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GRÖNT LJUS FÖR
LICENSJAKT PÅ VARG
Licensjakt på varg och andra rovdjur är förenligt med EU-rätten. Det slog EU:s högsta
domstol fast den 10 oktober i ett fall som rör
finsk vargjakt, men som är vägledande även
för Sverige.
LÄS MER SID 2

HISTORISK HÄCKNING
BLAND FJÄLLGÄSS
Projekt Fjällgås kan rapportera två positiva
nyheter. Dels fyra kullar, trots dåliga förhållanden, och dels en historisk häckning. Den
första konstaterade häckningen mellan två
utsättningsfåglar av ryskt ursprung i det vilda.
LÄS MER SID 3

FÄLTVANDRING MED
VILTSKADOR I FOKUS
Hur ska man minska viltskadorna bland grödor? Den 9 oktober hölls en Viltfältvandring
på gården Tuvekärr i Södermanland arrangerad av VäxtRåd i samarbete med Jägareförbundet i EU-projektet Greppa Näringen.
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UPPROP MOT SEXISM
HAR DU ETT SÄRSKILT FARLIGT VAPEN?
NYCKELROLL I VARGINVENTERING
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SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET är en folkrörelse med cirka 155 000 medlemmar. Förbundet bildades 1830 i syfte att rädda viltstammarna, samt att främja en långsiktigt hållbar jakt. Principerna att arbeta med både viltets och jaktens förutsättningar står fortfarande i centrum. Svenska Jägareförbundet har även ett Jakt- och
viltvårdsuppdrag av regeringen att leda den praktiska jakten och viltvården i Sverige.
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EU GAV GRÖNT LJUS FÖR
LICENSJAKT PÅ VARG
Licensjakt på varg och andra rovdjur är förenligt med
EU-rätten. Det slog EU:s högsta domstol fast den 10
oktober i ett fall som rör finsk vargjakt, men som är
vägledande även för Sverige.
EU-domstolen följer därmed i huvudsak generaladvokatens yttrande i samma mål från tidigare i år och bekräftar i mångt och mycket Högsta förvaltningsdomstolens avgörande från 2016 om lagligheten av licensjakten på varg
i Sverige.

VÄLKOMNAR BESLUTET

– Svenska Jägareförbundet välkomnar att EU-domstolen nu klargjort att
licensjakt på varg är möjlig. Den svenska licensjakten på varg uppfyller alla
de krav på hållbarhet och kontroller som EU-rätten ställer. Det finns möjlighet för medlemsstaterna att agera för en biologiskt och socialt hållbar rovdjurspolitik. Möjligheterna stärks ytterligare genom att vargen har gynnsam
bevarandestatus i Sverige, säger generalsekreterare Bo Sköld.
Dagens avgörande från EU-domstolen kommer mot bakgrund av år av utdragna rättsprocesser i både Sverige och Finland mot licensjakten på varg
samt EU-kommissionens överträdelseförfarande gällande den svenska vargförvaltningen som pågått sedan 2010.

BRA MED ETT KLARGÖRANDE

– Det är bra att vi fått ett klargörande från EU:s högsta rättsliga instans som i
huvudsak bekräftar de principer som vi idag använder för svensk licensjakt
på varg och andra rovdjur. EU-domstolen utesluter inte att hänsyn kan tas
till ekonomiska, sociala och kulturella behov samt till regionala och lokala
särdrag vid förvaltningen av de stora rovdjuren – precis som Svenska Jägareförbundet alltid hävdat. Vi förväntar oss nu att EU-kommissionen avslutar
sitt överträdelseförfarande mot Sverige. Domen ger även en signal att vi nu
kan gå vidare och förvalta vargen aktivt. Det absolut viktigaste – just nu – är
att politiker och myndigheter agerar så att koncentrationerna i vargstammen
minskas, säger Mikael Samuelsson, ordförande i förbundets rovdjursråd.
– Svenska Jägareförbundet kommer nu analysera domen i rovdjursrådet
innan vi kan se alla aspekter av domslutet, säger Mikael Samuelsson.
EU-domstolens avgörande går att läsa HÄR.

SIDAN 2/11

FLERA LÄNDER
KRÄVER MER
FLEXIBEL ROVDJURSPOLITIK
Fem av EU:s medlemsstater kräver i ett gemensamt
uttalande att EU hittar nya
vägar för att bättre säkerställa att flexibla lösningar
och lokal kunskap tas i beaktande i förvaltningen av
varg och andra rovdjur.
Uttalandet kommer från Danmark,
Estland, Franrike, Italien och Lettland.
– Det är bra att fler länder upplever att
EU:s statiska regler gör det svårt att
flexibelt förvalta rovdjur, säger generalsekreterare Bo Sköld.

PÅGÅENDE ÖVERSYN

Uttalandet från de fem medlemsstaterna har skrivits mot bakgrund av den
pågående översyn som EU-kommissionen genomför av sitt rådgivande
dokument om strikt skyddade arter.
I detta dokument ger kommissionen
sin bild av hur medlemsstaterna bör
implementera EU-rätten vid förvaltningen av bland annat rovdjur. Medlemsstaterna uttrycker att de är djupt
bekymrade över att kommissionen i
sitt senaste förslag verkar se mer till
kraven om strikt skydd för rovdjur
än till behovet av att anpassa förvaltningen till den lokala verkligheten och
de socio-ekonomiska och kulturella
förutsättningar som råder där.

SAMEXISTENS VIKTIG

FOTO: DIRK RUETER/MOSTPHOTOS

Det gemensamma uttalandet diskuterades med de övriga medlemsstaterna, däribland Sverige, på EU:s råd
för jordbruk och fiske i Luxemburg
den 14–15 oktober. Kommissionens
företrädare som närvarade på mötet
gav ett allmänt hållet uttalande om
att samexistens mellan människa och
rovdjur är viktig samt att EU-rätten
ger medlemsstaterna möjlighet att
genomföra populationskontroll. Exakt
hur kommissionen anser att denna
populationskontroll närmare bör ske
kommer man dock återkomma till.
Läs hela artikeln och uttalandet HÄR.
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AVSKJUTNING
FÖR JAKTÅRET
2018/19 KLAR!

Ett historiskt fjällgåspar med sina två ungar till vänster. Bilden är tagen i september när
familjen rastade i Hudiksvall på sin väg söderut. Foto: Projekt Fjällgås.

HISTORISK HÄCKNING
BLAND FJÄLLGÄSS
Projekt Fjällgås kan rapportera två positiva nyheter.
Dels fyra kullar, trots dåliga förhållanden, och dels en
historisk häckning.
Som de flesta markhäckande fåglar i fjällen är fjällgässens häckningsframgång mycket beroende av väder och att det finns gott om smågnagare som
rovdjuren kan äta. Tidig, torr vår och gott om smågnagare är bästa möjliga
kombinationen men så var det inte i år. Projekt Fjällgås inventeringar under
sommaren fann inte heller några säkra tecken på häckningar så förväntningarna på unga fjällgäss under höststräcket var mycket låga.

MINST FYRA OLIKA KULLAR

Desto större var glädjen när projektet den 17 augusti hittade en nyanländ
flock på rastplatsen i Hudiksvall där två familjer med ungar ingick. I dagsläget känner projektet till minst fyra olika kullar, med bud på fler, som innefattar totalt nio ungar på väg söderut mot övervintringsplatser. Nio ungar
är att betrakta som ett skapligt år för denna starkt hotade population. Inom
Projekt Fjällgås tolkas detta som att populationens potential för tillväxt är
hög. Populationen tillväxer nu ganska snabbt och majoriteten av fåglarna är
unga och oerfarna häckfåglar. Lyckas de få ut ungar ett år som 2019 undrar
man hur det blir ett år när allt stämmer.

HISTORISKT GÅSFAMILJ

Utöver denna mycket positiva överraskning är dessutom en av gåsfamiljerna
historisk då det är den första konstaterade häckningen mellan två utsättningsfåglar av ryskt ursprung i det vilda. Tidigare häckningar med ryska
utsättningsfåglar har gällt par där den andra parten varit vilda fjällgäss.
Sedan 2010 sätter projektet ut fjällgäss från fångenskap där föräldrarna är
avelsfåglar som en gång i tiden fångats på ryska tundran.

Jaktlag runt om i Sverige
har rapporterat sin avskjutning för jaktåret 2018/2019
i Viltdata. Nu är den skattade avskjutningen klar
för kretsar, län och Sverige
som helhet.
Viltövervakning utgör en central del
av Svenska Jägareförbundets Jakt- och
viltvårdsuppdrag. För de flesta viltarter finns inget formellt krav att rapportera avskjutningen och förbundet
har därför skattat den årliga avskjutningen av dessa arter sedan 1938,
något som medfört att vi i Sverige har
avskjutningsserier som är unikt långa i
ett internationellt perspektiv.

FRIVILLIG RAPPORTERING

Jaktlag rapporterar frivilligt sin avskjutning och sin jaktlagsareal, oftast
direkt i Viltdata. Efter omfattande
kvalitetskontroller genomförs en
arealbaserad skattning inom varje
jaktvårdskrets, och värden summeras
till län och nationellt. Och skattningen
för jaktåret 2018/19 är nu alltså färdig.

AREALBASERAD SKATTNING

- Att skattningen är arealbaserad
betyder att vi beräknar avskjutningen
per 1 000 hektar baserat på jaktlagens
uppgifter och att den sedan räknas
upp till att gälla hela kretsen baserat
på kvoten mellan de rapporterande
jaktlagens areal och kretsens hela
areal, förklarar Göran Bergqvist som
ansvarar för viltövervakningen inom
förbundet.

STORA FÖRDELAR

FILMER OM VILDSVINSKÖTT
Den som jagar vildsvin kan bli bättre på att ta tillvara på
vildsvinsköttet efter skottet. På Viltmat.nu finns tipsen.
På Viltmat.nu finns elva korta filmer med tips hur vildsvinsköttet kan få
högre kvalitet. Det är om urtagning, hängning, hygien, mörning, med mera.
Så att vildsvinsköttet blir ännu godare! Se filmerna HÄR.

Christina Leuhusen Nilson-Dag, informationsansvarig

– Vi ser stora fördelar med att beräkna
avskjutningen på så små geografiska
enheter som kretsar eftersom data då
kan användas i den lokala och regionala förvaltningen, till skillnad mot
om vi bara beräknade ett nationellt
värde.
Den skattade avskjutningen visas i
Viltdatas statistik i realtid och kan
hittas HÄR.
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ZEISS-KIKARE
GAV 7 000
NYA TALLAR
Henrik i Skåne lade sista
budet i den senaste Rädda
älgen-auktionen och köpte
en Zeiss-kikare för 21 500
kronor. Pengarna räcker till
7 000 tallplantor.
- Vi är jätteglada för responsen, 110
bud lades, säger marknadschef Oscar
von Stockenström.
Det rekommenderade nypriset för
Zeiss super-premium kikare i nya
Victory RF-serien med laseravståndsmätare är 33 000 kronor. Det är alltså
väl värt att vara med och buda på Rädda älgens auktioner på Tradera där
pengarna går till nya tallplantor.
- Och håll utkik för snart kör vi igång
en ny auktion!

Magnus Fabbe Nilsson i
den färdiga montern innan anstormningen.

JÄGAREFÖRBUNDET
PÅ BOKMÄSSAN
Även i år deltog Svenska Jägareförbundet på den stora
Bokmässan i Göteborg.
– Alla tycker viltkött är bra! Det är verkligen mycket lyckat att delta här. Så
summerade Magnus Fabbe Nilsson Svenska Jägareförbundets närvaro på
Bokmässan.
Sedan några år ställer förbundet ut tillsammans med Studiefrämjandet på
mässan och möter många av de nära 90 000 besökarna. Montern sköts av
Jägareförbundet Västra Götaland Väst i samarbete med Göteborgs Jagtsällskaps Stiftelse.

JÄGARSKOLA OCH VILTMAT

Självklart visade man upp nya jägarskoleboken men mest intressant tyckte
besökarna var att få smaka på viltkött. Och samtidigt som de stoppade en
tandpetare med rådjur, vildsvin eller älg i munnen, kunde man prata jakt
och vilt, eftersök och Jägareförbundets verksamhet. På scenen intill lagades
vilträtter med stjärnkockarna Anders Levén, Leif Mannerström och Ulf Wagner. Studiefrämjandet i montern intill lyfte också fram jägarskolan och visade
ett kort filminslag med jägare.

Christina Leuhusen Nilson-Dag, informationsansvarig

FILM OM
RÄDDA ÄLGEN
Nu pågår älgjakten. Samtidigt driver Svenska Jägareförbundet en kampanj
för att rädda älgen.
Älgen är en resurs, en nationalsymbol
och stommen i den svenska jakten.
Men idag finns det färre älgar än på
över 20 år. Ändå vill skogsbolag och
myndigheter minska älgstammen
ännu mer. Vi tycker att skogen är stor
nog för både älgar och skogsbruk.
HÄR kan du se en kort film om kampanjen Rädda älgen.
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VILKEN ÄR
ÅRETS VILTKROG?
Var med och nominera en
restaurang som arbetar
med viltkött på ett intressant sätt.
Dan Persson visar biologisk mångfald för fältvilt och avledande viltåker

FÄLTVANDRING MED RÅD OM
HUR MAN MINSKAR VILTSKADOR
Den 9 oktober hölls en viltfältvandring på gården
Tuvekärr i Södermanland arrangerad av VäxtRåd
i samarbete med Jägareförbundet i EU-projektet
Greppa Näringen via länsstyrelsen.
Storleken på en viltstam, koncentrationen inom ett visst område, påverkar
både kostnader för viltskador på till exempel höstraps, vete och vall samt
intäkter och upplevelser av jakten. Hur hittar vi rätt balans? Syfte med viltfältvandringen var att se frågan ur flera synvinklar och resonera om olika
lösningar.
William Hellsten från VäxtRåd visade exempel på att viltskador under 1520 procent av grödorna inte är lätta att se, men då har lönsamheten redan
minskat drastiskt. William visade också exempel på hur olika skador av till
exempel dovvilt påverkar lönsamhet och visade på hur olika lösningar med
odlingsteknik, stängsel och störning kan användas.

LÅG ANDEL VILTSKADOR

Dan Persson, Jägareförbundets fältviltansvarig i region Mitt, har sedan 2000
varit mark- och viltansvarig på Tuvekärr. Idag har gården låg andel viltskador, tack vare fredade foderplatser i skogen och viltåkrar med utvalda grödor samt kantzoner för fältvilt. Man har också lokalt minskat vinterstammen
av dovvilt. Tuvekärr har med 110 hektar under plog så mycket som 20 hektar
viltåkrar, strategiskt placerade i marken.
Under rundturen på Tuvekärrs marker visades viltåkrar, fält med höstvete
och kantzoner för fältvilt och biologisk mångfald. Dan berättade närmare
om strategi och utfall, visade hur viltet rör sig över markerna och var de brukar uppehålla sig. Fälthöns fanns hela tiden omkring sällskapet.

SAMVERKAN OCH SAMARBETE

Deltagarnas slutsatser blev att när skog, odling och jakt samverkar och har
kunskap om varandras förutsättningar kan gemensamma mål nås. Man
behöver också samarbeta över markgränser. Markägare har både ansvar och
möjligheter att påverka jakt, viltvård och viltskador. För mycket gran minskar
till exempel undervegetationen och tillgången på föda i skog, vilket leder vilt
ut på fälten. Och vi jägare har ett ansvar i att förstå samband mellan vår jakt,
viltförvaltning och våra markers skogs- och jordbruk.
Chris Edman, länskommunikatör

Syftet med priset är att uppmärksamma duktiga restauranger och
restauratörer som satsar på viltkött.
Priset tilldelas den restaurang i Sverige som på bästa sätt använder viltkött
för lönsamhet och utveckling i sin
verksamhet. Lämna ditt förslag med
motivering före 22 november HÄR.

ÅRETS VILTKOCK

Dessutom kan du som jobbar med
viltmat anmäla dig till Årets Viltkock.
Tre finalister väljs ut som sedan möts
den 25 januari på Eriksberg
Hotel & Nature Reserve i Blekinge.
Läs mer HÄR. Arrangör är Svenska
Viltmatakademin tillsammans med
Eriksberg Hotel & Nature Reserve,
grossisten Mårdskog och Lindqvist
samt med stöd av Jägareförbundet.

Christina Leuhusen Nilson-Dag,
informationsansvarig

UPPTÄCK DET
VILDA LIVET
Utställningen ”Upptäck det
vilda livet” har nu vandrat
runt i två år på landets
Naturum. Senare i höst ska
den visas på Rovdjurscentret de 5 stora i Järvsö.
Upptäck det vilda livet är en utställning som vänder sig särskilt till barn
och unga. Senast visades den under
Ölands skördedagar.
– Jag är stolt och glad över att vi har
fått möjlighet att ha den här utställningen på Öland en tid och att vi kan
visa upp det vilda livet för alla, säger
Erica Lindquist som är ordförande för
Mörbylånga jaktvårdskrets.

Christina Leuhusen Nilson-Dag,
informationsansvarig
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NU BLIR
SVENSKJAKT.SE
ÄNNU BÄTTRE
Nu ändrar Svenskjakt.se
utseende och det görs samtidigt flera viktiga tekniska
förbättringar för sajten.

VIKTIGT ATT RAPPORTERA
AVMAGRADE HJORTDJUR
Under älgjakten rör sig många i skog och mark. Kom
ihåg den pågående CWD-övervakningen om du ser ett
avmagrat hjortdjur med udda beteende, eller om du
hittar ett dött djur av älg, kronvilt eller rådjur.
I våras hittades de första fallen av CWD (Chronic Wasting Disease) i Sverige.
Det var två älgkor i Norrbotten som drabbats. Sjukdomen, som även kal�las avmagringssjuka hos hjortdjur, är dödlig men det finns olika varianter.
Klassisk CWD är smittsam, medan atypisk CWD antas kunna uppkomma
spontant vilket innebär att den inte behöver vara smittsam.
Klassisk CWD upptäcktes hos vildren i Norge 2016, men genom en lokal och
tillfällig utrotning av vildrenarna i det drabbade området hoppas norska
myndigheter att man lyckats utrota sjukdomen. Om klassisk CWD skulle få
fäste i Skandinavien skulle det kunna få allvarliga konsekvenser för hjortdjuren, och därmed också för jakten och rennäringen.

KRÄVS MER PROVER

– Jägareförbundet följer utvecklingen kring CWD-fallen. Experterna på
svenska myndigheter är trygga i sin bedömning att de svenska fallen handlar
om atypisk CWD, men nu krävs en ökad provtagning för att för att lära mer
om sjukdomen. Det gäller inte minst eftersom atypisk CWD är en nyupptäckt
sjukdom som vi inte vet så mycket om. Övervakningen handlar dessutom om
att klargöra om utrotningen av klassisk CWD lyckats. Under älgjakten är det
därför viktigt att alla som ser eller avlivar sjuka hjortdjur rapporterar detta
till SVA, säger Bodil Elmhagen, forskningssamordnare Jägareförbundet.

SVA VILL FÅ IN PROVER FRÅN:

• Älg, kronvilt och rådjur med något av följande symptom: kraftig avmagring,
balansproblem, cirkelgång, huvudskakningar, onormalt beteende/oskygghet,
dregling eller ökad urinering.
• Älg, kronhjort och rådjur som hittas döda, alternativt kasseras efter ordinarie jakt på grund av sjukdom
Djuret ska vara vuxet (minst sex kindtänder i vardera underkäkshalva).
Djurets huvud behövs vid provtagning, så avliva inte djuret med skott mot
huvudet.
HÄR kan du läsa mer om hur du skickar in prover och också se två nyproducerade filmer från SVA.

Besökarna fortsätter att strömma
in som aldrig förr på Svenskjakt.se.
För att möta det allt högre trycket på
sajten görs nu flera viktiga tekniska
förändringar. De tekniska förändringarna görs främst för att möta den
strida ström av medlemmar i Jägareförbundet med tidning som nu loggar
in på Svenskjakt.se.
– Det är väldigt positivt att så många
vill ta del av vårt digitala premiummaterial. Det ställer stora krav på sajten och vi arbetar därför ständigt för
att förbättra tekniken för att ge våra
trogna läsare en så bra upplevelse
som möjligt, säger Olle Olsson, ansvarig för Svensk Jakts digitala kanaler.
Läs mer HÄR.

INSAMLING AV
RÅDJURSSKIT
Forskare vid SLU vill ha
fortsatt hjälp av jägarna
med att samla in färsk
avföring från rådjur.
Huvudsyftet är att ta reda på om viltet
har inälvsmaskar som vanligtvis finns
hos får. Genom insamlingen kan man
få svar på hur parasiter hos vilda
hjortdjur sprids mellan olika djurslag.
Innan analyserna kan göras behöver
forskarna få in prover från hela landet. Provsvaren kommer att dröja tills
alla resultat är färdiga, och avsikten
är då att återkoppla till jägarna som
hjälpt till.
Om du vill hjälpa till kan du skicka
efter provtagningskit med frankerat
svarskuvert. Läs mer HÄR.

Jan Henricson, Svensk Jakt
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SEMINARIUM OM DET
VÄRDEFULLA VILTET
Stiftelsen Sveriges Vildnad anordnar seminariet
”Det värdefulla viltet - en resurs för samhället” den
29 november på Skansen.
En rik viltfauna kan tillsammans med viltförvaltningen generera en mångfald av värden: lokala naturprodukter, ett landskap präglat av artrika marker
samt olika rekreationsupplevelser. Årets seminarium beskriver viltet som
resurs i ett holistiskt perspektiv och reflekterar kring de värden viltet kan
generera för samhället. Hur påverkar viltet våra sinnen och kultur? Hur
inverkar vistelse i naturen vårt välbefinnande? Hur tillvaratar och nyttjar
man viltet som resurs? Kan viltvård bidra till att skapa vackra och artrika
landskap? Hur åstadkommer man detta i praktiken? Vilka är möjligheterna
och utmaningarna?

ANMÄL SENAST 25 NOVEMBER

Kostnad 250 kronor inklusive julbord, kostnadsfritt för studenter. Anmäl dig
till sverigesvildnad@jagareforbundet.se senast 25 november. Ange faktureringsadress vid anmälan. Antalet platser är begränsat. Hela programmet kan
du se HÄR.

FRISTÅENDE STIFTELSE

Sveriges Vildnad är en fristående stiftelse med syftet att bland annat stödja
svensk viltförvaltning. Sveriges Vildnad inrättades på initiativ av Svenska
Jägareförbundet och med bidrag från institutioner och personer med viltoch naturintresse. Stiftelsen leds av ett förtroenderåd om sextio personer.
Sveriges Vildnad arrangerar seminariet med stöd från Kungliga Patriotiska
Sällskapet.

Bodil Elmhagen, foskningskommunikatör

EN FÖRTROENDEKRIS
FÖR NATURVÅRDSVERKET
Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger säger
att hans myndighet har hamnat i en förtroendekris på
grund av att en uttalad jaktmotståndare fått tillgång till
hemliga register över jägare som dödat rovdjur.
Ingen har antagligen missat Svensk Jakts artiklar om att en uttalad jaktmotståndare fått tillgång till hemliga register hos Naturvårdsverket över jägare
som dödat rovdjur. Läs mer HÄR.
I en lång intervju med Svensk Jakt den 15 oktober svarar Naturvårdsverkets
generaldirektör Björn Risinger på frågor om datasäkerhet, om hot mot jägare, och vad han ska göra för att reparera det förtroende som skadats allvarligt de senaste dagarna. Läs intervjun HÄR.

SIDAN 7/11

FÖRBUD MOT
JAKTPROV
PÅ UTSATTA
RAPPHÖNS
Svenska Kennelklubbens
jakthundskommitté fattade
i våras ett beslut om att jaktprov på utsatta rapphöns
inte är förenligt med SKK:s
riktlinjer och råd vid utsättning av fågel inför prov
och träning och därför inte
längre kan genomföras.
Svenska Jägareförbundet har sedan
2010 tillsammans med Svenska Kennelklubben, SKK, och flera andra organisationer ett gemensamt policydokument för utsättning och jakt på utsatt
fågel. Nu väljer SKK:s jakthundskommitté att delvis gå en annan väg.

OLYCKLIGT BESLUT

– Man har tagit ett mycket olyckligt
beslut, det går stick i stäv med vad vi
kommit överens om och utan faktabas, säger Dan Persson, jaktvårdskonsulent och regionalt fältviltansvarig på
Svenska Jägareförbundet.
Han anser att SKK fattat det här beslutet för att komma åt ett problem man
inte riktigt vill ta i, och ta hundfolket i
kragen och få dem att behandla rapphönan som det fina vilt den är och
inte se den som ett träningsobjekt.

STRAFFAR ALLA

– Det är inga problem att sätta ut
rapphöns och ha jaktprov på dem om
man gör det ”by the book”. Nu straffar
man alla, även de som gör det här på
ett korrekt sätt.
– Om man nu skulle göra något kunde
man förtydliga att det ska finnas en
biotop som är anpassad för rapphönan och framförallt foderplatser.
Vad gäller diken och skogsholmar i
åkerlandskapet så är det just där man
många gånger finner rapphönsen,
säger Dan Persson.
Läs mer HÄR.
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JAKTMARK TILL
MEDLEMMAR
Jägareförbundet Stockholm har hittat en ny jaktmark till sina medlemmar.

Leif Granlöf informerar Anders Kjällander om Jägareförbundets arbete med eftersök på
trafikskadat vilt.

JAKT- OCH SKOGSDAG
I RÖNNESHYTTA
Den 26 september arrangerade Varuhuset i Rönneshytta en Jakt- och skogsdag i samarbete med bland
andra Holmen, Husqvarna och Jägareförbundet.
Besökarna fick rikliga möjligheter att se de senaste modellerna av jaktradio,
motorsågar och gräsklippare men också att vaccinera sig mot TBE och träffa
oss från Jägareförbundet. Vi diskuterade viltolyckor och det arbete våra 200
eftersöksjägare gör dygnet runt i hela länet. Den som ville kunde också ta
chansen att finslipa sitt skytte på älg i förbundets skyttesimulator.
Göran Eriksson, ordförande Örebro län

HUNDVERKSAMHETEN
I JÄGAREFÖRBUNDET MITT
För den som önskar veta mer om hundar, det vill säga
kursutbud, instruktörsutbildningar, med mera, finns
”Översikt Hundverksamhet” för Jägareförbundet Mitt.
– Här hittar du svar på de vanligaste frågorna när det gäller förbundets hundverksamhet, säger Anders Fredriksson som är hundansvarig i region Mitt.
- Förbundet tillsammans med våra medlemmar har under lång tid utbildat
instruktörer och vältränade eftersöksekipage för jaktliga ändamål liksom
trafikeftersök efter våra vägar. Det är av central betydelse för jaktens acceptans i Sverige att vi fortsätter att hålla en hög kvalité och ambition inom detta
område, säger Anders Fredriksson.

SAMORDNAD VERKSAMHET

Under 2012 genomfördes en utredning av förbundets samlade hundverksamhet. Förbundsstyrelsen antog de förslag som föreslogs i rapporten. Mycket av det som rapporten föreslog har också successivt arbetats in i verksamheten. Förbundet beslutade under våren 2018 att hundverksamheten – från
lydnad till de mest komplexa och svåraste eftersöken – ska samordnas som
en helhet såväl på nationell som på regional nivå.
- Inom Region Mitt har vi också fortsatt att utveckla den regionala och det
länsvisa arbetet. Mer om det kan läsas i översikten HÄR.

Styrelsen i Stockholms län har under
en längre tid haft som mål att skapa
ytterligare jaktmöjligheter till medlemmarna. Nu har man hittat en mark
som också kompletterar de två andra
jaktgårdarna, Bogesund och Gålö.
Den nya marken heter Giberga och
ligger i Sörmland i närheten av Jönåker. Där finns älg, vildsvin, rådjur,
dovvilt och framför allt kronvilt. På
dessa drygt 900 hektar kommer det
att under jaktåret fokuseras på drevjakter efter klövvilt och några harjakter. Samordnare och kontaktperson
under det inledande året är Niklas
Sjöblom, ansvarig för Jakt och viltförvaltning samt Ungdom i Jägareförbundet Stockholm.

Chris Edman, länskommunikatör

FÄLTVILTMÖTE
Fältviltansvariga i region
Mitt och Syd har tillsammans med ett antal kollegor träffats för att diskutera
regionernas arbete på fältviltsidan.
Vad som gjorts, och kanske framför
allt vad som planerats för kommande
verksamhetsår, diskuterades livligt.
Tips och råd vad som fungerar och
vad som fungerar mindre bra gavs.
Kurser i fältviltsfrågan verkar fungera
mindre bra, men fältvandringar ser ut
att vara det som ska satsats på för att
nå ut med vårt budskap.
De närvarande upplever ett behov
av att försöka likrikta arbetet mellan
regionerna så långt som möjligt, så
att vi säger samma sak, och att utöka
satsningen inom Jägareförbundet. I
Syd finns behov av att nå ut till fler
län. Mötet gav mersmak och bör på ett
eller annat sätt ske en gång per år.

Claes Lindström, jaktvårdskonsulent
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STARTAR UPPROP MOT SEXISM
INOM JÄGARKÅREN
I samband med att älgjakten drog igång i hela landet
startades även ett metoo-upprop av jägare. Jägareförbundet välkomnar uppropet.
Uppropet kallar sig ”Vi gör patron ur” och finns att följa på Instagram. På
Instagramkontot publiceras olika berättelser från jägarkvinnor som utsatts
för kränkande handlingar och sexuella trakasserier.
Svenska Jägareförbundets tycker att det är bra att frågan lyfts till ytan.
– För förbundet är det självklart att alla människor ska känna sig välkomna
och respekterade. Vi har även en värdegrund som slår fast detta. Därför är
det bra att man diskuterar dessa frågor, annars kommer vi aldrig åt problemen, säger förbundsordförande Torbjörn Larsson.
Läs hela intervjun HÄR.
Olle Olsson, Svensk Jakt
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HAR DU ETT
SÄRSKILT
FARLIGT VAPEN?
Ska jaktvapen klassas som
särskilt farliga vapen? Regeringens utredare har presenterat ett förslag till hur
man ska skärpa straffen för
kriminell användning av
vapen och explosiva varor
och Jägareförbundet har
skickat in ett remissvar.
– Förbundet har normalt sett inga
synpunkter på straff och straffskalor
eftersom det ligger utanför vår kärnverksamhet. Men oavsett vilka straff vi
har så behövs det främst mer resurser
till tullen och polisen så att de kan
stoppa de kriminellas aktiviteter i
form av smuggling och våldsbrott. Vi
behöver inte ytterligare symbolpolitik
utan faktisk verkstad, säger generalsekreterare Bo Sköld.

SÄRSKILT FARLIGA

STOCKHOLMSBARN LÄRDE
SIG OM JORD OCH SKOG
Årets upplaga av Bonden i Skolan genomfördes på
Berga Naturbruksgymnasium den 25-26 september.
Arrangemanget är ett samarbete mellan LRF Mälardalen och Berga Naturbruksgymnasium i Västerhaninge. 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 biologiska mångfalden.
Jägarnas station bemannades av personal och förtroendevalda från Jägareförbundet Stockholms län och Jägarnas Riksförbund. På stationen fick klassen först en kort information om vad jakt är. 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.
Besöket avslutades med att eleverna fick möjlighet att ta ett smakprov av
rökt dov- och vildsvinskött. Mycket uppskattat av de allra flesta!

Henrik Falk, jaktvårdskonsulent

Problemet med utredningen är att
den vill klassificera nästan alla vapen
som ”särskilt farliga”, även de vapen
vanliga jägare använder, som hagelgevär och jaktstudsare. Skälet är att
utredaren vill att fler brott ska klassificeras som grova och därmed ge högre straff. Detta skulle innebära att om
någon till exempel har ett gammalt
hagelgevär liggande på sin vind efter
någon gammal släkting som gått bort
och vapenlicens saknas, så ska det anses som ett grovt vapenbrott som ger
minimum två års fängelse i framtiden.

KOMPLICERAT OCH KONSTLAT

– Om samhället vill höja straffen för
olika vapenbrott, så höj bara straffskalorna så att en nyanserad bedömning kan göras av brottets allvarlighet
istället. Det är ett onödigt komplicerat
och konstlat förslag som definierar
i princip alla vapen i samhället som
särskilt farliga. I princip det enda
vapen som inte skulle ses som ”särskilt
farligt” är ett manuellt repeterande
kulgevär i kaliber .22 LR utan kikarsikten, säger förbundsjurist Ola Wälimaa som arbetat med remissen.
Läs hela remissvaret HÄR.
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FÖRBUNDET
DEBATTERADE
ILLEGAL JAKT
I AKTUELLT
SVT:s storsatsning Sverige
Möts behandlar ett antal
olika heta debattämnen. I
början av oktober var det
vargen som stod i centrum.

JÄGARNA HAR NYCKELROLL
I EXTRA VARGINVENTERING
Jägarnas hjälp behövs när en extra dna-insamling i
samband med varginventeringen ska genomföras
mellan 1 oktober i år och 31 mars 2020.
– Nu har jägarna chansen att dels få en bra bild över de vargar som de själva
berörs av, dels att bidra till att vi får en bra varginventering nationellt, säger
Gunnar Glöersen, rovdjursansvarig jaktvårdskonsulent på Jägareförbundet.
Den senaste insamlingen av varg-dna genomfördes för två år sedan. Bakgrunden var den gången att Naturvårdsverket ville ta reda på vilken omräkningsfaktor som var mest korrekt. Nu finns ett forskarförslag om att skrota
omräkningsfaktorn för varg helt och i stället använda en metodik som
baseras på insamling av dna och uppgifter om döda vargar. Innan det fattas
beslut vill Naturvårdsverket verifiera metoden.

GÖR TUMMEN UPP

Jägareförbundet gör tummen upp för förslaget.
– Det är bättre att räkna vargindivider än att använda omräkningsfaktorer
som riskerar bli ett slagträ i debatten. Genom att analysera dna vet vi ju exakt
hur många vargar vi hittar, säger Gunnar Glöersen.
Självklart kommer länsstyrelsepersonal att även den här gången plocka och
skicka in vargspillning och vargurin för analys. Men för att få en så bra och
heltäckande inventering som möjligt behövs jägarnas hjälp.
Jägareförbundet har tagit på sig att organisera uppgiften och hjälpa till att få
ut speciella provtagningskit till alla som vill delta vid inventeringen.
– Tycka vad man vill om dagens vargförvaltning. Men om inventeringarna
underskattar vargstammens storlek kommer det att bli ännu svårare att få
till en fungerande förvaltning med en jakt på varg som är värd namnet, säger
Gunnar Glöersen.

HADE EN NYCKELROLL

Jägarna hade en nyckelroll vid den senaste dna-inventeringen.
– Många har dessutom hört av sig och sagt att det var intressant. Man fick
kunskap om vilken individ som insamlaren hittat. Dna-insamling ökar, tror
jag, tilltron till systemet. Ju fler som känner delaktighet, desto bättre.
Precis som tidigare går det att följa sitt inskickade prov via sajten Rovbase.
På Jägareförbundets hemsida hittar du all nationell och lokal information du
behöver för att delta i dna-insamlingen.
Olle Olsson, Svensk Jakt

Onsdagen den 2 oktober genomfördes därför en debatt i nyhetsprogrammet Aktuellt om illegal jakt på varg
mellan miljöåklagare Åse Schoultz
och Jägareförbundets ordförande
Torbjörn Larsson.
Svenska Jägareförbundet är precis
som alla seriösa och demokratiska
organisationer mot alla former av
lagbrott, vilket naturligtvis också
inkluderar illegal jakt på varg.
Jägareförbundet är mycket kritiskt
till förvaltningen av varg, som
innehåller många olika brister.
– Vi vill att samhället tar krafttag för
att skapa en fungerande vargförvaltning som de som lever med vargen
faktiskt kan lita på och ha förtroende
för. Vi är långt ifrån den situationen
just nu, säger Torbjörn Larsson.
Läs också Svensk Jakts chefredaktör
Martin Källbergs krönika ”Vilka ska
uteslutas ur Jägareförbundet?” som
skrevs dagen efter debatten.

MATERIAL TILL
NYHETSBREVET
Svenska Jägareförbundets
interna nyhetsbrev kommer
ut den sista fredagen i varje
månad. Skicka text och
bilder senast tisdagen innan
till Malou Kjellsson
på malouk@telia.com.
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BORT MED PLAST
I HAGELAMMUNITION

VILKEN ÄR
DEN VILDASTE
RESTAURANGSKOLAN?

Jägareförbundet vill bidra till
att minska nedskräpningen
av naturen. Därför har årsstämman tagit beslut om att
förbundet ska verka för att
ta bort plastförladdningar i
hagelammunition.
– Beslutet är viktigt ur två olika perspektiv.
Dels att minska nedskräpningen av naturen, dels att fortsätta förbundets arbete
att göra jakten ännu miljövänligare, säger
ordförande Torbjörn Larsson.
Jakten är grön verksamhet i många olika
aspekter. Men Svenska Jägareförbundet
vill göra jakten ännu mer miljövänlig.
– När det finns möjligheter att ta steg för
att göra jakten mer miljövänlig ska vi göra
det, säger Torbjörn Larsson.
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Den 9 november avgörs
tävlingen om den vildaste
restaurangskolan i Västerås,
på Tranellska gymnasiet.
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SKA VARA NEDBRYTBART

I alla hagelpatroner finns en förladdning. Denna är idag oftast tillverkad av
plast. När skottet avlossas flyger plasten iväg med hagelsvärmen och hamnar
i naturen. Nu vill Svenska Jägareförbundet att plasten byts ut mot ett material som naturen kan bryta ned, utan att det kommer ut några giftiga eller
olämpliga ämnen. En tomhylsa kan – och ska – plockas upp, men det är inte
praktiskt möjligt med förladdningen.

KLIMATSMART – OCH MILJÖVÄNLIGT

– Vi har tagit kontakt med ammunitionsindustrin och framfört våra önskemål. Det finns lösningar som motsvarar vad vi vill åstadkomma. Vissa utländska tillverkare har redan tagit fram plastfri hagelammunition, men dessa
finns ännu inte i Sverige. Nu vill vi sätta press på tillverkarna – från ett konsumentperspektiv – så att plastförladdningar försvinner helt.
– Viltköttet är det mest klimatsmarta valet av kött. Vi tar nu steg mot att göra
köttet till det mest miljövänliga valet också, säger Torbjörn Larsson.

JÄGARE ANMÄLER SVERIGE
TILL EU-KOMMISSIONEN
Tre jägarorganisationer anmäler Sverige till EUkommissionen. Detta eftersom regeringen vägrar
att acceptera EU:s vapenpass.
Det är Svenska Jägareförbundet som tillsammans med den europeiska jägarorganisationen FACE och den nordiska jägarorganisationen Nordisk jägarsamvirke som anmält Sverige till EU-kommissionen.
– Sverige är ett av ett fåtal länder i EU som inte accepterar EU:s vapenpass,
säger Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson.
Läs hela artikeln HÄR.

Olle Olsson, Svensk Jakt

Sex fyrmannalag från restaurangskolor i Malmö, Ryssby, Mjölby, Norrköping, Karlstad och Västerås ska då
tävla i tillagning av två rätter, förrätt
och varmrätt med viltkött, passande
dryck, dukning och servering. Allmänheten är välkommen som publik från
tio på förmiddagen. Man kan också
få tips om tillagning av vilt. Tävlingen
arrangeras av branschorganisationen
Svenskt viltkött, som organiserar godkända vilthanteringsanläggningar.

Svensk Jakt

SKJUT INTE
GPS-MÄRKTA
VILDSVIN
På flera platser i södra och
mellersta Sverige bedriver
Sveriges lantbruksuniversitet sedan 2018 ett forskningsprojekt kring viltutfodringens effekter.
Studien involverar bland annat
gps-sändarmärkta vildsvin. Forskarna vädjar därför till jägarna att avstå
från att fälla dessa djur. Projektet med
gps-märkta vildsvin bedrivs i fem områden: Grimsö, Boo, Koberg, Boxholm
och Hörningsholm. Alla djur väljer
dock inte att stanna kvar i studieområdet, varför forskarna försöker
sprida information om projektet även
i intilliggande områden. Forskningsprojektet ska pågå i ytterligare fyra
år och inansieras av SLU, Naturvårdsverket, Jägareförbundet samt en rad
stiftelser. Läs hela artikeln HÄR.
Martin Källberg, Svensk Jakt

