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SvenSk jakt ökar Sin upplaga

Tidningsstatistiks (TS) årliga mätning visar att Svensk Jakt ökar 
sin upplaga med 1 800 exemplar, en ökning med 1,5 procent. 
Svensk Jakts upplaga för 2017 är därmed 120 900 exemplar.
– Mycket glädjande och ett kvitto på att bra journalistik lönar 
sig. Jag är enormt stolt över vad Svensk Jakt-redaktionen åstad-
kommer, i varje nummer av pappersutgåvan och dagligen på 
svenskjakt.se, säger Svensk Jakts chefredaktör Martin Källberg.
Upplagan för Svenska Jägareförbundets medlemstidning Svensk 
Jakt följer i stora drag förbundets medlemsutveckling, som 
under ett par år har varit svagt minskande.
– Därför är det extra roligt att lyckas öka upplagan, genom att 
andelen som valt medlemskap med tidning har ökat. Svensk 
Jakt är en av flera goda anledningar till att bli medlem i Jägare-
förbundet, säger Martin Källberg.
– Det är bara att gratulera Martin med medarbetare som har 
gjort ett riktigt bra jobb till gagn för våra medlemmar och den 
svenska jakten, säger generalsekreterare Bo Sköld.

reStaurangpriS
till öSter malma

Priset Silvergrytan utdelas årli-
gen av Lantbrukarnas Riksför-
bund (LRF) i Södermanland till 
en person eller ett företag som 
på ett förstklassigt sätt lyfter 
fram sörmländsk mat och mat-
kultur. 2018 års pristagare blev 
Restaurang Öster Malma, vilket 
offentliggjordes under LRF:s 
regionstämma i Flen.

– Den här utmärkelsen bety-
der mycket för oss och för vår 
strävan att göra det vilda köttet 
tillgängligt för allmänheten. Ett 
stort tack till all personal, vars 
arbete är anledningen till att 
vi når framgång, säger Annelie 
Karlsson Lenksjö, vd på Jägare-
förbundet Service AB. 
 
Ur motiveringen:
”Restaurang Öster Malma har 
lyckats skapa ett vinnande 
koncept kring Södermanlands 
mycket rika viltstam. Kött från 
det egna viltslakteriet är grun-
den i matlagningen, som bjuder 
gästen på inspirerande smak-
upplevelser. Regionala råvaror 
är en självklarhet i deras kök. 
Restaurangens höga kvalitet är 
vida känd. Trots att restaurang-
en ligger långt från de större 
vägarna, har de ofta långväga 
gäster året om där restaurang-
besöket är själva resmålet. 
Miljön i matsalarna är trevlig 
och inbjuder till samtal, vare 
sig man är där på tu man hand 
eller i ett stort sällskap.”

arrangör till jägar-Sm SökeS!

Jägareförbundets skyttetävling Jägar-SM saknar arrangör.  
Tävlingen omfattar jägartrap, jägarsporting, löpande älg samt 
stillastående rådjur på 100 m. En helg är avsatt, 11-12 augusti 
samt träning på fredagen. Hör av er till Lars Björk på lars.
bjork@jagareforbundet.se om ni är intresserad.

mailto:lars.bjork@jagareforbundet.se
mailto:lars.bjork@jagareforbundet.se
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gemenSamt förSlag om vildSvinSkött

– Jägare måste få möjlighet att sälja vildsvinkött direkt till 
konsumenter och företag, säger Svenska Jägareförbundets 
ordförande Torbjörn Larsson och Lantbrukarnas Riksförbunds 
ordförande Palle Borgström. Nu har organisationerna lämnat 
ett gemensamt förslag till regeringen som ger många positiva 
effekter för såväl jägare, jordbrukare som konsumenter.

Antalet vildsvin i Sverige ökar och därigenom antalet vilt- 
olyckor i trafiken och skördeskador i lantbruket. Svenska 
Jägare-förbundet och Lantbrukarnas Riksförbund är överens 
om att man behöver underlätta för jägarna att avyttra köttet. 
Idag får jägarna bara konsumera vildsvinskött i det egna hus-
hållet. De får inte ens ge bort kött till sina barn om de inte bor 
på samma adress.

– För att kunna hålla ett högt jakttryck på vildsvinen behövs 
regler som stimulerar jakt. Dagens system gör inte det, säger 
Palle Borgström. 
– I exempelvis Tyskland säljer jägare tiotusentals vildsvin direkt 
till privatpersoner, restauranger och lokala handlare och det 
fungerar på ett utmärkt sätt. Vi ser inga skäl till att inte det 
skulle fungera lika bra i Sverige, säger Torbjörn Larsson.

Svenska Jägareförbundet och Lantbrukarnas Riksför-
bund har skickat in en hemställan till regeringen, där 
organisationerna föreslår ett nytt system som ger fler 
incitament för att förvalta vildsvinsstammen.

– Vildsvin kan ha trikiner. Men genom ett system med spårbar-
het på trikinprovet för varje vildsvin som ska säljas finns det 
inget problem, utan en stor möjlighet som gynnar såväl jord-
bruket som jakten, säger Torbjörn Larsson.

Förbunden föreslår också att de jägare som vill sälja vildsvins-
kött ska ha genomgått en utbildning.
– För att kunna leva upp till de krav som ställs på livsmedel 
förslår vi att jägarna, som ska sälja vildsvinskött, har kunska-
per kring livsmedelshantering och vilda djurs sjukdomar. Det 
handlar om viktiga kunskaper som man enkelt kan lära sig.
– Vi hoppas nu att regeringen skyndsamt genomför nödvändiga 
förändringar så att jägarna kan hålla ett kontinuerligt högt jakt-
tryck på vildsvinen, där skadorna är som störst, säger Torbjörn 
Larsson och Palle Borgström.
Läs också "Självklart ska jägare få sälja vildsvinskött".

fina rabatter  
för enklare Styckning!

Snart är vildsvinen ute på 
fälten igen så nu är det dags att 
slipa knivarna och passa på att 
komplettera lite i slaktboden.
Svensk Jägareförbundet job-
bar ständigt för att våra med-
lemmar ska få fortsätta jaga i 
världens bästa jaktland. Men 
inte nog med det, vill att vårt 
medlemskap ska ge tillbaka så 
mycket som möjligt, därför får 
nu medlemmar i förbundet 15 
procent rabatt på utvalt sor-
timent av styckprodukter för 
”hemmastyckaren” hos Wid-
forss.se Gå in på Mina Sidor för 
att erhålla din rabattkod.
Du har väl inte missat att du 
som medlem också får Sveriges 
billigaste trikinprov hos kolla-
masken.se och 20 procents 
rabatt på hygienprodukter till 
slakten hos hygienshoppen.se
Läs mer här.

https://jagareforbundet.se/aktuellt/forbundsnyheter/2018/03/sjalvklart-ska-jagare-fa-salja-vildsvinskott/
https://www.widforss.se/svjmars
https://www.widforss.se/svjmars
https://kollamasken.nu/butik/kollamasken-trikin/
https://kollamasken.nu/butik/kollamasken-trikin/
http://www.hygienshoppen.se/hem-c-148-1.aspx
https://jagareforbundet.se/medlem/nyheter-fran-medlemsavdelningen/2018/03/fina-rabatter-for-enklare-styckning/
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apatiSka älgar avlivaS 
i väSternorrland

Extremt mycket snö i Väster-
norrland drabbar de vilda dju-
ren, främst älg och rådjur. 

– Jägarna har avlivat 20–30 älgar 
som varit halvdöda. De ligger 
på isar och lite varstans, säger 
Roger Wiklander, NVR-ansvarig 
polis i region Nord.
– Vi har gett ett generellt till-
stånd att avliva älgarna om de 
bedöms som så svaga att de an-
nars kommer att dö. Det räcker 
att jägarna rapporterar till oss i 
efterhand.

– Vi ser också mycket mer vilto-
lyckor med älg. Bara på järn-
vägen har haft 150 älgolyckor 
under en period då vi förra året 
hade 22, säger Roger Wiklander.
Höga snöplogkanter innebär att 
både rådjur och älg har svårt att 
ta sig från vägarna. Längs en del 
vägar är plogkanterna upp till 
2,5 meter höga.

Roger Wiklander har ändå sett 
en liten förbättring den senaste 
tiden. Både älg och rådjur ver-
kar stanna i områden där de har 
chansen att överleva. Jägarna 
har också gjort stora insatser för 
att hjälpa djuren.
– I Kramfors har jägarna plogat 
upp en parallellväg till riksväg 
90, där det också utfodras. Det 
håller djuren borta från trafiken, 
säger Roger Wiklander.

Boo Westlund, Svensk Jakt

Läs mer här.

Stödutfodring till rådjuren

I delar av Sverige har många djur det tufft. Per Tysk, månskens-
bonde utanför Falun, har valt att öppna upp en ensilagebal i 
veckan där byborna kan få hämta gratis ensilage. Initiativet har 
fått god respons. De som hämtar är både jägare och icke jägare 
men gemensamt är att alla värnar om de vilda djuren.

Helena Tysk

länSföreningar ger bidrag till Stödutfodring

På grund av den extremt hårda snörika vintern har Jägareför-
bundet Mitt Norrland beslutat att avsätta 100 000 kronor i 
bidrag för stödutfodring av vilt.
– Viltet har det tufft den här vintern och jägare i vårt område 
jobbar hårt med utfodring. Därför vill vi försöka hjälpa till att 
rädda viltet genom vintern, säger Gun Fahlander ordförande i 
Jägareförbundet Mitt Norrland.
Bidraget kommer att kunna sökas av förbundets lokala jakt-
vårdskretsar i Jämtland och Västernorrland. Läs mer här.

Våren dröjer och snön ligger fortfarande djup även i delar av 
Stockholms län. Jägareförbundet Stockholm har därför valt 
att stödja jaktvårdskretsarna ekonomiskt. Kretsarna kan få ett 
bidrag med 5 000 kronor för att hjälpa de vilda djuren. Läs 
mer här.

Jägarna i Sverige lägger årligen 350 miljoner kronor på ut-
fodring av vilt. Utöver detta lägger jägarna även tre miljoner 
mandagar på viltvård.

https://svenskjakt.se/start/nyhet/apatiska-algar-avlivas-vasternorrland/
https://jagareforbundet.se/norr/vasternorrlands-lan/jagareforbundet-mitt-norrland/nyheter-vasternorrland/2018/03/bidrag-till-stodutfodring/
https://jagareforbundet.se/mitt/stockholms-lan/jagareforbundet-stockholm/nyheter-stockholm/2018/03/stod-till-stodutfodring/
https://jagareforbundet.se/mitt/stockholms-lan/jagareforbundet-stockholm/nyheter-stockholm/2018/03/stod-till-stodutfodring/
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vill att jakt med löShund klaSSaS Som kulturarv

Svenska Jägareförbundet och Kennelklubben vill att jakt med 
löshund blir klassat som ett kulturarv av FN-organet UNESCO. 
För några år sedan beslutade UNESCO att falkenering ska klas-
sas som ett immateriellt kulturarv. Ett immateriellt kulturarv 
syftar till att säkra respekten för och öka kunskaperna om 
muntliga traditioner, sociala sedvänjor och traditionell hant-
verksskicklighet. Falkenering är förbjuden i de nordiska län-
derna, men tillåten i så gott som hela övriga världen. Finlands 
Jägarförbund har funderingar på att ansöka om att trädskällar-
jakten med finsk spets blir klassat som ett kulturarv.

– Vi har diskuterat frågan i nordisk jägarsamverkan, och pratat 
om att göra en gemensam ansökan om att jakt med löshund 
som sådan ska bli ett kulturarv men vi har inte tagit något 
gemensamt beslut. Svenska Jägareförbundets styrelse har dock 
beslutat om att gå vidare och jobba för att jakt med löshund 
ska utses till ett kulturarv. Vi kommer utse en arbetsgrupp och 
jobba med frågan tillsammans med Svenska Kennelklubben, 
säger generalsekreterare Bo Sköld.

Peter Ledin, som är nationellt hundansvarig, säger att frågan 
om att arbeta för att jakt med löshund ska bli ett kulturarv togs 
upp för flera år sedan. Både han och Bo Sköld menar att jakt 
med löshund är en viktig del av den svenska jaktkulturen.
– Vi måste hela tiden jobba för att säkerställa att vi kan jaga 
med löshund och att vi har en bra etik, säger Peter Ledin som 
tror en klassning som kulturarv är en viktig pusselbit för att 
kunna bevara jaktformer med löshund i framtiden.

Lars-Henrik Andersson, Svensk Jakt

23 nya provledare 
utbildade i region mitt

Under de senaste åren har 
antalet godkända teoretiska 
jägarexamensprov legat på runt 
12 000 prov. Alla teoretiska 
prov följs visserligen inte upp 
med praktiska prov, även om 
det sker i de allra flesta fallen. 
Detta kräver tillgång till ett stort 
antal välutbildade provledare. 
Provledare som är beredda att 
axla ett förtroendeuppdrag 
med stort ansvar.

Många av provledarna har varit 
verksamma länge. Behovet 
både av att kunna hitta ersätta-
re för de som slutar och att fylla 
upp med fler där det behövs 
var skälet till att Jägareförbun-
det inom region Mitt genom-
fört en provledarutbildning. 
23 provledaraspiranter samt 3 
representanter från Jägarexa-
mensgrupperna i Sörmland och 
Uppland deltog. Kursledare var 
Henrik Falk, samordnare för 
Jägarexamensverksamheten.

Förutom gällande regelverk låg 
utbildningens tyngdpunkt på 
provledarna roll och uppträdan-
de såväl vid inskrivning, bedöm-
ning under prov och registrering 
av avlagda prov. En del av tiden 
ägnades åt grupparbete för att 
säkerställa ett enhetligt agerande 
när man efter provtjänstgöring 
så småningom är mogna för att 
av respektive länsorganisationer 
föreslås bli ackrediterad av Polis-
myndigheten.

Torsten Nilsson, ordförande Uppsala län

FoTo: MoSTpHoToS

https://svenskjakt.se/uncategorized/jaktform-klassad-som-kulturarv/
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gynna viltet – Stöd för 
att Skapa SkogSbryn

Skogsbryn är värdefulla vilt-
miljöer som också gynnar 
växter, insekter och fågellivet. 
Markägare kan ansöka om stöd 
för att anlägga skogsbryn från 
Skogsstyrelsens program Natur- 
och kulturmiljövårdsåtgärder i 
skogen (Nokås).

I det intensivt brukade landska-
pet är det ont om trädbevuxna 
ängar och gles flerskiktad skog. 
Sådana halvöppna miljöer er-
bjuder både föda och skydd för 
viltet, och de kan skapas genom 
att man anlägger ett sluttande 
bryn i övergången mellan skog 
och öppen mark.I skogsbrynet 
når mer ljus ned till marken 
vilket gynnar örter och insekter 
i fältskiktet, fågellivet blir rikare 
och för både småvilt och större 
vilt finns mer föda i betningsbar 
höjd. Dessutom ger brynet ett 
stormskydd för skogen.

Skogsstyrelsens program Nokås 
har medel att söka för markä-
gare som vill anlägga ett skogs-
bryn. Bidraget kan omfatta kost-
nader för träd- och buskplantor 
samt för planteringsjobbet i sig. 
Upp till 70 procent av kostna-
derna kan täckas. Läs mer på 
Skogsstyrelsens hemsida.

Läs också artikeln ”Skogsbryn 
och åkerholmar gynnar artrike-
domen och viltet” på Jägareför-
bundets hemsida.

predatorjakt vårdar 
ölandS vadarfåglar

Den 14 mars arrangerade 
Mörbylånga jaktvårdskrets 
och länsstyrelsen i Kalmar 
seminariet ”Predatorjakt som 
en del av naturvården – för att 
gynna vadarfågel”. Utgångs-
punkten var att det krävs en 
kombination av hävd, mer 
vatten i landskapet och ett lägre predationstryck för att vända 
vadarfåglarnas minskande trend i Sverige. 

På Öland bedriver Mörbylånga jaktvårdskrets en utökad pre-
datorkontroll av bland annat räv, grävling och kråkfågel. Pro-
jektledaren Magnus Johansson beskrev hur engagerade jägare 
genomför jakten, men också hur man arbetat med utbildning, 
etiska frågor som tillvaratagande av det avfångade viltet samt 
insamling av jaktstatistik för att kunna utvärdera resultatet. 

Konsulten Richard Ottvall har utvärderat effekten på vadarnas 
reproduktion. Tofsvipans kläckningsframgång har varit högre 
de senaste tre åren och ett år var också ungöverlevnaden högre 
än vanligt. Man ser också fler varnande rödspovar. Det krävs 
mer tid för att statistiskt kunna utvärdera predatorkontrollens 
effekt, men Ottvall tror att framtiden kommer visa på exempel-
vis ökad överlevnad hos tofsvipa. Han konstaterade också att 
predatorkontroll blivit vanligare inom naturvården. 

Mats Bruun från länsstyrelsen i Skåne beskrev ett projekt med 
predatorkontroll i Foteviken på Falsterbo. Utökad jakt genom 
bland annat konstgryt har gjort att området är nästan räv- och 
grävlingsfritt under häckningssäsongen och man har sett en 
tydlig ökning på tofsvipa, rödbena och större strandpipare. 

Undertecknad beskrev hur predatorjakten förändrats historiskt. 
Under 1900-talet togs skottpengarna bort och efterfrågan på 
skinn minskade. På 1950-talet kom dessutom rön om att biotop-
vård var viktigare för viltvården än predatorkontroll. På senare 
tid har det istället kommit forskning som visar att både predator-
kontroll och biotopvård krävs för att gynna fältharen och rapp-
hönan, som minskat kraftigt sedan mitten av 1900-talet.

Bodil Elmhagen, forskningskommunikatör

FoTo: NikLAS LiLJEBäck

https://www.skogsstyrelsen.se/aga-skog/stod-och-bidrag/nokas/
https://jagareforbundet.se/vilt/nytt-fran-viltforskningen/2017/12/smabiotoperna-viktiga-for-vilt--mangfald/
https://jagareforbundet.se/vilt/nytt-fran-viltforskningen/2017/12/smabiotoperna-viktiga-for-vilt--mangfald/
https://jagareforbundet.se/vilt/nytt-fran-viltforskningen/2017/12/smabiotoperna-viktiga-for-vilt--mangfald/
https://jagareforbundet.se/vilt/nytt-fran-viltforskningen/2017/12/smabiotoperna-viktiga-for-vilt--mangfald/
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två nya efterSökSkurSer på gång

En fortsättningskurs i eftersök är under bildande. Några saker 
återstår innan kursen kan färdigställas. Först att fånga upp 
återstående eftersöksinstruktörers idéer och synpunkter på 
kursinnehållet. Sedan att färdigställa kursplanen och infor-
mera om kursen utåt sett. Instruktörer som önskar kan sedan 
arrangera denna kurs. Denna kurs möjliggör fördjupning inom 
sådant som inte hinns med på vår ordinarie Eftersöksutbild-
ning. Idén till och behov av denna satsning kommer från efter-
söksinstruktörsleden.

En annan eftersöksutbildning som är under utveckling är 
kursen Specialsituationer eftersök. Den blir smal på så sätt att 
innehållet rör perifera delar av den stora mängden eftersök. 
Därför är det också naturligt att den kompletterar, men inte 
alls överlappar vår befintliga Eftersöksutbildning. Kortfattat 
fokuserar kursen på relativt ovanligt uppkomna situationer och 
på problemlösning under stress. Kursen blir också smal i den 
meningen att genomströmningen på kursen blir relativt liten. 
Mycket arbete återstår innan kursen är klar och detta kommer 
utarbetas i samverkan med en kompetent referensgrupp där 
bland annat förbundets regioner är representerade. Mer infor-
mation om intag till denna kurs, kursinnehåll och kursdatum 
kommer ut under april och maj. Varför utvecklar vi då denna 
utbildning? Eftersökens uppklarandegrad kan alltid höjas. Och 
vi är skyldiga att hela tiden arbeta för att utveckla detta åt rätt 
håll. En del i detta är att fokusera på de svåraste eftersöken, 
som ofta riskerar att leda till det största lidandet för viltet. 

Markus olsson, eftersökssamordnare

varginventeringen 
går mot Sitt Slut 

Snart avslutas den extrainsatta 
DNA-inventeringen av varg men 
ännu är det inte för sent att 
delta. Hittills har 3 460 spill-
ningsprover skickats in och re-
gistrerats enligt Naturvårdsver-
kets sajt Rovbase. Förra veckan 
hade 308 olika vargindivider 
identifierats uppger Viltskade-
center. Och fler vargar kommer 
förmodligen hittas eftersom 
inventeringen pågår ytterligare 
några dagar.

– Det enda vi vet säkert är att 
siffran 308 vargar är för låg. 
Det finns vargar som ännu inte 
hittats i den här inventeringen, 
inte minst i de områden där få 
eller inga spillningsprover av 
varg skickats in, säger Jägare-
förbundets jaktvårdskonsulent 
Gunnar Glöersen.
 
Inventeringen pågår till och 
med den 31 mars och syftet är 
att en gång för alla ta reda på 
hur många vargar det i beräk-
ningsmodellen ska finnas i en 
familjegrupp av varg. Resultatet 
av den pågående inventeringen 
kommer att få stor betydelse 
för vilken omräkningsfaktor 
som ska användas vid komman-
de varginventeringar.

Till och med lördag den 31 mars 
går det alltså utmärkt att samla 
in vargspillning och skicka den 
för analys. Läs mer och se hur 
du gör för att delta.

olle olsson, Svensk Jakt

http://www.rovbase.se/?type=2&rovdyr=2&observasjoner=3072&land=2&fraDato=2017-10-01
https://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/vsc/vsc-dokument/inventering/nya-vargindivider-uppdatering-v12.pdf
https://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/vsc/vsc-dokument/inventering/nya-vargindivider-uppdatering-v12.pdf
https://svenskjakt.se/start/nyhet/inventeringen-gar-mot-sitt-slut-sa-manga-vargar-har-hittats
https://svenskjakt.se/start/nyhet/inventeringen-gar-mot-sitt-slut-sa-manga-vargar-har-hittats
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debattartikel 
om våtmarker

Låt inte byråkratin hindra anläg-
gandet av våtmarker. Det var 
rubriken på en debattartikel 
publicerad i Svenska Dagbla-
dets bilaga ”Rädda Östersjön” 
den 26 mars. Debattartikeln är 
undertecknad Björn Sprängare 
och Hans von Essen, ordförande 
respektive generalsekreterare i 
Svensk Våtmarksfond.

I artikeln skriver man bland 
annat: ”Regeringen har nyli-
gen förstärkt arbetet med att 
återskapa landets våtmarker 
med 200 miljoner kronor. Det 
viktiga nu är att se till att denna 
förstärkning går till konkreta 
satsningar och inte äts upp av 
byråkrati. Man har under flera 
decennier jobbat med att för-
söka restaurera våtmarker, ett 
arbete som röner ett allt större 
intresse från alltfler enskilda 
markägare. Men många av dem 
upplever dock att regelverket 
runt våtmarker blivit alltmer 
komplext, något som dessvärre 
kan få dem att tveka inför en 
restaurering.” 
Läs hela debattartikeln på 
http://www.vatmarksfonden.se

forSkning om jaktetik och utfodring

Två nystartade projekt ska undersöka den svenska jaktetiken 
samt utfodringens effekter på klövvilt. Forskningen finansieras 
av Viltvårdsfonden, med delfinansiering av Svenska Jägareför-
bundet genom Forskningstjugan.

Forskaren Erica von Essen, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), 
ska undersöka hur jaktetiken i Sverige formas och förändras. 
Hon tar avstamp i informella etiska regler som jägarmässighet, 
frihet under ansvar, etiskt uppträdande mot viltet och sports-
lighet, men också i den förändring av etiken som en del jägare 
säger sig uppleva till exempel när jägarkårens sammansätt-
ning förändras eller nya arter tillkommer. Genom intervjuer 
med jägare ska hon analysera de etiska principer som ligger till 
grund för jaktetiken. Målet är att ge förslag på hur jägarkåren 
kan arbeta med att forma sin jaktetik.

Forskaren Petter Kjellander, Sveriges lantbruksuniversitet 
(SLU), ska undersöka hur utfodring påverkar klövviltets  
rörelsemönster och kondition. Målet är att testa i vilken ut-
sträckning avledande utfodring fungerar samt om stödande 
utfodring påverkar reproduktion och överlevnad. Vildsvin är 
en viktig fokusart i projektet, men det kommer dessutom om-
fatta dovvilt och rådjur. I tre andra projekt fortsätter forskning 
som tidigare fått stöd. Läs mer om de finansierade projekten 
på Naturvårdsverkets hemsida.

tullingSåS byförening får våtmarkSStipendie

Svensk Våtmarksfonds våtmarksstipendie 2018 delas ut till 
Tullingsås byförening för återskapandet av våtmarken Lillsjön. 
Lillsjön är en cirka 15 hektar stor sjö som ligger väster om byn 
Tullingsås i Strömsunds kommun, Jämtland. Stipendiet delas 
ut vid Lillsjön den 3 maj klockan 15.00 i närvaro av Våtmarks-
fondens ordförande Björn Sprängare och Ragn-Sellsföretagens 
ordförande Erik Sellberg. Stipendiet är på 35 000 kronor. 

Juryns motivering: ”Tullingsås byförening har med återska-
pandet av Lillsjön visat på hur man med ett stort naturintresse 
parat med ett målinriktat ideellt engagemang och begränsade 
resurser kan skapa en för fågellivet mycket fin biotop. Vid arbe-
tet har byföreningen samtidigt haft för ögonen att Lillsjön ska 
vara tillgänglig för alla.”

http://naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Forskning/Viltforskning/Pagaende-forskning-viltvardsfonden/Nya-forskningsprojekt-2018/
http://naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Forskning/Viltforskning/Pagaende-forskning-viltvardsfonden/Nya-forskningsprojekt-2018/
http://naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Forskning/Viltforskning/Pagaende-forskning-viltvardsfonden/Nya-forskningsprojekt-2018/
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ökad jämStälldhet
i älgförvaltningSgrupper

Efter en utdragen process kom 
beslutet om de nya ledamöterna 
i älgförvaltningsgrupperna för 
Dalarnas län 2018-2020. Beröm-
met Jägareförbundet Dalarna 
fick av länsstyrelsen lät inte 
vänta på sig, 25 procent av alla 
nya nominerade var kvinnor. 
– Styrelsen beslöt sig för att 
kartlägga kompetensen bland 
kvinnliga jägare vilket resulte-
rade i att vi fann fyra kompe-
tenta och engagerade personer 
som ville vara med och bidra 
till förvaltningen, säger Ulf Berg 
ordförande för Jägareförbundet 
Dalarna. Bland Jägareförbundets 
ledamöter är nu nio procent 
kvinnor vilket endast är en per-
son från att motsvara den totala 
andelen kvinnliga medlemmar i  
Dalarna. Dock finns det mycket 
att arbeta med för en ökad jäm-
ställdhet i förvaltningsgrupper-
na, av 98 ledamöter är endast 6 
stycken kvinnor.

Filip Ånöstam, jaktvårdskonsulent

ny ordförande 
för viltmäStarna

När Viltmästareförbundet höll 
sitt årsmöte på Öster Malma val-
des Jacob Gustavsson till ny ord-
förande. Han efterträder Göran 
Adielsson som haft uppdraget 
i fyra år. Jacob Gustavsson gick 
viltmästareutbildningen 2009 
och arbetar nu med jakt och 
viltvård på Boo i Närke. 

älgen i fokuS i dagarna två

Älgförvaltningsgrupperna i norr träffades den 23-24 februari i 
Lycksele. Det var 80 personer från de fyra nordligaste länens 
älgförvaltningsgrupper, representanter från länens viltförvalt-
ningsdelegationer, representanter från länsstyrelserna, med 
flera som träffades för fortbildning och samverkan. Program-
met innehöll bland annat rubriker som Älgförvaltningens 
förutsättningar,  Vilt och trafik, Älgobs - vad kan vi läsa ut?,  
Ny modell för beräkning av älgstam, ÄBIN och foderprognoser, 
Älgfrode i förvaltningen.

 Anja kjellsson, jaktvårdskonsulent

godkända riktlinjer för viltkött

Livsmedelsverket har godkänt organisationen Svenskt Viltkötts 
branschriktlinjer. I riktlinjerna finns bland annat information 
om vad som krävs för att starta en EU-godkänd vilthanterings-
anläggning. Enligt Svenskt Viltkött är behovet av fler vilthante-
ringsanläggningar stort i landet. I ett pressmeddelande skriver 
man också att mindre anläggningar med fördel kan fungera 
som inlämningsdepåer för vilt. Något som sparar restid åt 
jägarna, och förenklar när särskilt vildsvin skjutna under kvälla 
och nätter ska avlämnas. Riktlinjerna är de första för viltbran-
schen och Svenskt Viltkött menar att det visar att viltkött är på 
väg att bli en allt större del av köttkonsumtionen.

Svensk Jakt

Ladda hem branschriktlinjerna här

https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/produktion-handel-kontroll/branschriktlinjer/final-branschriktlinjer-20180209.pdf
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licenSjakten på varg  
prövaS inte av hfd

Högsta förvaltningsdomstolen, 
HFD, meddelade den 22 februa-
ri att man inte ger föreningarna 
Nordulv och Svenska Rovdjurs-
föreningen prövningstillstånd i 
mål om årets licensjakt på varg. 
Beslutet gäller den nu avslutade 
jakten på varg i Dalarna, Gävle-
borg, Värmland, Västmanland 
och Örebro län. HFD ser inga 
skäl för en fortsatt prövning och 
avslår därmed föreningarnas be-
gäran. Beslutet innebär att årets 
licensjakt på varg har fått grönt 
ljus från de svenska rättsinstan-
ser som prövat jakten.

Svensk Jakt

debatt i rikSdagen om 
Sabotagen mot vargjakten

Djurrättsaktivisternas försök att 
sabotera vinterns vargjakt disku-
terades nyligen i riksdagen. Kul-
tur- och demokratiminister Alice 
Bah Kuhnke ställdes till svar av 
moderaternas Johan Hultberg. 
Läs mer och se debatten här.

hedemora-Säter jaktvårdSkretS på SkogSdag

Jägareförbundet genom Hedemora-Säters Jaktvårdskrets var på 
plats vid Skogsdagen i Hedemora. Arrangemanget lockade över 
2 000 besökare. Ett tiotal medlemmar deltog som funktionä-
rer och informerade om Jägareförbundet, kretsen och jakten i 
största allmänhet. Många var de ämnen som det frågades om: 
rovdjur, älg, dovvilt, skytte, vapenlicenser, att mata djur ute i 
det vilda, viltolyckor, jägarexamen, utbildning och inte minst 
hundar. Många barn och ungdomar provade på att skjuta med 
luftgevär under överinseende av våra instruktörer. Det delades 
dessutom ut över 500 viltolycksremsor, massor av tidningar 
och tryckta foldrar om djur i det vilda. Som ”grädde på moset” 
fick Jägareförbundet dessutom några nya medlemmar!

Ulf Danielsson, ordförande Hedemora-Säter jvk

Stort intreSSe för Skjutledarutbildning

Fem medlemsklubbar och två naturbruksgymnasier (Södra 
Viken och Forshagaakademin) var representerade med sam-
manlagt 33 personer, varav 11 kvinnor, på en skjutledarut-
bildning i Forshaga i början av mars. Vid all skjutning ska en 
skjutledare utses. Information vad detta innebär, vapenförva-
ring, lånevapen, försäljning av ammunition med mera togs upp 
och diskuterades. Studiefrämjandet medverkade också för att 
informerar om hur man kan redovisa skytteutbildningar, lån av 
fall-mål för alternativa skjutövningar och hur de kan hjälp till 
med annan verksamheten.

Anders Fredriksson, jaktvårdskonsulent

https://svenskjakt.se/start/nyhet/debatt-riksdagen-om-sabotagen-mot-vargjakten/
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Skicka material 
till nyhetSbrevet
Målet med det interna 
nyhetsbrevet är att det ska 
komma ut den sista freda-
gen i varje månad. Skicka 
gärna material och bilder 
till Malou kjellsson på 
malouk@telia.com. 

tre Seminarier
i viltförvaltning

Jägareförbundet region Mitt 
har i samverkan med regionens 
länsföreningar genomfört tre 
regionala viltförvaltningssemi-
narier, i Hagfors, Västerås och 
Bollnäs. Deltagare var jägarnas 
representanter i älgförvaltnings-
grupperna och jaktvårdskretsar-
nas jakt- och viltförvaltningsan-
svariga. 

Syftet med seminarierna var 
dels kunskapsförmedling och 
dels påvisa vikten av samver-
kan mellan jaktvårdskretsarna 
och jägarnas representanter 
i älgförvaltningsgrupperna. 
Målsättningen är att få en effek-
tivare regional och lokal viltför-
valtning. Deltagandet var läns-
överskridande och totalt deltog 
drygt 100 representanter från 
jaktvårdskretsar och älgförvalt-
ningsgrupper.

Hans Johansson, jaktvårdskonsulent

SvinpeSt – den StörSta jägarfrågan i europa

Afrikansk svinpest är den hetaste jägarfrågan i Europa. Danmark 
ska försöka utrota vildsvinen. Tyskland ska försöka minska 
stammen med 70 procent för att stoppa smittspridningen.
– Vi ska absolut inte fatta några snabba ogenomtänkta beslut i 
Sverige. En del beslut som man fattat i Baltikum har skapat an-
dra problem istället, säger Daniel Ligné, riksjaktvårdskonsulent.
Jägareförbundet vill ha mer fakta och arbetar därför i nära 
samarbete med Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) för att 
samla kunskap och utveckla strategier. Läs mer här.

förSta fallet av cWd i finland

En älg som hittats självdöd i Kuhmo hade den allvarliga prion-
sjukdomen CWD. Det är det första fallet i Finland.
Det första fallet av CWD i Europa upptäcktes hos en vildren i 
norska Nordfjella 2016. I Norge har ett omfattande övervak-
ningsprogram inletts och man har hittat 22 CWD-infekterade 
djur, de flesta vildrenar i Nordfjella, samt fyra fall i områden 
utanför Nordfjella, hos tre älgar och en kronhjort. De djuren 
var 13-16 år gamla och sjukdomsbilden avvek något från den hos 
vildren. En hypotes är att de haft en ”atypisk” form av CWD som 
skulle kunna uppstå spontant och som inte behöver vara smitt-
sam på samma sätt som den nordamerikanska varianten. Den 
finska älg som nu hittats hade den atypiska formen av CWD. 
Läs Jägareförbundets samlade information om CWD här.

https://jagareforbundet.se/vilt/viltnyheter/2018/03/svinpest--den-storsta-jagarfragan-i-europa/
https://jagareforbundet.se/vilt/cwd-chronic-wasting-disease/
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ny hemSida på gång

Snart lanseras Jägareförbundets nya hemsida. Störst föränd-
ring sker på den nationella delen där designen är helt föränd-
rad. Tanken med omgörningen är att ge en tilltalande spegling 
av förbundets verksamhet. Vi lägger framöver stor vikt vid att 
via alla våra kanaler sätta medlemmen i fokus, lyfta fram vår 
verksamhet och vårt budskap för att också nå vår målbild. 
Webben är en viktig kanal.

Hur är det då tänkt att det ska fungera framöver? Vi vill knyta 
an till passionen för jakt bland annat via mer framträdande och 
genomtänkta fotografier på start- och landningssidor (utvalda 
sidor direkt under startsidan). Vi lägger extra vikt vid dessa si-
dor för att bättre nå ut med vår verksamhet och vårt budskap.
Vi lägger mer tyngd på arbetssättet vad gäller nytt och upp-
daterat webbmaterial, allt innehåll är knutet ansvarsmässigt 
till en funktion och/eller en person. Detta gäller enbart redan 
idag berörda personer. Det vi har kvar att göra före lansering 
handlar således om att ansvariga för webbinnehåll vad gäller 
den nationella delen tittar över och funderar över om något 
ska bort, uppdateras eller göras om helt.

Vi har också förändrat bland annat sökfunktionen och Jakt- och 
viltvårdsuppdraget. Länens hemsidor byter typsnitt, färg och 
logotyp. Sidhuvudet får en något annan design men behål-
ler sin struktur och administrationen av sidorna är densam-
ma. Kretsarnas sidor ingår inte i denna uppgradering.
Har du frågor är du välkommen att kontakta mig.

Madeleine Lewander, ansvarig webb och bild

Ett exempel på hur Jägareförbundets nya landningssida på ett ungefär 
kommer att se ut. 

miljonrullningen ur
viltvårdSfonden är över

Från och med i år utnyttjas inte 
längre Viltvårdsfonden som 
tillfällig kassakista när polisens 
kostnader för trafikeftersök 
ska regleras. En ändring i Tra-
fikverkets regleringsbrev gör att 
Polismyndigheten kan rekvirera 
medel direkt från verket istället 
för att gå omvägen via fonden.

I april 2014 avslöjade Svensk 
Jakt hur Viltvårdsfonden finan-
sierade polisens kostnader för 
trafikeftersök. Då hade samman-
lagt 63 miljoner kronor för åren 
2010–2013 gått till eftersök, utan 
att några pengar betalats till- 
baka till fonden. Och det var 
långt ifrån klart att så skulle ske.
Upprördheten bland jägarna 
blev stor, och Jägareförbundet 
kritiserade konstruktionen. 
Varför skulle jägarna med sin 
viltvårdsavgift betala för ett 
samhällsintresse som att leta 
upp och förkorta lidandet för 
statens vilt?

På Kammarkollegiet, som admi-
nistrerar Viltvårdsfonden, hade 
man inte fått kännedom om att 
de i sin tur skulle rekvirera mot-
svarande summa från Trafikver-
ket. När återbetalningarna väl 
kom igång efter att Svensk Jakt 
uppmärksammat saken, blev 
det eftersläpningar som innebar 
att det tog lång tid innan jägar-
nas pengar var tillbaka där de 
hörde hemma. Men nu ska alla 
skulder vara reglerade

Jan Henricson,Svensk Jakt


