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Därför är vi i almeDalen!

I slutet av juni och början av juli var det dags för politiker-
veckan i Almedalen på Gotland. Någon kanske undrar varför 
Svenska Jägareförbundet är på plats i Visby? 

Svaret är att Jägareförbundet är en organisation som verkar 
i samklang med övriga samhället. Jakt är ingen isolerad 
företeelse som kan pågå utan att övriga i samhället har 
åsikter om hur vi släpper våra hundar och brukar naturen. 
Tvärtom, allt fler har åsikter om jakt och natur.  

Jägareförbundets syfte med att vara på plats i Almedalen är 
därför att möta så många människor som möjligt. Förbundet 
vill att så många som möjligt förstår hur mycket kunskap 
jägarna har om naturen, hur viktiga vi är för att få en bra 
och klok viltförvaltning i landet. Det är därför som vi träffar 
alla politiska partier, olika myndighetspersoner och många 
andra människor. Vi pratar jakt och förklarar varför vi tycker 
som vi gör och berättar om all saklig och opartisk fakta som 
lämnas ut till myndigheter, privatpersoner och politiker.  

Jägarna har en oerhört viktig roll i viltförvaltnin-
gen och det är vårt engagemang som gör att den 
fungerar så bra. Långt ifrån alla förstår detta.  

Men vi lyssnar också väldigt mycket. Alla de människor som 
har åsikter om natur, djur och jakt har ofta en anledning till 
sitt ställningstagande. Förbundet måste förstå hur andra 
parter i samhället diskuterar och argumenterar för att kunna 
analysera och ligga på rätt nivå med kommunikationen.

En annan viktig aspekt till varför vi ordnar minst tre struk-
turerade möten varje dag (och därtill många andra träffar) är 
att skapa bra relationer. Inte bara med organisationer som 
tycker som vi, utan med alla. En bra dialog även med de som 
kanske betecknas som våra motståndare är en förutsättning 
för att kunna utveckla och försvara jakten och viltvården. 

Magnus Rydholm

Läs mer om varför Jägareförbundet är i Almedalen på 
http://blogg.jagareforbundet.se/2015/07/04/varfor-ar-vi-i-
almedalen/

överSyn av överklaganDe-
proceSSen röranDe
De Stora rovDjuren

Regeringen har givit en utredare, 
hovrättslagmannen Charlotta 
Ribendahl, i uppdrag att se över 
processen rörande överklagande 
av licens- och skyddsjaktsbeslut 
avseende de stora rovdjuren. 
Syftet är att säkerställa en 
rättssäker och transparent pro-
cess som uppfyller EU:s regler. 

Den 12 augusti träffade förbundets 
styrelseledamot Anders Iacobaeus 
och undertecknad utredaren och 
framförde förbundets preliminära 
syn på de frågor utredaren har att 
överväga.

 Ola Wälimaa
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lyckaDe perSonalDagar i öSterSunD
 
17 och 18 augusti samlades all personal på Svenska Jägare-
förbundet i Östersund. Syftet med personaldagarna var att 
träffas och ha en kick off inför höstens arbete. 

Mötet började med en tillbakablick och reflektion. Därefter 
fick all personal vara med och utvärdera hur långt vi kom-
mit med de strategiska målen, en övning som också görs i 
förbundsstyrelsen och ledningsgruppen. 

– Det känns verkligen inspirerande att personalen 
hade så många kloka åsikter kring vad som är vik-
tigast för att nå målen, säger generalsekreterare 
Bo Sköld.

På kvällen blev det mingel, aktiviteter och visning av lokal-
kontoret i Östersund. Dag två innehöll genomgång av de 
preliminära målen inför 2016, fakta om medlemssitu-
ationen och vad vi gör för att bli den självklara organi-
sationen för alla jägare. Men också stresshantering och 
information om ledar- och medarbetarutbildningen.

– Det var två riktigt bra dagar med bra stämning och 
framåtanda. Arrangemanget var mycket lyckat. Och som 
chef blir man extra glad när stämningen är på topp och per-
sonalen gör ett fantastiskt jobb varje dag, säger Bo Sköld.

Magnus Rydholm och Lars-Henrik Andersson (foto)

efterSökSutbilDningenS 
teoriDel uppgraDeraD

Den första juli lanserades ett nytt 
verktyg för teoridelen av eftersöks-
utbildningen. Detta verktyg har 
mer utvecklad användarvänlighet 
och mobilanpassning. I samband 
med denna lansering har också 
utbildningens text och bild fått 
en översyn. Men i sak har inne- 
hållet förändrats mycket lite jäm-
fört med tidigare.

Sedan ett drygt år är eftersöks-
utbildningen indelad i en teoretisk 
och en praktisk del. Den teoretiska 
återfinns under e-jakt på jagarefor-
bundet.se och den praktiska delen 
anordnas av våra instruktörer på 
olika håll i landet. Teoridelen har i 
dagsläget genomgåtts av 700 per-
soner. Med förbättringarna som 
nu tillförs blir deltagarna förhopp-
ningsvis ännu fler på denna viktiga 
utbildning.  

Markus Olsson

SvenSkt forum

Svenskt Forum för jakt, skytte 
och vapenfrågor hade möte den 
14 augusti hos Norma i Åmotfors. 
Från Jägareförbundet deltog 
undertecknad och de frågor som 
diskuterades var bland annat de 
långa handläggningstiderna, bly i 
ammunition, och hur forumet bör 
arbeta i framtiden för att bättre 
uppnå sina och deltagarnas mål.

Ola Wälimaa
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inte bara Skytte på agenDan! 

Skytteföreningen i Mangskog har under sommaren arran-
gerat en Vildmarksskola för tio barn i åldern 5-10 år. Den 
genomfördes som en studiecirkel i samarbete med Studie-
främjandet. Syftet med Vildmarksskolan var att bredda 
kunskapsbasen hos barnen och lära dem vad våra vilda 
djur äter, framförallt grävling, rådjur, älg och varg, var de 
bor och hur de lever under året. Samtidigt har barnen fått 
lära sig det mest grundläggande i att leva vildmarksliv. 

Barnen och ledarna träffades vid fyra olika tillfällen. För 
varje tillfälle bytte man miljö och djurart. Förutom att 
lära sig om biologin hos de olika arterna har barnen byggt 
fällor, byggt vindskydd med rep och presenning, varit på 
skjutbanan och provskjutit med .22 lr på älgfigurer samt 
övernattat i militärtält, fiskat, grillat korv, med mera.   

Idén till arrangemanget fick skytteföreningen när några ur 
styrelsen deltog på en av Jägareförbundets skjutledarutbild-
ningar i våras. Ett fantastiskt initiativ som förhoppningsvis 
kommer leda till att vi får fler nya och kunniga jägare i 
skogen framöver! Studiefrämjandet är Jägareförbundets 
studieförbund och de skjutbanor som är medlemmar i 
Jägareförbundet kan därmed få stöd av Studiefrämjandet i 
sin verksamhet. 

Jessica Larsson och Martin Bryntesson (foto)

möte meD lrf Dalarna

Jägareförbundet Dalarna har 
haft ett möte tillsammans med 
LRF Dalarna för att diskutera 
gemensamma beröringspunkter 
och om det finns områden där 
samverkan måste förbättras. Det 
var givande diskussioner där 
stora rovdjur och vildsvin var de 
ämnesområden som engagerade 
allra mest.

Hans Johansson

omfattanDe SpillningS-
inventeringar i mitt

Av region mitts 76 ÄFO har 43 
helt eller delvis genomfört spill-
ningsinventeringar av älg och i 
många fall rådjur under våren 
2015. Den inventerade arealen 
omfattar cirka 4,3 miljoner 
hektar vilket motsvarar cirka 
45 procent av regionens areal. 
Cirka 168 000 provytor inom 
drygt 5 000 inventeringstrakter 
har inventerats. Denna ideella 
arbetsinsats är imponerande då 
tidsåtgången är runt fyra tim-
mar per inventeringstrakt.

Hans Johansson
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näStan 100 000 på Stora nolia

Stora Nolia i Umeå drog nästan 100 000 besökare och mässan 
pågick 1-9 augusti. I Svenska Jägareförbundets monter var det 
full fart och 1 875 personer deltog i en tävling om en fyrhjuling 
från Goes eller en årsförbrukning av hundmat från Eukanuba. 
Att prova skyttesmulatorn var också populärt och temat var 
vildsvinsfeber. 1 313 personer deltog i simulatorskyttet. Vinsten 
var ett sikte från Aimpoint. 

Totalt jobbade 42 funktionärer i Jägareförbundets monter under 
de nio mässdagarna och mässan hade inte kunnat genomföras 
utan förtroendevalda från jaktvårdskretsarna i Umeå, Nordmal-
ing, Vännäs, Bjurholm, Vindeln, Nysätra och Bygdeå. Bland 
funktionärerna fanns också delar av Jägareförbundet Väster-
bottens styrelse, tjänstmän från Västerbotten och Norrbotten, 
personal från mårdhundsprojektet samt representanter från 
Eukanuba hundmat.

Det har varit en hektisk sommar med flera stora mässor där 
Svenska Jägareförbundet har deltagit. Stora Nolia i Umeå, Fävik-
en Game Fair i Järpen i Jämtland och Skogsnolia i Hörnefors har 
kunnat genomföras tack vare den gemensamma satsningen från 
de tre länsföreningarna i norr. Utemässan i Lycksele var också en 
del i Västerbottens satsning på mässor 2015.

Text och foto: Anja Kjellsson 

Många besökare stannade i Jägareförbundets monter och tog in budska-
pen om vad förbundets arbetar med.  Många nya medlemmar värvades.

nytt i jägarSkolan

Det nionde trycket av Jägarskolan 
har just landat i lagret och packas 
nu inför höstens kurser. Böck-
erna innehåller inga stora förän-
dringar, det är mest bildbyten 
och enstaka uppdateringar. 

Vi ökar däremot mervärdet i pa-
ketet under början på september 
genom att skicka med en ny dvd 
med åtta korta filmer om olika 
småviltjakter som producerats 
av Ulf Lindroth och Andreas 
Norin. Filmerna kommer också 
att skickas ut till de ledare som 
håller kurser i Studiefrämjandets 
regi. De kommer också att dyka 
upp på hemsidans inloggnings-
bara sidor under tidig höst.

Tanken är att börja utveckla ett 
rejält material på förbundets 
medlemssidor som såväl jägar-
skolans elever som etablerade 
jägare och medlemmar ska ha 
glädje och nytta av.

Ulf Johansson

möte meD väSterbottenS 
rikSDagSleDamöter

Den 13 augusti bjöd Jägareför-
bundet Västerbotten in riksdags-
ledamöterna från länet till en 
träff i Lycksele för att diskutera 
aktuella jaktfrågor. Sju represent-
anter från socialdemokraterna, 
nya moderaterna och centerpar-
tiet deltog på träffen.

Anja Kjellsson
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SkogSelmia 2015

Den 4-6 juni gick SkogsElmia av stapeln på Bratteborgs 
gård söder om Jönköping och Svenska Jägareförbundet var 
självklart på plats. 

Mässan lockade totalt sett 26 168 besökare under tre dagar 
och trycket var överlag högt i Svenska Jägareförbundets 
monter. Budskapet vi hade med oss till mässan var ”Vilt-
anpassat skogsbruk”, vilket lockade många mässbesökare 
till diskussion över en kopp kaffe.

I montern hade vi en utställning om Tofterydsprojektet 
som handlar om återskapandet av en gammal torpmiljö 
i skogsbygden. Genom de åtgärder man gjort för att åter-
skapa torpmiljön så har stora mängder foder samt fina 
biotoper för det vilda skapats. Vi informerade även om 
älgen och rådjurets födoval samt delade ut broschyrer och 
viltvårdskalendrar.

Mässdeltagandet var mycket lyckat och budskapet vi hade 
med oss var helt rätt. Svenska Jägareförbundet represen-
terades av tre förtroendevalda, en administratör och tre 
jaktvårdskonsulenter från Region syd.

Jesper Einarsson

nytt om e-jakt

Intresset för att läsa digitalt på 
e-jakt ökar så smått och sedan 1 
juli är utbildningarna inlagda i en 
ny modern plattform som bland 
annat ger bättre kommunikations-
möjligheter, bättre filmvisning och 
framförallt en bättre upplevelse i 
mobiler och läsplattor. 

Kursformen med att läsa teori 
på webben och ha praktik under 
fysiska träffar verkar slå väl ut och 
efterfrågan på fler utbildningar av 
den typen ökar. 

Nu finns Jägarskolan, Eftersök – 
teori, och styckning av hjortdjur 
samt vildsvin tillgängliga i det nya 
verktyget. Mer kommer!

Ulf Johansson

kurSverkSamheten
på öSter malma

Efterfrågan på Öster Malmas 
kurser är fortsatt högt, speciellt 
kurserna om tillvaratagande, 
styckning och jägarskolan som alla 
i stort sett är fullbokade. 

Höstens instruktörsskytte lockar 
också många deltagare och de 
tillfällen som kan erbjudas är på 
gränsen till fyllda. Det är främst 
jaktlag som köper några timmars 
skytte med instruktör men också 
en ökande skara enskilda personer 
som vill bättra på sin skytteteknik 
inför jaktsäsongen.

Ulf Johansson
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vilDSvinenS StatuS 

För jaktåret 2013/2014 sågs en minskning för avskjutningen 
av vildsvin. Detta beror delvis på en stor insats att lokalt 
sänka populationerna året innan. Vildsvinen fortsätter 
att sprida sig i huvudsakligen västerut ifrån de områden i 
södra och östra Sverige som har etablerade vildsvinspopu-
lationer och i dessa områden så ses ingen minskning av 
antalet fällda vildsvin.

Läs mer på http://jagareforbundet.se/aktuellt/forbundsny-
heter/2015/07/rapport-fran-vildsvinssasongen-201314/

ett viktigt möte

I slutet av juni träffades Svenska Jägareförbundet och Lant-
brukarnas Riksförbund för att diskutera samverkansfrågor. 
Mötet genomfördes på LRF där diskussionen hölls på ett 
övergripande plan, med målsättningen att finna bra sam-
verkansformer  både nationellt och regionalt i viltförvalt-
ningsfrågor

– Det var ett viktigt möte, där vi tillsammans har tagit fram 
förslag på hur vi praktiskt ska arbeta vidare  både på det na-
tionella planet och regionalt/lokalt. Jag får återkomma med 
mer detaljer när vi formaliserat det  kommande arbetet, 
säger Björn Sprängare.

överSyn vapenpolicy

Den 10 augusti träffades arbets-
gruppen för en översyn av sty-
relsens nyvarande riktlinjer i 
vapenärenden. Torbjörn Lövbom, 
Angelica Johansson, Lars Björk 
och undertecknad ingår i gruppen 
och detta första möte ägnades åt 
att diskutera de olika aspekterna 
rörande riktlinjerna samt att ta 
fram en plan för beslutsprocessen.

I december är planen att beslut 
ska kunna tas och att en remiss 
ska skickas ut till länsföreningarna 
innan dess.

Ola Wälimaa

hanDläggningStiDer för 
vapenlicenSer utreDS

Regeringen har tagit beslut om att 
utreda de långa handläggnings-
tiderna för vapenlicenser. Det här 
är en fråga som varit aktuell länge 
och skapat en ohållbar situation 
i många län där väntetiderna på 
vapenlicenser har varit orimligt 
långa.

Positivt är att regeringen vill ha en 
slutredovisning 2017 som redogör 
för vilka faktiska förbättringar 
som genomförts. Det är således 
ett ovanligt tydligt uppdrag där 
faktiska åtgärder förväntas vara 
genomförda vid återrapportering.
Förbundet fortsätter förstås att 
jobba vidare med frågan.

Anders Grahn 

Genom vildsvinsbarometern på förbundets hemsida kan man få 
reda på hur stammen utvecklas på det regionala planet.
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nya efterSökSinStruktörer 

I slutet på maj fick förbundet nio nya instruktörer i efter-
sök. Detta efter några intensiva kursdagar vid Strömsholm. 
Men också som ett resultat av stora förkunskaper hos kurs-
deltagarna. Två av de nya instruktörerna kommer främst 
vara verksamma i region Norr, och resterande i region Mitt. 
Kursledare var de rutinerade instruktörsutbildarna Annika 
Olsson och Leif Markhagen samt undertecknad.

På programmet stod bland annat kontrollspår, coachade 
spår och naturligtvis eftersöksutbildningens kursmaterial 
och filosofi. Andra centrala delar i utbildningen är vikten av 
rätt sinnesstämning hos hunden vid inlärning för att nå god 
koncentration och uthållighet i spårarbetet. Och förståelse 
för hur hundens beteende i eftersöksarbetet påverkas av 
relationen mellan hund och förare, men också av hund-
individens mentala egenskaper och utbildningsstadie.   

Markus Olsson

bra Sommar på öSter malma

Ett stort fång röda rosor till alla 
anställda på Jägareförbundet  
Service AB för ett enormt bra 
arbete i sommar! Omsättningen 
under juli 2015 är 279 procent 
högre än till exempel 2011!

Annelie Karlsson-Lenksjö

Svar på kommiSSionSbrev 
om vargjakt

Regeringen har svarat på kommis-
sionens kompletterade motiverade 
yttrande om vargjakt. I svaret står 
regeringen upp för vargjakten och 
tillbakavisar kommissionens klago-
mål på ett flertal punkter. 

I svaret konstateras även att jakt-
ens utformning följer de krav som 
följer av habitatdirektivet.
I svaret nämns dock en möjlig 
översyn av gynnsam bevar-
andestatus, beroende på vilka 
slutsatser som framkommer av 
Naturvårdsverkets utredningar.

Anders Grahn 

SpeeD-Dating meD bucht

Landsbygdsdepartement inbjöd Svenska Jägareförbundet 
att bidra till en långsiktig livsmedelsstrategi, som man 
är tydlig med ska omfatta även vilt. Syftet är att få fler 
arbetstillfällen, öka produktionen och konsumtionen av 
ekologiska livsmedel. Jägareförbundet hoppas få uppdrag 
att påskynda utbildningen av jägare i tillvaratagning och 
förenkla regelverken samt samla viltkedjans alla aktörer för 
att kunna få ut mer vilt till konsumenterna.

Magnus Rydholm och undertecknad var där för förbun-
dets räkning och presenterade hur vi kan bidra och vilka 
möjligheter som finns. Många fler aktörer var kallade till 
dialogmöten med Bucht och projektsekretariatet för livs-
medelsstrategin på Näringsdepartementet, bland annat 
olika köttföretag, restaurangakademien, SSR och Renlycka, 
Svenskt Vatten, Lammproducenterna, Svenskt Viltkött och 
Jägarnas riksförbund. En proposition ska vara klar i mars 
då livsmedelsstrategin ska vara färdigformulerad.

Christina Nilson-Dag
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utvärDering av vargjakten
 
För att kunna bli ännu bättre har Svenska Jägareförbun-
det utvärderat alla aspekter av gångna vinterns vargjakt. 
Allt ifrån kommunikation, utbildning, kontakt med myn-
digheter, förberedelser och genomförande diskuterades.

– Tanken är att vi ska lära oss av det vi gjorde 
bra och bli bättre där det finns utrymme till det.
Spontant känner jag att vi fick en bra bild av hur 
vi agerade och hur vi med små medel kan bli ännu 
bättre, säger Bo Sköld.

– Så denna utvärdering av vargjakten var väldigt nyttig och 
lärorik. Nu tar vi till oss av detta och börjar förbereda oss 
för kommande jakt, säger Bo Sköld.

Text och foto: Magnus Rydholm 

jägareförbunDet
på bok & bibliotekSmäSSan

Jägareförbundet ska vara med på 
Bok & Biblioteksmässan i Göte-
borg den 24-27 september. 

Det är Studiefrämjandet som har 
en stor idéträdgård på avdelnin-
gen ”Mat & Trädgård” där läns-
föreningen Västra Götaland väst 
erbjuds monterplats och att tala 
två gånger per dag på en semi-
nariescen. 

Undertecknad, Magnus Rydholm 
samt förtroendevalda från läns-
föreningen kommer tala om 
viltmat och kvinnor i jakten. 
Självklart kommer vi även lyfta 
jägarexamen och andra jaktfrågor.

Christina Nilson-Dag

Stockholm och uppSala
bjuDer in till jaktDag

De allra flesta ser jakten som något 
positivt, men det är många som 
inte deltagit i jakt och därmed 
fått uppleva jaktens alla delar och 
känslor. 

För att ge en inblick i jaktens värld 
bjuder därför Jägareförbundet i 
Stockholms län och Uppsala till 
en heldag på Bogesund utanför 
Vaxholm den 19 oktober. Inbjudna 
är politiker på riksdags-, läns- och 
kommunnivå, EU-parlamentariker 
och politiska tjänstemän.

Per Zakariasson

Torbjörn Lövbom, Lennart Johannesson Värmland, Gunnar Glöers-
en, Tomas Björklund Dalarna, Mariana Skoglund länsstyrelsen 
Örebro, Daniel Ligné, Björn Sprängare, Bo Jansson Örebro, Bo Sköld 
och Ola Wälimaa deltog i utvärderingen av hur förbundet agerat i 
samband med vargjakten 2015
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examen för viltmäStarna

Den  7 augusti var det examensdags för de 19 personer som 
genomgått 2015 års viltmästarkurs på Öster Malma.

Svenska Jägareförbundets nationella kansli Öster Malma är 
navet i den högre jakt- och viltvårdsutbildningen i landet. 
Detta understryks extra mycket vart tredje år. Det är näm-
ligen med detta intervall som viltmästarutbildning hålls 
på Öster Malma. För att bli antagen till utbildningen krävs 
drygt 3,5 års jaktlig praktik. Den avslutande kursen som 
krävs för att få kalla sig viltmästare är sju månader lång, 
vilket innebär att den här specialistutbildningen spänner 
över totalt cirka fyra år.  Numera är även ett antal platser på 
utbildningen vikta åt renodlade akademiker, som alltså sak-
nar den jaktliga praktiken. Viltmästarutbildningen anord-
nas av Svenska Jägareförbundet tillsammans med Sveriges 
Yrkesjägareförening, SYF.

Stående från vänster: Filip Lycktner, Carl-Magnus Karlström Simon-
sson, Erik Blomberg, Hannes Rångeby, Fredrik Karlsson, Markus 
Wallin, Anders Dahlgren, Lars Ejervall, Kristina Pettersson, David 
Skogström, Joakim Wickbom, Karl Fridén. Sittande från vänster: 
Niklas Knutsson, Martin Liljeholm, Christoffer Olsson, Anton Ny-
berg, Adam Engström, Carl-Martin Nygren, Malin Åberg. Foto: 
Martin Källberg

annonSera i SvenSk jakt!

Glöm inte att länsföreningar och 
kretsar har möjlighet att annon-
sera om kommande utbildningar, 
informationsmöten och andra 
typer av evenemang på de region-
ala sidorna i Svensk Jakt.

Använd formuläret på Svensk Jakts 
hemsida: http://svenskjakt.se/
redaktions-information/edition-
sannonser/

Martin Källberg

lanDSbygDSminiStern 
beSökte öSter malma

Den 15 juli besökte landsbygds-
minister Sven-Erik Bucht Öster 
Malma. Statssekreterare Elisabeth 
Backteman och Camilla Frisch var 
också med. Under mötet träffade 
ministern förbundsordföranden 
Björn Sprängare, Bo Sköld, Åke 
Granström, Anders Grahn och fick 
en faktagenomgång av Fredrik 
Widemo.  Förbundet informerade, 
gav fakta och diskuterade viktiga 
jaktliga frågor inklusive Jägareför-
bundets regeringsuppdrag.

 – Denna typ av möten är bra och 
nödvändiga för alla parter, inte 
minst kopplat till vårt regerings-
uppdrag att leda delar av jakten 
och viltvården. Sammanfattnings-
vis upplevde förbundsordförande 
Björn Sprängare och jag att det 
var ett konstruktivt och bra möte, 
säger generalsekreterare Bo Sköld.
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etikarbetet går framåt
 
Svenska Jägareförbundets etiksatsning har pågått i cirka 
ett år. Nu kan man börja se flera olika positiva trender. 
Men arbetet är långt ifrån färdigt.
 
Bakgrunden till etiksatsningen har sitt ursprung i vårt ge-
mensamma arbete med ”Jakten på framtiden”, där organi-
sationen ansåg att det är viktigt att vi tar tag i etikfrågan. Ett 
delmål var att ta fram nya etiska riktlinjer.

– Förbundsstyrelsen har dock varit tydlig med att det
centrala är att vi initialt kraftsamlar till att informera och
diskutera jaktetik inom jägarkåren, inte att vi tar fram ett 
dokument tidigt i processen, säger Bo Sköld. Arbetet med 
de jaktetiska riktlinjerna ligger därför längre fram i tiden.

– Vi har på bred front i förbundet dragit igång arbetet och 
kan faktiskt se resultat. Bland annat har bilderna på sociala 
medier blivit bättre och några rapporter från björnjakten 
visar på förändrat beteende där också. Det är riktigt roligt 
att se att vårt arbete gör skillnad. Men vi har långt kvar, 
säger Bo Sköld.

Ett mål är att vi på alla organisationsnivåer och i jaktlagen 
regelbundet tar upp samt diskuterar jaktetiken.

– Bara att vi börjar prata om jaktetik innebär att vi 
medvetandegör olika problem och lösningar. Och 
det krävs inte några omfattande insatser för att 
göra stor skillnad. 

Som en hjälp för att få igång samtal om jaktetik har för-
bundet haft ett antal föreläsningar i organisationen och på 
mässor, fört debatt i tidningar och på olika forum, där vi 
utgått från ett gemensamt presentationsunderlag. Nu har 
förbundet också tagit fram ett antal korta filmer, där tanken 
med dessa är att stimulera till diskussioner. Dessa filmer 
kommer att lanseras under hösten.

– Att arbeta med etik kommer vara en del i vårt dagliga 
arbete under lång tid framöver i Jägareförbundet. Så viktig 
är denna fråga, säger Bo Sköld.

Magnus Rydholm 

74 perSoner vill bli ny
regionchef i förbunDet

Ansökningstiden för att bli Jägare-
förbundets nästa regionchef i 
mellersta Sverige är slut. Intresset 
har varit stort, 74 ansökningar har 
kommit in. Även för tjänster som 
jaktvårdskonsulent har intresset 
för att arbeta på Jägareförbundet 
ökat markant. 

– Vi har ett strategiskt mål att bli 
en attraktivare organisation. Att vi 
attraherar kompetenta människor 
är en mycket positiv indikator på 
att vi är på god väg i det arbetet, 
säger generalsekreterare Bo Sköld.

– Nu ska vi påbörja arbetet med att 
välja ut ett antal personer till en 
första intervjuomgång. Vi räknar 
med att vara igång med det arbe-
tet om tre till fem veckor. Målet 
är att den nya personen ska börja 
arbeta på förbundet efter nyår, 
beroende på hur vi kommer över-
ens, säger Bo Sköld.

Skicka material 
till nyhetSbrevet
Målet med det interna 
nyhetsbrevet är att det ska 
komma ut den sista freda-
gen i varje månad. Skicka 
gärna material och bilder 
till Malou Kjellsson på 
malouk@telia.com. 


