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Tack för era fina insatser under 2016!
Som generalsekreterare kan jag bara utrycka
min stora beundran för hela organisationens
kunskap, driv och engagemang. Det är vi tillsammans som skapar jaktliga framgångar.
Året började tufft. Vi fick negativa beslut i vargjakten och den juridiska cirkusen fick ett tvetydigt ansikte.
P1 Kaliber granskade allmänna uppdraget och
man kan nog med fog säga att 2016 återkommande har kantats av en vilja att smutskasta eller
att ta ifrån förbundet allmänna uppdraget – att
leda delar av jakten och viltvården i Sverige.
Men vi har hanterat utmaningarna bra, även
om vi långt ifrån är nöjda. Vi har också varit
framgångsrika 2016. Låt mig ta några exempel.
• Vi har genom avsiktförklaringen, ”handslaget”
med skogsbruket, funnit ett bra samarbetsklimat och stöd för att lokalt och regionalt
hantera älgförvaltningen.
• Vi har genom faktabaserat arbete och samverkan stoppat ett dåligt förslag om utfodringsförbud.
• Vi har lanserat nya viltdata, med bra resultat
i rapportering.
• Vi har ingått nya samarbetsavtal som ger våra
medlemmar bra förmåner.
• Vi har hittills framgångsrikt skyddat de svenska
jägarna mot EU:s klåfingriga vapendirektiv.
• Vi har lanserat utbildningsprojektet Vård i det
vilda som handlar om akut omhändertagande
av hund och människa, eftersom vi bryr oss
och tar ansvar för såväl människor, jaktkamrater som hundar.
• Vi har lyckats att få EU-kommissionen att helhjärtat stötta det svenska fjällgåsprojektet
trots andra länders motstånd.

• Vi har som organisation fått ett stort internationellt erkännande för vårt arbete med
viltförvaltning vid IUCN:s konferens på Hawaii.
• Vi har tagit initiativ till översyn av jakttiderna,
som vi hoppas leder till fler framgångar.
• Vi har fått positivt gensvar vid ansökan om
EU projekt ”Eye of The Hunter” där vi genom
samordnad kameraövervakning ska kunna
hindra invasiva däggdjur och fåglar i Europa.
• Vi har vunnit en stor framgång genom att
de svenska jägarna nu bedöms få företräde
i småviltsjakten i fjällen.
• Igår, den 22 december, tog regeringen beslut
om att inför 2017 ge oss bidrag att leda och
organisera delar av jakten och viltvården i
Sverige (allmänna uppdraget).
• Idag tog kammarrätten i Sundsvall beslut om
att Värmland, Örebro, Dalarna och Gävleborg
får genomföra licensjakt på varg.
• Vi har mycket kunnig personal, vi har engagerade och drivande förtroendevalda och vi
har en ekonomi i balans.
Jag önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt år!
Bo Sköld, generalsekreterare
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Många förslag
i vapendirektivet
är stoppade
Arbetet med vapendirektivet
börjar gå mot sitt slut. Nu
verkar man vara överens om
de flesta detaljerna.
– Det ser ganska bra ut, men
tyvärr finns det några detaljer vi vill ändra på, säger
Torbjörn Larsson, 1:e vice
ordförande i Svenska
Jägareförbundet.
Efter ett omfattande arbete
verkar nu EU (kommissionen, ministerrådet och ett
utskott från parlamentet) ha
kommit överens om innehållet i det förslag som ska läggas fram till parlamentet under våren.
– Jägareförbundets och sportskyttarnas stora
arbete har gjort stor nytta. De flesta osakliga och
ogenomtänkta förslagen är borta, säger Torbjörn
Larsson.
Nedanstående förslag har stoppats:
• Totalt förbud för halvautomater med
löstagbara magasin.
• Handel med vapen via internet, annonser och liknande (så kallad distanshandel).
• Totalförbud för personer under 18 år att
inneha vapen.
• Förslag om krav på obligatoriska
läkarkontroller för att få licens.
– När vi summerar allting ser vi att den otroliga
insats som den samlade jägar- och sportskytterörelsen i Europa har lagt ned har gjort stor
nytta. Utan vårt arbete hade förslagen sett helt
annorlunda ut.

Men Torbjörn Larsson är inte helt nöjd – än. Han
nämner ett antal otydligheter och några mindre
lyckade delar som finns kvar.
– För de som är under 18 år finnas det formuleringar om att föräldrar eller vuxna ska ansvara för
förvaringen. Texten i vissa paragrafer är omarbetade och det finns motsägelsefull text som
måste justeras.
– Därtill är det otydligt om man för halvautomatiska jaktvapen – trots allt – kräver femårslicenser.
Detta finns idag för pistoler och revolvrar men
skulle öka den administrativa bördan ytterligare.
Detta är både onödigt och dumt.
Om han väger samman helheten vill Torbjörn
Larsson framhålla storheterna.
– Att vi fått bort de sämsta förslagen är bra. Att
vi även i framtiden kan använda halvautomater,
ladda ammunition, byta kolvar på gevär, resa mellan länder och slippa obligatoriska läkarkontroller
är bra. Men det känns inte bra att man vill bygga
upp mer administration. I baktankarna måste
man nämligen ha med sig att de personer som
drabbas är de som följer lagar, inte terroristerna.
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beslut om nya regler för fjälljakten

Med tidning är bättre!

Länsstyrelserna i norra Sverige har fattat beslut om de nya fjälljaktreglerna. Länsstyrelsen i Västerbottens skriver i ett pressmeddelande:
• Småviltjakt på statens mark ovan odlingsgränsen ska upplåtas till jakt för svenska medborgare och EU-medborgare med
närmare anknytning till Sverige – det vill säga äger fastighet i
Sverige, har anställning i Sverige eller bedriver näringsverksamhet i Sverige.
• Småviltjakt på statens mark ovan odlingsgränsen får upplåtas
till övriga efter den 15 september.
• När det gäller de med närmare anknytning till Sverige, så kommer länsstyrelserna under början av 2017 att ta fram en rutin
för hur dessa medborgare ska ansöka om tillstånd för att kunna
köpa sina jaktkort.
http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/sv/nyheter/pages/nyaregler-smaviltsjakt.aspx/

Det pågår nu en kampanj där
medlemmar utan tidning erbjuds att få vårens fem nummer
av Svensk Jakt för bara 95 kronor. Vi hoppas att få ännu fler
att upptäcka vilken bra tidning
förbundet har och därmed välja
fullt medlemskap i sommar.

En seger för fjälljakten
– Svenska Jägareförbundet har arbetat med frågan på alla nivåer
mot forskare, politiker, myndigheter och många andra. Att
regeringen ändrade rennäringsförordningen och var tydlig med
intentionen att svenskar ska ha förtur är precis det vi arbetat
för. Det känns riktigt bra, säger generalsekreterare Bo Sköld.
– Vi känner oss trygga med att vi fått ett system som håller
i ett EU-rättsligt perspektiv, och som skapar mycket bättre
förutsättningar för en bra fjälljakt, säger K G Abramsson, ordförande Jägareförbundet Västerbotten.
– Vi tycker att detta är en bra konstruktion. Jakttrycket är som
högst i början av säsongen. Efter den 15 september har älgjaktens första veckor avslutats och jakttrycket på småviltjakt avtar
succesivt. Då kan det finnas utrymme att öppna upp för utländska jägare i de områden där jakttrycket varit lågt, säger Gun
Fahlander, ordförande Jägareförbundet Mitt Norrland.
– Att de tre länsstyrelserna samarbetat och fattat enhetliga
regler är mycket bra. Samma regler oavsett i vilket län du ska
jaga i är precis vad vi vill ha. Länsstyrelserna förtjänar beröm
för sitt sätt att hantera denna situation, säger Mikael Samuelsson ordförande Jägareförbundet Norrbotten.
https://jagareforbundet.se/aktuellt/forbundsnyheter/2016/12/nyaregler-en-seger-for-fjalljakten/

Helena Schnackenburg, medlemsansvarig

Återvärvning pågår
– alla får 1,5 år
En återvärvningskampanj gick ut
i början av månaden till alla som
varit med något av de tre senaste
åren men inte betalat i år. Alla
som betalar mellan 1 januari och
30 juni får ett och ett halvt års
medlemskap, det vill säga ända
till 30 juni 2018. Ett bra argument för att ta steget och bli
medlem!
Helena Schnackenburg, medlemsansvarig

Vacker kungsörn
till bildbanken
Den fina bilden på kungsörnen
på julkortet på sidan ett är
tagen av fotograf Stefan Oscarsson. Bilden kommer att kunna
användas i Jägareförbundets
verksamhet, som till exempel i
PP-presentationer och trycksaker. Bilden kommer läggas in
i bildbanken.
Christina Nilson-Dag, informationsansvarig
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“Frivilliga insatser avgörande i viltförvaltningen”
– Fler än 5 000 eftersökjägare har hittills i år spårat en sträcka
som motsvarar hela Sveriges längd drygt 60 gånger eller 94 558
kilometer. Och de gör det frivilligt.
Det poängterade Jägareförbundets Daniel Ligné under ett seminarium arrangerat av Sveriges Vildnad på Högloftet på Skansen
den 2 december. Seminariet handlade om betydelsen av civilsamhällets insatser för en framgångsrik viltförvaltning.
Daniels föredrag var ett av flera under dagen som
belyste alla de tusentals frivilliga som ideellt hjälper
till inom vilt- och naturvården i Sverige idag, ansträngningar som myndigheter är beroende av i sitt arbete.
Jägareförbundets Göran Bergqvist meddelade att 6 000 jaktlag
i landet rapporterar sin avskjutning via Viltdata, som ägs och
administreras av förbundet, och att förbundet även har 19 000
jaktlag som rapporterar sin älgobs varje år och 3 000 jägare
som genomför spilllningsinventeringar. Svensk Fågeltaxerings
uppdrag är att följa populationsförändringar hos de svenska
fågelbestånden där 600 ornitologer räknar 1000 rutter per år,
något som sker i huvudsak ideellt berättade Åke Lindström,
Lunds universitet.
Per Zakariasson, Jägareförbundet, redovisade olika sätt att
genomföra rovdjursinventeringar. Thord Fransson, Naturhistoriska Riksmuseet, pratade om ringmärkning och berättade
att ungefär 300 000 fåglar ringmärks årligen. Fredrik Widemo,
Jägareförbundet, konstaterade att viltvård är detsamma som
naturvård. Han talade om viltvårdens fyra ben, föda, skydd,
vatten och predatorkontroll.
Jägareförbundets Bo Sköld och Göran Ericsson, SLU
(Sveriges Lantbruksuniversitet) summerade seminariet genom att konstatera att frivilliga insatser i viltoch naturförvaltningen är avgörande för att den ska
fungera, nu och framöver men att detta inte ska tas
för givet framöver.
Madeleine Lewander

Läs mer på
https://jagareforbundet.se/aktuellt/forbundsnyheter/2016/12/frivilligainsatser-avgorande/

Antalet viltolyckor
slår rekord
52 405 viltolyckor har rapporterats till polisen. Det är 4 215 fler
än under hela 2015, som var det
mest viltolycksdrabbade året
sedan statistiken började föras.
Enligt forskare vid SLU är ökningen är större än vad man förväntat sig och att samhällskostnaderna för viltolyckor
kommer att stiga. Cirka 40 000
av dessa olyckor är med rådjur,
5 000 älg och 4 000 vildsvin.

Eftersöksjägare
får hjälp av radion
Roger Granström från Kalix
ilsknade till över bilisters
beteende på vägen i samband
med ett trafikeftersök. Han skrev
ett inlägg på Facebook där han
bland annat rasade mot att bilister inte sänker farten trots att
han bär reflexväst, med mera.
Efter inlägget tog Trafikradion
kontakt med Roger och vill
sprida informationen till andra eftersöksjägare: Ring när
ni är på väg ut! Sveriges Radios Trafikredaktion gör då en
bedömning av hur stor påverkan
är på trafiken och kan varsko
trafikantern i den aktuella P4kanalen. Eftersöksjägare kan
ringa Trafikradions tipsnummer
020-999 444.
Marie Gadolin, Svensk Jakt
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Hård kritik mot förslag om VVO
Naturvårdsverket har lämnat förslag till regeringen hur reglerna
runt viltvårdsområden, VVO, skulle kunna förtydligas och
förenklas. Jägareförbundet tycker inte att förslaget motsvarar
det som regeringen efterfrågade.
– Jägareförbundet är mycket missnöjt. Vi har mycket synpunkter. Det finns några bra saker i förslagen, men det finns mycket
mer som är dåligt för jakten och jägarna. Förhoppningsvis kan
en hel del av dessa saker rättas till under en remissrunda. Men
vi saknar också saker som verket inte tagit upp. Exempelvis
hur man ska hantera människor som inte följer reglerna, säger
riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné.
http://svenskjakt.se/start/nyhet/nya-regler-viltvardsomraden/
http://svenskjakt.se/start/nyhet/hard-kritik-mot-forslag-om-vvo/

Uttalande med anledning av EU:s beslut
I våras sa EU-parlamentet nej till att revidera naturvårdsdirektiven (Art- och habitatdirektivet samt Fågeldirektivet). I början
av december sade EU-kommissionen samma sak. Svenska Jägareförbundets generalsekreterare Bo Sköld gjorde med anledning av detta ett uttalande där han bland annat skriver:
”Naturvårdsdirektiven är statiska verktyg som ska förvalta en
dynamisk naturresurs och det fungerar förstås inte. Det som
måste till är anpassning till de förändringar som denna resurs
kontinuerligt genomgår. Det innebär att EU måste ge ett ökat
nationellt mandat och tillåta flexibilitet i regeltolkningen för att
kunna uppnå en trovärdig, accepterad och hållbar naturresursförvaltning. Svenska Jägareförbundet kommer att fortsätta
arbeta för ökad flexibilitet i tillämpningen av direktiven. Vi
håller exempelvis med den majoritet av EU:s medlemsstater
som önskar ett fungerande sätt att ändra en arts skyddsstatus
om vetenskapen ger stöd för en sådan ändring, till exempel en
omlistning av den svenska vargen från hotad till förvaltad art."
Hela uttalandet kan du läsa på

https://jagareforbundet.se/aktuellt/forbundsnyheter/2016/12/uttalande-medanledning-av-eus-beslut/

Halvtid i Medlemsjakten
i länsföreningarna
Medlemsjakten går ut på att
säkra jaktens och viltvårdens
framtid i Sverige – genom att
värva nya medlemmar till
Svenska Jägareförbundet.
De 22 länsföreningar som tillsammans utgör Svenska
Jägareförbundet tävlar mot
varandra. Den länsförening
som ökar mest (i procent) jämfört med föregående år vinner
tävlingen, som pågår under det
här medlemsåret, 1 juli 2016–30
juni 2017.
I dagsläget ser det bra ut för
Stockholm, Sörmland, Uppsala
och Gotlands länsföreningar
men det är förstås bara att jobba
på, än är det ett halvår kvar innan slutlig pristagare ska utses.
Helena Schnackenburg, medlemsansvarig

Jakt och slottsmiddag
för de allra bästa!
För att öka motivationen i
Medlemsjakten, kommer de fyra
jägarskoleledare som värvat flest
nya medlemmar under jaktåret
att bjudas på en klövviltsjakt
den 4 oktober. Dessutom blir
det middag på slottet och övernattning på Öster-Malma. Så
värva på, så ses vi i oktober!
Helena Schnackenburg, medlemsansvarig
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Förbundet stödjer kamp mot invasiva arter
Svenska Jägareförbundet stödjer det internationella samarbetet
med att utrota invasiva, det vill säga främmande och skadliga,
arter via utmaningen The Honolulu Challenge on Invasive Alien
Species som startade i september 2016.
– Invasiva arter har visat sig vara det största orsaken till att inhemska arter dör ut och arbetet med att stoppa denna utveckling ställer sig Svenska Jägareförbundet bakom, säger P-A Åhlen
som deltog i IUCNs kongress i Honolulu tillsammans med cirka
10 000 andra delegater.
P-A är också projektledare för det svenska Mårdhundsprojektet
som arbetar med att stoppa mårdhundens framfart i Sverige.
I Sverige räknas bland annat också minken och tvättbjörnen
som en invasiv art som ska bekämpas. Idag finns cirka 1 400
introducerade arter i den svenska landmiljön och ett hundratal
främmande arter har etablerat sig i svenska sjöar, vattendrag
och i havsmiljön.
Under kongressen beslutades om ett gemensamt mål att 2020
ha fördubblat antalet utrotningsåtgärder i världen. IUCN (The
International Union for Conservation of Nature) består av både
myndigheter och ideella organisationer från 200 länder och är
världens största naturvårdsnätverk.
Madeleine Lewander

https://jagareforbundet.se/vilt/viltnyheter/2016/11/jagareforbundet-stodjerinternationell-kamp-mot-invasiva-arter/

delade examensroller
ska kartläggas
Svenska Jägareförbundet och
Jägarnas Riksförbund har i samråd med Naturvårdsverket och
Polisen kommit fram till att
samma person inte ska vara
provledare och kursledare vid
jägarexamen. Beslutet har kritiserats och Jägareförbundet kommer att utvärdera beslutet.
– Under våren kommer jägarexamensansvariga i regionerna
att genomföra en kartläggning
som sedan blir underlag för att
åtgärda eventuella brister, säger
Ulf Sterler, utbildningschef på
Jägareförbundet.
Svensk Jakt

Medlemsservice under
jul- och nyårshelgerna
23 december stänger Medlemsservice för jullov och öppnar
igen den 2 januari 2017. Det är
också stängt 5 januari–8 januari.

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.
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Kammarrätten godkände vinterns vargjakt
Den 23 december sade Kammarrätten i Sundsvall nej till alla
överklaganden och därmed ja till den begränsade licensjakten
på 24 vargar som ska genomföras i början av 2017.
– Det är en bra att vi äntligen verkar ha fått ett system som
fungerar. Därför är detta en bra dom. Den leder oss i rätt riktning – mot förvaltning, säger Torbjörn Lövbom, ordförande i
Svenska Jägareförbundets rovdjursråd.
– Dock ska man komma ihåg att årets vargjakt är väldigt begränsad. Detta är alldeles för få för att begränsa vargstammens
storlek. Men det är i alla fall en början.
Om Kammarrättsdomen blir vägledande för hur länsstyrelserna
och Förvaltningsrätten i Luleå ska fatta beslut om vargjakt anser
han Sverige har tagit viktiga steg mot en fungerande vargjakt.
– Det är obegripligt hur en så här självklar fråga har tagit så lång
tid. Jag hoppas att vi nu får igång en jakt i vinter och att detta är
första stegen på väg mot en normaliserad jakt på varg.
Inom kort kommer Högsta Förvaltningsdomstolen avgöra ett
mål om förra årets vargjakt, som kommer att bli prejudicerande. Detta gör det svårt att överblicka vilka effekter Kammarrättens dom kommer att få på längre sikt.
– Ett klokt avgörande i Högsta förvaltningsdomstolen kan kanske vara det som sätter punkt för många års arbete, ovisshet
och frustration kring vargförvaltningen. Men en dålig dom kan
kasta oss tillbaka till ruta ett, säger Torbjörn Lövbom.

Jägareförbundets arbete med vapenfrågor
Jägareförbundet arbetar sedan 2016 efter en ny vapenpolicy
som skiljer sig avsevärt från den ursprungliga från 2007.
Den 18 november 2015 lade EU-kommissionen fram ett förslag
om förändringar i EU:s vapendirektiv bland annat om att förbjuda alla halvautomatiska vapen som såg ut som militära
vapen eller som kunde laddas med många skott.
I samband med detta har det uppstått en del frågetecken kring
Jägareförbundets arbete med vapenfrågor. På länken nedan
rätar generalsekreterare Bo Sköld ut en del frågetecken.
https://jagareforbundet.se/jakten/juridik-lagar-regler/artiklar/
forbundets-arbete-med-vapenfragor/

Jägareförbundet får
52,2 miljoner kronor
för allmänna uppdraget
Den 22 december beslutade
regeringen om det så kallade
Allmänna uppdraget.
Totalt får Jägareförbundet 52,2 miljoner kronor
för att leda och organisera delar av jakten och
viltvården i Sverige.

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDETS

VERKSAMHETSPLAN 2017

MED STRATEGISKA MÅL 2018

Jägareförbundets
Verksamhetsplan 2017
Den 12 december fattade Svenska Jägareförbundets styrelse
beslut om budget och Verksamhetsplan för 2017. Verksamhetsplanen finns att ladda hem
under "Om" och "Verksamhet".

