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JÄGAREFÖRBUNDET 
FÖRSVARAR BÅGJAKTEN

GE DINA ÄPPLEN
TILL ÄLGARNA!

FÄLTVILT I FOKUS
PÅ GOTLAND

Svenska Jägareförbundet anser att principerna 
bakom jaktbeslut ska vara faktabaserade. Därför är 
det viktigt att kämpa för bågjakt även i Sverige. All 
fakta pekar på att bågjakt är lika effektiv som andra 
jaktformer. Förbundet har försvarat jaktformen både 
i Sveriges Radio P1 och som en replik i Aftonbladet 
debatt. LÄS MER SID 7

Den torra sommaren har gjort att betet för de vilda 
djuren är sämre än vanligt. Särskilt älgarna, som vill 
ha kalla och blöta somrar, är i dålig kondition. Men vi 
människor kan hjälpa till. Äpplen innehåller mycket 
energi och vatten och kan nästan liknas vid energi-
dryck för älgen. Har du frukt som du inte behöver 
själv så se till att den kommer ut i skogen. LÄS MER SID 3

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET är en folkrörelse med cirka 155 000 medlemmar. Förbundet bildades 1830 i syfte att rädda viltstammarna, samt att främja en lång-
siktigt 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.

Den 26 juli anordnade Jägareförbundet Gotland 
ett fältviltsseminarium på temat biologisk mång-
fald i odlingslandskapet - med rapphönan som 
indikator. Dagen var uppdelad med teori på för-
middagen och besök hos två demogårdar på efter-
middagen. Båda gårdarna har sått kantzoner, med 
en fröblandning anpassad för att bli en gynnsam 
kycklingbiotop för rapphöns. LÄS MER SID 10
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EFTER VÄRMEN
KOMMER JAKTEN
Sommaren har präglats av värme och torka. Nu har 
jaktsäsongen börjat och många undrar, vad betyder 
torkan för jakten?

Läs kommunikationschef Magnus Rydholm på Jägarbloggen HÄR så får du 
kanske några svar. Han skriver bland annat:

”Det finns inga enkla svar som gäller för hela Sverige. För fodersituationen 
ser annorlunda ut beroende på markens beskaffenhet, sammansättning och 
regnmängd. Under den extremt torra sommaren har ett område (en mil från 
mina jaktmarker) fått betydligt mer åskskurar än hos mig. Där är vallarna 
gröna och i skogen finns relativt gott om örter. Så ser det inte ut på mina jakt-
marker. Förutsättningarna kan alltså se väldigt olika ut, trots små avstånd. 
Därför ska vi inte generalisera över större områden utan förvalta viltet lokalt. 
Precis som vi alltid gör.

Låt mig slå fast en sak. Försiktighet – för mig – handlar inte om att sluta jaga 
eller låta bli att fälla djur. Istället ska man reflektera över hur stammen ser 
ut lokalt. Är man orolig för stammen kan minska bör man inte skjuta pro-
duktiva hondjur. Är man orolig för att många kalvar och kid ska svälta ihjäl
i vinter bör jakten under hösten inriktas på unga djur. Detta är två enkla tips 
inför jaktsäsongen.

Förbundet jobbar just nu med frågan och försöker samla in fakta. Men situ-
ationen är lite knepig och det kommer ta tid för att få koll på kunskapsläget. 
Inventeringar och observationer bör därför rapporteras vidare. En sak är 
dock klarlagd. Torkan är ingen katastrof för jakten. Visst, den kommer på-
verkas, men det är ingen katastrof.  Detta är en viktig information som bör 
spridas till dem som undrar.”

NYTT INITIATIV 
FÖR ATT 
FÖRBÄTTRA 
FÖRVALTNINGEN 
AV VARG
Att medlemmarna i Jägare-
förbundet inte är nöjda 
med vargförvaltningen är 
tydligt. Därför jobbar för-
bundet på alla fronter med 
frågan.

I början av juli skrev Torbjörn Larsson, 
ordförande i Svenska Jägareförbundet, 
en debattartikel som riktades till 
EU-kommissionen tillsammans med 
EU-parlamentarikern Karl-Heinz Flo-
rens och Hartwig Fischer, ordföranden 
för Tyska Jägarfederationen.

– För att nå fram till EU-kommissionen 
behövs samarbeten, allianser och 
gemensamma utspel. Därför är den 
debattartikel vi skrev riktigt intressant, 
berättar Torbjörn Larsson.

Ordföranden i parlamentets Inter-
grupp för biologisk mångfald, jakt och 
landsbygdsfrågor, Karl-Heinz Florenz, 
ordföranden för den Tyska Jägarfede-
rationen Hartwig Fischer och Torbjörn 
Larsson i sin roll som ordförande för 
Nordisk Jägarsamverkan skrev debatt-
artikeln för att få EU-kommissionen 
att se mer flexibelt och pragmatiskt på 
vargförvaltningen.

– Det är spännande att delar av cen-
trala Europa börjar uppleva samma 
problem som vi har med vargen. Det 
skapar utrymme och möjligheter att 
trycka på i frågan. Och det gör vi nu.
Debattartikeln är adresserad till kom-
missionen och publicerades i Bryssel.
– I artikeln påtalar vi också orimlighe-
ten i att kommissionen driver pro-
cesser mot både Sverige och Finland 
gällande vargen. Detta låser fast varg-
förvaltningen. Få länder vågar förvalta 
vargen trots att all forskning påtalar 
att man måste göra detta för att skapa 
acceptans hos de som drabbas.

Läs hela debattartikeln HÄR.

UPPTÄCK DET VILDA LIVET 
VISAS PÅ NATURUM LAPONIA
Utställningen Upptäck det vilda livet, som har tagits fram av Jägareförbundet, 
har visats på Naturum i Kronoberg under sommaren och har varit mycket 
uppskattad bland barnen. Nu sätts utställningen upp på Naturum Laponia 
och visas där under september månad.

Christina Nilson-Dag, informationsansvarig

https://blogg.jagareforbundet.se/2018/08/16/efter-varmen-kommer-jakten/
https://jagareforbundet.se/aktuellt/forbundsnyheter/2018/07/nytt-initiativ-for-att-forbattra-vargforvaltningen/
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CWD-ÖVERVAKNING AV ÄLG, 
RÅDJUR OCH KRON 2018-2020
Nu inleder Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA)  
ett EU-finansierat övervakningsprogram för CWD. 
Jägarkåren kan spela en viktig roll för hjortviltets 
framtida hälsa genom att rapportera in fallvilt, särskilt 
avmagrade djur med symptom på hjärnskador.

Inom ramen för EU:s över-
vakning ska det tas prover av 
2 750 vilda hjortdjur av älg, 
rådjur och kronhjort över 
hela Sverige. I första hand 
ska prover tas på fallvilt, 
det vill säga djur som hittas 
döda eller avlivas på grund 
av sjukdomstecken som 
skulle kunna bero på CWD: 
kraftig avmagring, tecken på 
hjärnskador, ökad törst/urine-
ring eller onormalt beteende/
oskygghet. Tecken på hjärn-
skador är exempelvis huvud-
skakningar, vinglighet, cir-
kelgång och ökad salivering. 
Prover kommer även tas på 
trafikdödade djur samt djur 
som kasserats efter ordinarie 
jakt på grund av sjukdom. 
Alla provtagna djur ska vara 
vuxna.

Dovvilt anses motståndskraf-
tig mot CWD och ingår därför 
inte i EU-övervakningen, men 
SVA är intresserat av att få in 
prover från dov om de upp-
visar sjukdomstecken som 
skulle kunna bero på CWD.

CWD är en smittsam prion-
sjukdom som infekterar 
hjortdjur och skadar djurets 
hjärna. Alla infekterade djur 
dör. Om CWD får fäste i en 

region är det förmodligen omöjligt att på sikt hindra att sjukdomen sprids i 
Skandinavien. Jägarkåren kan göra en viktig insats genom att bidra till prov-
insamlingen. 

– Jägare tillbringar mycket tid ute i naturen och har koll på sina marker. Då 
kan sjuka djur upptäckas och jägarna har kunskapen som krävs för att avli-
va dem, och att hantera hittade döda djur. Många jägare arbetar dessutom 
med trafikeftersök. Insatser från Sveriges jägarkår är därmed av avgörande 
betydelse för chansen att upptäcka en eventuell CWD-förekomst på ett tidigt 
stadium, säger Erik Ågren, chef för viltsektionen och biträdande statsveteri-
när vid SVA.

Läs mer om övervakningsprogrammet och information om CWD och om hur 
jägare kan bidra med prover HÄR.

GE ÄPPLENA 
TILL ÄLGARNA!
Den torra sommaren har 
gjort att betet för de vilda 
djuren är sämre än vanligt. 
Särskilt älgarna, som vill ha 
kalla och blöta somrar, är i 
dålig kondition.

Jägareförbundet arbetar inte bara för 
en bra och hållbar jakt, förbundet 
jobbar också för att viltet ska ha goda 
förutsättningar i naturen, vilket inne-
fattar vatten, skydd och foder.
– Vi står inför en tuff vinter för älgar 
och andra vilda djur, men det finns 
saker vi kan göra för att hjälpa, säger 
riksjaktsvårdskonsulent Daniel Ligné.

– Våra villaträdgårdar är just nu fulla 
av frukt, inte minst äpplen, som älgar-
na älskar. Äpplen innehåller mycket 
energi och vatten och kan nästan 
liknas vid energidryck för älgen. Har 
du frukt som du inte behöver själv så 
se till att den kommer ut i skogen. Kan 
du inte köra ut den själv så ta kontakt 
med jägare du känner så kan de se 
till att frukten hamnar på ett lämpligt 
ställe. Dessutom slipper du då vildsvin 
och älgar som kommer in i trädgården 
i jakt på fallfrukt.

Älgarna startar strax sin brunstperiod 
och då går det åt mycket energi. Ta 
några minuter av din tid till att samla 
ihop din frukt och kör ut den i skogen.

Gör så här:
• Prata med markägaren och kontroll-
era att du får lägga ut äpplen.
• Lägg frukten långt från hårt trafik-
erade vägar.
• Lägg inte allt i en stor hög. Sprid 
ut i mindre högar med tio meters 
mellanrum. Då få kalvarna också 
komma fram till frukten.

https://jagareforbundet.se/vilt/viltnyheter/2018/08/ny-cwd-overvakning-i-host-alg-radjur-och-kron/
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JÄGAREFÖRBUNDET BER
ALLA JÄGARE OM HJÄLP
Har sommarens torka påverkat klövviltet? Det vill 
Jägareförbundet ha svar på. Därför ber förbundet 
jägarkåren om hjälp. ”Har man inte rapporterat in fällt 
vilt och älgobs tidigare så gör det i år”, uppmanar Gö-
ran Bergqvist, klövviltsansvarig på Jägareförbundet.

Anledningen till att Jägareförbundet är extra angeläget om att få in alla 
sorters biologiska data, till exempel om slaktvikter, livmödrar och foster/gul-
kroppar, är den extremt varma och torra sommaren.
– Vi har inte erfarenhet av sådana extrema somrar och vet inte hur viltet rea-
gerar. Det är därför väldigt intressant att undersöka, säger Göran Bergqvist.
 
FÄRRE KALVAR?
Man misstänker att det kan bli lägre slaktvikter och färre älgkalvar.
– Ser vi på älgobsen att kalvproduktionen går ner leder det till att tillväxten i 
älgstammen inte blir lika stor som vanligt. Det får man i så fall ta hänsyn till i 
kommande avskjutningsplaner, säger han.
Lägre vikter betyder att älgarna blir mindre hela livet och sämre foder den 
här sommaren kan dessutom ge lägre reproduktion nästa år. Jägarna upp-
manas därför att lägga in uppgifter i Viltdata som aldrig förr. Där finns även 
instruktioner och filmer om hur man går till väga när man rapporterar.
 
INGA DRASTISKA ÅTGÄRDER
Samtidigt uppmanar Jägareförbundets riksjaktvårdskonsulent Daniel 
Ligné jägarkåren att inte ta till drastiska åtgärder i höst, till exempel i form 
av inställd jakt.
– Jaga på som vanligt, inrikta avskjutningen på kalv och inventera, samla in 
och rapportera till Jägareförbundet hur det ser ut i markerna, säger Daniel 
Ligné.
– Hjälp oss att lära så att Jägareförbundet kan ge kloka och hållbara råd nästa 
gång torkan slår till, avslutar han.

 Marie Gadolin, Svensk Jakt

LÄTT ATT LAGA 
OCH SVINGOTT 
ATT ÄTA!
En ny broschyr som heter ”Laga vild-
svin” har tagits fram. Undertiteln är 
Naturligt viltkött från skogen. Lätt att 
laga och svingott att äta! Broschyren 
”Viltkött” håller på att omarbetas och 
ska tryckas upp i ny upplaga liksom 
broschyren ”Jägare dela med sig”. Alla 
dessa viltmattrycksaker finns snart att 
beställa hos Roupez, tillsammans med 
övrigt viltköttmaterial.

Christina Nilson-Dag, informationsansvarig

VARGWEBBEN 
ÄR ÅTER IGÅNG
Tjänsten Vargwebben har återupp-
stått. Nu går det återigen att få positio-
ner från vargar i några svenska revir.
Vargar som går att få positioner från 
är inom reviren Aspafallet, Norrsjön, 
Tansen samt en invandrad varg från 
Norge på gränsen mellan Dalarna 
och Värmland. Tillkommer inom kort 
gör Flisberget och Varåa på gränsen 
till Hedmark, uppger Sveriges Lant-
bruksuniversitet. Tanken är att de 
sändarförsedda vargarna ska lämna 
en position om dagen. De visas sedan 
på den så kallade Vargwebben genom 
en ruta på 10 x 10 kilometer.

Svensk Jakt

http://www.viltdata.se/
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FRITT FRAM FÖR VILTKAMEROR
Sedan den 25 maj 2018 kan Svenska Jägareförbundet 
bocka av en viktig arbetsuppgift. Nu är det nämligen 
fritt fram för en privatperson att sätta upp en vilt-
kamera på sin jaktmark utan tillstånd.

Sätter man upp en viltkamera på en plats där allmänheten har tillträde, vil-
ket omfattar skog eftersom vi har allemansrätt, så måste man följa bestäm-
melserna i den nya kamerabevakningslagen och dataskyddsförordningen.
– Vi är nöjda med att vi slipper onödiga tillstånd och avgifter. Tyvärr finns 
det byråkrati som vi inte kommer undan. Men vi har gjort en mall som kan 
skrivas ut och använda, vilket enligt vår bedömning gör att informations-
skyldigheten fullgörs, säger Maria Johansson, biträdande förbundsjurist på 
Jägareförbundet.

VILKA REGLER GÄLLER?
I anslutning till platsen ska det finnas tydlig skyltning om att kamerabevak-
ning pågår. Enligt lagen ska också personen som sätter upp viltkameran 
informera om vid kameran identitet på den som kameraövervakar, samt 
kontaktuppgifter. Vad som är en identitet har inte prövats rättsligt. Namn 
eller jakträttshavare på fastigheten XX 1:1 kan båda anses vara en identitet. 
Kontaktuppgifter kan vara ett telefonnummer eller en anonymiserad mejl-
adress. Men det räcker inte med denna information. Övrig information 
behöver dock inte finnas vid viltkameran, utan kan finnas på en webbsida. 
Förbundet gör bedömningen att den enklaste lösningen är att man även har 
den informationen vid viltkameran. Övriga krav på information är:
• ändamål – vilket syfte man har med kamerabevakningen.
• rättslig grund, alltså vilken lag, regel eller vilket avtal som ni stödjer er på 
för att få kamerabevaka.
• hur länge ni kommer att lagra uppgifterna.
• vilka rättigheter de registrerade har, till exempel att begära att ni raderar 
deras uppgifter
• att de registrerade kan klaga hos Datainspektionen om de tycker att ni 
bryter mot lagar, regler eller avtal.

FÄRDIG MALL ATT SKRIVA UT
Eftersom det är krångligt har Jägareförbundet gjort en mall som kan skrivas 
ut och användas. Här behöver man bara fylla i identitet, kontaktuppgifter 
och om kameran tar upp ljud. Resten är ifyllt och klart. 
– Vi arbetar för att göra det så enkelt som möjligt för medlemmarna. Och vi 
hoppas att denna färdigifyllda mall gör det enklare att följa reglerna som 
gäller för viltkameror, säger Maria Johansson.
Läs mer och ladda hem blanketten HÄR.

”RIPSTAMMEN
PÅVERKAS 
INTE AV JAKT”
Jakt påverkar inte rip- 
populationen på ett mät-
bart sätt. Det säger Maria 
Hörnell-Willebrand, en av 
landets ledande ripforskare.

Ripinventeringarna startade till följd 
av riksdagsbeslutet 1993 om den ”fria 
fjälljakten”, detta för att se om den 
mer lättillgängliga fjälljakten egentli-
gen hade någon egentlig påverkan på 
ripstammarna. 

Inventeringen görs årligen och ideellt 
av jägare och de kopplas sedan ihop 
med jägarnas avskjutningsstatistik. 
Och det finns flera områden i landet 
där inventeringar av ripstammen 
påbörjades långt tidigare än riksdags-
beslutet 1993 så ripforskningen har en 
mycket stabil grund att stå på.

”DE TÄNKER FEL”
– Jakten som började 1993 har inte haft 
någon mätbar negativ effekt på rip- 
populationen, säger Maria Hörnell- 
Willebrand.

Även bland en del jägare odlas myten 
om att ripjakten har en stor betydelse 
för rippopulationens storlek.
– De tänker fel där. Det som har 
absolut störst effekt på ripstammen är 
predation av främst räv och rov-
fåglar. Riporna är markhäckande fåg-
lar och predatorerna tar en stor andel 
av äggen och kycklingarna. Man ska ha 
klart för sig att det är som en droppe i 
havet att begränsa jakten om man vill 
ha fler ripor, säger Maria Hörnell-
Willebrand.
 
VÄDRET SPELAR LITEN ROLL
– Vädret spelar en väldigt, väldigt liten 
roll. Du kan vara en hur torr och fet 
kyckling du vill men kommer det en 
räv och tar dig så är du död. Men du 
kan däremot klara dig som kyckling 
även om du är liten, blöt och mager, 
konstaterar Maria Hörnell-Willebrand.

I Svensk Jakts oktobernummer kan du 
läsa mycket, mycket mer om ripjakt, 
ripinventering och ripforskning.

Olle Olsson, Svensk Jakt

FOTO: MOSTPHOTOS

https://jagareforbundet.se/jakt/jaktnyheter/2018/08/fritt-fram-for-viltkameror/
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ENKLARE REGLER FÖR 
VILDSVINSKÖTT SKA UTREDAS
Regeringen har tillsatt en utredning som ska bringa 
klarhet i hur man kan införa småskalig försäljning av 
vildsvinskött. 

Under flera år har Svenska Jägareförbundet arbetat för att jägarna ska få sälja 
vildsvinskött. I våras lämnade förbundet in ett färdigt förslag för hur regel-
verket skulle kunna se ut tillsammans med Lantbrukarnas riksförbund.
– Eftersom det finns ett fungerande system i Tyskland, där det fälls sex gång-
er fler vildsvin än i Sverige, behöver vi inte hitta på något nytt. Det är bara att 
kopiera deras system som fungerat mycket bra. Sedan har vi utvecklat detta 
för att förstärka trikinprovtagningen och livsmedelssäkerheten, säger kom-
munikationschef Magnus Rydholm.

KLAR HÖSTEN 2019
Regeringen har tagit till sig förslaget och ger nu Livsmedelsmedelsverket i 
uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa ett system där jägarna ska 
få sälja vildsvinskött direkt till konsumenter och näringsidkare.
– Vi välkomnar detta. Utredningen ska dock inte vara klar förrän under 
hösten 2019, vilket är lite sent. För att klara av avskjutningen och minska 
skadorna på jordbruksgrödor skulle vi behöva ett färdigt system redan nu.

BEHÖVS YTTERLIGARE ÅTGÄRDER
Magnus Rydholm ser också att det behövs ytterligare åtgärder för att stim-
ulera avskjutningen.
– Efterfrågan på detta klimatsmarta kött behöver öka. Detta kommer gynna 
både jägare och vilthanteringsanläggningar. Jägareförbundet kommer där-
för att agera för att få uppdrag och projekt för att stimulera efterfrågan och 
marknadsföra viltkött. Vi tror att detta tillsammans med förändrade regler 
för småskalig försäljning är nödvändigt för att kunna öka avskjutningen av 
vildsvinen.

TÄVLING 
MED VILTKÖTT 
PÅ MENYN
Tävlingen om Årets vilt-
matrestaurang återkom-
mer i ny tappning. Svenska 
Viltmatakademin arrange-
rar tävlingen med stöd av 
Svenska Jägareförbundet. 

– Vi vill lyfta viltkött som en ekologisk, 
lokalproducerad och miljösmart rå-
vara, säger Christina Nilson-Dag, infor-
mationsansvarig på Jägareförbundet.
Nomineringen ska vara inne före den 
7 oktober och i slutet av året kommer 
vinnaren att koras. Syftet är att upp-
märksamma och uppmuntra duktiga 
restauranger och krögare som vill 
satsa på viltkött i sin meny. Den res-
taurang  som på bästa sätt använder 
viltkött för lönsamhet och utveckling i 
sin verksamhet får också priset. 

FOKUS PÅ VILDSVIN
I år ligger fokus på vildsvinsköttet.
I takt med att vildsvinsstammarna 
växer och jakten ökar kommer allt 
mer vildsvinskött ut på marknaden. 
Då måste också konsumtionen av 
vildsvinskött öka.

– Det finns ett jättestort intresse för 
matlagning och kokböcker. Människor 
äter oftare ute och lägger stor vikt vid 
sunda råvaror, där ligger viltköttet helt 
rätt. Tyvärr är det många som tvekar 
när det gäller vildsvinskött vilket är 
synd, säger Christina Nilson-Dag.

UPPMANAR ATT NOMINERA 
I juryn sitter Gert Klötzke, vinnare av 
Årets Kock och ledare av kocklands-
laget. Där sitter även Fredrik Eriksson, 
kreativ ledare för Restaurangakade-
min och även han vinnare av Årets 
Kock, tillsammans med antal personer 
från olika branschföretag. Arrangör 
är Svenska Viltmatakademin. Svenska 
Jägareförbundet stödjer utmärkelsen 
och uppmanar sina medlemmar och 
andra att nominera lämpliga restau-
ranger till Årets viltmatrestaurang.

Kontaktuppgifter för att nominera 
tävlande hittas HÄR. 

Boo Westlund, Svensk Jakt

FOTO: MOSTPHOTOS

https://svenskjakt.se/start/nyhet/tavling-med-viltkott-pa-menyn/
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NATURVÅRDSVERKET VILL 
TILLÅTA JAKT MED PILBÅGE
Naturvårdsverket vill ändra i föreskrifterna om jakt-
medel och därmed tillåta jakt med pilbåge. 

Sedan Jägareförbundets årsstämma 2017 beslutade sig att arbeta för att in-
föra bågjakt i Sverige har det gått fort. Förbundet är positivt till att Natur-
vårdsverket vill införa bågjakt, men kritisk till många delar i remissen. 
– Förslaget kommer ursprungligen från en medlem. Så medlemmarna i för-
bundet kan definitivt vara med att påverka hur jakten ser ut i Sverige. Nu ska 
vi fortsätta att jobba för att våra synpunkter beaktas av Naturvårdsverket, 
säger generalsekreterare Bo Sköld.

Svenska Jägareförbundet och Svenska Bågjägareförbundet lämnade i april 
2018 in ett utarbetat förslag för hur ett regelverk runt jakt med pilbåge skulle 
se ut har det. I det pressmeddelande som Naturvårdsverket skickade ut den 
29 juni skriver verket ”Förslaget om bågjakt innebär en begränsad möjlighet 
att jaga med pilbåge”. 
– Vi hade naturligtvis hoppats att man hade tagit ett beslut som likställer de 
moderna pilbågarna med skjutvapen och tillåtit jakt på fler viltslag. Därtill 
vill verket bara tillåta jakt med en typ av båge – compound. Det är vi kritiska 
till, säger Bo Sköld.

Naturvårdsverket vill ha in rapporter om alla avlossade jaktpilar. 
– Vi kan inte tolka detta som något annat än att verket vill införa en försöks- 
period för bågjakt. Det är inget fel i det. Men då bör det stå hur och när ver-
ket ska utvärdera försöket. 
Remissen från Naturvårdsverket innehåller även andra delar vad som avser 
jaktmedel (se artikel här bredvid). Naturvårdsverket kommer fatta beslut om 
de nya föreskrifterna under 2019.

NYA FÖRE-
SKRIFTER OM 
JAKTMEDEL 
Här är några av de föränd-
ringar som Naturvårdsverket 
föreslår i sitt förslag till nya 
föreskrifter om jaktmedel. 

- Många förändringar går utöver kra-
ven i det nya vapendirektivet från EU 
och det ser vi inte positivt på. Man gör 
heller inga ändringar i klassificerings-
systemet för kulammunition som vi 
begärt, men säger att man vill ta upp 
detta senare, säger förbundsjurist Ola 
Wälimaa.

• Myndigheten föreslår att regler om 
ett jaktvapens ursprung och utseende 
tas bort ur föreskrifterna. 
• Kolvar som kan avlägsnas utan verk-
tyg föreslås förbjudas för alla vapen 
utom manuellt repeterande kulvapen 
(dock förbud för pump- och bygel-
repeterande kulvapen) och enkel-
skotts kulvapen. Även hagel och kom-
binationsvapen.
• Förbud mot bakkappor av teleskopisk 
typ föreslås för kombinationsvapen, 
halvautomatiska kulgevär, samt pump- 
och bygelrepeterande kulvapen.
• Bygelrepeterande kulvapen föreslås 
inte få ha fäll- eller vikbar kolv.
• Bygelrepeterande hagelvapen före-
slås få en magasinsbegränsning.
• Alla hel- och halvautomatiska en-
handsvapen föreslås förbjudas för jakt 
utan övergångsbestämmelse.

• Rådjur föreslås få jagas med slugs. 
Om jägaren har klass 1 kompetens.
• Ett maximalt mått på anslagsenergi 
föreslås som bland annat  förbjuder 
vissa grövre jaktkalibrar som .416 Wby 
och .460 Wby. Syftet sägs vara att und-
vika skjutvapen som medger skjutning 
på vilt på mycket stora avstånd.
• Man förslår ett krav på minsta (1 
gram) kulvikt i klass 4.
• Gräsand, storskrak och småskrak 
föreslås införas i klass 4.
• Kommunjägare föreslås få jaga vild-
svin med kulgevär klass 2 och gås med 
klass 4.
Läs Naturvårdsverkets förslag HÄR.
Jägareförbundets remissvar lämnas in 
idag, fredag 31 augusti.

JÄGAREFÖRBUNDET
FÖRSVARAR BÅGJAKTEN 
Svenska Jägareförbundet anser att principerna bakom jaktbeslut ska vara 
faktabaserade. Därför är det viktigt att kämpa för bågjakt även i Sverige. All 
fakta pekar på att bågjakt är lika effektiv som andra jaktformer. Förbundet 
har försvarat jaktformen både i Sveriges Radio P1 och som en replik i Afton-
bladet debatt. Lyssna och läs HÄR.

FOTO: MOSTPHOTOS

https://jagareforbundet.se/jakt/skytte/skyttenyheter/2018/07/forbundet-protesterar-mot-forandringar-utover-nya-vapendirektivet/
https://jagareforbundet.se/aktuellt/opinion/debattinlagg/2018/08/jagareforbundet-forsvarar-bagjakten---med-fakta/
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SUMMERING ALMEDALEN 2018
Svenska Jägareförbundets generalsekreterare Bo Sköld 
summerar en händelserik Almedalsvecka i en film på 
youtube som är cirka tre minuter. Se den HÄR.

Under veckan arrangerade Jägareförbundet också en politkerutfrågning med 
rubriken ”Drevet går”. Bland annat fick politiker från samtliga riksdagspar-
tier svara på frågor om hur politiken kan bidra till en bättre viltförvaltning, 
hur de olika partierna ser på framtidens jakt och viltförvaltning, rovdjursför-
valtning och viltförvaltningsdelegationer. Hela politikerutfrågningen sändes 
på webben och går att se i efterhand HÄR.

AKTIVISTER STÖRDE
Till seminariet kom också en handfull aktivister. Efter en knapp halvtimme 
ställde de sig upp med plakat med jaktkritiska budskap som skymde sikten 
för de åhörare och politiker som samlats i lokalen.
– De störde utfrågningen och vägrade att sätta sig ner. Då beslutades att 
utrymma lokalen och tillkalla polis, berättar kommunikationschef Magnus 
Rydholm.
När polisen anlänt följde aktivisterna med ut ur lokalen, samtidigt blåste de i 
visselpipor. Sedan kunde politikerutfrågningen fortsätta.

NYA SVENSKAR 
BESÖKTE 
ÖSTER MALMA
Fredagen den 30 juni fick 
Öster Malma besök från 
Språkcaféet i Malmköping. 

Resan arrangerades av Språkkaféet 
Mötesplatsen i Malmköping som är ett 
gemensamt initiativ av Dunker-Lilla 
Malma församling i Svenska Kyrkan 
och Equmeniakyrkan i samverkan 
med Sensus. Det blev en heldag med 
först ett besök på Öster Malma och 
sedan vidare resa till Stendörrens 
naturrum med lunch, guidning och 
aktiviteter.

Initiativ till resan togs av Ulrika Knuts-
son som planerade och arrangerade. 
Idén dök upp i februari när under-
tecknad som representant för Jägare-
förbundet besökte Språkcaféet och 
berättade om vilda djur. Intresset var 
stort och man ville gärna komma och 
se djur och fåglar på Öster Malma.
Från början hade vi hoppats på ett 
50-tal intresserade, men det blev 
nästan 100 nya svenskar från flera 
länder, både vuxna och barn som 
dök upp. Under bussresan från Flen/
Malmköping fick deltagarna läsa om 
hjortdjuren, utdrag ur vår broschyr 
”Välkommen till naturen” och prata 
om allemansrättens frihet och be-
gränsningar. 

Framme på Öster Malma delades den 
stora gruppen upp i två, och turas om 
att få guidning i vilthägnet eller fika 
och njuta av natur och atmosfär. Nu 
finns ett stort intresse för att i mindre 
grupper gå ut i skogen och lära mer. 

Chris Edman

JÄGAREXAMEN PÅ ENGELSKA
Göteborg blir först med jägarexamen för människor 
som inte talar svenska. Studiefrämjandet och Jägare-
förbundet startar en utbildning på engelska.

Enligt Matthias Wahle, som håller i kursen, finns det ett stort intresse för 
jaktkurser på engelska. Inför kursstarten har det tagits fram ett studiemateri-
al på engelska. Kursdeltagarna kommer från Sydafrika, Storbritannien, USA, 
Indien och Belgien.
– Jakten och naturen är en stor del av livet i Sverige, säger Mattias Wahle i en 
intervju med Sveriges Radio. Han är jaktansvarig på Studiefrämjandet. Och 
det är just kärleken till naturen som lockat dem som anmält sig till kursen.
Inom jakten är den sociala biten också viktig, påpekar Mattias Wahle.
– Man träffar ju väldigt många människor inom jakten som man normalt sett 
kanske inte skulle träffa, från alla möjliga samhällsskikt och bakgrunder.

Svensk Jakt

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

https://jagareforbundet.se/aktuellt/forbundsnyheter/2018/07/summering-almedalen-2018/
https://jagareforbundet.se/aktuellt/forbundsnyheter/2018/07/drevet-gar-se-direkt-pa-webben/
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SÅ PÅVERKAS KLÖVVILTET 
AV TORKAN OCH VÄRMEN
Vårt klövvilt har aldrig tidigare utsatts för en så varm 
och torr sommar. Hur stor effekten blir återstår att se. 

Det senaste årets vädersituation är unik. Stora delar av södra och mellersta 
Sverige hade en torr sommar redan förra året. Våren var i år ovanligt sen, 
men redan i maj kom rekordvärme och torka. Och sedan fortsatte det. Vi 
har haft den varmaste sommaren sedan man började mäta temperaturerna 
för 260 år sedan. Är det helt unikt? Möjligen kan det ha varit varmare längre 
tillbaka, men dagens produktionslandskap är utdikade och därmed mycket 
torrare än tidigare. Då fanns det en mosaik av torra och fuktiga miljöer även 
under varma och torra år. 

Ju varmare det är, desto mer vatten behöver klövviltet dricka. Det är så pass 
ovanligt att klövviltet begränsas av tillgång på dricksvatten i Skandinavien att 
det i princip saknas forskning på vilka effekter tillgång till vatten har. Effek-
ten av torra och varma somrar på foderkvaliteten är däremot relativt väl-
studerad även i Skandinavien. 

FÄRRE OCH MINDRE KALVAR
Näringsinnehållet i fodret är sämre under torra somrar, och klövvilt har 
mycket begränsad förmåga att kompensera lågt energiinnehåll och smält-
barhet genom att äta mer. Efter en torr sommar har därmed hondjuren min-
dre lagrat fett, vilket gör att de har mindre resurser att satsa på reproduktio-
nen. Det gör att det föds färre och mindre kalvar året efter en torr sommar. 

Under en torr och varm försommar kommer dessutom foderkvaliteten att 
vara låg när hondjuren ska producera mjölk, och senare när kalvarna ska 
börja äta fast föda. Finns inte tillräckligt med resurser så producerar inte 
hondjuren mjölk, vilket gör att kalvarna dör. Två torra somrar i rad, vilket är 
vad vi har nu i delar av Sverige, slår därmed dubbelt mot kalvarna. 

ÖKAD DÖDLIGHET
Även vinteröverlevnaden kan påverkas. Små kalvar som överlever kommer 
att växa upp till jämförelsevis små vuxna individer, som i sin tur kommer att 
få jämförelsevis små och få avkommor. Årsklassen 2018 kommer följaktligen 
sannolikt alltid vara fåtalig och liten. Det är också rimligt att anta att vi kom-
mer att se en ökad dödlighet av exempelvis gamla djur med slitna tänder och 
att fler individer kommer drabbas av sjukdomar när det inte finns tillräckligt 
med resurser att satsa på immunförsvaret. 

Foderbristen kommer sannolikt att bestå till i vinter, då viltet kommer att 
vara i ovanligt dålig kondition. Möjligheten att stödutfodra vilt kommer 
påverkas genom brist på skördat foder. På litet längre sikt kan man dock göra 
mer. Genom att återskapa och anlägga våtmarker samt minska utdikningen 
kan man skapa tillgång till vatten, friskt foder och skugga. Samtidigt minskar 
brandrisken i skogen. 
Läs hela artikeln HÄR.

Fredrik Widemo, forskningsansvarig

HUNDFÖRBUD 
IFRÅGASÄTTS
Flera län har stoppat jakt 
och träning med hund på 
älg och vildsvin på grund 
av värmen och torkan. 
Många jägare har reagerat 
på besluten. 

Besluten som inskränker möjligheten 
till jakt och träning på älg och vildsvin 
har väckt en livlig debatt. Många jägare 
välkomnar stramare regler, andra ser 
hur myndigheter tar varje chans att 
begränsa och inskränka möjligheterna 
till jakt i allmänhet, och hundjakten i 
synnerhet.

SLÅR OFTA SNETT
– Vi har sett det här förut. Då har det 
handlat om stopp för hundanvänd-
ning på grund av snö och skare, och 
då har det funnits områden som haft 
väldigt fina jaktförhållanden inom för-
budsområdet. Den här typen av beslut 
slår ofta snett och det hade räckt med 
att peka på våra råd och riktlinjer och 
att man från myndigheternas sida litat 
på jägarnas goda omdöme, säger riks-
jaktvårdskonsulent Daniel Ligné.

Peter Ledin, regionchef i Svenska 
Jägareförbundet Norr och nationellt 
hundansvarig i förbundet, gör samma 
bedömning.
– Varje jägare i sig kan göra den be-
dömningen och här bör ingen myndig-
het gå in och utfärda förbud. Det är ett 
ansvar som jägarna tar och vi har fullt 
förtroende för att varje jägare utgår 
från såväl etiken som olika väderför-
hållanden, säger Peter Ledin.

GER MED SKADOR
Hundar används frekvent för att störa 
vildsvin som orsakar skador i spann-
mål och andra växande grödor.
– Nu kan vi inte använda hundar för att 
skrämma bort vildsvinen. Det kommer 
att ge mer skador i böndernas grödor, 
säger Daniel Ligné.

Förbuden kommer även att påverka 
jakthundklubbarnas prov- och täv-
lingsverksamhet, som är en viktig del i 
avelsverksamheten.
Läs hela artikeln HÄR.

Boo Westlund, Svensk Jakt

POSITIVA RIPINVENTERINGAR
Den torra våren och sommaren verkar ha gynnat riporna. Det visar inven-
teringar i bland annat Lövhögenområdet, i gränsområdet mellan Särna i 
Dalarna och Lillhärdal i Härjedalen, och i Stekenjokk, ett område som ligger 
i Strömsunds och Vilhelminas kommuner. Läs mer om inventeringarna på 
svensk jakt.se, klicka på de blå länkarna.

https://jagareforbundet.se/vilt/viltnyheter/2018/07/sa-paverkas-viltet-av-torkan/
https://svenskjakt.se/start/nyhet/hundforbud-vid-jakt-ifragasatts/
https://svenskjakt.se/start/nyhet/torr-sommar-har-gynnat-riporna/
https://svenskjakt.se/start/nyhet/betydligt-fler-ripor-i-populart-jaktomrade/
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FÄLTVILT I FOKUS PÅ GOTLAND
Den 26 juli anordnade Jägareförbundet Gotland ett 
fältviltsseminarium på temat biologisk mångfald i 
odlingslandskapet - med rapphönan som indikator. 

Att det var en av de varmaste sommardagarna på 250 år hindrade inte 
länsjaktvårdskonsulent Dan Persson att hålla ett intressant och lärorikt 
föredrag om vilka viltvårdsåtgärder som lämpar sig för att gynna fältviltet 
i jordbrukslandskapet. Dagen var uppdelad med teori på förmiddagen och 
besök hos våra två demogårdar på eftermiddagen. Båda gårdarna har efter 
samråd med Dan sått kantzoner, med en fröblandning anpassad för att bli 
en gynnsam kycklingbiotop för rapphöns. 

Trots det torra vädret hade båda gårdarna lyckats väl med etableringen och 
det surrade ordentligt från humlor och andra pollinerande insekter när del-
tagarna gick längs remsorna, något som även gynnar gårdarnas ordinarie 
produktionsgrödor. Odlingsförsöken kommer att följas upp och förhopp-
ningsvis kan vi även anordna fler fältviltsträffar framöver.

Kalle Johansson

JAKT PÅ ÄLG
I FEBRUARI
I UPPSALA LÄN
Länsstyrelsen i Uppsala län har för 
första gången beslutat om att tillåta 
älgjakt även i februari månad för 
både älgskötselområden och licens-
områden. Dock med en rekommen-
dation att inte skjutna vuxna hondjur i 
februari. Jakttiden för den kommande 
jaktsäsongen blir därmed 8 oktober 
2018-28 februari 2019. 

En majoritet av de 15 ledamöterna i 
Viltförvaltningsdelegationen (VFD), 
länsstyrelsens rådgivande organ i jakt 
och viltfrågor, förordade februarijakt 
medan jägarnas representant i VFD 
föreslog oförändrad jakttid, det vill 
säga jakt till 31 januari. Den nya jakt-
tiden ska utvärderas efter jaktsäsong-
en. Jakttiden för oregistrerad mark 
är oförändrad det vill säga maximala 
5 dagar, 8-12 oktober. Fällavgifter till 
länsstyrelsen blir oförändrad, vilket 
innebär 700 kronor för vuxen älg och 
100 kronor för älgkalv.

Jägareförbundet Uppsala län ställer sig 
helt bakom rekommendation att inte 
skjuta vuxna hondjur i februari, om 
jakt måste bedrivas bör jakten inriktas 
på kalv. Eftersom man inte heller får 
använda hund under februari som 
förföljer vildsvin, hjort eller rådjur 
anser länsföreningen det olämpligt att 
använda hund över huvudtaget under 
februarijakten på älg. Detta eftersom 
många stötande och ställande jakthun-
dar förföljer allt klövvilt.

Stefan Holm, jaktvårdskonsulent

SKYDDSJAKT PÅ SKARV
Jägareförbundet Stockholms län organiserar skyddsjakten på skarv i länet 
enligt länsstyrelsens beslut. För att jakten ska få bedrivas så krävs, förutom 
att alla övriga delar i beslutet och övriga lagar och regler följs, att Stock-
holms läns fiskarförbund eller någon de uppdrar detta åt, organiserar 
jakten. Det är detta uppdrag som Fiskarförbundet gett Jägareförbundet 
Stockholms län.
– Skärgårdsfrågorna i länet ligger högt upp på vår prioriteringslista då dessa 
frågor är bland de viktigaste för många av våra medlemmar. Därför tar vi 
på oss detta uppdrag som innebär ett dagligt engagemang som sträcker 
sig långt in på våren 2019, säger Olof Lublin, ordförande i Jägareförbundet 
Stockholm.
HÄR kan du läsa mer om skyddsjakten på skarv.

Per Zakariasson, jaktvårdskonsulent

VD TILL ÖSTER 
MALMA SÖKES
Svenska Jägareförbundet söker en 
engagerad och driven VD som vill 
leda och driva Öster Malmas hotell-, 
konferens- och restaurangverksamhet 
framåt. Personen ska vara ansvarig för 
hela verksamheten med fokus på för-
säljning, resultat, långsiktig utveckling 
och strategisk planering och operativt 
närvarande i den dagliga driften. 
Läs mer HÄR.

https://jagareforbundet.se/mitt/stockholms-lan/jagareforbundet-stockholm/verksamhet/skyddsjakt-skarv-2018-2019/
https://jagareforbundet.se/var-verksamhet/jobba-hos-oss/operativ-vd-till-oster-malma/
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KOPPAR VÄGER TUNGT SOM BLY
Blyfria kulor i den populära patronen 6,5 x 55 
uppfyller inte dagens lagkrav för älgjakt. En ny under-
sökning visar dock att skottverkan är jämförbar för 
olika kultyper i 6,5 x 55. Jägareförbundet har därför 
begärt att Naturvårdsverket ska ändra sina föreskrif-
ter, så att den som vill kan använda blyfria kulor i
”nationalpatronen”.

I Tyskland pågår ett arbete med att se över klassificeringen av olika patro-
ner, och man överväger att gå över till att bedöma skottverkan utifrån av-
given energi istället för anslagsenergi. Anledningen är att anslagsenergin 
inte säger mycket om hur mycket energi som överförs till de vitala organen. 
En mycket mjuk kula som havererar direkt vid träff kommer inte nå de vita-
la organen alls, medan en kula som inte alls expanderar kommer att tränga 
igenom kroppen utan att avsätta mycket av sin energi. I bägge fallen med 
dålig skottverkan och en möjlig skadeskjutning som följd. 

HAR JÄMFÖRT OLIKA KULOR
Jägareförbundet har låtit jämföra två godkända kulor med blykärna i 6,5 
x 55 med tre blyfria kulor, som alla har för låg anslagsenergi för att vara 
godkända för vilt i klass 1. Två av de blyfria kulorna väger mindre än nio 
gram, och är därmed dessutom för lätta enligt dagens lagkrav. Resultaten av 
testerna visar att de blyfria kulorna avsatte en större andel av sin energi än 
kulorna med blykärna, och att skottverkan mellan de fem fabriksladdade 
patronerna därför var helt jämförbara. Dagens regelverk utesluter därmed i 
onödan möjligheten att använda blyfria kulor i en av Sveriges mest använda 
patroner.

KLASSIFICERINGEN BÖR GÖRAS OM
Naturvårdsverket ser för närvarande över sina föreskrifter, som styr vilka 
patroner som får användas för olika vilt. Jägareförbundet föreslår att klassi-
ficeringen bör göras om på längre sikt, och utgå från avgiven energi istället 
för anslagsenergi. På kort sikt bör dagens krav på kulvikt och anslagsenergi 
sänkas, så att blyfria kulor kan användas i 6,5 x 55 av den som vill.

Fredrik Widemo, forskningsansvarig

Läs mer och ladda ner rapporten om skottverkan för de olika kulorna HÄR.

LITEN RISK 
ATT SVINPEST 
SPRIDS MED HÖ 
OCH ENSILAGE
Svenska Jägareförbundet 
och Statens Veterinärmedi-
cinska Anstalt (SVA) har fått 
flera frågor kring den even-
tuella risken att afrikansk 
svinpest importeras till Sve-
rige med hö och ensilage.

Inom EU regleras inte handel med 
hö, halm och spannmål från områden 
med afrikansk svinpest. Anledningen 
är att man bedömer att det är mycket 
låg sannolikhet att väl torkat hö och 
halm ska kunna sprida viruset. När det 
gäller ensilage och inplastat stråfoder 
är osäkerheten större men risken 
bedöms fortfarande som låg.

Andra regler gäller för köttprodukter. 
Viruset kan överleva flera år i kylt, 
rökt, saltat, torkat och fryst kött. Det 
är därför förbjudet att ta med kött-
produkter till Sverige från länder med 
svinpest. Viruset kan dessutom över-
leva länge i blod och blodstänk, vilket 
innebär att jägare som jagat i länder 
med svinpest ska vara extra försiktiga 
och noga rengöra kläder, skor och 
utrustning inför hemkomsten.

– Vi känner stort deltagande med 
alla tamdjursägare som oroas över 
den extrema torkan och fodersitua-
tionen som gör att många måste ta 
till extraordinära åtgärder för klara 
vintern. Enskilda tamdjursägare ska 
inte behöva göra egna överväganden 
kring risken, utan måste kunna lita på 
experternas bedömning. Det är viktigt 
att myndigheter och forskare fortsät-
ter arbetet med att ta reda på fakta 
kring afrikansk svinpest, så att vi kan 
undvika en spridning till Sverige och 
de  konsekvenser för djurägare som 
det skulle innebära, säger Jägareför-
bundets generalsekreterare Bo Sköld.

Läs mer om riskerna med foderimport 
på SVA:s hemsida. Läs mer om vad 
man bör tänka på vid jaktresor utom-
lands HÄR.

https://jagareforbundet.se/jakt/jaktnyheter/2018/08/koppar-vager-lika-tungt-som-bly/
http://sva.se/om-sva/pressrum/nyheter-fran-sva/afrikansk-svinpest-risk-med-foderimport
https://jagareforbundet.se/vilt/viltsjukdomar/afrikansk-svinpest/
https://jagareforbundet.se/vilt/viltsjukdomar/afrikansk-svinpest/
https://jagareforbundet.se/vilt/viltsjukdomar/afrikansk-svinpest/
https://jagareforbundet.se/vilt/viltsjukdomar/afrikansk-svinpest/

