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Viltlab för handeln – nytt Viltmatprojekt

Jägareförbundet har ansökt och nyligen fått ett nytt viltmat-
projekt beviljat från Jordbruksverket. Denna gång vänder vi 
oss till livsmedelshandeln, eftersom vi ser att kunskapen hos 
de köttansvariga behöver stärkas. Med ökad kompetens om 
viltkött, vad som skiljer vilt från annat kött och hur det tillagas 
bäst, vill vi öka intresset och kunskapen hos konsumenterna. 
Framför allt hoppas vi intresset för att äta vildsvinskött ökar.

Projektet ska vara klart redan i november så vi har rivstartat 
med att göra en undersökning hos de köttansvariga och hos 
konsumenter för att se vilka åtgärder som är effektivast för att 
få resultat. Därefter utformar vi korta utbildningar och mate-
rial som kan möta det ökande intresset för att äta viltkött. 
Jordbruksverket bidrar med 725 000 kronor.

Ännu har tre av fyra svenskar har inte ätit vildsvin, men vi 
hoppas att detta projekt bidrar både till att mer viltkött når 
handeln och till fler konsumenter. Förhoppningsvis kan 
projektet fortsätta även efter projekttiden. Mer information 
kan ges av undertecknad.

Christina Nilson-Dag.

lediga jobb
på jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet söker 
nu två jaktvårdskonsulenter 
samt en avdelningsassistent.

Jaktvårdskonsulenterna ska 
vara verksamma i hela södra 
Sverige men huvudsakligen 
inom Hallands och Jönköpings 
län. Placeringsorter är Kristian-
stad respektive Eksjö.  

Jägareförbundet söker också
en avdelningsassistent på 75 
procent till Svensk Jakt. Placer-
ing är nationella kansliet på 
Öster Malma. Mer information 
om jobben finns på hemsidan.

Magnus Rydholm

jakt på dn-kultur

Jakt lockar ut kulturvärlden i skogen, 
kunde man läsa på DNs kultursida 
tisdagen den 11 mars. DN ägnade 
kulturbilagans omslag samt två helsidor 
åt jakt och kultur och ”att såväl artister 
som fotbollsspelare och andra kända 
svenskar kommer ut som jägare, geväret 
är den nya golfklubban, att jaga har blivit 
rumsrent, lovligt byte för kulturen…”
Herrarna Guillou och Leif GW får också
uttala sig – och Leif spår att jakten är hotad 
och kommer att försvinna i nästa generation!
I stort är det en positiv artikel, dock har de konstigt nog glömt 
nämna att den kanske främsta kulturföreträdaren av alla, kul-
turminister Lena Adelsohn Liljeroth, också jagar.

Christina Nilson-Dag

kennelklubbenS
jakthundSkommitté

Med anledning av Kjell Brästers 
hastiga bortgång har Kennel-
klubbens Jakthundskommitté 
tvingats se över sin verksamhet. 
Jägareförbundets representant 
i kommittén är undertecknad 
och ny ordförande är Britt-Marie 
Dornell. 

Förbundet och Kennelklubben 
anordnar årligen en konferens 
för alla jakthundklubbar på Öster 
Malma. Årets konferens hålls den 
4–5 april och temat är etik.

Daniel Ligné
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trafikefterSökSförSäkringen blir bättre

Under vintern har villkoren för vår trafikeftersöksförsäkring 
diskuterats. Reglerna har ändrats från 1 mars för att bättre 
stötta de eftersöksekipage som råkar illa ut vid trafikeftersök 
initierade av polisen. 

Numera går förbundets försäkring in direkt vid en sådan 
skada. Råkar hunden ut för någon annan skada/sjukdom tar 
den egna försäkringen hand om det. Det betyder att hun-
den omfattas av två försäkringar som oberoende av varan-
dra tar hand om ”sina” respektive skador. Har man Agrias 
skadeanmälan med sig och anger Polisens diarienummer 
för det aktuella trafikeftersöket kan man numera dessutom 
få skadan direktreglerad. Skadeanmälan finns på Agrias 
webbplats; http://www.agria.se/hund/skadeanmalan-hund.

Helena Schnackenburg

nVr-organiSationen i framtiden

Den 1 januari 2015 antar polisen en ny organisation. 
Detta kommer sätta sin prägel på Nationella Viltolycksrådet. 
Arbete pågår och blir färdigt först i slutet på året, men det 
står klart att de sju nya regionerna kommer bli viktiga för 
framtida arbete i rådet. 

För jägare som ingår i NVR:s eftersöksorganisation tycks 
inte polisens omorganisation förändra särskilt mycket. På 
högre nivå i organisationen sker mer påtagliga förändringar.
Vid omorganisering av NVR har polisen utgått från verksam-
hetens bas. Lokalt ansvarig polis ska få lägga en utpekad del 
av sin tjänst på NVR-frågorna. Polis med ansvar på länsnivå 
förväntas få lägga hela sin tjänst på arbetet med NVR.

I polisens sju nya regioner kommer regionansvariga till-
sättas. Framtidens regionala råd kommer ske på denna
nivå, istället för som tidigare i varje län. Man planerar 
dock att varje län representeras på detta nya regionala 
råd. På nationell nivå kommer bemanningen förstärkas 
med en halvtidstjänst, och då utgöras av två heltidstjänster.

Markus Olsson

efterSökSutbildning
– den teoretiSka delen

Nu har det gått en dryg månad 
sedan den nya teoretiska delen av 
eftersöksutbildningen lanserades. 
Den har mottagits mycket väl av 
både nybörjare och rutinerade 
inom eftersök. Styrkan med digi-
tala utbildningar är den höga till-
gängligheten. Och kanske är just 
tillgängligheten en viktig nyckel 
för att flytta fram positionerna 
inom eftersöksområdet. Detta 
eftersom ökad förståelse och kun-
skap, bland såväl breda jägarlager 
som utpräglade eftersöksjägare, 
kan tänkas gynna hanteringen av 
olyckor i form av skadade djur.

Markus Olsson

efterSökSutbildningen
– inStruktörSmaterial

Det nya utbildningsmaterialet för 
den praktiska eftersökskursen 
kommer tillhandahållas eftersöks-
instruktörerna i vecka 13. Då har 
vi – efter många kloka idéer och 
synpunkter från instruktörerna 
runt om i landet – nått fram till 
en version som kan gälla under 
2014. Information om hur instruk-
törerna får tillgång till materialet 
kommer via e-post.

Markus Olsson

VILTOLYCKA 
Ring SOS 112

VILTOLYCKA
Ring SOS 112

•	Om	du	varit	inbladad	i	en	viltolycka	med	något		djur	av	djurarterna	björn,	

varg,	järv,	lodjur,	älg,	dovhjort,	kronhjort,	vildsvin,	mufflonfår,	rådjur,	utter	

eller	örn	måste	du	ringa	112	och	anmäla	olyckan	till	Polisen

•	Märk	ut	olycksplatsen,	gärna	med	viltolycksremsa •	Varna	andra	trafikanter	–	använd	varningstriangel	och	ställ	upp	den	på	

tillräckligt	avstånd	från	olyckan

•	Ta	hand	om	de	skadade.	Ge	”första	hjälpen”		–	larma	polis	via	SOS	112

•	När	du	larmar	lämna	tydligt	vägbeskrivning	–	har	du	gps	använd	den	

informationen.	(I	appen	”viltolycka”	får	du	koordinaterna.)

ANMÄLNINGS- OCH MARKERINGSSKYLDIGHET

ÅTGÄRDER PÅ OLYCKSPLATSEN

Tack	vare	att	du	markerar	platsen	där	viltolyckan	har	skett	kan	en	efter-

söksjägare	med	tränad	hund	enklare	hitta	platsen	där	viltet	ligger	eller	

har	försvunnit.	De	kan	börja	spåra	det	skadade	djuret	och	förkorta	dess	

lidande.
•	På	www.viltolycka.se	hittar	du	mer	information		

•	Ladda	ned	appen	”Viltolycka”	i	din	mobiltelefon

MARKERINGEN HJÄLPER  

•	Anpassa	farten	 	
	

	
	

	
	

	

•		Använd	bilbälte
•	Se	inte	bara	vägen	utan	även	terrängen	runt	omkring	

	

•		Var	extra	uppmärksam	i	skymning	och	gryning

•	Tänk	på	att	en	del	djur	är	flockdjur,	ett	djur	följs	ofta	av	fler	 	

•		Respektera	varningsskyltar	för	vilda	djur

FÖREBYGG OLYCKAN 

Gör hål här för fäste!

Vi
k 

på
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min hundträning
- nytt Verktyg
för hundägare

Jägareförbundet har
nu tagit fram ett verk-
tyg för jakthundsentu-
siaster. Det heter Min 
hundträning och liknar 
de kort som finns inom 
skyttet för att notera 
träningstillfällen. 
Noteringar från trä-
ningen av jakt- och 
eftersökshunden görs 
enkelt på dator, mobil 
enhet eller på papper. 
Syftet är att få överblick 
på vad som går bra, och mindre bra samt hur träningen 
varieras och utvecklas. En träningsdagbok helt enkelt. Min 
hundträning hämtas på jagareforbundet.se.

Markus Olsson

FOTO: MALOU KJELLSSON

nya medlemSSyStemet Snart i drift

Den 1 april byter vi medlemssystem. Enklare hantering i 
ett användarvänligt system direkt via internet kommer att 
spara tid och pengar samt öka tillgängligheten inom organisa-
tionen. Eftersom systemet från början byggdes för föreningar 
helt utan anställd personal så är det väldigt enkelt att jobba i 
även för den som inte är inne så ofta. 

I ett första steg har endast administratörerna inlogg men 
allt eftersom kommer fler anställda och förtroendevalda 
att själva kunna göra enklare uppgifter, som att kontrollera 
medlemskap, ta fram statistik och registrera en ny medlem.

På grund av systembytet kommer nya medlemmar att få 
vänta till början av april på sin faktura. Detsamma gäller 
utbildning.

Helena Schnackenburg

aVSlöjande om bidrag

Förra veckan avslöjade Svensk 
Jakt hur Naturvårdsverket sedan 
2010 årligen gett 1,5 miljoner 
kronor i bidrag till Svenska Natur-
skyddsföreningen; ett bidrag som 
använts för att överklaga Natur-
vårdsverkets beslut. Avslöjandet 
fick stor spridning och blev en 
snackis i sociala medier. Bakom 
avslöjandet stod Svensk Jakts 
reporter Daniel Sanchez.
Läs mer här:
http://svenskjakt.se/Start/Ny-
heter/2014/03/verket-finansierar-
overklagan-av-egna-vargbeslut/

Martin Källberg

jägareförbundet tar 
öVer medlemSSerVice

Från 1 april är det Jägareförbun-
dets egna administratörer som 
svarar när medlemmarna ringer 
medlemsservice på 020-22 00 10 
eller skickar e-post till medlem@
jagareforbundet.se. Arbetet som 
tidigare skötts av ISY i Halmstad 
kommer att rotera mellan admin-
istratörerna i landet. 

Vi räknar med minskade kost-
nader och ännu högre servicegrad 
eftersom våra administratörer 
förstås har större kunskaper om 
våra frågor än utomstående. Nisse 
Nilsson ansvarar för medlems-
servicen och eventuella frågor 
kan ställas direkt till honom.

Helena Schnackenburg
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dialogmöte Sjf och SkogSbruketS Viltgrupp

Två dagar i mitten av mars möttes företrädare för Jägareför-
bundet (Region Mitt) samt Skogsbrukets Viltgrupp i Dalarna
för att diskutera gemensamma aktuella ämnen. Från Jägare-
förbundets sida deltog klövviltgruppen samt regionchefen. 
Från Skogsbrukets Viltgrupp deltog företrädare från Sveaskog, 
LRF, Holmen, Mellanskog, SCA och Stora Enso.

Syftet med mötet var att förbättra dialogen mellan de del-
tagande parterna samt att komma framåt i gemensamma 
frågeställningar. I stora drag diskuterades det ”nya” älgjakt-
systemet, rapporteringssystem, älg- samt skogliga inventer-
ingar, Älgfrode, viltförvaltning med stora rovdjur, flerarts-
förvaltning, förhållningssätt markägare – jägare etc.

Slutsatserna från mötet var mycket goda. Vi har ett flertal frågor 
där vi är helt överrens och där vi tillsammans kan verka för att 
uppnå gemensamma mål. Det finns också en hel del punkter 
där vi inte är överrens men där vi respekterar varandras olika 
förhållningssätt. Det beslutades att möten i denna konstellation 
bör hållas årligen samt att även möten mer lokalt (länsvis) bör 
komma till stånd för att förbättra dialogen mellan grupperna.

Per Zakariasson

internationellt
älgSeminarium

Den 24–25 april anordnas ett 
internationellt älgseminarium 
i Uppsala av SLU. Jonas Malm-
sten disputerar och en lång 
rad föreläsningar hålls. Under-
tecknad talar för förbundet 
om hur Jägareförbundet vill se 
framtidens älgförvaltning.

Daniel Ligné

inga jägarpengar 
till äbin-inVenteringar

Skogsbruket har tagit beslut 
om att finansiera framtida 
ÄBIN-inventeringar. Därmed 
borde målet att inga jägar-
pengar ska finansiera ÄBIN 
inom kort vara uppfyllt.

Daniel Ligné

debatt inför eu-Valet

Många jaktfrågor har flyttats från fjäll och skog till skrivborden
i Bryssel. Det ger konsekvenser på jakten och viltförvaltningen. 
Den svenska jakten har flyttat till Bryssel är rubriken på en 
debatt som Jägareförbundet arrangerar måndag den 28 april 
på Eklundshof i Uppsala. Tid: 13.30–15.00. Moderator är Bryssel-
journalisten Emily von Sydow. SVT Forum kommer att sända. 

Vill svenska politiker att allt fler jaktfrågor avgörs i 
Bryssel? Vilka natur- och jaktfrågor är viktigast för 
Sverige nu? Den svenska jakten jämfört med andra 
europeiska länder – vad skiljer? Vad ser ni för risker 
om den svenska jakten fjärrstyrs från parlamentet?

Vill du lyssna? Anmäl dig till anmalan@jagareforbundet.se.  
Frågor besvaras av christina.nilson-dag@jagareforbundet.se  
eller 070-7388306.

ny kepS i webbShopen

Nu är den nya camokepsen 
här! Den finns för närvarande 
i webshopen när du loggar in 
som Län/Krets eller Kontor.

Kajsa Lindbergh
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nya nationella grupper

Jakt & Fauna kommer under 
året bemanna tre nya nationella 
grupper på Naturvårdsverket: 
Nationellt klövviltsråd (Daniel Li-
gné), Arbetsgrupp för stora fåglar 
(Niklas Liljebäck) samt arbets-
grupp för översyn av statens vilt, 
§33 JF (Fredrik Widemo).

Daniel Ligné

möte om roVdjur

Den 2–3 maj samlas förbundets 
representanter i Viltförvaltnings-
delegationerna på Öster Malma. 
Fokus kommer att ligga på arbetet 
med att få till länsvisa förvaltnings-
planer för de stora rovdjuren.

Daniel Ligné

eu-life om fjällgåS

Naturvårdsverket har beviljat 
Jägareförbundet 200 000 
kronor i ”skrivarmedel” till en
EU-Life ansökan om Fjällgås.
Niklas Liljebäck samordnar 
arbetet med ansökan.

Daniel Ligné

it-portalen älgdata i drift

Referensgruppen för länsstyrelsernas IT-portal älgdata hade 
möte torsdag den 13 mars. Utvecklingsprojektet är nu av-
slutat och systemet är i driftfas. Vid mötet diskuterades bland 
annat mallar för älgförvaltningsplaner och simuleringspro-
gram. Från Jägareförbundets sida deltog undertecknad.

Göran Bergqvist

en man med makt

I tidningen Miljöaktuellt nr 2 
har man gjort en lista över de 
20 viktigaste makthavarna i 
miljömakt – och som de tycker 
måste skärpa sig. Jägareförbun-
dets ordförande Björn Spräng-
are finns med på åttonde plats 
och det motiveras med (vad de 
kallar konstruktiv kritik):

”Han har gjort rovdjursjakten 
till en profilfråga i Svenska
Jägareförbundet, organisa-
tionen som styr mycket av landets 
rovdjursforskning och är en tung aktör i de regionala viltför-
valtningsdelegationerna. Resultatet har inte låtit vänta på sig. 
Den rovdjurspolitik miljöministern baxade fram under året 
och som riksdagen sade ja till i december har kallats för ett 
beställningsverk. Björn Sprängare har i högsta grad hjälpt till 
att ge begreppet den ”svenska modellen” en ny innebörd i 
Europa; Att det är politiker som bestämmer hur många rov-
djur som får finnas och hur många som måste skjutas bort.”

Björn Sprängare finns alltså på åttonde plats efter ettan 
statsminister Fredrik Reinfeldt (M), finansminister Anders 
Borg (M), landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C), Vatten-
falls vd Øistein Løseth, civil- och bostadsmnister Stefan 
Attefall (KD), infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd 
(M), näringsminister och partiledare Annie Lööf (C).

Christina Nilson-Dag

FOTO: MARTIN NORDSTRÖM
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blymöte i tySkland

Det tyska riskvärderingsinsti-
tutet BfR har samma uppdrag 
som riskvärderingsavdelningen 
på vårt Livsmedelsverk. Under 
de senaste fem åren har BfR 
drivit flera olika forskningspro-
jekt för att undersöka förekom-
sten av bly i viltkött och hur 
effektiva olika kulor är. Resultat 
från projekten slutredovisades 
nyligen vid ett möte i Berlin. 

De tyska undersökningarna 
omfattar rådjur, vildsvin och 
kronhjort. Fler än 2 000 fällda 
individer av varje art har un-
dersökts, och man är så långt 
klar med sammanställningen 
för rådjur och vildsvin. Kortfat-
tat så fann man förhöjda bly-
halter i alla delar av de fällda 
djuren, och högre blyhalter för 
djur fällda med ammunition 
med blykärna än i djur fällda 
med blyfri ammunition. Det 
var inga skillnader i jägares 
uppskattade flyktsträckor 
mellan djur skjutna med kulor 
med blykärna eller med blyfri 
ammunition, och jägarna var 
lika nöjda med bägge typerna 
av ammunition.

Arbetet med att studera hur ef-
fektiva olika kulor är fortsätter, 
och det tyska jägareförbundet 
Deutsche Jagdverband vill att 
man ska ta fram kriterier för 
vilka krav som ska ställas på
kulor av olika typer för att de 
ska få användas till klövvilt.

Fredrik Widemo

mall för älgplaner klar

Det gemensamma arbetet med att ta fram en ändamålsenlig mall 
för älgförvaltningsplaner är nu klart. Den sista frågan som lösts 
är hur förekomst av rönn, asp, sälg och ek ska hanteras. Älgför-
valtningsgruppernas arbete med förvaltningsplanerna kommer 
att utnyttjas för att samla in kunskap om fodermängd och betes-
tryck. Däremot kan vi inte som för tall och gran avgöra om ett 
visst betestryck är ”för högt”.

Förbundet och skogsbruket har under det senaste året diskuterat 
utformningen av mallen för älgförvaltningsplaner, bland annat 
när det gäller om och hur förvaltningen av rönn, asp, sälg och 
ek (RASE) ska hanteras. Vi har nu kommit överens om att samla 
in kunskap om förekomst och betstryck på RASE genom inven-
teringar och genom skattningar i förvaltningsplanerna. Inte ens 
forskarna på området har dock idag tillräcklig kunskap för att 
säga om ett visst betestryck på RASE har negativa effekter för 
den biologiska mångfalden. Därmed är det självfallet helt orim-
ligt att begära att en älgförvaltningsgrupp eller ett skötselområde 
ska kunna avgöra om betestrycket på RASE är ”för högt”. Denna 
ruta finns därmed inte längre med i planmallen.

Diskussionerna om hur vi ska förvalta RASE på bästa sätt kom-
mer att fortsätta lokalt inom skötselområden och förvaltnings-
grupper, regionalt i viltförvaltningsdelegationer och nationellt 
i det nyinstiftade klövviltsrådet. Samtidigt måste diskussionen 
breddas, då betestrycket bara är en av många faktorer som 
kan påverka trädbildning hos RASE. Detta är en viktig del av 
miljömålsarbetet i skogen och i gränslandet mellan skogen och 
det öppna landskapet. Läs mer: http://jagareforbundet.se/ak-
tuellt/forbundsnyheter/2014/03/mall-for-algplaner-klar/

Fredrik Widemo


