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skärgård. Generalsekreterare Bo Sköld ser 
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ANTALET MEDLEMMAR ÖKAR
Efter flera år med långsamt, men stadigt minskande 
siffror, vänder nu antalet medlemmar i Svenska 
 Jägareförbundet uppåt igen. 

Jägareförbundet har ökat med 624 medlemmar visar statistiken till och med 
september i år, jämfört med samma period förra året. Kvinnor står för den 
största ökningen med plus 486. På ungdomssidan är det ett marginellt tapp 
med minus 22, alltså långt ifrån omöjligt att vända till positiva siffror.
 
ETT TRENDBROTT
Jägareförbundets medlemschef Oscar von Stockenström talar om ett trend-
brott. Från att under lång tid ha fått rapportera visserligen marginella, men 
ändå minskande, antal medlemmar ser han nu medlemsantalet peka uppåt.
– De glädjande siffrorna visar att jägarna ser nyttan med Svenska Jägareför-
bundet – att förbundet arbetar för den svenska jakten och att vi gör skillnad, 
säger Oscar von Stockenström. Han menar att ett stort Jägareförbund inte 
bara är viktigt för förbundet som sådant, utan också för den svenska jakten.
– Vi har möjlighet att bli mycket större och med det få en ökad tyngd när vi 
arbetar för jakten och viltförvaltningen. Vi som på olika sätt är aktiva i Jägare- 
förbundet vet vilken stor skillnad förbundet gör.

EN VIKTIG SIGNAL
Ett ökat fokus internt på medlemsnytta och medlemsvärvning bidrar till att 
medlemssiffrorna nu rapporteras med ett plustecken framför.
– Prognoserna visar en positiv trend. Det är en viktig signal utåt och internt, 
inte minst till de förtroendevalda och anställda som arbetar med Jägareför-
bundets viktiga frågor, liksom till alla de som aktivt värvar medlemmar, säger 
Oscar von Stockenström.

Jan Henricson, Svensk Jakt

PROJEKTET 
JAKTCOACH 
UTVECKLAS
Jägareförbundet Stock-
holms läns pilotprojekt 
JaktCoach fortsätter att 
utvecklas.

Vi ser med stor glädje en uppåt- 
gående trend att ta Jägarexamen  
utan att tidigare ha varit i kontakt  
med jakt och viltvård. Som flera av 
våra adepter som är med i projektet 
JaktCoach. Efter jägarexamen är den 
nya jägarens nästa stora utmaning att 
få komma ut i skog och mark för att 
skaffa sig mer erfarenheter. 

FLERA SÄTT ATT VARA COACH
JaktCoach vänder sig främst till nya 
jägare som saknar vänner eller släk-
tingar som jagar, och är en praktisk 
fortsättning på all teori till Jägar- 
examen. Vårt projekt har utvecklats 
med fler sätt att vara JaktCoach:
1) Träffa en adept vid cirka tre till- 
fällen. Kanske jakt, tillvaratagande, 
skytte eller att dela med sig av ett  
specialområde inom jakt.
2) Att vara med som extra funktionär 
och hjälpa nya jägare när JAQT, Unga 
Jägare eller en krets har en aktivitet.
3) Ett jaktlag som vid några enstaka 
tillfällen har en eller ett par nya jägare 
som jaktgäster.

VILL DU VARA MED?
Är du en klok och erfaren jägare som 
vill ta med någon som är ny som 
jägare? Skicka ett mejl till jaktcoach@
stockholm-jagareforbundet.se.
Chris Edman, Jägareförbundet Stockholms län

FOTO: MIKAEL ÖSTLUND

Nya jägaren Victor Waller som varit ute med 
sin JaktCoach.

MOTORFORDON OCH JAKT
Regeringen har utsett undertecknad, Ola Wälimaa, 
som expert i den statliga offentliga utredningen ”En 
hållbar terrängkörning”. 

Utredningen ska presentera sitt förslag den 1 oktober 2019 och ska bland 
annat se över terrängkörningslagstiftningen mot bakgrund av de problem 
rörelsehindrade har för att kunna jaga utan onödig administration i form av 
dispenser för terrängkörning. 

ARBETSGRUPP TILLSATT
En arbetsgrupp har utsetts inom Jägareförbundet för att stötta underteck-
nad. Den består av Anders Iacobaeus från förbundsstyrelsen, Mikael Samu-
elsson och Roger Lundqvist från norr, Torsten Nilsson från mitt och Jesper 
Einarsson från syd. Daniel Ligné från nationella kansliet ingår också. 

ALLMÄN POLICY 
Arbetsgruppen kommer också att jobba med frågan om en allmän policy 
för Svenska Jägareförbundet vad gäller användning av motorfordon inom 
jaktens område i enlighet med tidigare årsstämmobeslut efter en motion 
från Norrbotten. Ambitionen är att förelägga förbundsstyrelsen ett förslag till 
våren 2019 så att policyn kan tas av årsstämman 2019. 

Har du funderingar om motorfordon och jakt – hör av dig till arbetsgruppen!
Ola Wälimaa, förbundsjurist
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SKARVDOMEN – EN SEGER FÖR 
FÖRBUNDETS EU-ARBETE
En dom i förvaltningsrätten i Stockholm godkänner 
skyddsjakten på skarv i Stockholms skärgård. Domen 
visar att vårt långsiktiga arbete med skarvfrågan äntli-
gen bär frukt, säger generalsekreterare Bo Sköld.

Vi behöver gå ända tillbaka till 2013 för att spåra några av de insatser som 
Svenska Jägareförbundet och FACE (den europeiska jägarfedrationen) bidra-
git med. För det var just det året som EU-kommissionen, efter hård påtryck-
ning från EU-parlamentet, jägare och fiskare tog fram sitt rådgivningsdoku-
ment om skarven. Såväl FACE som Jägareförbundet var djupt involverade i 
arbetet och mycket delaktiga till att dokumentet togs fram. Rådgivnings- 
dokumentet tar upp att det finns ett stort utrymme för medlemsstaterna  
att tillämpa undantag för skarvförvaltningen trots att arten är skyddad.

UPPMANADES ATT VARA MER FLEXIBEL
Men förbundets insatser på EU-nivå stoppar inte där. Regelbundna krav på att 
lista skarven som ”förvaltningsbar” under fågeldirektivet och andra utspel har 
lett till att EU-parlamentet, förra hösten, uppmanade EU-kommissionen att 
vara mer flexibel till medlemsstaternas olika tolkningar av problemarter som 
varg och skarv.

Bakgrunden till förvaltningsrättens beslut var att Svenska Ornitologiska 
föreningen tillsammans med Stockholms ornitologiska förening överklagade 
länsstyrelsen i Stockholms beslut om skyddsjakt på skarv. De tyckte inte att 
skyddsjaktsbeslutet följde lagstiftningen och att det vetenskapliga underlaget 
var för dåligt. Men förvaltningsrätten i Stockholm godkände i sin dom både 
skyddsjakten och länsstyrelsens i Stockholms motiveringar till beslutet. Och i 
domskälen använder förvaltningsrätten rådgivningsdokumentet som stöd.

ARBETET I BRYSSEL GER REULTAT
– När vi ser att förvaltningsrätten faktiskt utnyttjar det tolkningsutrymme 
som finns kring förvaltningsbeslut av skarv kan vi inte annat än att känna oss 
nöjda. Våra insatser i EU hjälper våra medlemmar i Stockholms skärgård och 
andra ställen i landet. Det visar att förbundet levererar jägarnytta. Men den 
största nyttan med domen får samhället och fisket. Skarven är som bekant 
mer en samhällsfråga än en jägarfråga

Bo Sköld ser beslutet som en seger och en bekräftelse om att förbundets 
arbete i Bryssel ger resultat. Han understryker också att förbundet inte är 
ensamt att arbetat med skarvfrågan, exempelvis har Sportfiskarna också 
gjort viktiga insatser.

EN SAMHÄLLS- 
INSATS FÖR 
SKÄRGÅRDEN
Att skärgårdsfrågorna står 
högt på agendan för Jägare-
förbundet Stockholms län 
är glasklart. Nu organiserar 
förbundet skyddsjakten på 
skarv i skärgården. 

Ordförande i Jägareförbundet Stock-
holm, Olof Lublin, menar att skär-
gårdsfrågorna i länet ligger högt upp 
på prioriteringslistan, då dessa frågor 
anses vara bland de viktigaste för 
många av medlemmarna. 
– Vi tar vårt ansvar för en levande skär-
gård som gynnar alla, såväl människor 
som djur inklusive skarven, som slagit 
sig ner i en skärgård där denna fågel 
kan ställa till med stora miljöproblem 
om den inte förvaltas. Av den anled-
ningen så tar vi på oss detta uppdrag 
så att vi kan bidra till att det i alla fall 
blir lite verkstad i skarvfrågan, säger 
Olof Lublin.
Läs mer om hur organiseringen av 
skyddsjakten sker HÄR.

FOTO: MAGNUS RYDHOLM

VILTFORSKNING
I FOKUS
Filterbubblor, björn, älg, 
människa och flerartsför-
valtning, jaktens värden 
och rovdjurens kostnader 
hörde till de ämnen som 
avhandlades på årets Vilt-
forskningsdagar.

Den 27-28 september möttes forskare 
och viltförvaltare i Umeå när Natur-
vårdsverket, Svenska Jägareförbundet 
och SLU Umeå arrangerade Viltforsk-
ningsdagarna. Det årliga seminariet 
finansieras av Viltvårdsfonden och 
har ett särskilt fokus på den forskning 
fonden stödjer. I år blandades forsk-
ningspresentationer med diskussion, 
”speed dates” med forskare och en 
fältexkursion. Läs om vad som disku-
terades HÄR.

https://jagareforbundet.se/aktuellt/forbundsnyheter/2018/10/en-samhallsinsats-for-skargarden/
https://jagareforbundet.se/vilt/viltnyheter/2018/10/forvaltningsfokus-pa-viltforskningsdagar-i-umea/
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NYA REGLER FÖR ÖVERSYN
AV JAKTTIDERNA
De svenska jakttiderna har inte setts över på 18 år. Nu 
är en ändring på gång. Från Jägareförbundets sida väl-
komnar man en tydlig hantering av jakttidsfrågorna.

Näringsdepartementet och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht har genom 
en ändring i jaktförordningen gett Naturvårdsverket i uppdrag att genomföra 
en kontinuerlig jakttidsöversyn. Tanken är att jakttiderna ska granskas, och 
om det behövs, justeras minst vart sjätte år.
– Ja, minst vart sjätte år. Krävs det ändringar med kortare tidsintervall så är 
det möjligt, säger Camilla Frisch, departementssekreterare vid närings- 
departementet och sakkunnig i jakt och viltvårdsfrågor.

REGERINGEN FATTAR BESLUT
Ändringen i jaktförordningen trädde i kraft 1 juli i år och den öppnar för en 
modell där Naturvårdsverket inför ett nationellt viltråd med ett tidsbegrän-
sat jakttidsutskott. Förslag till ändringar lämnas till utskottet. Utskottet läm-
nar en sammanställning till Naturvårdsverket som efter beredning föreslår 
ändringar till regeringen. Regeringen kommer även i fortsättningen vara den 
som beslutar om eventuella ändringar av jakttiderna.

VÄLKOMNAR EN TYDLIG HANTERING
Jägareförbundet välkomnar en tydlig hantering av jakttidsfrågorna.
– Vi tycker att det är jättebra. Nu får vi en formaliserad process och vi har 
samlat på oss många förslag som vi ska föra vidare till Naturvårdsverket, 
säger riksjaktvårdskonsulent Daniel Lignét. Han tror att det under en inkör-
ningsperiod kan bli ett givande och ett tagande, men i grund och botten är 
det en positiv utveckling som är bra för alla berörda.
– Det finns hot, men också möjligheter. Vi kanske kan få ett klarläggande vad 
gäller skyddsjakt på eget initiativ, vi kan se över möjligheten till vårjakt på 
råbock i fler delar av landet och vi kan få tydligare regler vad gäller hund- 
träning, som några exempel, säger Daniel Ligné.
– Allt sedan jakttidsberedningen lades ner år 2000 har vi levt med en oviss-
het om hur det här ska gå till. Nu ligger ansvaret hos Naturvårdsverket och vi 
har ett planerat möte med dem inom kort, säger Daniel Ligné.

Boo Westlund, Svensk Jakt
Läs hela artikeln HÄR.

DÄRFÖR ÄR DET 
BRA MED LÅNGA 
JAKTTIDER
Svenska Jägareförbundet 
strävar alltid efter att ha så 
långa jakttider som möjligt 
– utan att viltet påverkas 
negativt. 

Varför ska älgen ha en jakttid på fem 
månader? I en första anblick kan det 
tyckas konstigt att älgen ska jagas näs-
tan halva året. Men det finns mycket 
tankar bakom varför Svenska Jägare-
förbundet vill ha långa jakttider.
– Först och främst handlar det om att 
vi vill ha en lugn och säker jakt. Både 
säkerheten och jakttrycket blir lugnare 
om man har gott om tid. Och det mår 
både viltet och jägarna bra av, säger 
riksjaktsvårdskonsulent Daniel Ligné.

SKAPAR STRESS
Daniel Ligné menar att en kort och 
begränsad jakttid hade skapat stress 
och hårda krav på närvaro i jaktlagen. 
Exempelvis skulle troligen jakten bli 
mycket mer resultatinriktad med 
högre krav på att fälla djur. Rekreation 
och naturupplevelsen som många jäg-
are känner när de är i skogen skulle få 
stå tillbaka för ökad effektivitet. Daniel 
Ligné tror också att meningsskiljaktig-
heter och bråk mellan skogsbolag och 
jägare skulle bli vanligare.

SKAPAR ACCEPTANS
– Långa jakttider ger många positiva 
möjligheter. Du behöver inte chansa 
med ett skott, eftersom det finns goda 
möjligheter att jaga nästa dag – eller 
nästa helg. Den etik som sätter viltet 
i centrum och har stöd av samhället, 
skulle hamna i motsägelse mot att nå 
avskjutningsmålen. Långa jakttider 
har därför varit med och skapat accep-
tans för jakt. Vi har bland de längsta 
jakttiderna i världen och den högsta 
acceptansen. Det här hänger ihop. Det 
ligger mycket arbete bakom att vi har 
fått så långa jakttider som vi har – och 
det är förbundets förtjänst att vi är där.

Magnus Rydholm, kommunikationschef

Läs hela artikeln HÄR. Läs också arti-
keln Hundträning ingår i översynen av 
våra jakttider HÄR.

FOTO: MOSTPHOTOS

https://svenskjakt.se/start/nyhet/nya-regler-for-oversyn-av-jakttiderna/
https://jagareforbundet.se/aktuellt/forbundsnyheter/2018/10/darfor-vill-jagareforbundet-ha-langa-jakttider/
https://jagareforbundet.se/aktuellt/forbundsnyheter/2018/10/hundtraning-ingar-i-oversynen-av-vara-jakttider/
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Jägareförbundets arbete med jakttider har 
under de senaste tio åren inneburit många 
segrar för oss jägare. Vi har ett ansvar att 
förvalta och vi gör det väl.

– Vi har mycket längre jakttider i Sverige jämfört med övriga 
länder, även de nordiska. Kanske främst för jakt med hund, 
säger riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné.
Men vi jägare sitter aldrig tryggt i båten. Den svenska jakten 
och våra jakttider ifrågasätts hela tiden. Det gör att Jägare-
förbundet ständigt arbetar med att försvara och förklara.
– Det lyckas vi mycket bra med. Anledningen är självklar. Vi 
arbetar alltid med grundliga faktaunderlag. Vi inventerar, 
följer upp forskningen och våra argument är alltid faktaun-
derbyggda, säger Daniel Ligné.

JAKT PÅ ÅRSUNGE AV RÖDRÄV
Bland segrarna i förbundets jakttidsarbete kan bland annat 
nämnas jakten på årsunge av rödräv som återinfördes 2013 
med hänsyn till viltvården efter att ha förbjudits i början av 
2000-talet. Förtjänsten var enbart Jägareförbundets.
– Rödrävens påverkan på bytesdjuren hare, rådjur och 
skogsfågel är väldokumenterad. Skyddsjakten på räv är 
väsentlig för att skydda främst fältvilt och rådjurskid, vilket 
vi då också framhöll för regeringen, säger Daniel Ligné.
Förbundet ansåg att det tidigare beslutet att ta bort skydds-
jakten på årsunge av rödräv, vilket gjordes efter initiativ av 
Naturvårdsverket, fattades på väldigt vaga grunder.

UTREDNING AV JAKTEN MED LÖSHUND
Ett annat exempel är Djurskyddet Sverige och Svenska 
Rovdjursföreningen som 2011 på lösa grunder begärde en 
konsekvensutredning av jakten med löshund. 
– Vi såg tydligt att hela framställningen bottnade i varg- 
hundkonflikten och att föreningarna genom att rada upp 
påstådda eller kraftigt uppförstorade problem ville skapa 
en bild av att jakten med löshund i grunden skulle vara ett 
stort samhällsproblem, säger Daniel Ligné. 
– Deras förhoppning var att detta då i sin tur skulle leda till 
en striktare reglering av hundanvändningen vid jakt.
Men Jägareförbundet gav svar på tal och tillintetgjorde med 
väl underbyggd fakta Djurskyddets och Rovdjursförening-
ens framställan vilket ledde till att regeringen beslutade att 
avslå deras hemställan. 
– Vi kunde visa att jakt på de allra flesta arter kräver tillgång 
till lös jakthund i en eller annan utsträckning. Syftet med 
användningen av jakthundar är tvåfaldigt, dels för att leda 
jägaren till viltet eller också att få viltet i rörelse så att jägar-
en ska kunna komma till skott. Utöver detta används jakt-
hunden för att hämta vilt eller att spåra upp skadat vilt. När 
vilt skadats i samband med jakt eller trafikolycka används 
hunden för att snabbt förkorta onödigt lidande. 
– Det här är väl beprövade metoder för användande av 
hund i samband med jakt och eftersök som också nästan 
uteslutande innebär att hunden är lös. Den svenska viltför-
valtningen står egentligen och faller med jakthundsanvänd-
ningen.

VILLE HA JAKTFÖRBUD PÅ KRÅKA...
Under 2011 hotades också ett stort antal jaktbara fågelarter 
av fullständigt jaktförbud av Sveriges Ornitologiska Fören-
ing (SOF) i ett förslag till dåvarande Landsbygdsdeparte-
mentet och Naturvårdsverket. Det handlade om jaktförbud 
på sädgås, ejder, alfågel, fjällripa, havstrut, gråtrut, fiskmås, 
björktrast, nötskrika, kråka, kaja, skata och råka.
- Vi bemötte förslaget med ren fakta. Inget av SOF:s förslag 
gick igenom och det var Svenska Jägareförbundets förtjänst, 
säger Daniel Ligné.
Förslaget att förbjuda exempelvis jakten på kråka, kaja och 
skata motiverade SOF med att viltvårdsskäl var en ålder-
domlig syn på faunan och att antalet kråkor minskade.
”Det visar att SOF hellre förbjuder jakt på en vanlig art än 
att det bedrivs riktade insatser för att gynna känsliga och 
ovanligare arter”, skrev förbundet bland annat i sitt svar.
Jägareförbundet kunde också med väl underbyggd fakta 
visa att kråkans minskning hade avtagit och kunde betrak-
tas som stabil.

...OCH STOPP FÖR EJDERJAKT
Nämnvärt är också förslaget att förbjuda ejderjakten vilket 
effektivt stoppades tack var Svenska Jägareförbundet.
Förbundet menade att det finns en outtalad tanke om att 
jakten var en betydande orsak till nedgången.
- Vi visade med fakta att detta var inte var möjligt eftersom 
den årliga avskjutningen var mindre än en procent av den 
totala höstpopulationen, säger Daniel Ligné.
”Det är till och med så att det kan vara en fara att avsluta 
jaken och därmed ge en skenbar bild av att ejderpopulatio-
nen kommer att återhämta sig. Risken är då att sökandet 
efter den verkliga anledningen till ejderns nedgång avstan-
nar” påpekade förbundet.
På liknande sätt sågades förslagen om jaktförbud jäms med 
fotknölarna och även idag är alla dessa fåglar tillåtna jaktba-
ra arter. Allt tack vare Svenska Jägareförbundet.

Madeleine Lewander

FOTO: MADELEINE LEWANDER

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET HÅLLER 
JAKTMOTSTÅNDET I SCHACK – MED FAKTA

https://svenskjakt.se/uncategorized/sa-har-ska-reglerna-om-skyddsjakt-pa-ravungar-tolkas/
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ARBETET MED NYA STADGAR
TILL ÅRSSTÄMMAN 2019
Årsstämman 2018 godkände styrelsens förslag att låta 
den arbetsgrupp som inför årsstämman 2018 tog fram 
ett förslag till nya stadgar för hela organisationen att 
även få tiden fram till stämman 2019 på sig. 

Under remissbehandlingen i våras uttryckte flera länsföreningar att mer tid 
behövdes för att överväga förslaget och en del omarbetningar önskades sam-
tidigt. Årsstämman 2018 tog dock styrelsens förslag om delegering av beslut 
om medlemsavgifter så en av huvudfrågorna avklarades ändå direkt. 

OMARBETAR FÖRSLAGET
Arbetsgruppen har nu påbörjat arbetet med att omarbeta förslaget utifrån 
remissutfallet och har fått tillskott med en tjänsteman i syd och en ny förtro-
endevald i syd efter Tore Stenings bortgång. 

Till ordförandekonferensen i november kommer ett första reviderat förslag. 
Efter diskussionerna på ordförandekonferensen kommer ett förslag att gå ut 
till regionerna för diskussioner. Denna gång kommer således mycket mer tid 
att ges för att hinna med att stöta och blöta förslaget ända ut på kretsnivå så 
alla vet vad förslaget innebär i praktiken. 

DISKUSSIONER REGIONSVIS
Förankringen och diskussionerna kommer att ske regionvis och troligen 
på de av länsföreningarna anordnade kretskonferenserna. Regioncheferna 
ansvarar för samordningen tillsammans med de regionala förtroendeval-
da som utsetts. I syd är det Kurt Andersson, i mitt Affe Nilsson och i norr 
Mikael Samuelsson. Det övergripande ansvaret har Anders Iacobaeus från 
förbundsstyrelsen och undertecknad. I regionerna stödjer även Kristina 
Bergman (norr), Stefan Holm (mitt) och Elias Turesson (syd). Hör av er  med 
frågor och funderingar! 

Till ordförandekonferensen i februari 2019 ska ett slutförslag vara framme 
som sedan kan gå ut på remiss till länsföreningarna innan styrelsen lägger 
sin proposition till årsstämman 2019.

Ola Wälimaa, förbundsjurist

LYS UPP  
I MÖRKRET!
Vår medlemsbutik hos Petzl erbjud-
er en rad nya saker som passar nu 
när dagarna blir mörkare. Nu får alla 
medlemmar 25 procent rabatt på ett 
köp. Kanske dags för en ny pannlampa 
eller ett lysande halsband till hunden? 
Gå in på jagarshoppen.se och titta på 
utbudet.

Helena Schnackenburg, marknadsansvarig

FLER E-POST-
ADRESSER!
Vi hjälps väl alla åt att få 
in e-postadresser i med-
lemssystemet? Det gör det 
enklare och billigare att 
komma i kontakt med våra 
medlemmar.

Just nu pågår till exempel en kampanj 
tillsammans med Widforss.se. Med-
lemmen måste logga in på Mina Sidor 
på jagareforbundet.se för att få tag på 
den kod som behövs för att få rabatt 
på en åtelkamera på widforss.se.  
Eftersom e-postadressen också funge-
rar som användarnamn till Mina Sidor, 
så kommer e-postadresserna in i syste-
met nästan av sig själv. Kampanjen har 
hittills varit mycket populär och pågår 
till sista november.

Helena Schnackenburg, marknadsansvarig
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JORDEN OCH SKOGEN I STAN...
För elfte året arrangerades Jorden och Skogen i stan i 
Umeå. Den 12-13 september fanns 29 stationer på Fors- 
lunda naturbruksgymnasium, alla med en koppling till 
de gröna näringarna. 

Det var 1 400 elever och 150 lärare från Umeå och kranskommunerna som del-
tog under dagarna. Syftet med Jorden och Skogen i stan är att väcka intresse hos 
barn och ungdomar för alla produkter och tjänster som kommer från jorden 
och skogen.  Jorden och skogen i stan arrangeras av Lantbrukarnas riksförbund 
på ett flertal orter i Sverige. Samarbete sker med en rad olika organisationer, 
däribland Svenska Jägareförbundet. Jägareförbundets station var ett tält med 
en upplevelseskog, där eleverna fick lyssna, klämma, klappa, titta, och lukta på 
olika viltsaker. Som jägare använder man alla sina sinnen och det var det som 
eleverna tränande på. Alla skinn, horn och spillning från de olika viltarterna 
skapade många frågor. Eleverna ville också berätta om djur som de hade sett 
och om jägare som de kände. Barnen fick också en smakbit av torkat älgkött. Det 
fanns torkade havtorn och blåbär till de som inte åt kött. 

Anja Kjellsson, jaktvårdskonsulent

GÄVLEBORGS 
FÖRSTA 
ÄLGRÅD
Efter att den nya älgför-
valtingen trädde i kraft 
2012 kände sig flera jakt-
vårdskretsar vingklippta 
vad gäller älgarbetet, när 
kretsarnas arbete över-
fördes till skötselom- 
råden och älgförvalt-
ningsgrupper.

De på flera ställen tidigare funge-
rande kontaktytorna och mötes-
platserna mellan älgförvaltningens 
företrädare och Jägareförbundets 
medlemmar behövde återuppfinnas.

Ett förslag som seglade upp var att 
kretsarna kunde arrangera älgråd 
där de företrädare i älgförvaltning-
en som Jägareförbundets medlem-
mar utsett kunde möta kretsens 
älgjägare, och vice versa. Ett öm-
sesidigt informationsutbyte under 
diskussion.

VAD TYCKER MEDLEMMARNA?
Att veta vad medlemmarna tycker 
är en förutsättning när man ska 
företräda dem. Att förmedla och 
diskutera framtagandet av älgsköt-
selplaner, älgförvaltningsplaner 
och andra styrande dokument är 
en förutsättning för att konstrukti-
va förslag från medlemmarna ska 
skapas. I ett älgråd finns förutsätt-
ningar för allt detta.

FÖRSTA ÄLGRÅDET
Den 28 augusti 2018 genomfördes 
Gävleborgs första älgråd. Det var 
Dellenbygden-Forsa-Högs jakt-
vårdskrets som blev först ut på plan. 
Kretsens klövviltsansvarige Sven-
Olof Westin har på ett framsynt sätt 
förstått möjligheterna med älgråd 
och har haft fin uppbackning av 
kretsens styrelse genom bland an-
nat ordförande Bengt Eriksson.

Vi hoppas nu på att fler kretsar 
hakar på det här fina initiativet.

Johan Lundberg,  
ordförande Jägareförbundet Gävleborg

...OCH BONDEN I SKOLAN
Årets upplaga av Bonden i skolan i Stockholms län  
genomfördes på Berga Naturbruksgymnasium utanför 
Västerhaninge den 26-27 september. 

Arrangemanget är ett samarbete mellan LRF Mälardalen och Berga Naturbruks-
gymnasium. Mellanstadieskolor i Stockholms län bjuds in och i år hade drygt 
3 000 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 biolo-
giska mångfalden som jord och skog erbjuder. Jägarnas station bemannades av 
personal och förtroendevalda från Jägareförbundet Stockholms län och Jägar-
nas Riksförbund. På stationen fick klassen 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. Vi berättade så mycket vi hann om de olika 
viltarterna och eleverna fick tillfälle att ställa frågor. Varför jagar man? Vilka djur 
får man jaga? Är vildsvin farliga?  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 dov- och vildsvinskött. 

Henrik Falk, jaktvårdskonsulent

FOTO: ANJA KJELLSSON
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HAN GÖR TRAFIKEFTERSÖK 
FÖR VILTETS SKULL
Det var intresset för att utvecklas som jägare som fick 
Christoffer Lund, huvudpersonen i Jägareförbundets 
kampanjfilm Gilla en jägare, att börja med eftersök.

– Eftersök ställer extra höga krav på både mig och hunden, det krävs att vi är 
på topp för att klara av uppgiften och det gillar jag, säger han.
Att jobba med trafikeftersök är relativt nytt för Christoffer Lund. Två år har 
han varit ansluten till Nationella viltolycksrådet. 
– Fast jag hade gått många eftersök åt vanliga jägare och ett antal större går-
dar i flera år innan jag började med trafikeftersök. 

BLEV FÖR TUFF I SKOGEN
Hans eftersökskarriär startade när hunden blev för tuff i skogen.
– Min hund blev efter ett tag olämplig till vanlig jakt. Den var för het. Då tes-
tade jag den på eftersök. Hunden visade sig fungera prickfritt som dådhund. 
Och på den banan är det.
Idag finns det fem hundar hemma hos Christoffer Lund. Två östsibiriska 
laikor, en blandras, en tysk jaktterrier och en kleiner münsterländer.

BLIR ALDRIG FULLÄRD
Eftersöksarbetet kräver extremt mycket av honom och hundarna.
– Ja, man blir aldrig fullärd. Det uppkommer nya situationer hela tiden vilket 
innebär att jag måste pressa och utveckla såväl mig som hundarna. Och just 
dessa komplexa situationer tycker jag gör det extra roligt. 
Precis som alla andra eftersöksjägare ogillar han när vilt lämnas skadade i 
skogen. Därför känner han ett extra ansvar när han blir inkallad av polisen.
– Jag har väl gjort cirka 30 trafikeftersök i år. Mest blir det hjort och vildsvin, 
men även en hel del rådjur. Det gäller att ha en förstående familj när man ger 
sig av mitt i natten. Annars funkar det inte, säger Christoffer Lund.

VILL MINSKA LIDANDET
I allmänhetens ögon är han bara en anonym jägare, som tar hand om pro- 
blemet som uppstått vid viltolyckan. Men att utföra trafikeftersök dygnet 
runt gör han – eller någon annan trafikeftersöksjägare – inte för att få några 
officiella erkännande. Det är något helt annat som motiverar honom.
– Jag gör detta för att minska lidandet för vilt som varit inblandade i vilt- 
olyckor, det finns ingen annan orsak, säger Christoffer Lund.

VISSTE DU  
DET HÄR  
OM TRAFIK- 
EFTERSÖK?
Jägarnas insatser för att 
minska viltets lidande  
vid viltolyckor är en av 
många samhällsnyttor  
som jägarna bidrar med. 
Men visste du att...

• Svenska jägare gör årligen över 
60 000 uppdrag åt Polismyndigheten, 
i syfte att minimera trafikskadat vilts 
lidande. Dessa jägare är samtliga an-
slutna till Nationella viltolycksrådet.

• Varje uppdrag tar i genomsnitt 2,5 
timmar.

• Svenska Jägareförbundet har reger-
ingens uppdrag att tillhandahålla kom-
petenta eftersöksekipage för denna 
verksamhet. Uppdragen sker på både 
väg och järnväg.

• För att täcka hela landets behov av 
trafikeftersök organiseras drygt 5 000 
jägare, och ännu fler hundar.

• Rådjursolyckorna står ensamt för 
omkring 75 procent av alla viltolyckor.

• För verksamheten tillhandahåller 
Svenska Jägareförbundet inte mindre 
än sju olika utbildningar inom efter-
sök.

• Den största risken för eftersöksjägar-
na är trafikmiljön. Sänk därför hastig-
heten och visa hänsyn om du passerar 
en plats där jägare försöker utröna om 
ett vilt djur skadats eller inte.

• Trafikanter som sammanstöter med 
vilda djur är skyldiga att rapportera 
detta till Polisen via 112 och märka ut 
olycksplatsen. 

• Vilda djur enligt § 40 Jaktförordning-
en är älg, hjort, rådjur, vildsvin, muff-
lonfår, utter, björn, varg, järv, lodjur 
och örn. 

• På sajten www.viltolycka.se hittar du 
fakta och statistik över viltolyckor.

https://www.viltolycka.se/
http://www.viltolycka.se/
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DET HÄR GÖR ERIK HAAG 
PÅ NÄTTERNA
De flesta känner till Erik Haag, från bland annat 
SVT-succén ”Historieätarna”. Men få vet vad han  
gör nattetid.

När vi andra sover som bäst, det är då polisen ringer och väcker Erik. Någon 
bilist ute i mörkret har kört på ett rådjur eller annat vilt på vägen och ringt 
112/Polisen.
Erik, som är en av landets 5 500 eftersöksjägare med specialtränad hund, 
ringer bilisten och kör ut till olycksplatsen.
– Allt handlar ju om att förkorta lidandet hos ett skadat djur. Det är inte i alla 
länder folk har någonstans att ringa och få hjälp när de kört på ett vilt djur. 
Att det är så i Sverige tycker jag är ett tecken på ett samhälle som fungerar 
och det är jag stolt över att vara en del av, säger Erik.

INSATS FÖR SAMHÄLLET
Erik har varit jägare i många år och att dessutom ställa upp som eftersöks- 
jägare är ett tillfälle att göra en insats för samhället. Till sin hjälp har Erik 
hunden Lillebror som är specialiserad på att spåra. 
– Lillebror struntar i om det är mitt i natten när det ringer. Men det är kanske 
lättare att ha den inställningen när man inte har en massa möten på dagarna 
och barn att hämta och lämna på skolan, tillägger Erik. 
– För det är mellan klockan 23.00 och 02.00, som de flesta trafikolyckor med 
vilt sker påpekar Erik, när djuren är ute och rör på sig och sikten är dålig.

DE FLESTA ÄR TACKSAMMA
– De flesta bilister som jag kommit i kontakt med har varit jättetacksamma 
för att någon ger sig ut för att reda upp konsekvenserna av det de varit med 
om. Alla är överens om att det inte ska ligga ett rådjur och lida i ett dike, 
säger Erik.
– Ibland händer det att någon känner igen min röst på telefon, men det bru-
kar bara vara på plus, lite som om jag skulle besiktiga bilen och det är Banar-
ne som hoppar fram för att kolla att bromsarna funkar, säger Erik.

INFORMATION 
OM EFTERSÖK 
FÖR NYANLÄNDA
Många infödda svenskar 
vet inte hur de ska agera 
i samband med en vilt-
olycka. Hur knepigt är det 
då inte för en nyanländ 
som kommer från ett land 
där synen på och kun- 
skaperna om vilt, jakt och 
hundar är helt annorlunda? 
Så tänkte jägaren Erica 
Lindquist och bestämde sig 
för att göra något åt saken. 

Det måste vara lätt att förstå. Att 
komma dragandes med ett kompli-
cerat resonemang om hur Nationella 
viltolycksrådet fungerar duger inte, 
resonerade Erica Lindquist, kretsord-
förande i Mörbylånga jaktvårdskrets 
och eftersökjägare på Öland när hon 
bestämde sig för att ta fram ett infor-
mationsmaterial om viltolyckor för 
nyanlända.

BILDER OCH EMOJIS
Med en Powerpoint-presentation 
som till stor del består av bilder och 
illustrativa emojis informeras nyan-
lända på Öland och i Kalmar län om 
risken för att kollidera med ett vilt, vad 
lagen säger om olyckan är framme, om 
vilt och om jakt.
 
Med bilder och informationsmaterial 
som delas ut, med medhavda horn 
från rådjur och älg och berättelser om 
hur stor en älg är, hur vilda djur rör sig 
i gryning och skymning och vad som 
kan hända om man kör på en stor älg, 
väcks intresset.

BEHOVET ÄR STORT
– Behovet av information är stort. 
Även hos dem som kommit längre i sin 
etablering. Kanske ännu mer där, för 
det är ju när man skaffar bil och börjar 
pendla till och från ett arbete som ris-
kerna för att råka ut för en viltolycka 
ökar, säger Erica Lindquist.

Jan Henricson, Svensk Jakt
Läs en längre artikel HÄR.

FOTO: OLLE NORDELL

https://svenskjakt.se/start/nyhet/eftersok-for-nyanlanda/
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OLAGLIGA AVLYSNINGAR AV 
SMÅVILTJAKT INOM VVO:N
Ett antal viltvårdsområden, vvo:n, har avlyst småvilt- 
jakten i väntan på att älgjakten ska dra i gång. Men 
sådana avlysningar strider mot lagen.

Måndagen den 8 oktober började älgjakten på många håll i landet. Och i 
väntan på att jakten skulle dra igång har en del viltvårdsområden avlyst all 
småviltjakt helgen innan, eller hela den veckan. Motivet till avlysningarna 
sägs vara att småviltjakten skulle skrämma älgarna till den milda grad att de 
lämnar områdena.

ÄR INTE LAGLIGT
Men sådana avlysningar är alltså inte lagliga. I den 22 paragrafen i Lag om  
viltvårdsområden står följande: ”En viltvårdsområdesförenings beslut i andra 
viltvårdsfrågor än de som anges i 23–26 §§ får inte mot någons vilja medföra 
inskränkning i dennes rätt att jaga eller på annat sätt nyttja en fastighet inom 
viltvårdsområdet.”
– Det här är glasklart. Viltvårdsområden får inte avlysa småviltjakt i väntan 
på älgjakt, säger Björn Sundgren som är jaktvårdskonsulent i Norrbotten.
– Det är däremot inte helt klart om viltvårdsområden har rätt att avlysa små-
viltjakt under till exempel den första älgjaktsveckan. Det finns jurister som 
gör olika tolkningar av lagen där, fortsätter Björn Sundgren.
Vill du överklaga ett viltvårdsområdes beslut att avlysa småviltjakt ska du 
vända dig till länsstyrelsen. Inom till exempel en jaktklubb kan man däre-
mot besluta om att avlysa småviltjakt i väntan på eller i samband med 
älgjakt. Rörande beslut inom en jaktklubb kan du heller inte vända dig till 
länsstyrelsen för att överklaga beslutet.

SKRÄMMER INTE ÄLGAR
Motivet att småviltjakten skrämmer älgar ger inte Björn Sundgren mycket för.
– Det har gjorts försök med GPS-älgar i Arjeplog som intensivpejlades sam- 
tidigt som det bedrevs fågeljakt i direkt närhet till älgarna. Vad jag minns var 
det ett enda fall där en av älgarna gjorde en större förflyttning. Då jagade en 
vorsteh en älg ett par kilometer, men dagen efter var älgen tillbaka i samma 
område igen. Däremot såg de att flera av älgarna faktiskt gick efter småvilt- 
jägarna en bit.

 Olle Olsson, Svensk Jakt

MÖTEN OCH
UTBILDNINGAR
MED POLISEN
Polismyndigheten har ny 
personal med ansvar för 
vapenfrågor och skjut- 
banefrågor nationellt. De 
kallade skytteorganisatio-
nerna och jägarorganisa-
tionerna till ett möte den 
15 oktober för att diskutera 
gemensamma frågor. 

Polismyndigheten håller på med en 
översyn av de regler som berör skjut-
banor och ville ha Jägareförbundets 
synpunkter, vilket Lars Björk redo- 
gjorde för. När det gäller vapen- 
frågorna så lyfte undertecknad fram 
vikten av att polismyndigheten kom-
mer tillrätta med de alltför långa hand-
läggningstiderna för tillståndsärenden. 

MÖTE I POSITIV ANDA
Den nye chefen Karl Holm betonade 
att synpunkterna från jägarna och 
skyttarna var viktiga och att de jobbar 
hårt med att försöka få ner hand-
läggningstiderna och ska ta till sig de 
förslag och synpunkter som främst 
Jägareförbundet har lyft fram i olika 
sammanhang. Mötet var således i en 
positiv anda och förhoppningsvis 
kommer polisen att prioritera vapen- 
ärendena mer framöver. 

UTBILDNING I JAKTJURIDIK
Polismyndigheten i region Öst har 
även besökt Öster Malma den 16-17 
oktober för att få utbildning i jakt- 
juridik samt jaktmetoder och även 
fått en exkursion i markerna under 
ledning av Anders Broby, Daniel Ligné 
och Maria Johansson. 

Den nya regionala ledningscentralen 
inom polisen i region Öst och deras 
befäl har också under tre tillfällen i 
oktober fått utbildning i jaktjuridik av 
undertecknad, kopplat främst till de 
olika beslut myndigheten har att fatta 
enligt lagstiftningen. Polisen i region 
Öst borde således vara väl rustade för 
att hantera allehanda jaktliga frågor 
framöver!

Ola Wälimaa, förbundsjurist

FOTO: OSCAR LINDVALL

https://open.karnovgroup.se/jordbruk-jakt-och-fiske/SFS2000-0592
https://open.karnovgroup.se/jordbruk-jakt-och-fiske/SFS2000-0592
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JAKTEN PÅ FRAMTIDEN  
FORTSÄTTER I REGION MITT
Den 27 september höll Jägareförbundet Mitt region-
råd. Fokus låg på att omsätta det som Jägareförbundets 
årsstämma beslutat till konkret handling.

Jakten på framtiden 2024 är Svenska Jägareförbundets projekt för att fånga 
upp vilken riktning vi ska ta och vad som är de viktigaste frågorna vi ska 
jobba med framöver. Under resans gång har det varit enkäter, omvärld- 
sanalyser och inte minst ett stort fokus på vad medlemmar, länsföreningar 
och kretsar anser vara det viktigaste Jägareförbundet ska jobba med och 
uppnå på lite längre sikt. Alla dessa underlag bearbetas nu för fullt och under 
hösten resulterar det i konkreta verksamhetsplaner på vad som ska göras.

Regionrådet är återkommande sammandragningar av ordföringar och 
jaktvårdskonsulenter. I region Mitt handlar det om Gotland, Södermanland, 
Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Värmland, Dalarna och Gävle-
borgs län. Vad allt landar i kommer att bli tydligt under hösten. Att visa på 
allt bra som görs av Jägareförbundet inklusive jägarkåren hamnar nog högt 
på listan. Samma sak med var fokus ligger, där medlemskapet i Jägareförbun-
det är centralt för att vi som jägare ska vara trygga och säkra i vår position 
som jägare i ett modernt samhälle.

Per Zakariasson, jaktvårdskonsulent

JAGA GRAN-
BARKBORRAR!
Stora skogsområden i de 
södra delarna av landet har 
drabbats av omfattande 
angrepp av granbarkborre. 
Nu vill Skogsstyrelsen ha 
jägarnas hjälp.

Nya angrepp och färska påslag på gran 
ska så snabbt som möjligt tas ut som 
virke för att minska barkborrens möj-
lighet att föröka sig. Skogsstyrelsen ser 
en möjlighet att ta hjälp av jägarna för 
att snabbt upptäcka nya skador.
– Vi behöver ta till all hjälp som tänkas 
kan. Här tror vi jägarna kan göra en 
insats och titta extra efter barkborrens 
spår. Ju tidigare angreppen upptäcks 
desto lättare att lindra de omfattande 
angrepp vi räknar med till våren, säger 
Ove Arnesson, skadesamordnare på 
Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Svensk Jakt

FÖRBUNDET  
PÅ BOKMÄSSAN
För fjärde året i rad deltog 
Jägareförbundet på Bok & 
Biblioteksmässan.

Förutom information om viltmat så 
fick besökarna smaka på rökt vildsvin, 
rostbiff på dov, torkad älgjerkey samt 
korv på vildsvin, dov och älg. Förbun-
det hade även engagerat Titti Qvarn-
ström och Anders Levén som pratade 
viltmat från gröna scenen. Uppskatt-
ningsvis kom över 7 000 besökare till 
Jägareförbundets monter. 

MATERIAL TILL 
NYHETSBREVET
Det interna nyhetsbrevet 
kommer ut sista fredagen i 
varje månad. Skicka text och 
bilder till Malou Kjellsson 
på malouk@telia.com. 

PROBLEM I ÄLGDATA
Överföringsfel mellan rapporteringssystemet Älgdata 
och Jägareförbundets Viltdata kan innebära att jaktlag 
får svårt att rapportera skjutna älgar. 

– De som får problem kan höra av sig, så löser vi det från fall till fall, säger 
Göran Bergqvist, klövviltsansvarig i Svenska Jägareförbundet.
Problemet ligger i Älgdata, som är länsstyrelsernas system för rapportering. 
I de allra flesta fall fungerar överföringen från Viltdata utan krångel, men de 
områden som är låsta kan inte rapportera sina älgar i Viltdata med mindre 
än en handpåläggning av länsstyrelsens tjänstemän.
Det handlar om 120 jaktområden i främst Norrbotten som är drabbade.

Svensk Jakt


