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God Jul & Gott Nytt Jaktår
tillönskas av
Svenska Jägareförbundet

Med ett stort tack
för allt det arbete som genomförts
av förtroendevalda och personal
för våra medlemmar
och den Svenska Jakten!
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om framtida satsningar och besparingar
Svenska Jägareförbundets ekonomi har stått
i fokus under hösten. Medlemstappet har
gjort det absolut nödvändigt för GS och förbundsstyrelsen att agera kraftfullt.

En av förklaringarna är det besparingsarbete
GS och del av ledning gjorde redan i våras.
Då beslutades det om ett antal sparåtgärder
nationellt som får fullt genomslag 2013.

Den 11-12 december hade förbundsstyrelsen
möte. Som alla känner till var det en fråga på
agendan som var jobbigare än alla andra.
GS hade till uppgift att redovisa ett förslag på
besparingar och satsningar om 20 miljoner
kronor.

Under hösten har ledningen fortsatt att leta
möjligheter till besparingar och nya intäkter.
Dessa åtgärder tillsammans med den handlingsplan som förbundsstyrelsen nu fattat
beslut om, kommer ge positiva effekter för
framtiden.

Efter diskussion om hur dessa påverkar
Svenska Jägareförbundet, både på kort och
längre sikt, beslutade förbundsstyrelsen att
ge GS i uppdrag att verkställa planen. Här
beskrivs kortfattat några av de satsningar
som har beslutats:

Notera att detta besked säger något viktigt.
Vi har tillsammans gjort ett stort arbete för
att säkerställa förbundets framtid – och vi har
gjort det bra. Låt oss fortsätta på den inslagna
vägen och hålla fast vid att ta ett stort ansvar
för både mål och resurser i framtiden.

• Satsa på jaktlagsutredningen
personellt och ekonomiskt.
• Satsa på en effektiv medlemsadministration och behålla samt
rekrytera nya medlemmar.
• Satsa på att utveckla digital
kommunikation och effektivisera
hela vår kommunikation.
• Påbörja satsning och samordning
av vår ungdomsverksamhet.
I samband med sparåtgärder är det naturligt
att det förekommer rykten om hur dessa ska
drabba personal och verksamheter. Det finns
en stor oro. Vi förstår detta och beklagar att
det har blivit så. Därför känns det trots allt,
positivt att kunna meddela att vi har lyckats
minimera behovet av personalminskningar.

Eftersom förbundsstyrelsens beslut fattades
i närtid kvarstår behov av personalinformation, facklig förhandling och andra arbetsinsatser innan helheten kan bli offentlig. Vi
räknar med att kunna redovisa alla delar i
slutet av januari.
Vi vill också passa på att tacka all personal för
ert engagemang. Det är jobbigt att inte veta.
Osäkerhet gnager och gör att arbetsglädjen
varierar. Samtidigt kan vi konstatera att ni har
gjort ert yttersta för att leva upp till de krav
medlemmarna ställer på organisationen.
Det är imponerande att se denna framåtanda i
Svenska Jägareförbundet, trots svåra tider.
Tack för allt ert goda arbete!
Björn Sprängare & Bo Sköld
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Jakten på framtiden

Tips på julklapp

Projektet ”Jakten på framtiden” känns som oerhört stimulerande och viktigt för oss alla värnar för den svenska jaktens
utveckling och inte minst för Jägareförbundets utveckling.
Vi har genomfört en pilot-workshop med positivt resultat med
ledningsgruppen, där bra justeringar tillfördes. En workshop
genomfördes också med förbundsstyrelsen den 12 december.

Har du inte löst julklapparna
ännu? Ett tips är att köpa ett
presentkort till Öster Malmas
Afternoon tea, som vi börjar
servera lördagar under perioden januari till mars.
Annelie Karlsson Lenksjö

• Vi kommer att ha (har) en webbsida där all information finns
tillgänglig, vi återkommer med länk i närtid.
• Vi kommer att ge alla våra medlemmar möjligheten att tycka
till, genom att gå in med medlemsnummer och svara på frågor
kopplat till vår strategiska utvecklingsprocess i en webbenkät.
• Vi har också börjat arbeta med ytterligare referenser och intressenter för att komplettare arbetet med ett utifrånperspektiv.
Varje enhet i tjänstemannaorganisationen kommer att genomföra de olika etappernas workshops, respektive enhetschef
har ansvaret för att planera in tillfällen enligt det övergripande
schemat. Första etappen genomförs i perioden vecka 1 till och
med vecka 4. Andra etappen genomförs i perioden vecka 6 till
och med vecka 9. Tredje etappen genomförs i perioden vecka 11
till och med vecka 14.
Tack för det positiva gensvar vi har fått hittills av länsordförandekonferensen den 16-17 november och vid ett antal
kretsordförandekonferenser i länsföreningar

Efterlysning länsmärken
Vi ska göra en tavla att sätta
upp i slottet på Öster Malma,
så att våra gäster har något
att förkovra sig i. Nu söker
vi länsmärken (i metall) från
Göteborg & Bohuslän och
Gävleborg. De övriga länen
har vi lyckats skramla ihop.
Är det någon som har något av
dessa märken ligger och
skramlar och som kan tänka
sig att ge det till oss så att vi
kan få en komplett samling?
Siw Eriksson

Bo Sköld

Välbesökt julmarknad
Julmarknaden på Öster Malma den 24
november var åter igen ett välbesökt
arrangemang med cirka 3 000 besökare.
Antal utställare slog rekord, med över 70
stycken. Just nu är det julbordstider och
flera av dagarna är det fullbokat. Vi kommer
dock inte att sälja lika många julbord som
förra året då vi sålde 2 600 julbord. Årets
antal ser ut att hamn på cirka 2 300 sålda
julbord. Vi märker här av att det framför allt
är företagen som drar ner på sin julbord i år.
Annelie Karlsson Lenksjö
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Attityder till vildsvin

Vargjakt i vinter?

Jägareförbundet har undersökt attityderna till vildsvin hos
jägarkåren respektive hos aktiva brukare. Hos jägarkåren skilde
attityderna kraftigt mellan Götaland och Svealand. I Götaland
tyckte ungefär en tredjedel att det fanns för få vildsvin, en
tredjedel ansåg att stammen var lagom och en tredjedel ansåg
att det fanns för många vildsvin. Bland markägande jägare ansåg dock den största gruppen att vildsvinsstammen är för stor.

I skrivande stund vet vi inte
vad Naturvårdsverket beslutar
om vargjakt i vinter utifrån
Skandulvs rapport som slår
fast att cirka 40 vargar skulle
kunna skjutas i vinter för att
förbättra genetiken. Beslut
från Naturvårdsverket kommer runt årsskiftet och bli det
jakt lär den starta under andra
halvan av januari.

I Svealand ansåg den största gruppen jägare att det finns för få
vildsvin, följt av de som ansåg att stammen var lagom. Endast
en liten andel av jägarkåren ansåg att stammen var för stor, och
det fanns inga skillnader beroende på om man var både jägare
och markägare eller endast jägare. Bland aktiva brukare med
etablerad vildsvinsstam fanns det däremot en närmast total
enighet om att stammen är för stor, oavsett om de verkade i
Götaland eller i Svealand eller hur stor avskjutningen var.
Det finns följaktligen stora skillnader i synen på vildsvinsstammens storlek, både mellan aktörer och mellan landsdelar inom
jägarkåren. Vid förvaltningen av vildsvin är det mycket viktigt
att ta hänsyn till att etableringen fortfarande inte är fullständig
i de flesta län, vilket självfallet påverkar attityderna. Vidare är
det centralt att åstadkomma samverkan över ägogränser för att
nå en fungerande förvaltning. Jägareförbundet kommer att följa
upp studierna under 2013.

Daniel Ligné

Nya föreskrifter
Den 15:e december trädde nya
föreskrifter för trafikeftersöken
i kraft. Du hittar föreskrifterna,
samt våra tolkningar av dem,
och mycket mer info på vår nya
sida för trafikeftersöksorganisationen: www.jagareforbundet.
se/Jagareforbundet/NVR/
Daniel Ligné

Daniel Ligné

Viltdata.se

Svinpest och vildsvin
Jakt & Fauna har fått en del frågor om svinpest på senare tid.
Svinpest är en mycket smittsam virussjukdom, som endast
rabbar tamsvin och vildsvin. Utbrott förekommer regelbundet
på kontinenten, men sjukdomen förekommer inte i Norden.
Skulle vi få in svinpest i Sverige så kommer vildsvinsstammen
till att börja med att gå tillbaka, men sedan återhämta sig och
fungera som smittoreservoar. Precis som på kontinenten kommer det att vara nödvändigt med vaccinering av vildsvin genom
utfodring. Samtidigt måste alla besättningar av tamsvin stängslas in så att all kontakt med vildsvin omöjliggörs. Kommer smittan in kommer vi knappast att bli av med den igen, men idag
förekommer svinpest alltså inte i Sverige.
Daniel Ligné

Användningen av Viltdata
fortsätter att öka mycket
snabbt. Under oktober hade
Viltdata.se nästan 60 000 unika
besökare, en ökning med mer
än 10 000 besökare jämfört
med 2011. Från och med i år så
kan man också redan nu få en
bra överblick över älgstammens
utveckling på Älgförvaltningsområdesnivå. Gå in på Viltdata.se och kolla hur det ser ut i
ditt område!
Daniel Ligné
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Brev om medlemskap utskickat

Byte av tryckerier

Nu är alla brevvarianter klara och når de som i år valt att inte
förnya sitt medlemskap, som en tredje påminnelse. Erbjudandet vänder sig till de cirka 11 000 som förra året hade medlemskap utan tidningar och de cirka 18 000 som hade ordinarie
medlemskap. Ungdomar och lokalorganisationer får inte detta
erbjudande men har, precis som de andra grupperna, fått avisering och två ”påminnelser”.

Svensk Jakt har under vår och
höst upphandlat tryckeritjänst
för Svensk Jakt och Svensk Jakt
Nyheter.

Telefonsamtalen kommer att besvaras av våra administratörer
via vår växel, 077-1830 300, för att säkerställa en hög nåbarhet
genom att fler kan svara samtidigt. Omkopplingen av telefonerna har startat och fortsätter fram till och med den 11 januari.
Skulle det visa sig att belastningen fortfarande är hög förlänger
vi tiden tills det klingar av.

Svensk Jakt har tryckts på
Stibo Graphic i Danmark
under två år, men byter nu till
Sörmlands Grafiska. Svensk
Jakt Nyheter har under många
år tryckts på Pressgrannar
AB i Linköping, men byter nu
till Bold Printing Group och
DNEX i Kista.
Magnus Rydholm

Kajsa Lindbergh står för samordningen av telefon och mejl,
Åke Granström ansvarar för Frågor & svar gällande tagna
beslut och jag svarar på tekniska frågor kring registrering etc.
Ingela Wredlund

Vägen till jakten
Svensk Jakt nummer 2/3 är ett
temanummer, med tio sidor
om Vägen till jakten. Temat
handlar om hur nya jägare,
utan koppling till jagande
kamrater eller släktingar, ska
kunna komma ut och jaga.

NY GRAFISK PROFIL
Genom att vara konsekvent i arbetet
med vår identitet säkerställer vi att
alla möter ett och samma Jägareförbund, oavsett när och var mötet
sker. Det gäller vilka typsnitt som
används, liksom färger och bilder.
Den grafiska profilen ska vara ett
inspirerande hjälpmedel som ska
göra arbetet med kommunikationen
enklare, smidigare och effektivare.

Magnus Rydholm

75 år av
allmänt uppdrag

En ny grafisk profil för Svenska
Jägareförbundet har tagits fram,
Den har redan börjat användas på till exempel det här interna
nyhetsbrevet, men också på medlemssidorna i Svensk Jakt,
annonser och Verksamhetsplan. Den nya grafiska manualen
kommer snart att finnas tillgänglig för alla att använda. Manualen kommer att finnas att hämta hem digitalt.
Bo Sköld

Under 2013 fyller det allmänna uppdraget 75 år. Svensk
Jakt uppmärksammar detta
med några artiklar hur det
skapades och var det betytt
för jakten och Svensk Jägareförbundet.
Magnus Rydholm

Nyhetsbrev 6
20 december 2012

Stor, stark
och omtyckt

sid 6/6

Rovdjursmöte
på Öster Malma
Den 26-27 november hade
Rovdjurscentret De 5 Stora
rådsmöte på Öster-Malma
där Svenska Jägareförbundet
stod som värd. Riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné höll
bland annat en presentation
om hur Jägareförbundet ser
på rovdjursläget.
Den 4 februari kommer
rovdjurscentret att ha ett
seminarium tillsammans med
LRF. Rubriken är ”Rovdjur
och tamdjur – går det ihop?”.
Christina Nilsson-Dag

Lyckad ungdomsjakt i Jultorp
Jultorpslaget bjöd in ungdomar att få följa med på små.
viltsjakt på markerna mellan Vedum och Larv utanför Vara.
Jakten var uppdelad i två såtar. I den första såten jagades med
drivande hundar som tax, drever och basset. Så fort alla skyttar var på pass släpptes hundarna, det dröjde inte lång stund
förrän det blev ljuvlig musik i skogen. Hundarna drev både
framför och bakom passen så skyttarna fick verkligen vara på
helspänn. Det sköts två rävar och ett rådjur.
Sedan var det korvgrillning vid jaktstugan. Efter alla fått mat
i magen och värme i kroppen var det dags för såt nummer
två. Byte av hundar för att prova på att jaga med stötande och
kortdrivande hundar som wachtel och vorsteh. En stor dunge
skulle jagas av och det fanns mycket rådjur inne. När såten
var klar var inte mindre än fem rådjur och en räv skjutna.
En fantastisk lyckad dag med sju rådjur och tre rävar på
viltparaden. Ett stort tack till Jultorpslaget som bjöd in ungdomarna till att delta på deras jakt!
Hanna Ståhl

Redaktör
för nyhetsbrevet
Målet med det interna
nyhetsbrevet är att det
ska komma ut med 2-3
veckors mellanrum. För
att säkerhetställa att
nyhetsbrevet kommer
ut regelbundet och för
att samla in information
har Malou Kjellsson fått
uppdrag att sköta detta.
Malou Kjellsson når ni
på malouk@telia.com
eller 070-251 51 62.
Hör gärna av er med
tips, synpunkter eller
önskemål.

