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trevlig Sommar!

Tiden går fort. En del flyttfåglar är redan på väg 
söderut. Solen och värmen lockar oss till avkop-
pling, grillning och bad. Det är dags att ta en 
välförtjänt semester.

Vi har varit inne i en mycket hektiskt period, 
med stämmor, utbildningar, mässor och andra 
frågor som krävt både snabb handläggning och 
tydliga prioriteringar. Hjulen snurrar helt enkelt 
fort. För vi vill göra allt – och lite till. 

Detta engagemang och driv för jakten 
och förbundet är fantastiskt! Samtidigt 
finns det behov av att reflektera. Vad gör 
vi bra, vad behöver vi utveckla och vad 
ska vi sluta göra för att kunna fokusera 
ännu bättre framgent?

På förbundsstämman tog jag upp behovet att 
minska antalet mål – vår ambition. Vi måste helt 
enkelt prioritera bort för att skapa en rimlig 
arbetsbelastning. Fundera och reflektera gärna 
själv över dessa prioriterings- och belastnings-
frågor, för vi vet att det alltid dyker upp något 
nytt "mål" under året som kräver vårt agerande.

Men, just nu blommar det på ängarna. Badtem-
peraturen börjar bli behaglig, ett nytt jaktår har 
precis börjat och jaktpremiärerna närmar sig. 

Det är dags att vi prioriterar oss själva 
en tid framöver. Att vi väljer återhämt-
ning, familjer, kamrater, vila och nöje 
framför arbete och ansvar. Om man 
ska prestera behöver man fylla på med 
energi. Och vad ger mer energi än att ha 
roligt med nära och kära?

Jag har förmånen att varje dag se resultat av ert 
fantastiska arbete – och jag blir stolt och glad. 
Prioritera nu semestern och ha en välförtjänt 
sommarledighet! 

Bo Sköld, genereralsekreterare
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...och klövviltSobS i tre pilotlän

För att få en fungerande flerartsförvaltning behöver vi kunna 
följa förändringar i klövviltstammarna. Jägareförbundet utveck-
lar nu inventeringsmetoder för allt klövvilt, genom att införa 
Klövviltsobs på försök i Kronoberg, Södermanland och delar av 
Västerbotten från hösten 2016. Utvecklingen sker i samarbete 
med Sveriges lantbruksuniversitet. I de tre pilotlänen så följs 
alla klövvilt från älgjaktens början till slutet av januari. På hem-
sidan för Viltdata finns utförliga instruktioner för hur insam-
lingen av observationer och registreringen går till.

Fredrik Widemo, forskningsansvarig

kronviltSobS i hela landet...

Kronviltet fortsätter att sprida sig och kronförvaltningen har 
därmed kommit att debatteras alltmer flitigt. Det finns ett upp-
enbart behov av att kunna följa förändringar i kronviltstam-
marna, för slå vakt om stammarnas kvalitet och finna goda  
avvägningar mot jord- och skogsbruk. Därför införs Kronvilts-
obs från hösten 2016 i hela landet, utom Gotland. Observation-
erna läggs in i Nya viltdata på www.viltdata.se löpande under 
jaktsäsongen, antingen med mobil eller med dator. På hem-
sidan för Viltdata finns utförliga instruktioner för hur insam-
lingen av observationer och registreringen går till, exempelvis 
vilka olika kategorier som registreras för kronvilt.

Fredrik Widemo, forskningsansvarig

fakta om cWd

Efter att sjukdomen Chronic 
Wasting Disease, CWD, upp- 
täckts på ren och älg i Norge 
arbetar nu Statens veterinär-
medicinska anstalt, SVA, och 
Jordbruksverket med en kart- 
läggning av sjukdomen även 
i Sverige. Den smittade älgen 
hittades bara fem mil från den 
svenska gränsen och Storlien. 
CWD är en neurologisk sjukdom 
som angriper hjärnan hos hjort-
djur. Eftersom svenska myn-
digheterna håller på att göra en 
handlingsplan har även Svenska 
Jägareförbundet börjat samla 
kunskap. 

– Vi har gått igenom forskning 
i ämnet och gjort ett faktablad. 
Genom att läsa detta får man 
en bra bild över vad det är för 
sjukdom, säger Bodil Elmhagen 
forskningskommunikatör på 
Jägareförbundet som också 
berättade om sjukdomen P4 
Värmland den 22 juni. Lyssna på 
inslaget på http://sverigesradio.
se/sida/artikel.aspx?programid=
93&artikel=6458825

Förbundet för nu en dialog med 
myndigheterna och är beredd 
om jägarnas insatser behövs. 
Upptäcks smittan i Sverige kom-
mer detta påverka jägarna på 
ena eller andra sättet. På denna 
länk kan du läsa mer och också 
ladda hem faktabladet: 
http://jagareforbundet.se/aktuellt/
forbundsnyheter/2016/06/allt-du-
behover-veta-om-cwd/

Fredrik Widemo, forskningsansvarig
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http://www.viltdata.se
http://svenskjakt.se/Start/Nyheter/2016/05/dodlig-sjukdom-for-hjortdjur-kan-finnas-i-sverige/
http://svenskjakt.se/Start/Nyheter/2016/05/dodlig-sjukdom-for-hjortdjur-kan-finnas-i-sverige/
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=93&artikel=6458825
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=93&artikel=6458825
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=93&artikel=6458825
http://jagareforbundet.se/aktuellt/forbundsnyheter/2016/06/allt-du-behover-veta-om-cwd/
http://jagareforbundet.se/aktuellt/forbundsnyheter/2016/06/allt-du-behover-veta-om-cwd/
http://jagareforbundet.se/aktuellt/forbundsnyheter/2016/06/allt-du-behover-veta-om-cwd/
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regeringen föreSlår förbud mot utfodring

Regeringen föreslår ett förbud mot, eller villkor för utfodring av 
vilt. Riktlinjerna väntas införas vid årsskiftet.
– Viltstammarna ska regleras med jakt, inte svält. Jag delar inte 
bedömningen att det går att sänka överlevnad och reproduktion 
genom att minska utfodringen, utan att viltet svälter, säger Fre-
drik Widemo, forskningsansvarig på Svenska Jägareförbundet. 

Han tror att om rätten att utfodra vilt begränsas kommer många 
jägare säkert att minska sin avskjutning, vilket kan leda till 
ökande istället för minskande skador. Fredrik Widemo befarar 
också att  kontrollen av den föreslagna regleringen förmodligen 
kommer att bygga på att grannar anger varandra.

– Det kommer att ge ökande konflikter inom viltför-
valtningen, när all erfarenhet visar att vi behöver mer 
samverkan. Det är på det sättet vi stoppat tillväxten 
för vildsvinsstammen, vilket är världsunikt.

http://jagareforbundet.se/vilt/viltnyheter/2016/06/viltstammarna-ska-
regleras-med-jakt-inte-svalt/
http://svenskjakt.se/Start/Nyheter/2016/06/regeringen-foreslar-
forbud-mot-utfodring-av-vilt/

Jägareförbundet
i almedalen
 
Svenska Jägareförbundet kom-
mer även i år vara aktiva under 
politikerveckan i Visby.

Alla är välkomna till semina-
riet VAD SKA VI HA NATUREN 
TILL? Onsdagen den 6 juli kl 14 i 
Saltboden, Tage Cervins gata 3. 
Där spanar Göran Greider och 
Maria Wetterstrand in framtiden 
tillsammans med professor Sara 
Cousins och Bo Sköld samt Dan-
iel Ligné från Svenska Jägareför-
bundet. Seminariet kommer 
även sändas på webben. Henrik 
Ekman leder diskussionen om 
jägarnas roll och hur vi konsum-
erar natur i framtiden.
 
Under veckan kommer Jägare-
förbundet träffa så många 
politiker och opinionsbildare 
som möjligt och informera om 
aktuella jaktfrågor. Dessutom 
håller Jägareförbundet Gotland 
öppet hus i Saltboden med simu-
latorskytte och information om 
vilt och jakt, måndag–onsdag kl 
9.30 – 15.30. 

Christina Nilson-Dag, informationsansvarig

behovet av viltkameror kommer att öka

Regeringen anser inte att underlaget och analyserna för att än-
dra reglerna för användning av viltkameror är tillräckligt.
– Om man inte ändrar lagen får vi ett moment 22. Staten vill ha 
bättre inventeringar av vilt, högre avskjutning av vildsvin men 
tillåter inte redskapen som kan göra detta möjligt, säger riks-
jaktsvårdskonsulent Daniel Ligné.

– Tyvärr verkar frågan hamna i kläm mellan olika lagar och räd-
slan för att kamerorna kommer att göra intrång i den personliga 
integriteten. Det är bra att regeringen tar frågan på allvar och 
gör ordentliga analyser, men i slutänden handlar det också om 
politisk vilja. Vill regeringen ha en bra viltövervakning? I så fall 
måste man tillåta de verktyg som gör det möjligt att komma dit.

http://jagareforbundet.se/aktuellt/forbundsnyheter/2016/06/behovet-
av-viltkameror-kommer-oka/
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grilla vilt i Sommar!

Grilla vilt i sommar! På viltmat.
nu finns recepten. Här kan du 
till exempel läsa om hur du med 
sju enkla steg kan helgrilla ett 
litet vildsvin.

Christina Nilson-Dag, informationsansvarig

http://jagareforbundet.se/aktuellt/forbundsnyheter/2016/06/behovet-av-viltkameror-kommer-oka/
http://jagareforbundet.se/aktuellt/forbundsnyheter/2016/06/behovet-av-viltkameror-kommer-oka/
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mitt trängSSkytte uppdaterat

Häftet ”Mitt träningsskytte” har fått en uppdatering, främst 
på grund av Vildsvinspasset. Alla godkända prov kan noteras 
i detta häfte, även Björnpasset och Älgskytteprovet. Andra 
aktiviteter, som till exempel skytte i skyttebiografer och lerdu-
veskytte kommer att finnas kvar. Björnpasset och Älgskyttbevi-
set kommer att finnas kvar som separata häften men för den 
som vill finns nu alltså ett häfte som täcker allt. ”Mitt tränings-
skytte” kommer att finnas på Öster Malma för beställning. Ett 
kontor i varje region kommer att få häften för vidare utdelning.   

Ted Lagrelius, nationellt skytteansvarig

Sommar på öSter malma

Vi på Service AB önskar alla en trevlig sommar och hoppas att 
ni kommer och nyttjar vår sommarrabatt för medlemmar!
Nytt under våren har varit att vi serverar dagens lunch under 
lördagar, vilket fallit väl ut. Från juni har vi även öppet för da-
gens lunch under söndagar vilket fortsätter fram till mitten av 
november. För mer information om vad som händer på Öster 
Malma i sommar: http://jagareforbundet.se/oster-malma/boende/
sommarpriser/

Alla våra andra koncept har hittills under året ökat och vi har 
totalt haft en högre omsättning hittills i år. Vi deltog också 
på mässan i Tullgarn och serverade över 2 000 hamburgare. 
Nyköpings studentbal var även i år hos oss och över 2 000 
föräldrar besökte Öster Malma för att titta på de 360 vackra 
studenterna som vi senare serverade en tre rätters middag till 
med efterföljande party.

Annelie Karlsson Lenksjö

beSlut om vargJakt
SenaSt 1 oktober

Beslut om licensjakt på varg ska 
fattas senast den 1 oktober för 
att rättsprocessen ska vara över 
innan jakten ska genomföras 
och överklagan av licens- och 
skyddsjakt på stora rovdjur 
ska skyndsamt hanteras av 
förvaltningsrätten i Luleå och 
kammarrätten i Sundsvall. Det 
beslutade regeringen på sitt sam-
manträde den 26 maj och den 
20 juni trädde ändringarna i 
jaktförordningen i kraft.

"Det är glädjande att vi 
med dessa ändringar 
kan få lite ordning och 
reda vid beslut om jakt. 
Domstolsprövning av en 
länsstyrelses jaktbeslut 
ska inte kunna ske så pass 
sent att jakttiden hinner 
upphöra innan slutgiltigt 
beslut tas." Det skrev 
landsbygdsminister Sven-
Erik Bucht i ett pressmed-
delande.

När det gäller att ärendena ska 
hanteras skyndsamt och få för-
tur i domstolarna så gav lagrådet 
i slutet av juni tummen ned för 
beslutet. Lagrådet tillstyrker inte 
ändringen och går därmed mot 
regeringen. Dock är lagrådet 
endast rådgivande och regerin-
gen behöver inte följa lagrådets 
yttrande. Fler artiklar i ämnet 
finns att läsa på Svensk jakts 
hemsida www.svenskjakt.se

http://jagareforbundet.se/oster-malma/boende/sommarpriser/
http://jagareforbundet.se/oster-malma/boende/sommarpriser/
http://svenskjakt.se/Start/Nyheter/2016/03/darfor-avgors-rovdjursfragan-i-lulea/
http://svenskjakt.se/Start/Nyheter/2016/06/idag-tas-naturvardsverket-bort-ur-overprovningskedjan/
http://svenskjakt.se/Start/Nyheter/2016/06/idag-tas-naturvardsverket-bort-ur-overprovningskedjan/
http://svenskjakt.se/Start/Nyheter/2016/05/tidigare-beslut-om-jakt-pa-varg/
http://svenskjakt.se/Start/Nyheter/2016/05/tidigare-beslut-om-jakt-pa-varg/
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...och på brattvall

Den 21 maj var det första gången som Jaktiamässan arranger-
ades på Brattsvalls jaktskyttebana några mil utanför Umeå. Mer 
än 1 600 besökare kom och provade bland annat olika typer av 
vapen på de nio skjutstationerna. Jägareförbundet Västerbotten 
och Jägareförbundet Umeå fanns på plats och nära 200 person-
er tävlade om en årsförbrukning av hundmat.

Anja Kjellsson, jaktvårdskonsulent

mäSSa i lyckSele...

Utemässan i Lycksele den 27-29 maj var återigen en succé med 
över 10 000 besökare. Det är tredje året som mässan arrangeras 
och i år var det 204 utställare. Fem hundutställningar arran-
gerades av jakthundsklubbarna.

Jägareförbundet Västerbotten, Jägareförbundet Lycksele och 
Studiefrämjandet hade en monter med bland annat jägarmäs-
sigt skytte på vildsvin i simulator som ett av dragplåstren. 333 
personer provade på skyttesimulatorn där det blev minuspoäng 
för bom, skadskjutning eller skytte på fel djur. Vinnaren fick ett 
rödpunktssikte. I tävlingen om en årsförbrukning av hundmat 
från Eukanuba deltog 407 personer.

Det gick också åt mer än 1 000 koppar kokkaffe (tretton kilo) 
under mässdagarna när folk stannade och pratade jakt. Mård-
hundsprojektet fanns också i montern. 

Anja Kjellsson, jaktvårdskonsulent

bättre kommunikation
i region mitt

Den 15 juni träffades represen-
tanter ansvariga för kommunika-
tionsarbetet i länsföreningarna i 
Region Mitt samt ett gäng jakt-
vårdskonsulenter i Västerås för 
att arbeta med och diskutera hur 
vi kan bli än bättre på arbetet 
med kommunikation. Under 
dagen avhandlades många 
frågor om tillbakablickar, nutid 
och framtid. Tydlighet och nya 
arenor för kommunikation var 
två återkommande punkter.
Sammantaget görs det väldigt 
mycket bra arbete inom förbun-
det och det finns potential att 
med gemensamma krafter bli än 
bättre på att kommunicera med 
varandra (från enskild medlem 
till förbundet som helhet) samt 
externt berätta vilket arbete som 
görs i varje buske i landet.

Per Zakariasson, jaktvårdskonsulent

viltkött bäSta valet

Viltköttet är fortsatt det bästa 
köttvalet. Den 30 maj släppte 
WWF sin uppdaterade köttguide 
och som enda kött får viltet 
även den här gången grönt ljus 
i kategorierna klimat, biologisk 
mångfald samt bekämpnings-
medel. Nytt för året är att guiden 
fokuserar på antibiotika men 
i den kategorin har WWF inte 
bedömt viltköttet, inte heller i 
kategorin ”djurens välfärd” har 
viltköttet fått någon färgsymbol. 
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heldag om efterSök på öSter malma

Jägareförbundet genomförde den 18 juni ett uppskattat semi-
narium om eftersök på Öster Malma. Programmet var inriktat 
på tre vitt skilda delar av eftersöksområdet: spårning, rov-
djurseftersök samt trafikeftersök. Inte mindre än 125 personer 
från nästan alla län deltog på seminariet. Ett 20-tal av del- 
tagarna tillhör skaran instruktörer för Svenska Jägareförbun-
dets eftersöksutbildning. Detta intresse är naturligtvis gläd-
jande och visar på engagemang i dessa viktiga frågor. 

Nedslag i vad som behandlades på seminariet kan du läsa 
om på http://jagareforbundet.se/jakten/eftersok/nyheter-viltoly-
cka/2016/06/heldag-om-eftersok/

Markus Olsson, nationellt ansvarig eftersöksfrågor

ytterligare efterSökSutbildning under utveckling

Under många år har det inom Jägareförbundet funnits en dis-
kussion om behovet av att ta fram ytterligare en eftersöksutbild-
ning, inriktad på de mest krävande eftersöken. Jägareförbundet 
planerar därför att under närmaste året ta fram en ny utbild-
ning som ska komplettera den befintliga eftersöksutbildningen.  

Utbildningens innehåll kommer i möjligaste mån att helt särskil-
jas från förbundets befintliga eftersöksutbildning. Detta efter-
som målsättningen är att dessa två utbildningar ska komplet-
tera varandra istället för att överlappa varandra. Inledningsvis 
har funderingarna på utbildningen kretsat kring situationer när 
kraven är höga vad gäller säkerhet, störningar, juridiska avväg-
ningar, social förmåga, avslut och annan problemlösning un-
der stress. Men detta och allt annat i utbildningen ska löpande 
förankras i vår organisation. Detta bland annat genom en refer-
ensgrupp, med representanter från regionerna, som vi siktar på 
att ha på plats i slutet på sommaren. Dessutom sker naturligtvis 
också förankring genom våra regionalt ansvariga tjänstemän.

Hur än kursinnehållet landar är värdet av denna utbildnings-
satsning tydligt. Eftersökens uppklarandegrad kan alltid höjas. 
Vi är skyldiga att hela tiden arbeta för att utveckla detta åt rätt 
håll. Och de svåraste eftersöken kräver särskild uppmärksam-
het, eftersom de annars leder till det största lidandet för viltet.       

Markus Olsson, nationellt ansvarig eftersöksfrågor

Jägareförbundet begär
mer pengar för efterSök

700 kronor i ersättning för 
trafikeftersök på alla arter 
utom rovdjur. 3 000 kronor i 
månaden till länsansvarig efter- 
söksjägare inom Nationella 
viltolycksrådet och 1 000 kronor 
i månaden till kretsansvariga 
jägare. Det begär Svenska Jä-
gareförbundet av Naturvårds-
verket. 

helkväll för nyanlända 
ungdomar i luleå

Jägareförbundet Norrbotten 
genomförde i samarbete med  
Jägareförbundet Luleå en 
helkväll för nyanlända ung-
domar. Platsen var Hertsöträsket 
i skogarna utanför Luleå och 
deltagarna fick bland annat 
prova på fiske, lära sig göra upp 
eld, koka skogskaffe och helt en-
kelt njuta av naturen. Ett viktigt 
inslag var att visa på Allemans-
rätten och en röd tråd var även 
att visa att skogen ”inte är farlig” 
utan faktiskt en stor källa till 
rekreation och glädje. 

Aktiviteten var en del i ett proj-
ekt som drivs av gymnasieskolan 
i Luleå där läraren Helena 
Turovaara är projektledare. Från 
Jägarförbundet deltog Daniel 
Pettersson, ungdomsansvarig 
i länsföreningen, samt Roger 
Lundqvist, jaktvårdskonsulent.

Svensk Jakt

http://jagareforbundet.se/jakten/eftersok/nyheter-viltolycka/2016/06/heldag-om-eftersok/
http://jagareforbundet.se/jakten/eftersok/nyheter-viltolycka/2016/06/heldag-om-eftersok/
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SkogSkväll för kvinnor i umeå

Drygt 100 kvinnliga skogsägare trotsade den hårda vinden för 
en skogskväll i Tomteboskogen i Umeå den 8 juni. Landshöv- 
dingen i Västerbotten Magdalena Andersson inledningstalade. 
Temat för kvällen var från frö till färdig produkt. Det var kvinn-
liga representanter från de deltagande organisationerna som 
visade skogsskötsel, naturvård, bygga i trä, skogens sociala 
värden, skogliga utbildningar och kvinnliga nätverk.

Jägareförbundet Västerbotten hade en station om jakten som 
en del i skogens sociala värde. 38 procent av alla skogsägare är 
kvinnor och har därmed också jakträtten på sina marker. Det 
är dock bara 6,3 procent kvinnor i jägarkåren i Sverige. Väster-
botten har däremot 9,6 procent kvinnliga jägare. De kvinnliga 
privata skogsägarna är inte särskilt väl representerade i olika 
markägar- och jägarintressen, till exempel i styrelserna för vilt-
vårdsområden eller i älgskötselområden.

Kvällen var ett samarrangemang mellan Skogsstyrelsen, Läns-
styrelsen Västerbotten, Jägareförbundet Västerbotten, Sveriges 
Lantbruksuniversitet, Norra Skogsägarna, SCA, Martinssons, 
Naturbruksgymnasiet i Burträsk, Liljaskolan, Spillkråkorna, 
Husqvarna och VIMEK.

Anja Kjellsson, jaktvårdskonsulent

normamäSterSkapen

18 juni gick det årliga Norma-
mästerskapen i skytte av sta-
peln i Arvika på skjutbanan 
”Paradiset”. Under ledning av 
skytteansvarige Lars Björk sköt 
Svenska Jägareförbundets lag 
till sig en fin tredjeplats i hård 
konkurrens. Förutom Lars och 
undertecknad bestod laget av 
Karl-Johan Brindbergs samt två 
reserver, Mathias Björk och Lars-
Erik Eriksson, eftersom vi hade 
två återbud från personalen. 

Individuellt så vann Karl-Johan 
sportingskyttet, Lars-Erik kom 
delad trea i 300 m gevär, under-
tecknad kom delad trea i metall-
silhuettskyttet och Mathias kom 
fyra i löpande viltmål. Karl-Johan 
kom fyra totalt i den individuella 
tävlingen i alla grenar. 

Intresset för tävlingen har 
ökat och fler lag har tillkom-
mit – det märktes en markant 
kvalitetsökning på skyttet detta 
år när lag från Skyttesportför-
bundet samt Norge och Polen 
också deltog. Tävlingen hade 
dessutom utökats med en gren, 
metallsilhuettskytte, så nu 
bestod den av åtta olika grenar; 
trap, sporting, pistol, metallsil-
huett, löpande viltmål, älgbana, 
300m gevär och skidskytte (bara 
skytte). Ett sådant omfattande 
program på en dag är extremt 
krävande men samtidigt roligt 
då man får prova på sådant man 
inte sysslat med förut. 

Ola Wälimaa, förbundsjurist

100 kvinnliga skogsägare deltog på en skogskväll i Tomteboskogen i 
Umeå. Carina Jensen, distriktschef på Skogsstyrelsen i Umeå, informer-
ade om kvällens program.
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värmlandS kretSar ökar 
och minSkar meSt

Framgångssagan om Munk-
fors jaktvårdskrets i Värmland 
fortsätter. Efter att Benny Lind-
roth tog över som ordförande 
i februari 2015 har kretsen 
vuxit med nästan 30 procent. 
Receptet har varit ett vanligt 
informationsblad och att oblygt 
fråga jaktkompisarna om de var 
medlemmar. Även om ökningen 
var störst i april har kretsen 
ändå vuxit mest i landet mel-
lan maj 2015 och maj 2016. Då 
ökade den med 13 procent.

Partille jaktvårdskrets ligger 
utanför Göteborg och har vuxit 
näst mest med åtta procent 
det senaste året. Partille har i 
stort haft en positiv utveckling 
de senaste åren och vuxit från 
154 medlemmar 2012 till 184 i 
maj 2016. Det är en ökning med 
nästan 20 procent. 

Flest nya medlemmar finns i 
storstadsregionerna där Stock-
holm centrala jaktvårdskrets 
ökat med 94 medlemmar (tre 
procent) och Haninge-Tyresö 
med 56 medlemmar, en ökning 
med fem procent.

Torsby jaktvårdskrets i Värm-
land har minskat mest i landet 
med 17 procent. Torsby hade 
ett rekordår under jaktåret 
2014/2015 då kretsen växte med 
16 procent. En medlemsökning 
som man nu tappat helt.

Daniel Sanchez, Svensk Jakt

eu:S vapendirektiv – detta händer

Den 10 juni beslutade EU:s ministerråd om sin syn på EU:s vap-
endirektiv. Jämfört med EU-kommissionens förslag så föreslår 
man inte att alla halvautomatiska kulgevär ska förbjudas, bara 
de som laddas med mer än tio skott. Dessutom vill man ha un-
dantag för sportskytte och försvarsändamål. Ministerrådet vill 
inte heller förbjuda den som är under 18 år att inneha vapen, 
vilket EU-kommissionen föreslog. Vidare föreslår ministerrådet 
att det ska vara möjligt att handla med vapen via distans, något 
som EU-kommissionen ville förbjuda. Ministerrådet har också 
modifierat EU-kommissionens förslag om femårslicenser och 
läkarundersökningar, men den exakta innebörden är otydlig. 

Den svenska regeringen anser dock att nuvarande system i 
Sverige med skyldighet för läkare att anmäla olämpliga vapen-
innehavare skulle kunna fortsätta. Samma sak med polisens 
”övervakning” av vapeninnehavare, som gör att ett vapen kan 
omhändertas och licensen återkallas närhelst någon visat sig 
olämplig som vapeninnehavare.

Nästa steg är att EU-parlamentet ska rösta om de 847 ändrings-
förslag som olika EU-parlamentariker lagt vad gäller EU-kom-
missionens förslag. Dessutom håller ett par olika kompromiss-
förslag på att tas fram. Efter att EU-parlamentet röstat fram sitt 
förslag kommer de olika institutionerna i EU sannolikt med 
början under hösten att komma fram till ett gemensamt beslut 
om ändringar i EU:s vapendirektiv. När det väl beslutats kom-
mer medlemsstaterna att få en viss tid på sig att implementera 
ändringarna i den egna lagstiftningen. I det arbetet kommer 
Jägareförbundet att engagera sig för att få till en så bra reglering 
för Sveriges jägare som möjligt.

Ola Wälimaa, förbundsjurist

Seminarium i almedalen om vapendirektivet

I Almedalen, fredagen den 8 juli kl 12.00– 2.45, arrangerar Euro-
paparlamentets informationskontor i Sverige en debatt om vap-
endirektivet. Medverkande är Bodil Valero, EU-parlamentariker 
(miljöpartiet), Anna Maria Corazza Bildt, EU-parlamentariker 
(moderaterna), Torbjörn Larsson, 1:e vice ordförande Svenska 
Jägareförbundet och Roland Dahlman, ordförande Svenska 
Dynamiska Sportskytteförbundet.

Christina Nilson-Dag, informationsansvarig

http://svenskjakt.se/Start/Nyheter/2015/05/jaktvardskrets-vaxte-med-30-procent-pa-en-manad/
http://svenskjakt.se/Start/Nyheter/2015/05/jaktvardskrets-vaxte-med-30-procent-pa-en-manad/
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erbJudande 
till alla medlemmar

Under sommaren har EON 500 
kronor i rabatt till nya elkunder. 
Medlemmar får alltid 5 öre rab-
att/kWh. Erbjudandet innehåller 
bara el från förnybar vindkraft. 
Nu finns också fler sorters 
hundmat att välja på. IAMS och 
Eukanuba är ju välkända bland 
våra medlemmar. Vi har 16,7 
procent rabatt på de sorterna. 
Nu är två ny högkvalitativa foder 
tillagda och vi har 10 procents 
rabatt på Orijen och Acana.

En helt ny samarbetspartner 
är Woolpower. Woolpower 
tillverkar varma underställ, 
förstärkningsplagg, accessoarer 
och sockor i merinoull hela vä-
gen från garn till färdig produkt i 
Östersund, Jämtland. Nu kan du 
få 20 procents rabatt på Wool-
powers svalare underställsserie 
LITE. Beställ på www.woolpower.
se och använd rabattkoden jakt-
wool1906.

Helena Schnackenburg, marknadsansvarig

Skicka material 
till nyhetSbrevet
Nu tar nyhetsbrevet ett 
litet sommaruppehåll. 
Nästa nyhetsbrev kom-
mer ut fredag 26 augusti. 
Skicka gärna material och 
bilder till Malou Kjellsson 
på malouk@telia.com. 

nya viltdata för flerartSförvaltning 
och förbättrad viltövervakning

Nu lanserar Jägareförbundet nya Viltdata. Från och med höstens 
jakt kommer de jägare som rapporterar fällt vilt och observa-
tioner i Viltdata att arbeta i ett helt nytt system där många av 
funktionerna och handgreppen liknar dem i nuvarande viltdata 
men där utseendet till stora delar är förändrat. Det har även 
tillkommit en del nya funktioner.

Den stora skillnaden är att jägarna nu rapporterar allt fällt vilt, 
såväl älgar som övriga arter, på samma ställe i systemet. På det 
viset blir rapporteringen enklare och smidigare, vilket förhopp-
ningsvis bidrar till att fler vill rapportera sin avskjutning. En hög 
rapporteringsgrad är nödvändig för att kunna bedöma hur vilt-
stammarna förändras, vilket är en central del i viltövervaknin-
gen. En hög rapporteringsgrad ger god kvalitet vilket är viktigt 
för forskare och myndigheter, men gynnar framför allt jägarna.

Nya Viltdata är också anpassat så att rapporteringen går enkelt 
även när man använder sin smartphone eller en läsplatta. Andra 
nyheter är möjligheten att registrera biologiska uppgifter som 
vikt och ålder för samtliga klövviltarter, liksom möjligheten att ha 
olika obsmetoder, som till exempel klövviltobs, i olika områden.

En annan viktig nyhet är att vi nu kan visa tidsserier för den 
skattade avskjutningen på olika geografiska nivåer. På nationell 
nivå har vi avskjutning ända från 1939 då Jägareförbundet 
påbörjade uppdraget med viltövervakning. I en internationell 
jämförelse är det unikt långa tidsserier som ger goda möjlig-
heter att följa de jaktbara arternas utveckling i landet. Dessa 
unika dataserier måste vi vara mycket rädda om och se till att 
data även i fortsättningen håller hög kvalitet. Det är därför det 
är så viktigt att jägarna registrerar sin avskjutning i Viltdata. 

Göran Bergqvist

medlemSkort på väg!

Nu är medlemskorten på väg ut till alla medlemmar som 
betalt sitt medlemskap. Även de som betalat under våren, och 
därmed får upp till arton månaders period, får ett medlemskort 
som gäller jaktåret 2016/2017. 

Helena Schnackenburg, marknadsansvarig

http://www.woolpower.se/
http://www.woolpower.se/

