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UTEMÄSSAN I LAPPLAND
BLI EN JAKTCOACH!
MÖTE MED EU-KOMMISSIONÄR
JÄGARNAS NATURVÅRD GER RESULTAT
MEDLEMSKORTEN FÖRSENADE

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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FRAMGÅNGAR OCH VILA
Det var inte länge sedan vi lyssnade till
Den blomstertid nu kommer. Nu har midsommarhelgen passerats. Tiden rusar.
Och innan vi har reflekterat färdigt är vi i
augusti och den skördetid nu kommer. Det
finns hopp och längtan, både till semester
och kommande jaktsäsong.
I förra veckan höll vi personaldagar på Marholmen i undersköna Roslagen. Ett intensivt och roligt dygn där vi fick en
första riktig kontakt med beslutet från stämman i Kiruna.
Jakten på framtiden 2024 kommer att innebära flera positiva förändringar framöver. Vi ska sätta medlemmen ännu
tydligare i fokus samtidigt som står fast i vår värdegrund
och starka tradition av kunskap.
Det kommer att bli en kul resa, kanske jobbig ibland när
vi ska prioritera, men jag är övertygad om att när vi kommer fram och når målet är det ett starkare och ännu bättre
Jägareförbund vi har med oss.
Även om man inte ska skryta är det också läge att summera
jaktåret som gått. Förbundet kan notera ett antal viktiga
framgångar som förbättrar jakten i Sverige. Vi har fått igenom att vi framöver kan ha fler skott i halvautomater under
björnjakten. En viktig säkerhetsfråga. Funktionshindrade
jägare får det lite enklare med tillstånden framöver, även
om det finns mer att göra. Vi kommer sannolikt att kunna
jaga säl i Sveriges ekonomiska zon framöver.

Vapendirektivet som oroat många av oss ser idag ut att bli
fullt hanterbart och vi fick igenom att licenser för ljuddämpare slopas. Likaså försvinner kraven på tillstånd för att
sätta upp åtelkameror senare i sommar.
Kanske hinner regeringen också skapa förutsättningar för
jägarna att sälja vildsvinskött vidare till konsumenter och
företag som vi och LRF föreslagit.
Vi har under det gångna jaktåret ökat och fördjupat samverkan med andra organisationer. Under våren tydliggjorde vi tillsammans med skogsnäringen vårt viktiga
”handslag” under flera möten runt om i landet. Vi samverkar även mer med LRF. När vi lyckas etablera samarbeten
blir vi starkare.
Men vi är inte riktigt sommarfärdiga än. Några av oss kommer jobba hårt i Almedalen. Eftersom det är valår är det
extra viktigt att politikerna vet vad Jägareförbundet vill.
Jag vill också ta tillfället i akt önska våra nya medarbetare
varmt välkomna till Svenska Jägareförbundet. Ni tillför
ny kompetens, engagemang och bidrar till utveckling av
förbundet.
Jaktåret 2017/2018 närmar sig snabbt slutet. Jag vill därför
rikta ett stort tack till både personal och förtroendevalda
för ert fantastiska arbete det gångna jaktåret.
Ha en skön sommar!

Bo Sköld, generalsekreterare
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PERSONALEN SIKTADE MOT FRAMTIDEN
Under två dagar samlades all personal
inom Jägareförbundet på Marholmen
utanför Norrtälje. Syftet var att träffas,
utbyta erfarenheter, få information och
börja arbeta med införandet av de nya
strategiska målen.

viltförvaltningsorganisation med medlemmar till en medlemsorganisation som arbetar för världens bästa jakt utan
att ge avkall på kunskap. Detaljerna kring hur denna utveckling kommer ske är naturligtvis inte klara än. Men att
ett tydligare medlemsfokus ska prägla organisationen i allt
den gör är uppenbart. Därför fick personalen jobba med
målbilden och fundera på hur den påverkar förbundet
– i stort och smått.

En gång om året samlas all personal. Det är ett viktigt möte
som är fyllt av information och arbetsuppgifter. Årets personalmöte var inget undantag.

– Många bra saker kom upp. Men den tydligaste signalen
var att personalen tyckte att målen kändes rätt. Det finns
en framåtanda och positiv inställning till att tag i de arbetsuppgifter som de nya strategiska målen för med sig. Och
detta känns mycket roligt. Personalen är viktiga ambassadörer och inspiratörer. Lyckas vi få huvuddelen av Jägareförbundet att gå åt samma håll blir förbundet urstarkt.

– Eftersom vi fått nya strategiska mål behöver vi diskutera
dessa. Vad innebär dessa för mig, min arbetsgrupp, personalen i stort och för hela organisationen? Genom att lägga
stor del av tiden till att diskutera målen fångar ledningen
upp personalens tankar och idéer. Dessa är viktiga inspel
till kommande beslut, säger generalsekreteraren Bo Sköld.
Bo Sköld är tydlig med att målen innebär förändringar.
– Beslutet från årsstämman är tydligt. Förbundet ska utvecklas digitalt och kommunikativt men mest av allt ska
vi satsa på medlemsutveckling. Vi ska gå från att vara en

MÅLBILD 2024

Nu kommer förbundet att jobba vidare med de strategiska
målen som börjar gälla 2019.
– Vi ska växa och vi ska främja en av världens bästa jaktländer nu och för framtida generationer. Denna resa kommer att bli både rolig och utmanande. Men vi kommer
lyckas. För när Jägareförbundet bestämt sig går det inte att
stoppa oss, säger Bo Sköld.
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ÖVERLÄGSEN
SEGRARE
I SM I JAKT
Många försökte och det var jämnt
mellan de efterföljande men åt Johan
Andersson från naturbruksgymnasiet
i Osby fanns inget att göra. Han vann
överlägset när SM i jakt avgjordes under Swedish Game Fair på Tullgarn.

SJU SKOLOR PÅ PLATS

POLITIKER GAV POSITIVA
BESKED PÅ TULLGARNMÄSSAN
På Tullgarnmässan den 25-27 maj fick Jägareförbundet
ett antal positiva besked. Fler skott i halvautomater
och jaktvänlig inriktning från de politiska partierna.
Generalsekreterare Bo Sköld är nöjd med beskeden Jägareförbundet fick
under första Tullgarndagen. Först meddelade landsbygdsminister Sven-Erik
Bucht att regeringen avser att ändra reglerna för hur många skott en halvautomat kan laddas med vid björnjakt. Tidigare år har det bara varit tillåtet
med tre skott i magasinet men nu blir det okej att ladda med fem.
– Vi har arbetat med denna fråga i många år. Därför är det mycket glädjande
att regeringen nu kommer att ändra reglerna, säger Bo Sköld som menar att
det är självklart att en halvautomat ska få laddas med fler skott än tre.

POSITIV INSTÄLLNING

Under politikerdebatten kom också positiva besked. Alla partier som närvarande hade exempelvis en positiv inställning till Jakt- och viltvårdsuppdraget. På en rak fråga om de kunde tänka sig fleråriga beslut, svarade alla ja.
– Detta är positivt ur många perspektiv. Svenska Jägareförbundet har haft
uppdraget i 80 år. Att politikerna ser vilka vinster som kommit ur denna
långsiktighet är glädjande. Vi har levererat jakt-, viltvårds- och samhällsnytta
under många år och kommer förhoppningsvis att göra det i många år framöver, säger Bo Sköld.

– Tävlingen är viktig för alla inblandade vilket inte minst prisbordet
skvallrar om och att den nu för andra
året avgjordes på en stor jakt- och
fiskemässa gör det hela än mer intressant. Publiken och sponsorerna finns
på plats och bidrar till ökad spänning
bland de tävlande eleverna, säger
Anders Fredriksson, ungdomsansvarig
på Jägareförbundet Mitt.
Tävlingen är ett samarrangemang
mellan Jägareförbundet och naturbruksskolorna. Tävlingen som avgjordes i högsommarvärme satte de
sju skolornas 17 deltagande elever på
hårda prov. Bland grenarna återfanns
skytte, avståndsbedömning, styckning
och fyrhjulingskörning.

VÄRDESÄTTER KUNSKAP

– Bortsett från årets vinnare som stod
i en klass för sig, var det jämt i toppen
in det sista, säger Anders Fredriksson.
I lagtävlingen var det länge ovisst om
Öknaskolan eller Forshagaakademin
skulle vinna, men när alla resultat var
sammanräknade hade den sistnämnda fått ihop flest poäng. Jag ser ett
stort värde i att vi genomför den här
tävlingen. Vi visar att vi värdesätter
ungdomarnas kunskap och deras vilja
att bli morgondagens jaktambassadörer, säger Anders Fredriksson.

Jan Henricson, Svensk Jakt

HOPP FÖR FRAMTIDEN

Även i andra jaktpolitiska frågor kom besked som Jägareförbundet efterlyst.
Det gäller synen på viltförvaltningsdelegationernas roll och sammansättning
samt att såväl skarv som säl behöver förvaltas aktivt.
– Valrörelsen är igång och det är tydligt att politikerna ser behov av att fortsätta utveckla viltförvaltningen och att de är ganska eniga i det. Det tycker
jag ger stort hopp för framtiden och man blir riktigt stolt som jägare, säger
Bo Sköld.
Läs också artiklarna Lättnader för björnjägare med halvautomat och Politiker förvånansvärt eniga på Tullgarn på Svensk jakt.

Johan Andersson, Osby, vann den individuella
tävlingen. Foto: Josefina Höglin
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ENKLARE JAKT
FÖR FUNKTIONSNEDSATTA

VILTKAMEROR
– SÅ SÄGER
NYA LAGEN

Den 24 maj klubbade regeringen igenom en förändring av
jaktförordningen, som kommer att göra det enklare för
jägare med funktionsnedsättning att jaga samma vilt som
sina jaktkamrater. Detta är en
av de saker Jägareförbundet
jobbat för i många år.

Nya och enklare regler för viltkameror
har varit kända och efterlängtade.
Med den nya kamerabevakningslag
som i delar började att gälla den 25
maj är viltkameror i privat verksamhet
inte längre tillståndspliktiga. Den som
vill sätta upp en viltkamera måste följa
GDPR med ett omfattande regelverk,
där en av de rättsliga grunderna för
kameraövervakning är att den bara
ska användas när övervakningsintresset väger tyngre än det allmänna
integritetsintresset.

En jägare med funktionsnedsättning som nyttjar motorfordon vid jakt måste
söka dispens hos länsstyrelsen. För att komma till rätta med denna diskriminering har regeringen nu fattat beslut om en ändring i jaktförordningen.

VIKTIG PRINCIPIELL MARKERING

– Det är bra att regeringen nu tar ett första steg att minska diskrimineringen
av jägare med funktionsnedsättning, säger Rikard Södergren, ansvarig för
tillgänglighetsfrågor på Jägareförbundet.
– Detta är en viktig principiell markering av regeringen. De flesta länsstyrelserna har lämnat dispenser. Så i praktiken har det fungerat ganska bra, förutom i de nordligaste länen där man inte lämnat dispenser i samma utsträckning. Att människor med ett handikapp måste göra mer än andra jägare för
att få jaga samma viltarter är diskriminerande, säger Rikard Södergren.

FLER REGLER BEHÖVER ÄNDRAS

– Tyvärr finns det fler diskriminerande regler som måste ändras. Bland annat
måste en jägare, som behöver en fyrhjuling för att kunna jaga, söka tillstånd
hos alla länsstyrelser där jakten ska bedrivas. Blir jag inbjuden till jakt i ett
annat län än det jag bor i, måste jag först söka och få tillstånd.
För att slippa dessa tillstånd behövs en ändring av terrängkörningslagen.
– Det finns en pågående utredning som ska titta på detta. Så vi har gott hopp
om att vi kommer få ordning på detta också, tyvärr tar allt sånt här lång tid,
men vi kämpar vidare, säger Rikard Södergren.

VÄLKOMMEN UTREDNING
OM MÖRKERSIKTEN
Den 8 juni gick regeringen ut med en remiss om ändringar i jaktförordningen.
Man vill att det ska bli tillåtet att använda bildförstärkare, termiska sikten och
rörlig belysning vid jakt efter vildsvin i mörker.
– Vi välkomnar detta. Det finns behov av en översyn. Förr oss finns ett antal
kriterier som måste uppfyllas för att vi ska tillstyrka ändringen. I grunden
handlar det om etik och säkerhet i jakten. Så frågan handlar inte bara om att
få effektivitet i vildsvinsförvaltningen. Förbundet kommer nu att ta ställning
till remissen efter att ha förankrat frågan internt, säger generalsekreterare Bo
Sköld och tillägger att det absolut vikigaste för att effektivisera vildsvinsförvaltningen är att jägarna kan få avsättning för det klimatsmarta viltköttet.
Därför ser förbundet fram emot ett förslag från regeringen om småskalig
försäljning av vildsvinskött.

FRIHET UNDER ANSVAR

Tillståndsplikten slopas, och istället
blir det frihet under strikt ansvar.
– Om du exempelvis sätter en kamera
djupt inne i skogen där få människor
rör sig så är det troligtvis ok, men om
du sätter den vid ett motionsspår där
många människor kan bli fotograferade så är det inte lika säkert att det är
lagligt, säger Maria Johansson, biträdande förbundsjurist i Svenska Jägareförbundet.

INGEN PRAXIS

Användaren måste själv göra en bedömning, och någon tydlig praxis
finns inte. Den nya lagen har inte
prövats rättsligt. Datainspektionen ger
på sin hemsida råd och vägledning om
vad som gäller. Bland annat måste den
som sätter upp en kamera också sätta
upp kontaktinformation med namn,
telefonnummer, mejladress samt ändamålet med övervakningen.

ÖVERVAKA HUNDGÅRDEN

– Det är omfattande regler, där Jägareförbundet i sina remissvar försökte
få bort kravet på namn i kontaktuppgifterna. Vi tycker att det hade varit
bättre att använda jägar-id för att
skydda jägares identitet, säger Maria
Johansson.
Sedan tidigare är det också tillåtet
att övervaka garaget, hundgården,
jaktstugan eller båthuset. Så länge
övervakningen sker på privat område
där allmänheten inte har tillträde och
du som övervakar gör det som privatperson så är det fritt fram och där
behöver du inte följa GDPR.

Boo Westlund, Svensk Jakt

NYHETSBREV 70 2018 06 29

VARGFÖRVALTNINGENS
SISTA DÖDSRYCK
Naturvårdsverkets beslut att stoppa vinterns vargjakt gör
att vi nu kanske ser vargförvaltningens sista dödsryck.
Konsekvenserna kommer dock slå hårdast mot vargen.
För saknas det legala möjligheter att förvalta rovdjuret
kommer tyvärr mörka krafter att hitta andra sätt.
Grunden i ett rättssamhälle är att staten
skapar lagar och regler som alla ska följa.
Är tilltron till samhället stor, lagar och
regler tydliga, samt att det finns förtroende för målet och verkställande myndigheter kommer människorna att följa
lagarna. Så fungerar ett rättssamhälle.

SLÄCKA ELD MED TÄNDVÄTSKA

– För att en förvaltning av ett konfliktfyllt
rovdjur som vargen ska fungera krävs
tydlighet och förutsägbarhet. Vi har varit
mycket kritiska till hur man skött vargförvaltningen under alla år. Främst för att
man från myndigheters håll inte klarar av
att beakta flera olika intressenter samtidigt. Istället för att även beakta förutsättningar för lantbruk, jakt, tamdjursägare
med flera så utgår förvaltningen helt ifrån
vargens perspektiv, säger Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson.
– Genom tydliga mål och långsiktiga beslut skapas förutsättningar för de
människor som berörs att kunna påverka både mål och inriktning på förvaltningen. Att stänga dörren för licensjakt på varg – i en tid då eventuellt illegal
jakt börjar begränsa stammens storlek – är ju som att försöka släcka en eld
med tändvätska, säger Torbjörn Larsson.

MÅSTE HA STÖD AV DE SOM DRABBAS

Oavsett vilka förvaltningsnivåer som staten satt upp för vargstammen måste
förvaltningen, ha stöd av de som drabbas, menar Jägareförbundet. Annars
får den aldrig legitimitet.
– Ett av grundkraven för att vi ska acceptera varg är att den ska jagas. Utan
jakt finns ingen acceptans hos de som drabbas. Idag är det ibland väldigt
svårt att få skyddsjakt – och när licensjakten ställs in. Vad ska de drabbade
sätta sitt hopp till, undrar Torbjörn Larsson.

KAPITALT MISSLYCKANDE

Gällande riksdagsbeslut om vargen är tydligt att koncentrationerna av varg
ska minska. Under de fem år som gått har nästan ingenting hänt.
– Det är fortfarande samma koncentrationer i de län som haft rovdjur i
många år. Det är ett kapitalt misslyckande. Myndigheterna klarar inte av att
förvalta vargen.

DET FINNS BARA ETT SÄTT

Jägareförbundet oroas av de indikationer som säger att den illegala jakten på
varg ökar.
– Misskötseln av vargförvaltningen har pågått så länge att det bara finns ett
sätt som kan återvinna förtroendet. Och det är vårt förslag om en så liten
vargstam som möjligt, med maximalt 150 individer. Vi kan inte låta byråkraters oförmåga sabotera viltförvaltningen och skapa grogrund för illegal jakt,
säger Torbjörn Larsson
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NY UTBILDNING
OM OVANLIGA
EFTERSÖK
Ansökningstiden börjar gå ut för kursen Specialsituationer eftersök, förbundets nya, smala kurs som inriktar
sig på ovanliga och extrema eftersökssituationer. Sista anmälan 30 juni.
Är du redan skicklig eftersöksjägare,
med goda förutsättningar och vill
fortsätta utvecklas? Eller känner du
någon lämplig person? Tipsa i så fall
gärna denne.
Kursen inriktar sig inte på de många
eftersöken. Det har förbundet andra
kvalificerade utbildningar som gör.
Istället inriktar sig kursen på de fåtalet
”hopplösa” situationerna, som kanske
också har inslag av ovanliga risker. På
så sätt kompletterar Specialsituationer
eftersök våra övriga utbildningar inom
eftersök.

Markus Olsson

Ansökan och mer information hittar
du HÄR.

GDPR HAR
TRÄTT I KRAFT
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft och
ersätter personuppgiftslagen. Jägareförbundet har lagt ned ett stort arbete
för att säkerställa att medlemmarnas
personuppgifter skyddas på rätt sätt.
Syftet med den nya lagstiftningen
är att skydda enskildas integritet.
För Jägareförbundet är det viktigt
att medlemmarnas personuppgifter
behandlas på ett säkert sätt. Förbundet har därför sett över och vidtagit de
åtgärder som krävs för att även fortsättningsvis behandla personuppgifter
på ett korrekt sätt.
Med anledning av den nya lagstiftningen har Jägareförbundet uppdaterat sin
personuppgiftspolicy. Har du frågor
om den nya lagstiftningen eller de
åtgärder Jägareförbundet vidtagit,
kontakta dataskyddsombud Maria
Johansson på 010-58 47 043.
Läs personuppgiftspolicyn HÄR.
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TONDÖVHETEN ÄR TOTAL
Att dra tillbaka delegationsrätten från
länsstyrelserna gällande licensjakt på
varg är ett dråpslag och direkt kontraproduktivt mot både varg och människa.
Dessutom går beslutet på tvärs mot våra
folkvaldas intentioner, skriver Svenska
Jägareförbundets generalsekreterare Bo
Sköld i en ledare.
Inför Sveriges inträde i EU utlovades att den svenska
jakten inte skulle påverkas. Ett löfte vi jägare sedan dess
haft många anledningar att ifrågasätta.
Sveriges förhållande till EU är intressant. Ofta tycks det
finnas en märklig vilja att Sverige ska vara bäst i klassen
när det gäller att införa unionens regler och lagar. För oss
jägare har det sällan eller aldrig varit till någon fördel.
Ta hanteringen av så kallade konfliktarter. Förvaltningen
av varg och skarv är högaktuella frågor och har så varit i
decennier. Ändå händer väldigt lite. Sälens exponentiella
tillväxt längs våra kuster möts med axelryckningar. Fiskenäringen larmar, sportfiskarna larmar och forskarna larmar, men inget händer.
Naturvårdsverket beslutade den 7 juni att dra tillbaka
delegationsrätten från länsstyrelserna gällande licensjakt
på varg. Ett dråpslag givetvis, ett hån mot alla som inventerat och direkt kontraproduktivt mot både varg och människa. Dessutom på tvärs mot våra folkvaldas intentioner.

Vi har skäl att vara upprörda. Sett ur ett större perspektiv
är dock frågan än mer intressant. Hur länge tror makthavarna i Bryssel och Stockholm att de kan köra över
folkopinionen? Hur många kontraproduktiva beslut kan
myndigheterna fatta innan insikten nås att den efterfrågade effekten blir den motsatta? Det gick inget vidare i
Storbritannien under Brexit-omröstningen. Hur det gick i
presidentvalet i USA 2016 vet vi alla. Är det dit vi är på väg
även i Sverige? Var finns civilkuraget att stå upp för Sverige
och för det våra folkvalda beslutat?
Svenska Jägareförbundet kämpar på alla arenor med
kunskap för den linje ni medlemmar har beslutat. Internationellt, nationellt och regionalt. Så få vargar som möjligt,
maximalt 150 frilevande vargar i Sverige. I förbundet är det
A och O att respektera och vårda viltet, men också grundläggande att inte glömma människan. Just nu finns ett stort
behov av att minska koncentrationerna av varg, för både
människans och vargens bästa.
Jag tror att vi måste tillbaka till grunden. Riksdagens beslut
säger att det är tillräckligt med mellan 170 och 270 vargar
och att koncentrationerna ska minska. Jägareförbundet
säger maximalt 150. Myndigheterna har tolkat folkviljan
som att 270 är miniminivån och har rapporter som säger
att 300 är grunden för gynnsam bevarandestatus och
antyder nu att det krävs ännu fler!
Tondövheten är total, både i Stockholm och i Bryssel. Till
gagn för vem?

Bo Sköld, generalsekreterare
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VILL TILLÅTA
SÄLJAKT I DEN
EKONOMISKA
ZONEN
Regeringen vill öka möjligheten till
jakt på säl genom att tillåta jakt i den
ekonomiska zonen. Förslaget går nu
ut på remiss. Remissvaren ska senast
vara inne den 22 oktober 2018.

FÖRVALTNING AV SÄL BEHÖVS
– Vi behöver en förutsägbar adaptiv sälförvaltning,
som löser problemet – att sälarna är för många, säger
Bo Sköld generalsekreterare på Jägareförbundet.
Två gånger har Jägareförbundet lämnat skrivelser till regeringen och begärt
licensjakt på säl. Orsaken är enkel. Sälen tål jakt och förbundet vill att jägarna
ska få möjligheten och förtroendet att förvalta även sälen. Förbundets sista
begäran resulterade i en utredning, som gjordes av Naturvårdsverket.
– Slutsatsen är att man kan införa licensjakt, säger Bo Sköld.
Men regeringen har inte beslutat i frågan. Däremot har förbundet fått stöd av
bland annat ny forskning från Stockholms Universitet, där man slår fast att
sälstammen tål en drastisk decimering, utan att stammen äventyras.

SKA FÖRVALTAS SOM ANDRA VILTARTER

– Från Jägareförbundets sida vill vi att sälen ska förvaltas på samma sätt som
andra viltarter. Men idag förvaltas sälen inte alls. Stammen får växa i storlek
oavsett om det finns tillräckligt med föda eller inte. Kriteriet för att uppnå
gynnsam bevarandestatus är för högt satt. Idag krävs det att sälstammen har
en tillväxt på sju procent, samtidigt som att späcklagret inte understiger fyra
centimeter. När sälarna blivit så många som de är idag börjar det på många
håll få stora effekter på fiskebestånd och därmed fiskenäring samt samhälle.

MÅSTE FINNAS LÅNGSIKTIGHET

Svenska Jägareförbundet anser att sälstammen och naturen skulle må bra
av en förutsägbar och adaptiv förvaltning, som utgår från stammens storlek,
fiskenäringen, allmänhetens intresse och tillgången på fisk.
– Licensjakten skulle inte ta avstamp från enskilda skadegörande individer
utan hur stammen kan förvaltas klokt och långsiktigt – från lokal till nationell
nivå och helst i samklang med andra Östersjöländer. Men för att nå dit krävs
ett nytt och förutsägbart regelverk. Det måste finnas en långsiktighet. Regler
som gäller länge. Ingen utbildar sig, köper utrustning, vapen och båtar om de
inte vet att man kan jaga i framtiden. Därtill måste man kunna jaga sälar där
de finns – inte i områden som myndigheterna tycker är okej. Ska man lyckas
sänka sälstammens storlek måste det vara enkelt att komma åt jakt.

EN RESURS, INTE ETT SKADEDJUR

– EU:s förbud mot försäljning av sälprodukter försvårar en klok förvaltning
där man tar tillvara bytet. De jägare som är villiga att satsa på säljakten måste
på längre sikt få möjlighet att sälja eller kunna ge bort bytet. Vi ser sälen som
en resurs. Tyvärr gör EU-reglerna att sälen allt mer ses som ett skadedjur. Det
tycker vi är beklagligt, säger Bo Sköld.

Naturvårdsverket har fått i uppdrag
att ta fram ett förslag som tillåter jakt
på säl i Sveriges ekonomiska zon. Området är beläget utanför vårt sjöterritorium och är egentligen inte
svenskt territorium, men Sverige har
genom internationella överenskommelser ensamrätt att tillvarata naturresurser i området. Naturvårdsverket
har bedömt att jakt är en sådan resurs.
Idag tillåts ingen jakt i den ekonomiska
zonen, där allt vilt är fredat.
Jakt i den ekonomiska zonen ska
enligt förslaget få ske efter anmälan till
jaktkortsregistret och i enlighet med
Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt på säl.

FÖRSLAG FRÅN FÖRBUNDET

Jägareförbundets riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné anser att regeringens
förslag är ett tecken på att förbundet
gör skillnad – och att den ”vanlige
medlemmen” kan påverka:
– Jag tycker det är häftigt att en motion
från en enskild medlem i Jägareförbundet nu ger förändring. Det här
förslaget var ursprungligen en motion
från en av förbundets medlemmar
som gick hela vägen till förbundsårsstämman, där den antogs – och sedan
har den gått vidare till Naturvårdsverket och nu till regeringen. Det visar att
demokratin fungerar, och att Jägareförbundet gör skillnad.

BLIR INTE SÅ MÅNGA

Daniel Ligné tror dock inte att det här
förslaget kommer att innebära särskilt
många fler fällda sälar:
– Det kommer i första hand att påverka för de jägare som jagar säl på isen i
norra delarna av Östersjön, men några
stora mängder säl handlar det inte om.

Boo Westlund, Svensk Jakt
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”JAKTHUNDAR
STRESSAR
BJÖRNAR”

BJÖRNSTAMMEN LÅNGT
ÖVER DE SATTA MÅLEN
Dalarnas björnstam ligger långt över det uppsatta förvaltningsmålet och i Gävleborgs län finns 40 procent
fler björnar än vad det enligt länsstyrelsens beslut ska
finnas. Det visar den senaste spillningsinventeringen.
I Dalarna ska det enligt länsstyrelsens viltförvaltningsdelegation få finnas
250-290 björnar. Det fanns förra hösten 453. Det är i alla fall det uppskattade
resultatet efter DNA-analyser från 751 inskickade spillningsprover.
Jägareförbundet Dalarna och dess ordförande Ulf Berg är mycket kritisk till
den björnförvaltning som bedrivits av länsstyrelsen de senaste åren.

”ETT MISSLYCKANDE”

– Efter att vi inventerade förra gången beslutades att björnstammen i Dalarna skulle minska. Nu visar den senaste inventeringen att björnarna blir
fler i länet. Vi har alltså inte ens fått skjuta tillväxten på senare år. Det är ett
misslyckande, säger Ulf Berg och uppmanar nu länsstyrelsen att ta till sig av
tidigare misslyckanden i förvaltningen samt lita på inventeringsrapporten.
– Vi kan bara inventera björn på det här sättet. Länsstyrelsen måste tro på
metoderna och fatta beslut efter vad inventeringen visat, det här är bästa
möjliga fakta som finns. Det brukar vara åtminstone livrem och hängslen när
länsstyrelsen beslutar om tilldelning på stora rovdjur, men den här inventeringen visar återigen att det inte duger när en viltstam ska förvaltas.
För att nå målet för Dalarnas björnstam krävs också en utökad björnavskjutning i grannlänet Gävleborg, menar Ulf Berg.
– Björnarna vet inte om några länsgränser. Det krävs en rejält utökad avskjutning både här i Dalarna och i Gävleborg om målen ska nås. Läs mer HÄR.

40 PROCENT FLER

I Gävleborgs län finns det alltså 40 procent fler björnar än vad det enligt länsstyrelsens beslut ska finnas.
– Det här är ett jättemisslyckande av länsstyrelsen. Nu måste de ta ansvar och
höja tilldelning rejält, säger jaktvårdskonsulent Erik Matsson.
Enligt förra höstens björnspillningsinventering berördes Gävleborgs län av
508 björnar. 289 av dem identifierades med hjälp av DNA-analys. Spillningen
samlades främst av jägare och från Gävleborg kom det in 1 325 prover.
– Det krävs en tilldelning på 50 björnar för att bara fälla tillväxten. Sedan är
frågan hur snabbt vi ska komma ner till målet men att skjuta 100 björnar i
Gävleborg i höst skulle garanterat leda till att vi närmar oss i alla fall, säger
Erik Matsson. Läs mer HÄR.

Olle Olsson, Svensk Jakt

Jakthundar stressar björnar. Så lyder
rubriken i en forskningsrapport som
nyligen publicerats av Skandinaviska
björnprojektet. Man har arbetat med
att försöka ta reda på hur björnar som
jagas av hundar egentligen mår. Bakgrunden är att i Norge får endast spetshundar användas vid björnjakt men
under senare år har trycket varit högt
för att även jakt med drivande hundar
ska tillåtas. I slutrapporten framgår
att två hundar av stövarras stressar en
jagad björn mer än om björnen jagas
av en ensam spetshund.

FÖR LITET UNDERLAG

Jägareförbundets riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné menar att forskningen baseras på ett för litet underlag
och att det krävs stora resurser för att
fånga upp alla olika variationer innan
man kan få ett säkert beslutsunderlag.
– Det man till exempel inte fångar här
är att det är skillnader på olika björnar och hundar, dagsform på hundar
som jagar, temperatur när man jagar,
annan störning som björnen utsatts
för samma dag och så vidare.
Daniel Ligné poängterar att det är två
helt olika hundtyper som har jämförts
vid försöken och menar att resultaten
som kommit fram kanske säger mer
om björnarna som jagats än om hundarna som jagat dem.
– Jag vet att de har haft svårt att få jämförbara underlag. De har under försöken haft väldigt svårt att få spetsar att
jaga små björnar, säger Daniel Ligné.
– Småbjörnarna bara springer undan
och då lägger många spetsar av och
slutar förfölja björnarna. Stövarna,
däremot, jagar ju spåret och därmed
även små björnar.

UNDERLAGET HÅLLER INTE

– Det kan säkert finnas någon länsstyrelse som anser att de med hjälp
av den här rapporten kan förbjuda
björnjakt på drivande hund. Jag tycker
inte alls att underlaget håller för det,
så då får vi i så fall ta den striden. Jag
ser inget som helst behov eller möjlighet att ändra i föreskrifterna på grund
av det här. Det blir jättekonstigt.
Läs mer HÄR.

Olle Olsson, Svensk Jakt
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TRÄFF MED
POLITIKER
I RIKSDAGEN
Jägareförbundet Stockholm och
Jägareförbundet Uppsala fortsatte
även våren 2018 sitt arbete med att
föra fram jägarnas bidrag till samhället
samt vår syn på vad som är bra och
vad som är i behov av förändring.

UTEMÄSSAN I LAPPLAND
Utemässan i Lappland, den 26-27 maj i Lycksele, fortsätter att vara en stor mötesplats för jägare och jakthundsklubbar. Under pågående mässa arrangerades
också fem hundutställningar.
Jägareförbundet Västerbotten och
Studiefrämjandet Västerbotten
samordnade sina montrar som
tidigare år. Besökarna erbjöds att
delta i flera olika tävlingar med
priser som en årsförbrukning av
hundmat och en jaktradio. 277
personer deltog med goda argument om Svenska Jägareförbundet. Mårdhundsprojektet
fanns också på plats och visade
bland annat på skillnader och
likheter mellan mårdhund och
grävling.

Henry Jakobsson, 86 år, från Umeå, visar stolt
upp sitt märke i baskern som bevis på att han
varit medlem i 65 år.

SKYTTESIMULATOR

I tältet med skyttesimulatorn fick 252 personer prova simulatorskytte med
ett riktigt kikarsikte från Swarovski. Den bästa skytten per dag har chans att
vinna kikarsiktet. Vinnaren utses efter dragning mellan alla bästa skyttar på
Jägareförbundets största mässor under sommaren. De två skyttarna från
Utemässan som gick vidare är Thomas Sandström, Nordmaling och Jonas
Zakrisson, Lycksele. I år var det ett skytte med björn, älgkalv och årsgrisar
av vildsvin som var tillåtet vilt. Poängberäkningen bygger helt på ett jägarmässigt skytte, med minuspoäng för bomskott, påskjutning och på fel vilt.

Den 23 maj mötte vi riksdagspolitiker
som sitter på mandat för Uppsala och
Stockholms län. Detta är numer ett
stående inslag i den verksamhet som
länsföreningarna genomför varje år
och det som värmde mycket, och var
uppskattat av oss som deltog vid detta
och tidigare möten, var det positiva
mottagandet och uppskattningen vi
fick för detta sätt att mötas och dryfta
viktiga frågor.
Ur ett samhällsperspektiv och för att
ge ett exempel på det demokratiska
arbetssätt Jägareförbundet har, så
pratade vi om Jägareförbundets genomgripande arbete med ”Jakten på
framtiden 1 och 2” vars mål har varit
att fånga upp allt från vad våra enskilda medlemmar och jägare vill och
tycker, till att få en förståelse för hur
vi jägare uppfattas i ett internationellt
perspektiv.
Rovdjursfrågan, småskalig försäljning
av vildsvinskött, cesium i vildsvin,
åtelkameror, utfordring, jaktetik och
mycket mer diskuterades och ventilerades vid denna träff i riksdagshuset.

Per Zakariasson

HUNDRATALS JAKTHUNDAR

HOT MOT JÄGARE
DEBATTERADES
I RIKSDAGEN

Både jägare och andra besökte montern. En besökare skrev: ”Ni presenterade er jättebra och jag tyckte om denna stund hos Jägareförbundet. Barnen
tackar för ballongen.” Det var med stolthet som de 16 funktionärerna, främst
från Lycksele, jobbade i montern.

Den 8 juni svarade Morgan Johansson
på två interpellationer från Magnus
Oscarsson (KD) och Kristina Yngwe
(C). Frågorna som riktades till ministern handlade om vad regeringen gör
för att skydda jägare och djurägare
som drabbas av hot och trakasserier
från djurrättsaktivister.
Läs mer HÄR.

Med fem hundutställningar under mässdagarna så myllrade det av jakthundar på mässområdet. Specialhundklubbarna som hade hundutställning
på Utemässan var Västerbottens Älghundklubb, Svenska Vorstehklubben
Västerbotten, Västerbottens fågelhundklubb och Västerbottens läns Stövarklubb samt Specialklubben för skällande fågelhundar.

Anja Kjellsson, jaktvårdskonsulent

Lars-Henrik Andersson, Svensk Jakt
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BLI EN
JAKTCOACH!
Är du en skicklig och erfaren jägare
med mycket kunskap om jakt och
viltvård? Vill du dela med dig?

MED SKOGSVILDREN I FOKUS
VID STUDIEBESÖK I FINLAND
Jägareförbundet ska verka för ett återinförande av den
i Sverige utdöda skogsvildrenen (motion bifallen 2014).
I Finland pågår ett bevarandeprojekt för skogsvildren
2016-2023. För att lära mer om detta gjorde representanter för förbundet ett studiebesök i Finland.
I Finland är det långsiktiga målet att skogvildrenen ska återta sitt historiska
utbredningsområde söder om renskötselområdet. Det pågående projektets
mål är att etablera två nya delpopulationer på 30-40 djur i västra Finland
genom utsättning från avelshägn. Hägnen har byggts direkt i utsättningsområdena och är så stora (31 respektive 14 hektar) att en stor del av djurens
födobehov tillgodoses. Vid projektets slut ska hägnen tas bort så att även
avelsdjuren släpps fria. De flesta avelsdjuren kommer från finska djurparker,
men några är viltfångade för att ta tillvara den vilda stammens gener.

Jägareförbundet Stockholms län
gjorde i höstas ett pilotprojekt med
Jaktcoacher för Unga Jägare och JAQT.
Det blev mycket uppskattat både hos
jaktcoacherna och adepterna. Till
hösten sätter vi igång i större skala för
utvärdering i december-januari.
Som jaktcoach tar du med en ny jägare cirka tre gånger. Ni kan jaga, spåra
med hund, passa och stycka, träna
skytte eller visa hur ett jaktlag arbetar
med jakt och viltvård. Du kanske har
ett specialintresse inom jakt och viltvård som du vill dela med dig av?
Bli den viktiga länken in i etisk och
praktisk jakt! Hör av dig till Chris
Edman på 070-588 18 08 eller jaktcoach@stockholm-jagareforbundet.se.

Chris Edman

ÅTERINVANDRADE FRÅN RYSKA KARELEN

I Finland dog skogsvildrenen ut på 1920-talet, men den återinvandrade från
ryska Karelen till östra Finland på 1950-talet. På 1980-talet etablerades en
västlig population genom utsättning. Idag finns drygt 2000 skogsvildrenar
vardera i Finland och ryska Karelen, men populationen i östra Finland har
halverats sedan 2001.

RÖDLISTAD GLOBALT

Den internationella naturvårdsunionen IUCN uppskattar att världspopulationen av vildren minskat med 40 procent de senaste 20-30 åren. Vildrenen
rödlistades därför globalt 2015. Alla vildrenar tillhör samma art, men det
finns underarter med olika levnadssätt. För världens skogsvildrenar är det
största hotet att livsmiljöerna förändrats och fragmenterats av skogsbruk
och infrastruktur samtidigt som predationstrycket förändrats. I Finland är
skogsvildrenen inte rödlistad, men klassad som nära hotad. Nästa statusutvärdering görs 2020.
Det finska projektet, Wild Forest Reindeer LIFE, drivs av Jakt- och fiskeritjänsterna. EU, finska Jord- och skogsbruksministeriet och Miljöministeriet är de
största finansiärerna men projektet får även stöd av finska jägareförbundet.
Läs mer om projektet HÄR.

Det finns många nya jägare som vill
lära sig praktiskt om jakt och viltvård,
tillvaratagande, hundar, skytte och
natur. Fler än någonsin växer upp utan
släkt eller vänner som jagar och kan ge
introduktion till etisk och praktisk jakt.
I länet har vi många mycket kunniga
jägare som haft förmånen att få växa
upp med jakt, eller haft en släkting eller vän som berättat, visat spår, växter,
djur och hur man rör sig ute i skog och
mark.

Bodil Elmhagen

DREVET GÅR
I ALMEDALEN
Hur kan politiken bidra till en bättre
viltförvaltning? Hur ser de olika partierna på framtidens jakt och viltförvaltning, rovdjursförvaltning och viltförvaltningsdelegationerna? Landets
cirka 300 000 jägare och många fler
vill ha klara besked.
Välkommen till ett jaktpolitiskt
seminarium tisdagen den 3 juli kl
10.00-11.30 i Saltboden Ödins Garveri,
Tage Cervins gata 3 i Visby. Seminariet webbsänds på Jägareförbundets
hemsida.
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JÄGARE
INFORMERADE
BETODLARE
I SKÅNE
När Skånes betodlare höll sin sommarträff på gården Valterslund fanns Jägareförbundet på plats för att informera
om viltvård i jordbrukslandskapet.

FÖRBUNDET MÖTTE
EU-KOMMISSIONÄR
Svenska Jägareförbundets arbete med att få en klok
och förutsägbar vargförvaltning fortsätter. Torsdagen
den 31 maj diskuterade Torbjörn Larsson EU:s överträdelseförfarande mot Sverige med EU:s handelskommissionär Jyrki Katainen.
Det är inte någon hemlighet att Svenska Jägareförbundet inte är nöjt med
hur vargförvaltningen fungerar i Sverige. Att EU har ett öppet överträdelseförfarande mot Sverige sedan åtta år underlättar inte arbetet med att få en
bra förvaltning på plats.
– Jag och generalsekreteraren för Finlands Jägareförbund träffade tillsammans med FACE EU-kommissionären Jyrki Katainen. Vi beskrev vilka effekter
EU-processen får i våra respektive länder, säger Torbjörn Larsson.

Utöver ekonomi i jordbruket, växtnäringsstrategi och ogräskontroll har
fältvilt i fokus fått en alldeles egen
programpunkt under betodlarnas
sommarmöte. Jaktvårdskonsulent
Fredrik Jönsson och viltmästaren
Poul-Erik Jensen på Agrojakt berättade
om viltvård i odlingslandskapet med
fokus på fältvilt.
– I vår framställning utgår vi från
foldern Fältvilt i fokus, de fem faktorerna. Jag tycker att intresset för vad vi
har att säga är stort, och förhoppningen är att odlarna ska göra insatser för
att gynna viltet. Det är ju de som har
resurserna, säger Fredrik Jönsson.

Jan Henricson, Svensk Jakt

FÖRTROENDET HAR FÖRSVUNNIT

Under mötet berättade Torbjörn om hur förtroendet har försvunnit för
förvaltningen och att vargproblematiken måste lösas så snabbt det bara går,
samt påtalade att överträdelseförfarandet borde läggas ned.
– Jag var också mycket tydligt med att EU-kommissionen måste acceptera
olikheter i ländernas sätt att hantera vargarna. Vi har olika traditioner, kulturer och sätt att leva. Ska man minska konflikter mellan vargar och människor
måste man ta hänsyn till och acceptera de nationella olikheterna, säger
Torbjörn Larsson.

UTMÄRKELSE TILL
JÄGAREFÖRBUNDETS JURIST
De senaste två åren har Jägareförbundets jurist Ola Wälimaa arbetat mycket
med EU:s nya vapendirektiv. Att han inte enbart koncentrerat sig på jägarnas
vapen, utan också ihärdigt argumenterat för sportskyttarnas, uppmärksammas nu av Svenska Pistolskytteskytteförbundet. Vid ett nyligen hållit möte
fick Ola Wälimaa Svenska Pistolskytteförbundets jubileumsmedalj som
tilldelas den som gjort ”betydande insatser till förbundets och det nationella
pistolskytteförbundets fromma”.

NORRBOTTENSPETSEN
I FOKUS
2017 firade norrbottenspetsen 50års jubileum som egen ras. Specialklubben för skällande fågelhundar
har gjort en minidokumentär som i
intervjuform belyser rasens historia,
händelser och framtid. Bland andra
deltar Svensk Jakts medarbetare Bernt
Karlsson.
Se dokumentären HÄR.
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JÄGARNAS NATURVÅRD
GER RESULTAT
Efter årets inventering av rödspov på Öland borde ingen längre kunna säga att predatorjakten inte har betydelse för utvecklingen. Sedan jägarna i Mörbylånga
jaktvårdskrets inledde sitt projekt för tio år sedan har
antalet häckande par mer än fördubblats.
Magnus Johansson som leder projektet Utökad predatorjakt är stolt.
– Ölandsjägarna gör ett stort arbete för att gynna vadarfåglarna, samt många
andra arter. Jag menar att årets inventering visar att inte ens de mest hängivna jaktmotståndarna längre kan blunda för att jakten har en stor positiv
betydelse för rödspovens återhämtning, säger Magnus Johansson.
Han ser naturvården som ett pussel med tre bitar där tillgången på vatten,
skydd och predatorjakt alla har lika stor betydelse. Om en bit saknas minskar
bestånden av vadare, av vilka rödspoven är signalarten.
– Jag är också tämligen övertygad om att nya häckningar i Östergötland och
Skåne är resultatet av att beståndet på Öland ökar, säger Magnus Johansson.

HÅLLER PÅ ATT VÄNDA
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SVA VILL HA
HJÄLP MED
FÄSTINGAR
Statens veterinärmedicinska anstalt,
SVA, vill ha hjälp med att samla in
fästingar från norr om Dalälven och
norrut. Alla fästingar som skickas in
till SVA kommer att artbestämmas och
därefter analyseras för att undersöka
vilka smittor de bär på.
Fästingen förpackas i väl försluten
plastpåse, i folie, eller i ett rör eller
burk med lock. Fästingen får vara
levande eller död och flera exemplar
kan skickas i samma behållare. Först
ska man dock fylla i ett formulär på
SVA:s hemsida med olika uppgifter om
sitt fynd. Insamlingen pågår till den
sista oktober.

Arterna som jagas inom predatorkontrollprojektet är korp, kaja, kråka, skata,
gråtrut, räv, mård, mink och grävling. Magnus Johansson menar att synen på
jakt som en viktig del av naturvården håller på att vända. Han märker det vid
sina kontakter med myndigheter, organisationer och enskilda naturvårdare.
Hela ökningen av rödspov har skett på sydöstra delen av ön, där den utökade
predatorjakten bedrivs. Förhoppningen är nu att även jägarna på den norra
delen ska sätta igång.

PROJEKTTIDEN LÖPER UT

Projekttiden för den utökade predatorkontrollen löper ut i februari 2019.
Mörbylånga jaktvårdskrets har lagt fram ett förslag till länsstyrelsen om hur
det ska kunna fortsätta.
– Så nu ligger det på länsstyrelsens bord. Att jakten fortsätter är avgörande
för vadarnas framtid på Öland. Alla jägare vet att predatorjakt måste vara uthållig över tiden. Om vi inte jagar kommer det att gå snabbt utför för arterna
vi vill gynna, säger Magnus Johansson.
Läs mer HÄR.

Jan Henricson, Svensk Jakt

SJUKDOMAR HOS VILDA DJUR
547 stora rovdjur undersöktes av Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA,
under 2017. Totalt undersöktes under året 310 björnar, 158 lodjur och 62 vargar. Dessutom fem varghybrider. 113 uttrar, 97 älgar och mindre antal av en
mängd andra djurslag testades också. Ingen älg eller något annat hjortdjur
hade den fruktade sjukdomen CWD. Bland de undersökta fåglarna toppar
havsörn med 93 stycken, varav sju hade dött av fågelinfluensa.

TRIKINER OCH SKABB

Sju trikinpositiva prov från vildsvin redovisas i SVA:s rapport, totalt 20 stycken under femårsperioden 2013–2017. Ingen skjuten björn hade trikiner förra
året, däremot en varg och fyra lodjur. Skabb förekommer hos lodjur i större
utsträckning än man tidigare trott. Under 2017 hade nio undersökta lodjur
rävskabb eller antikroppar mot skabb.Om varg skriver SVA att hälsoläget
i populationen generellt är bra, men rävskabb förekom förra året hos sju
undersökta individer.

Marie Gadolin, Svensk Jakt

SERIESTART:
JAKTPOLITISK
DEBATT
Den 9 september är det val till Sveriges
riksdag. Under sommaren publicerar
Svensk Jakt en serie om åtta debattartiklar, skrivna av riksdagspartiernas
jaktpolitiska talespersoner. Med start
27 juni publicerar vi varje onsdag en
ny jaktpolitisk debattartikel.
Svensk Jakts inbjudan var enkel:
Vad vill ert parti göra i jaktpolitiska
frågor? Vilka frågor ser ni som viktigast att ta sig an på det jaktpolitiska
området under de kommande åren?
Debattartiklarna skrevs och lämnades till Svensk Jakt i månadsskiftet
maj–juni. Ordningen för publicering av
artiklarna har därefter lottats, först ut
blev Magnus Oscarsson från Kristdemokraterna.
Läs debatten HÄR.
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TRACKER NY
SAMARBETSPARTNER
Alla medlemmar i Svenska Jägareförbundet har förmånligare pris på
Trackers senaste hundpejl, Tracker
SUPRA. Som medlem får du 1 000 kronor rabatt och betalar 5 495 kronor.
Dessutom får du 100 kronor rabatt
på årsavgiften och betalar endast 645
kronor/år för Tracker Hunter 4-licens.
Alla återförsäljare hittar du HÄR.
Helena Schnackenburg, marknadsansvarig

MEDLEMSKORTEN FÖRSENADE
Det är många av våra medlemmar som väntar på sina medlemskort. Tyvärr
är de försenade på grund av en trasig maskin hos vårt tryckeri. Så snart
maskinen är lagad börjar de trycka våra medlemskort och vi beräknar att de
når medlemmarna under första halvan av juli. Håll alltså ut ett litet tag till!

NYA GIVEAWAYS OCH SKÖNA
TRÖJOR I WEBBUTIKEN

BILLIGT
TRIKINTEST

I webbutiken hittar du användbara saker att dela ut på sommarens mässor
och andra aktiviteter. Det finns ballonger och tatueringar till alla med barnasinnet i behåll, hattband och olika kepsar, med örnen förstås. Du beställer
dem enkelt i webbutiken, jagareforbundet.se/butik

Som medlem i Jägareförbundet köper
du trikintestkit för bara 110 kronor
på kollamasken.nu. Kom bara ihåg att
använda koden SJF när du beställer.
Passa också på att kolla masken på
dina hundar när du ändå är igång
Du får även 10 procent rabatt på
kollamasken häst, smådjur och får
& get. Genom att regelbundet göra
träckprovsanalyser och avmaska rätt
får du friskare och starkare djur. Då är
rabattkoden SJFÖ.

I butiken hittar du också en skön tröja med Jägareförbundets logotyp på.
Finns till herr och dam i vinrött och buteljgrönt (289 kronor för privatperson
och 210 kr för län/krets/kontor) och i grått i barnstorlekar (279 kronor för
privatperson). Med örnen, förstås.

Helena Schnackenburg, marknadsansvarig

SKJUTLEDARUTBILDNING
I STOCKHOLMS LÄN
Måndag 11 juni genomfördes en skjutledarutbildning i klubbhuset på Rosersbergs jaktskytteklubb. Lars Björk, skytteansvarig jaktvårdskonsulent, höll
i utbildningen och gick igenom det viktigaste som en skjutledare på en
jaktskyttebana behöver känna till.
Utbildningen var välbesök och cirka 50 personer lyssnade på vad Lars hade
att säga. Alla länets nio jaktskyttebanor som är anslutna till Jägareförbundet
Stockholm hade deltagare med på utbildningen. Efter utbildningen genomförde Jägareförbundet Stockholm ett möte med företrädare för styrelserna
i respektive jaktskytteförening. Bland annat diskuterades frågan om att öka
dialogen mellan länsföreningen och jaktskyttebanorna.

Henrik Falk, Jaktvårdskonsulent

Helena Schnackenburg, marknadsansvarig

MATERIAL TILL
NYHETSBREVET
Det interna nyhetsbrevet
gör uppehåll under juli och
är tillbaka sista fredagen
i augusti. Skicka text och
bilder till Malou Kjellsson
på malouk@telia.com.

