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Jägareförbundet positivt
till fjälljaktsförslag
Svenska Jägareförbundet är positivt till det förslag som regeringen
skickat ut angående småviltjakten
på statens marker ovan odlingsgränsen.

Kunskap i centrum på fortbildningsdagar
Den 12-14 januari hölls fortbildningsdagar på Öster Malma.
Svenska Jägareförbundet använder sig alltid av forskning och
fakta för sina ställningstagande. Detta ställer därför höga
krav på kontinuerlig fortbildning.
Första dagen var en heldag om kronviltsförvaltning. Jägareförbundet har under ett års tid arbetat hårt med att få till
en förvaltning som tar hänsyn till kronviltets biologi och
reproduktion. Nu har regeringen skickat ut ett förslag på
remiss (remissvaren ska vara inlämnade i mars) och genom
allt nedlagt arbete är Jägareförbundet väl förberett för att
hantera den nya förvaltningen, hur den än blir.
Nu finns en kronhjortsutbildning, simuleringsprogram för kronvilt, utvärdering av inventeringsmetoder och undersökningar om attityder till
djurarten som personalen är väl införstådda med.
Dag två innehöll många olika delar. Det handlade om
viltövervakning och rapporteringsverktyget Viltdata, fodertillgång, lövträden rönn, asp, sälg och ek samt biologisk
mångfald, skador på grödor och utfodring.
Dag tre handlade om budskap. Hur vi ska förklara och möta
allmänheten med budskap. Bland annat rör ämnet tonalitet
och att se förvaltningen i ett helhetsperspektiv där även skador och problem vägs in. Jaktvårdskonsulenter möter många
olika intressen och organisationer och därför krävs breda
kunskaper för att kunna ge fakta i alla delar.

I sitt remissvar skriver
förbundet: ”Förbundet är
övertygat om att detta kan
leda till dels en bättre jakt
och ett långsiktigt hållbart
nyttjande av den resurs
som fjälljakten utgör, dels
minskade störningar för
annan verksamhet i det
svenska fjällområdet.”
Läs remisssvaret på http://
jagareforbundet.se/aktuellt/forbundsnyheter/2016/01/forbundetpositivt-till-fjalljaktsforslag/

fyra Lediga jobb
på Jägareförbundet
Just nu finns fyra tjänster att söka
på Svenska Jägareförbundet.
• Jägareförbundets intressebevakning nationellt
• Forskningskommunikatör
• Medlemsansvarig till Öster
Malma
• Projektledare – Vård i det vilda
Alla ansökningar ska vara inne
senast 7 februari. Läs mer på
http://jagareforbundet.se/om/
jobba-hos-oss/
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förbundet vill ändra
art- och habitatdirektivet
En expertpanel inom EU har
kommit fram till att det inte behöver ändras i Art- och habitatdirektiven och därmed ska både
säl och varg fortsatt vara rödlistade. Men Svenska Jägareförbundet
tycker annorlunda. EU-kommissionen har under nästan två år
utrett om Art- och habitatdirektivet bör ändras och i november
2015 kom expertpanelens svar.
Cecilia Hultén, Karl Ståhl och Torsten Mörner från SVA var några av
talarna på seminariet om afrikansk svinpest. Foto: Christina Nilson-Dag

Seminarium på Öster Malma om afrikansk svinpest
Ett seminarium om afrikansk svinpest, en dödlig sjukdom som
kan spridas till Sverige, hölls på Svenska Jägareförbundets kansli Öster Malma den 19 januari. Afrikansk svinpest är en virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin och har etablerat
sig i Ryssland och förekommer sedan 2014 även i i Baltikum
och Polen.
Afrikansk svinpest orsakas av ett virus som är mycket motståndskraftigt och kan överleva flera veckor i färska köttprodukter, flera månader i rökt, saltat och torkat kött och flera år i
fryst kött. Dessutom kan virus överleva på till exempel stövlar
och utrustning. Tips om hur du undviker att ta smittan till Sverige hittar du på http://jagareforbundet.se/aktuellt/forbundsnyheter/2016/01/afrikansk-svinpest-sa-undviker-du-att-ta-smittantill-sverige/
Seminariet arrangerades av Statens Veterinärmedicinska
Anstalt, SVA, i samarbete med Svenska Jägareförbundet och
Jordbruksverket. I seminariet deltog ett sextiotal representanter
från myndigheter, länsstyrelser, LRF, jägarorganisationer och
yrkesjägare. Mer information om afrikansk svinpest finns på
http://sva.se/djurhalsa/epizootier/afrikansk-svinpest1

– Det är ohållbart att ett så gammalt dokument inte kan revideras. Vi kan tänka oss att öppna
direktivet eller i alla fall kunna
flytta arter mellan bilagorna.
Både varg och säl bör flyttas
till en bilaga som tillåter jakt,
säger Torbjörn Lövbom som är
ordförande i Jägareförbundets
rovdjursråd.

Daniel Sanchez, Svensk Jakt

Älgavskjutningen minskar
kraftigt i södra Sverige
Mycket tyder på att älgstammen
i södra Sverige minskar kraftigt.
Trots att det ännu återstår en
månads jakttid kommer avskjutningsmålen inte att nås. I
flera län når avskjutningen inte
ens upp till 70 procent av antalet tilldelade älgar. Läs mer på
http://svenskjakt.se/Start/Nyheter/2016/01/algavskjutningenminskar-kraftigt-i-sodra-sverige/
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Fortsatt arbete med vargjakten

EU:s vapenförslag

Mycket tid har under och efter julhelgen lagts på kampen att
få till en vargjakt. Jakten har som bekant fastnat i ett flertal
domstolar. Dalarna och Gävleborg kunde genomföra sin jakt
efter att kammarrätten i Sundsvall upphävt förvaltningsrättens beslut om inhibition. För övriga län är jakten inhiberad
och nu återstår väntan på att förvaltningsrätterna ska ta ställning i sakfrågan.

Det intensiva arbetet med EUkommissionens vapenförslag har
fortsatt genom att förbundet har
avgett ett remissvar till Justitiedepartementet innan jul. Detta
ingavs tillsammans med Svenska
Skyttesportförbundet, Svenska
Pistolskytteförbundet och Svenska
Dynamiska Sportskytteförbundet.
Förutom förbundet och dessa
organisationer så är i princip alla
brukarorganisationer också starkt
kritiska. Även många myndigheter,
universitet och domstolar är kritiska av formella skäl, men Naturvårdsverket och Försvarsmakten är
starkt kritiska till förslaget i stort.

Jägareförbundet har senast skrivit ett fakta-PM om vargförvaltningen som gått in till förvaltningsrätterna. När beslutet ska
tas är oklart men förväntas, förhoppningsvis, inom kort.
Anders Grahn

Vargjakt debatterades i riksdagen
Torsdagen den 21 januari debatterades varg och vargjakt i
riksdagen. Interpellationsdebatten kom till efter en skriftlig
fråga från Åsa Coenraads (M) till landsbygdsminister SvenErik Bucht (S). Åsa Coenraads frågor till landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht löd: Avser statsrådet att arbeta för en genomförbar licensjakt under 2016? Hur avser statsrådet att upprätthålla förtroendet för svensk vargpolitik när regeringen
kommer med dubbla budskap?
Sven-Erik Bucht duckade på den första frågan och sade att
han inte kan föregå domstolarna. Men precis som i en tidigare intervju i Svensk Jakt lovade landsbygdsministern att den
juridiska cirkusen kring vargjakten ska få ett slut.
Annars var det även den här gången nästan total politisk
enighet om att vi ska ha jakt på varg i landet. Bara Miljöpartiet
var emot. I övrigt skyllde samtliga inblandade politiker på
varandra över hur situationen om det juridiska skyttegravskriget om vargjakt kan uppstå år efter år.
Du kan se debatten på länken http://svenskjakt.se/Start/Nyheter/2016/01/just-nu-riksdagsdebatt-om-varg/
Olle Olsson, Svensk Jakt

Anders Grahn deltog för förbundets räkning den 15 januari i en
TV-sänd hearing som arrangerades av EU-parlamentet i Stockholm. Förutom förbundet deltog
företrädare för EU-kommissionen,
Polismyndigheten, Justitiedepartementet, Riksidrottsförbundet,
Svenska Skyttesportförbundet och
EU-politikerna Jens Nilsson (S) och
Anna-Maria Corazza-Bildt (M). Se
debatten här: http://www.svt.se/
nyheter/svtforum/traffar-eu-s-vapendirektiv-ratt).
Den 18 januari deltog undertecknad i det andra mötet inom FACE
och arbetsgruppen för vapen, för
att diskutera EU-kommissionens
förslag och utarbeta strategier för
det kommande arbetet med förslaget under våren.
Ola Wälimaa, förbundsjurist
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Lokalsidorna i Svensk Jakt

kretsråd i stockholm

Papperstidningen Svensk Jakt ser inte likadan ut i hela Sverige
utan delas upp på åtta regionala delar. Varje del har fyra unika
sidor längst bak i tidningen där ditt material kan synas. Hur du
skriver för Svensk Jakt och hur du lämnar material kan du läsa
om på denna länk: http://svenskjakt.se/jakt-prylar/regionalt-itidningen/sa-skriver-du-for-lokalsidorna-i-svensk-jakt/

Jägareförbundet Stockholms
län genomförde den 26 januari
sitt årliga Kretsråd i Studiefrämjandets lokaler i centrala Stockholm. Vice ordförande Sven CG
Andersson inledde och hälsade
alla välkomna. Alpo Syväjärvi,
ny chef i region mitt, presenterade sig och informerade
om sin syn på framtida arbete
tillsammans med personal, länsföreningar och jaktvårdskretsar.
Generalsekreterare Bo Sköld
pratade om aktuella frågor,
bland annat Jägareförbundets
allmänna uppdrag, rovdjursfrågan, EU:s nya förslag till
vapendirektiv, med mera.
Kvällen avslutades med en
frågestund.

Jaktvårdskretsar och länsföreningar kan också lämna in annonser i ett speciellt formulär. Formuläret och lämningstider hittar
du här: http://svenskjakt.se/redaktions-information/editionsannonser/
Martin Källberg, chefredaktör Svensk Jakt

Foto: madeleine lewander

Henrik Falk, jaktvårdskonsulent

Vargskyttar får beröm

Licensjakt på lodjur?
Lodjursstammen verkar ha ökat det senaste året efter att ha
varit på nedgång tidigare. Därför är det också sannolikt att det
kan bli tal om licensjakt på lodjur i det norra rovdjursförvaltningsområdet som innefattar de fyra nordligaste länen. Inventeringarna pågår för fullt och i mitten av februari väntas länsstyrelserna ta beslut om det blir licensjakt på lodjur. Blir det jakt
startar den i så fall den 1 mars. Läs mer på http://svenskjakt.se/
Start/Nyheter/2016/01/lodjuren-okar-i-norr--licensjakt-planeras/
Lars-Henrik Andersson, Svensk Jakt

De vargar som fällts vid årets
licensjakt har skickats in till SVA
för analys. Och SVA ger vargjägarna beröm för bra skytte.
Även förra året fick vargjägarna
beröm av SVA. Alla vargar har
undersökts och två av de skjutna ungvargarna hade mindre
utbrott av skabb. Annars visar
SVA:s analyser att vargarna mått
bra och är tämligen friska. Läs
mer om de undersökta vargarna
på http://svenskjakt.se/Start/
Nyheter/2016/01/sva-berommervargskyttar/
Olle Olsson, Svensk Jakt
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Svensk Jakt
ökar starkt på nätet
Svenskjakt.se stärker ytterligare
sin position som landets största
jaktsida. 2015 hade svenskjakt.se
totalt 5,3 miljoner besök av
1,9 miljoner unika besökare.
2014 var siffrorna 3,9 miljoner
besök, av 1,35 miljoner unika
besökare.

Nyheter i eftersöksutbildningen
I slutet av januari lanserades flera nyheter i eftersöksutbildningens teoridel. Det är bland annat nya videofilmer och en
ljudbok för utbildningens skriftliga delar.
Teoridelen av förbudets eftersöksutbildning har genomgått en
översyn, vilket resulterat i förbättringar och kompletteringar
av såväl bild som text. Dessutom har utbildningen uppgraderats med filmer om eftersöksinriktat skytte och utbildning av
spårhunden. Utbildningens varaktighet har nu också utsträckts
till ett helt år. Sist men inte minst, finns nu också allt skriftligt
material tillgängligt som ljudbok.

Antalet besök ökade alltså
med 35 procent under
2015, medan de unika
besökarna ökade med 40
procent.
57 procent av besöken gjordes
med mobiler, 32 procent med
datorer och 11 procent med
läsplattor. Drygt 12 procent av
besöken kommer från utlandet. De flesta av dessa görs från
Norge. I fallande besöksordning
kommer sedan Finland, Danmark, USA och Tyskland.
Martin Källberg, chefredaktör Svensk Jakt

En kortfilm om eftersöksutbildningen kan du se här: http://
jagareforbundet.se/jakten/eftersok/nyheter-viltolycka/2016/01/
nyheter-i-eftersoksutbildningen/
Markus Olsson, nationellt ansvarig eftersöksfrågor

Förbundets vapenpolicy
Till den 15 januari önskade förbundsstyrelsen svar från länsföreningarna på den remiss som skickades ut i höstas efter
ordförandekonferensen. I princip alla tillstyrker förslaget även
om vissa länsföreningar önskar sig ”mera”. Förbundsstyrelsen
planerar att besluta om ny policy på styrelsemötet i februari.
Ola Wälimaa, förbundsjurist

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.

