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Stor, stark och omtyckt
Rovdjursarbetet under hösten
Den 30 september ska Naturvårdsverket presentera resultatet av ett regeringsuppdrag kring att återigen utreda
vargens referensvärde (eller gynnsamma bevarandestatus),
samt förslag om en utvecklad skyddsjakt.
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LÅT
KALVJAKTEN
STYRA!

– En utredning som vi anser vara helt onödig då
gynnsam bevarandestatus redan har fastställts och
rapporterats till EU-kommissionen. Från förbundets sida arbetar vi bland annat intensivt med den
information vi har samt stödjer Naturvårdsverket
med fakta som myndigheten efterfrågar, säger
Torbjörn Lövbom, ordförande i Jägareförbundets
rovdjursråd.
– Två dagar innan Naturvårdverket presenterar sitt uppdrag
från regeringen har vi ett möte med länsstyrelserna om
skyddsjakten på varg. Syftet är att tillsammans diskutera hur
allting, från beslut till genomförande, ska skötas och vilka
möjligheter till förbättringar som finns.
I oktober kommer förbundet också att delta i en workshop
med EU-kommissionen, som främst behandlar konflikten
mellan rovdjur och rennäring.
– Den sista november ska Naturvårdsverket och Jordbruksverket presentera en socio-ekonomisk utredning om hur
vargarna påverkar landsbygdens näringar och renskötseln.
Under hösten kommer också länsstyrelserna att besluta om
jakt på varg för nästa år.

broschyr om älgförvaltning
Jägareförbundet har tagit fram
en ny informationsbroschyr om
hur avskjutningen kan inriktas för
att uppnå en bra älgförvaltning.
Broschyren finns som pdf att ladda
hem från Jägareförbundets hemsida och kan även fås i pappersformat via närmaste lokalkontor.
Göran Bergqvist, klövviltsamordnare

Nya filmer på hemsidan
söker ANSVARIG FÖR ROVDJURSINVENTERING
Jägareförbundet söker en nationellt samordningsansvarig för
rovdjursinventering. Jägareförbundet har avtalat med Naturvårdsverket att under ett år bygga upp en inventeringsorganisation för de stora rovdjuren. Syftet är att förbättra
rovdjursinventeringarna och öka inrapporteringen så att
förvaltningsunderlaget blir bättre. Placeringsort för den nya
tjänsten kommer att vara på Öster Malma.

Nu finns två nya filmer på hemsidan. Båda handlar om hur man
passar vilt hängande, en om
vildsvin och en om rådjur. Pontus
Eriksson, Öster Malmas vilthanterare, visar hur man gör på bästa
sätt. http://jagareforbundet.se/aktuellt/forbundsnyheter/2015/09/
filmer-om-hangande-passning/
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Vi vill att jägarkåren ska höras i samhället!
Våra kunskaper och åsikter ska spridas – men hur gör vi det på
rätt sätt? Välkomna att anmäla er till höstens medieträning fredagen den 6 november på Öster Malma. Kursledare är Johan
Hasslow, Magnus Rydholm och undertecknad. Tid: kl 09.0015.00. Pris: 1 200 kronor för kurs, lunch, kaffe. Resor och eventuellt boende betalas av respektive länsförening.
Anmälan görs snarast till anmalan@jagareforbundet.se
Frågor besvaras av christina.nilsondag@jagareforbundet.se
För er som vill bo över, ta kontakt med info@ostermalma.se
Christina Nilson-Dag, informationsansvarig

Öster Malma nominerad till Stora turismpriset
Nomineringarna till Stora Turismpriset är klara och Södermanlands kandidat är Öster Malma. Priset delas ut av Stiftelsen för
kunskapsfrämjande inom turism, med Tillväxtverket som huvudman. Priset ges till föredömliga insatser i nytänkande, internationalisering, kvalitet eller hållbarhet, som har bidragit till att
utveckla turismen i Sverige.
Vinnaren koras i Stockholm den 20 oktober. Stora Turismpriset
är på 100 000 kronor. Respektive läns kandidat får en belöning
på 10 000 kronor som ska användas till en kunskapsfrämjande
insats. Ur motiveringen kan man läsa:
”Öster Malma är ett inspirerande föredöme för hur
man genom långsiktigt och medvetet arbete visat på
möjligheterna att kombinera naturen och det vilda
med måltider av hög kvalitet. Smak, Lukt, Hörsel,
Syn och Känsel är sinnen som samtliga tillfredsställs.
Utifrån ett brett samarbete med näringsliv och andra
aktörer och med starkt fokus på hållbarhet och besökarens helhetsupplevelse är Öster Malma ett besöksmål
av både nationell och internationell rang”.
– Vi är naturligtvis väldigt stolta över detta. Det är roligt att
juryn har sett vårt långsiktiga och medmedvetna arbete med att
förädla och renodla upplevelsen av Öster Malma, säger Annelie
Karlsson Lenksjö, vd för Öster Malma Service AB.

Utbildning om
kronhjortförvaltning
Jägareförbundet tar nu fram en
förvaltningsutbildning för kronhjort. Ett första möte genomförs
på Öster Malma den 5-6 oktober.
Utbildningen ska vara färdig i
början av 2016.
Göran Bergqvist, klövviltsamordnare

Stort medieintresse
Medieintresset har som vanligt
varit stort inför starten på jaktsäsongen. I år har intresset handlat mycket viltmat och om kvinnliga jägare. I slutändan hoppas vi
att det ska få fler kvinnor att ta
jägarexamen – och bli medlemmar i Jägareförbundet!
Christina Nilson-Dag, informationsansvarig
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Älgförvaltningen går åt rätt håll
– men fällavgifterna ÄR för höga
Älgförvaltningen är på väg åt rätt håll, men kostnaderna för
jägarna, via statliga fällavgifter, är alldeles för höga på sina
håll. Det är en av många synpunkter som Jägareförbundet
för fram i sitt remissvar om Naturvårdsverkets utvärdering av älgförvaltningen. Det är Näringsdepartementet som
efterfrågat synpunkter och Jägareförbundets svar bygger
på de synpunkter som länsföreningarna har lämnat.   
Utredningen konstaterar att älgförvaltningen inte blivit
kostnadseffektiv, en åsikt som förbundet delar. Framför
allt är det länsstyrelsernas kostnader för administration av
älgjakten som ökat och Jägareförbundet anser att de måste
minskas. Som ett sätt att minska länsstyrelsernas arbetsbörda föreslår förbundet att fler uppgifter i älgförvaltningen istället hanteras av länens viltförvaltningsdelegationer.   
I utvärderingen föreslås att frågan om ett samlat IT-stöd ska
utredas ytterligare. Jägareförbundet motsätter sig det och
vill istället att IT-stödet ska organiseras i enlighet med den
förstudie som genomfördes av Naturvårdsverket 2011.
Jägareförbundet bygger nu nästa version av Viltdata med
sikte på att bättre kunna hantera flera arter samtidigt. Samförvaltning kommer att bli allt viktigare framöver. Förbundet föreslår därför också att dagens älgförvaltningsområden
ska byta namn till viltförvaltningsområden.  
Samrådsprocessen är central i älgförvaltningen men parterna är ibland ojämlika och markägarens utslagsröst kan vara
hämmande för samverkan säger utredningen. Förbundet
delar den synen och föreslår att markägarens utslagsröst i
älgförvaltningsgrupperna tas bort.   
Förutom dessa större frågor har förbundet lämnat synpunkter rörande utbildning, arbetet med älgstammens
kvalitet och samregistrering av geografiskt åtskilda
fastigheter, för att nämna några exempel.
Läs hela remisssvaret på http://jagareforbundet.
se/aktuellt/forbundsnyheter/2015/09/algforvaltningen-gar-at-ratt-hall-men-fallavgifterna-for-hoga/

Viltmat.nu
Jägareförbundets viltmatsidor
håller på att uppdateras – gå in
och titta! Nu finns många nya
recept, bra kortfilmer om hur du
passar, hänger, med mera samt
var närmaste vilthanteringsanläggning finns. Tipsa gärna
om vad du vill läsa mer om på
dessa sidor!
Christina Nilson-Dag, informationsansvarig

Kick-off för
Skogsprogrammet
Tisdagen den 22 september kör
det nationella Skogsprogrammet igång med en ”kick-off” på
Näringsdepartementet. Tanken
med programmet är att ”optimera
skogens möjligheter att bidra i utvecklingen av en bioekonomi och
som tillvaratar skogens hela värdekedja”. I programmet, som leds av
Sven-Erik Bucht, ska fyra arbetsgrupper jobba. Jägareförbundet
deltar i två av dem genom Fredrik
Widemo och undertecknad.
Daniel Ligné, riksjaktsvårdskonsulent

Nyhetsbrev 36
25 september 2015

Stor, stark
och omtyckt

sid 4/10

Vild mat på mässa
Under mässan Mat 2015, som
genomfördes i Växjö den 11-13
september, hade viltköttet en inte
obetydlig roll. Produkter från vilt
kunde handlas från många lokala
producenter. Jägareförbundet Kronoberg och Jönköping fanns också
på plats för att prata om jakt, och
om vilken förnämlig mat som kan
hämtas i skogens skafferi.
Kjell Danell, Christina Nilson-Dag och Roger Bergström.

Jaktens och viltets historia
För att förstå vad som sker och vad som komma skall är det
viktigt att känna till det förflutna. Jaktens och viltets historia
stod i centrum när Skogshistoriska sällskapet tillsammans
med Jägareförbundet arrangerade ett seminarium på Öster
Malma den 28 augusti med ett 60-tal deltagare.
Viltforskaren Kjell Danell lockade till många skratt när han
kopplade ihop dagens intresse för viltkött med smakomdömen hämtade från 1600-talet och framåt. Till exempel
fick vi veta att berguv smakar som oxkött, att fjällpipare har
det läckraste köttet av alla fåglar och att lommen är oätlig.
Trana gick att äta, helst som soppa till konvalescenter. Kjell
Danell berättade också om jaktmetoder, den viktiga fällfångsten och vilka redskap som användes.
Roger Bergström gjorde ett svep över noanamn på fåglar
och däggdjur och belyste problem när det gäller artindelning. Staffan Thorman talade om hundens stora betydelse
och om hur våra olika jakthundraser växt fram. Göran
Bergman tog med publiken på en intensiv resa genom
Gustaf Schröders liv och författargärning. Christina NilsonDag berättade om kvinnor i jakten och kännaren av jakthistoriska artefakter, Sven Lord, delade med sig av sina
breda kunskaper.
Jan Henricson, Svensk Jakt

Matmässan i Växjö växer år från
år. Nytt för i år var att de gröna
näringarna byggt en egen mässdel
på Teatertorget, för helgen kallad
LRF-torget. Tillsammans med flera
andra organisationer var det där
Jägareförbundet Kronoberg slagit
ner sina pålar för några dagars
mässande
Förutom att prata med besökarna
och berätta om jakt och viltkött
höll Kronobergsjägarnas ordförande Frederik Kjellson ett miniseminarium i konserthuset där
han betonade den totala upplevelsen som börjar med viltvården
och slutar med familjemiddagen. Kjellson pratade bland annat
om det klimatsmarta viltköttet och
om hur Jägareförbundet arbetar
för att sprida kunskap om det
vilda ekovalet.
– Vi har en unik resurs som fler
borde få ta del av. Självklart
genom att kunna köpa viltkött hos
sin handlare, men också genom att
jaga det själv.
Jan Henricson, Svensk Jakt
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Möte om frivilligbaserad
miljöövervakning
Den älgobs och småviltavskjutning
som jägarna rapporterar räknas
till det som kallas för frivilligbaserad miljöövervakning. Sveriges
Lantbruksuniversitet (SLU) har nu
tagit initiativ till bildandet av en
samverkansgrupp för aktörer som
jobbar med den typen av data. Ett
första möte äger rum vid Stockholms Universitet den 1 oktober
och från Jägareförbundets sida
deltar undertecknad.
Göran Bergqvist, klövviltsamordnare

Polskt besök på Öster Malma

EU:s vapenpass

Hur arbetar Svenska Jägareförbundet med skog- och jaktfrågor? Och har viltkött och det ökande antalet kvinnliga
jägare bidragit till att jakten accepteras av 86 procent av
svenskarna? Detta diskuterades bland annat när företrädare
för den polska skogsnäringen besökte Svenska Jägareförbundet på Öster Malma den 28 augusti.

Den 21-25 september kommer
undertecknad att arbeta på BASC
(British Association for Shooting and Conservation) som är
Jägareförbundets motsvarighet i
England. Jag kommer att på deras
uppdrag arbeta med frågan om
erkännandet av EU:s vapenpass
från alla medlemsstater. Sverige,
Storbritannien och Luxemburg
gör det inte idag.

Den polska delegationen avslutade en hel veckas studiebesök i Sverige med att höra Ulf Sterler och undertecknad
från Svenska Jägareförbundet berätta om jaktens förhållanden i Sverige och hur vi arbetat framgångsrikt med att
få jakten accepterad. Tillsammans med Anders Bollvik från
Skogsstyrelsen har de polska skogsföreträdarna besökt allt
ifrån Jordbruksverket, Baroniet Adelswärd i Åtvidaberg och
Stendörrens naturreservat.
Delegationen bestod av representanter från motsvarande
Sveaskog, skogsmedia samt miljö och skogsutvecklingsorganisationer. De tog stort intryck av hur viltköttet hyllas
som ett naturligt livsmedel i Sverige och de inser att de har
en lång väg kvar till att var femte som tar jägarexamen är
en kvinna – som i Sverige.
Christina Nilson-Dag, informationsansvarig

Ola Wälimaa, förbundsjurist

Hearing om artskyddsbrott
Den 8 september arrangerade
Jordbruksverket på uppdrag
av regeringen en hearing om
”Förstärkta åtgärder mot artskyddsbrott”. Från förbundet
deltog undertecknad.
Ola Wälimaa, förbundsjurist
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Ny lobbyist i Bryssel

Philip Larm och Robert Svensson från Jägareförbundet Stockholms
län visar horn och skinn för intresserade skolelever.

Stockholmsbarn lärde sig om jord och skog
Den 9 och 10 september genomfördes ”Jorden och Skogen
i stan” på Berga Naturbruksgymnasium i Västerhaninge.
Arrangemanget är ett samarbete mellan LRF Mälardalen
och Berga Naturbruksgymnasium. Mellanstadieskolor i
Stockholms län bjuds in och i år hade omkring 2 000 elever
och deras lärare anmält sig. Ett antal organisationer, däribland Jägareförbundet Stockholms län, ansvarar för varsin
station. Vid besöket får eleverna lära sig mer om jordens
och skogens kretslopp och uppleva den biologiska mångfalden som jord och skog erbjuder.
Jägarnas station bemannades av personal och förtroendevalda från Jägareförbundet Stockholms län och Jägarnas
Riksförbund. Här fick skolklasserna först en kort information om vad jakt är och varför vi jagar. Därefter fick eleverna möjlighet att titta och känna på skinn, horn, kranier,
med mera. Varför jagar man? Vilka djur får man jaga? Är
björnen farlig? Kan man äta bäver? Elevernas frågor var
många och ibland inte alldeles enkla att besvara…
Besöket på stationen avslutades med att eleverna fick möjlighet att ta ett smakprov av rökt älg- och vildsvinskött.
Henrik Falk, jaktvårdskonsulent

Nordisk Jägarsamvirke (NJS) har
anställt en lobbyist, som ska
vara stationerad i Bryssel och
arbeta mot EU. Wieke Huizing
Edinger är jurist och kommer
från Holland, men har under
en längre tid bott och arbetat
i Danmark. Nu ska hon för
de nordiska jägarförbundens
räkning bevaka och främja den
nordiska jakten och viltförvaltningen. Syftet med anställningen är att på ett bättre sätt
få kännedom om de politiska
strömningarna i Bryssel. Nordisk Jägarsamvirke vill genom
anställningen flytta fram sina
positioner och på ett tidigt
stadie få kännedom vad som
händer i EU. Wieke Huizing
Edinger börjar den 1 oktober.

Future forests
Forskningsprogrammet Future
forests går nu in på sitt sista år.
Den 7-8 oktober träffas styrelse,
forskare och alla referensgrupper för ett tvådagarsmöte i
Västmanland. Temat är ”beslutsfattande under risk” och bland
annat ingår ett besök på det
stora brandfältet. I programmet
deltar undertecknad i referensgruppen till delprojektet om
framtidens skogsskötsel och
Fredrik Widemo i referensgruppen till delprojektet om skogens
konflikter.
Göran Bergqvist, klövviltsamordnare

Nyhetsbrev 36
25 september 2015

Stor, stark
och omtyckt

sid 7/10

Insatsvecka mot viltolyckor

Elever från klass 5 i Sörforsskolan gissar på spillning från älg,
tjäder, hare och järpe i olika burkar som hänger i "bajsträdet".

Jorden och Skogen i stan i Umeå
Jorden och Skogen i stan i Umeå är ett arrangemang tillsammans med de gröna näringarna. Den 16 och 17 september
byggdes det upp tjugofem stationer på campusområdet vid
Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Stationerna besöktes av 1 781 skolelever fördelat på 87 klasser
i årskurs 4-6. Syftet med Jorden och Skogen i stan är att
väcka intresse hos barn och ungdomar för de gröna näringarna. LRF, lantbrukarnas riksförbund, samordnar.
Jägareförbundet Västerbotten och Jägareförbundet Umeå
deltog för sjunde året. Tältet var fyllt med skinn och horn
från kronvilt, rådjur, älg och dovvilt. Det fanns ett par
skoterhandskar av gråsäl och påsar gjorda av älgöron. För
fladdermöss, mesfåglar, knipor, pärlugglor och trädkrypare
fanns jägareförbundets olika holkar uppsatta.
Till elevernas och lärarnas förtjusning hängde det burkar
med spillning från älg, tjäder, hare och järpe i det populära
”bajsträdet”. En ljudridå från en cd-spelare omgav tältet.
Det hördes älgtjurens brunstlock, råbockens skällande,
kronhjortens brölande och vargars ylande. Eleverna fick
också smaka på torkat och örtmarinerat älgkött
Text & foto: Anja Kjellsson, jaktvårdskonsulent

Den 21-27 september genomför
Nationella Viltolycksrådet, där
Jägareförbundet ingår, en landsomfattande insatsvecka mot viltolyckor. Insatsveckan syftar till
att få trafikanterna mer uppmärksamma på att vilda djur hela tiden
finns på och utefter vägarna och
informera om vad man kan göra
för att förebygga en olycka och
vad man ska göra om olyckan
ändå är framme.
– NVR arbetar ständigt för att
både minska viltolyckorna och att
effektivt hantera de olyckor som
sker. Det senare handlar om att
utveckla förutsättningarna för de
eftersöksekipage som på polisens
uppdrag minskar trafikskadat
vilts lidande. Ekipagen består av
skickliga jägare och hundar och
Jägareförbundet tar ett stort ansvar för att hela tiden bättra dessa
jägares förutsättningar, säger
Markus Olsson som ansvarar för
vilt- och trafikfrågor nationellt på
Svenska Jägareförbundet.

Frågor om vapen och skytte
Den 4-5 september hade Svenska
Skyttesportförbundet sitt styrelsemöte på Öster Malma. I samband
med det mötet träffades respektive
förbundsledning för att diskutera
gemensamma frågor kring vapen
och skytte.
Ola Wälimaa, förbundsjurist
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Friluftsdagar
på Öster Malma

höjning av anslaget
till friluftslivet

Svenska Jägareförbundet
driver ett integrationsprojekt finansierat av
Svenskt Friluftsliv och
som en del i detta projekt
anordnas friluftsdagar.
Den 1 september gästades
Öster Malma av 35 ungdomar som går språkintroduktion på Wendela Hebbegymnasiet i
Södertälje. 2 september
var det elever från Sågbäcksgymnasiet i Huddinge som hälsade på.

Regeringen höjer anslaget till friluftslivets organisationer med 20
miljoner kronor per år från och
med 2016. Satsningen på friluftslivet
är ett led i arbetet med att nå målen
för friluftslivspolitiken där regeringen bland annat vill stärka friluftsorganisationernas stöd till skolans
verksamhet med friluftsdagar
och utomhuspedagogik samt satsningar på utevistelse för barn och
unga, naturkontakt, fysisk aktivitet,
mångfald och integration.

Fångstglädje! ”Det här var riktigt
kul”, säger Faruk Nsubuga som med
lyckat resultat prövade på mete.
Foto: Martin Källberg

– Vi har gått runt och provat på olika grejer. Vi har träffat hundar, fiskat, skjutit luftgevär och spikat ihop hus åt
fåglar. Det bästa har varit att träffa hundar – skjuta var
också roligt, berättade 17-årige Juan Andres Quisbert.
– Eftersom vi har stor kunskap om djur och natur så bjuder
vi in skolor för att de ska kunna prova på olika aktiviteter,
säger Magnus Rydholm, kommunikationschef på Svenska
Jägareförbundet. Väldigt många i samhället är överens om
att integrationen behöver bli bättre. De som kommer hit
behöver mer kunskap om det svenska samhället och hur
det fungerar. Ska integrationen bli bättre måste vi och alla
andra organisationer hjälpa till.  
Nere vid Malmasjön berättade Jägareförbundets Ulf Johansson om fiske i Sverige. 19-årige Faruk Nsubuga kommer
ursprungligen från Uganda och hade fallenhet för fiske.
Medan de flesta av kamraterna fick lämna bryggan utan så
mycket som ett hugg drog Faruk på kort tid upp tre mörtar.
Lars Nilsson & Martin Källberg, Svensk Jakt

Läs också Madeleine Leanders blogg ”Den lilla
döda abborren som blev stor” på http://blogg.
jagareforbundet.se/2015/09/03/den-lilla-dodaabborren-som-blev-stor/

älgarna i Sörmland
I Sörmland har Jägareförbundet
och Sveriges lantbruksuniversitet
(SLU) forskat på älgar sedan 2009.
Ett problem är att älgkalvarna i
Sörmland väger mindre än i andra
delar av Sverige. Den 15 september gjorde SVT Nyheter Sörmland
ett inslag om detta. Artikeln och
TV-inslaget kan du se här: http://
www.svt.se/nyheter/regionalt/
sormland/magra-algkalvar-i-lanet
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Rovdjursmöte i Europaparlamentet

Ny ordförande i FACE

Europaparlamentets jaktgrupp organiserade nyligen ett
möte om stora rovdjur i Europaparlamentet. Värmland
och problemen i länet berördes i öppningsanförandet
men därefter var fokus riktat på Tyskland, Frankrike
och Östeuropa.

Michl Ebner valdes till ny ordförande under FACE:s generalförsamling. Han har suttit tre mandatperioder i Europaparlamentet
och har ett brett nätverk. I sin
presentation presenterade Ebner
ett antal sakfrågor där han uppvisade en samstämmig syn med
Jägareförbundet.

I debatten lyftes samma argument som vi hör i Sverige.
Från brukarsidan lyfte man fram konflikterna, för litet
socio-ekonomiskt hänsynstagande i beslutsfattandet,
för svårt att få till jakt, behovet av lokalt beslutsfattande,
och så vidare.
Betraktarsidan anser att skadorna är överdrivna, att de
kan förebyggas med andra metoder än jakt och att information/vetenskap löser de flesta problem kring rovdjur.
Nytt var att betraktarsidan framförde argumentet att EU
måste skydda sina stora rovdjur för annars förlorar man i
trovärdighet när andra länders viltstammar ska diskuteras.
Det hänvisades till lejon, elefanter, noshörningar, etc.

På mötet diskuteras även den
pågående utvärderingen av fågeloch habitatdirektivet. De första
resultaten från de olika analyserna
tyder på att det finns ett behov av
ändringar i bilagorna. I november
hålls en större konferens där kommissionen kommer att presentera
resultat.
Anders Grahn, intressebevakning och juridik

Man hör ibland i Sverige att det bara är vi som har svårt
att få till en samexistens med stora rovdjur och att övriga
länder inte har sådana problem. På det här mötet framgick
det återigen att så inte är fallet utan alla länder med stora
rovdjur har konflikter.
Det är svårt att avgöra vad mötet leder till men mötet var
mycket välbesökt och det för upp rovdjursproblematiken
på agendan. Tyvärr verkar det ske först nu när även de
”stora” EU-länderna fått problem.
Anders Grahn, intressebevakning och juridik

Djurens Rätt får inte överklaga jaktbeslut
Djurens Rätt är ingen naturvårdsorganisation och får
därför inte överklaga jaktfrågor. Det slår Kammarrätten
i Stockholm fast i en nyligen avkunnad dom.
Läs hela artikeln på http://svenskjakt.se/Start/Nyheter/2015/09/djurens-ratt-far-inte-overklaga-jaktbeslut/

Enkätundersökning om jakt
Hur upplever män och kvinnor
bemötandet i jakten? Är du jägare,
hjälp till och tala om vad du tycker
i en pilotundersökning om jakt
och jämställdhet. Enkäten är en
del av en studie vid sociologiska
institutionen på Lunds universitet.
Studien handlar om hur jägare
upplever jämställdheten inom
jakten och genomförs i samarbete
med länsstyrelsen i Jönköpings
län samt Svenska Jägareförbundet Jönköping. Deltagandet är
anonymt och kan inte kopplas till
någon personligen. Länken till
enkäten är https://sunet.artologik.
net/lu/Survey/9153
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Stor, stark
och omtyckt
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Danskar på Öster Malma

Från vänster: Vinnarna Christer och Gun Eriksson med labradoren
Ludde, Mikael Rindhagen och Dominique Forssman med bayraren
Viltvittringens Bilwa, Tony Sparf och Anders Ekman med bayraren
Thora, Titti och Kenth Eriksson med bayraren Katy vom Kyffhäuser,
Jenny och Per-Arne Hedström med labradoren Saga, arrangör Björn
Granquist samt domare Mats Johansson.

RegionsMästerskap i eftersök inom mitt
Lördagen 19:e september så arrangerade Jägareförbundet
Södermanland genom länsföreningens hundansvariga
Björn Granquist och Mats Johansson regionsmästerskap i
eftersök. Tyvärr var det endast fem av nio län inom Region
Mitt som hade genomfört uttagningar och skickat ekipage.
Det var Dalarna, Västmanland, Stockholm, Uppsala och
Södermanland. Bot och bättring till nästa år för övriga län!
Provmark var yrkesjägarens Mats Johanssons egen hemmaplan Björksunds Gård utanför Tystberga. Domare tillika
spårläggare för dagen var Mats själv samt rutinerade PerÅke Nilsson. Markerna är mycket klövviltrika och håller
alla våra sex frilevande klövviltsarter vilket skapade en
naturlig, om än ovanligt stor, störning för de tävlande.
Efter avslutad spårningsdel genomfördes ett teoretiskt prov
där deltagarna fick svara på tio frågor samt titta på ”fotsulor” av två klövvilt och skulle där avgöra art. Vann gjorde
Gun och Christer Eriksson med labradoren Ludde från
Dalarna. Det var i tät konkurrens med Mikael Rindhagen
och Dominique Forssman från Stockholms län med bayerska viltspårhunden Bilwa. Det skiljde endast ett halvt
poäng! Domarnas spontana reaktion var att det var ett
oerhört kompentent startfällt och att samtliga deltagande
ekipage hade riktigt bra hundar.
Text & foto: Anders Nilsson, jaktvårdskonsulent

Den 16-17 september besökte
det danska viltförvaltningsrådet
Öster Malma. Rådet består bland
annat av naturvårdande organisationer, djurskyddsorganisationer, markägare och jägare. De
var särskilt intresserade av vårt
arbete med invasiva arter, kronhjortsförvaltning och det regionaliserade arbete med viltförvaltningen. Undertecknad föreläste
och tog med dem på exkursion.
Daniel Ligné, riksjaktsvårdskonsulent

Ny ordförande för NJS
Vid sitt senaste styrelsemöte
utsågs Claus Lind Christensen
till ny ordförande för Nordisk
Jägarsamvirke (NJS). Lind Christensen är för tillfället ordförande
för Danmarks jägarförbund och
ska nu även fungera som NJS
ordförande i tre år.
Anders Grahn, intressebevakning och juridik

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

