 
på jordbruksgrödor.
– Alla siffror vi kan titta på 
pekar på att vi tillfälligt lyckats 
bromsa tillväxten av vildsvins-
stammen. Nu har vi tid att 
diskutera hur vi ska samarbete 
för att långsiktigt klara av vild-
svinsutmaningen.

Vildsvinsstammen sprider sig 
över södra Sverige och fronten 
flyttar sig nordväst med cirka 
fem kilometer per år. Stam-
men kommer fortsätta öka 
under många år framöver och 
bra jaktmetoder i samarbete 
mellan lantbrukare och jägare 
är en förutsättning för att 
kunna begränsa skadorna och 
få en effektiv förvaltning.

Thomas Ohlsson 

jägarFiNaNSiEriNg aV Ny ViltmyNdighEt orimlig

Det är helt orimligt att ålägga jägarna att finansiera delar av en 
ny viltmyndighet. Det skriver Svenska Jägareförbundet i sitt re-
missvar till Jaktlagsutredningens första delbetänkande ”Viltmyn-
digheten – Jakt och viltförvaltning i en ny tid.”

Jägarna är idag i princip de enda som bekostar den nya älgför-
valtningen, cirka 35–40 miljoner kronor årligen via fäll- och 
registreringsavgifter. 

Att ålägga jägarna ytterligare ansvar för finansiering av 
samhällets viltförvaltning skulle innebära en  
mycket stor risk för totalt haveri vad gäller det system 
med statligt jaktkort samt Viltvårdsfond, skriver Björn 
Sprängare och Bo Sköld.

Vad gäller delbetänkandets huvudförslag så är Jägareförbundet 
helt enigt med utredarens förslag att inrätta en ny Viltmyndighet. 
Förbundet ser det som en förutsättning i en framtida adaptiv 
(anpassningsbar) viltförvaltning att myndigheten ges ett uppdrag 
att med ett tydligare ansvar gynna jakt.

Däremot anser inte förbundet att Skogsstyrelsen kan vara ett  
alternativ som framtida Viltmyndighet. Skogsstyrelsen hanterar 
redan idag en mycket svår avvägning mellan produktion och 
miljö. Att föra in ytterligare en dimension i denna avvägning 
riskerar att ge myndigheten en helt omöjlig uppgift. 

Vidare har Skogsstyrelsen idag endast kompetens kopplat till 
en naturtyp, skogen. Många av de svåra viltförvaltningsfrågorna 
att hantera i närtid är istället knutna till hav, kust, fjäll och jord-
bruksmark. Dessutom krävs en mycket bred internationell kom-
petens samt tvärvetenskaplighet av en framtida Viltmyndighet.

Daniel Ligné

Full Fart Framåt För Nya mEdlEmSSyStEmEt

Arbetet med att städa i databasen är så gott som avslutat. Nu job-
bar vi med att få in alla uppgifter i det nya systemet och testa av 
innehåll, funktioner och arbetssätt. En utbildning för förbundets 
administratörer går av stapeln den 11-12 mars på Öster Malma. 

Helena Schnackenburg


