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JAKT MED LÖS HUND 
KLASSAT SOM KULTURARV

FÖRBUNDET SAMORDNAR 
SATSNING PÅ ROVDJUR

SVENSK JAKT NÅR HELA 
SVENSKA JÄGARKÅREN

Jakten med lös hund är numera ett kulturarv i 
Sverige, något som Jägareförbundet arbetat för 
tillsammans med SKK sedan 2012. Jägareför-
bundet kommer jobba för att löshundsjakten 
även ska bli klassad som ett världskulturarv.

LÄS MER SID 2 

Som en del av Jägareförbundets arbete för att 
på ett bättre sätt informera medlemmarna 
vad förbundet gör i rovdjursfrågorna kommer 
det under hösten och vintern göras en sam-
ordnad och planerad satsning på rovdjur. 
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SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET är en folkrörelse med cirka 155 000 medlemmar. Förbundet bildades 1830 i syfte att rädda viltstammarna, samt att främja en 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.

Svensk Jakt förstärker sin position som den 
överlägset största jakttidningen. I den senaste 
räckviddsmätningen  från Orvesto framgår att 
Svensk Jakt når 292 000 läsare – vilket mot-
svarar hela den svenska jägarkåren!
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JAKT MED LÖS HUND KLASSAT 
SOM SVENSKT KULTURARV
Jakten med lös hund är numera ett kulturarv i Sverige. 
Svenska Jägareförbundet kommer dock jobba för att 
löshundsjakten även ska bli klassad som ett världs- 
kulturarv av Unesco.

Svenska Kennelklubben (SKK) och Svenska Jägareförbundet har under flera 
år arbetat för att trygga jakten med lös hund, nu har första milstolpen nåtts. 
– I den första delen, som avser att få jakten med lös hund klassad som ett 
immateriellt kulturarv i Sverige, har SKK gjort ett lysande arbete med att få 
det godkänt, säger Jägareförbundets generalsekreterare Bo Sköld.

LÅNGSIKTIGT SAMARBETE
De första idéerna bakom att klassa jakten med lös hund som ett immateriellt 
kulturarv föddes i samband med att falkenering blev klassat som ett världs- 
kulturarv av Unesco. Under ett styrelsemöte på Svenska Jägareförbundet i 
början av 2012 diskuteras frågan och hur man skulle agera. Jägareförbundet 
och Svenska Kennelklubben valde att samarbeta långsiktigt för att nå resultat.
– Kennelklubben tog på sig rollen att jobba med att få jakten med lös hund 
klassad som ett immateriellt kulturarv i Sverige. Jägareförbundet tar sedan 
över rollen med att driva vidare frågan internationellt. Vilket bland annat 
kräver stor samordning med andra länder och det har vi försiktigt inlett, 
säger Peter Ledin, regionchef i Jägareförbundet.
Ett immateriellt kulturarv är något som inte går att ta på, utan något som över-
förs mellan människor. Det kan vara kunskaper, erfarenheter och traditioner.
– Jakten med lös hund har förekommit genom stora delar av vår nordiska 
historia och den har varit viktig. Vi ser tydliga bevis för detta så långt tillbaka 
som i våra hällristningar, säger Peter Ledin.

VÄRDLSKULTURARV
Nu ska Svenska Jägareförbundet arbeta vidare med frågan för att få löhunds- 
jakten klassad som ett världskulturarv av Unesco.
– Detta är inget som går snabbt, utan kommer att ta tid. Vi kommer bland 
annat samarbeta med andra jägarorganisationer i norden. Kennelklubben 
och Jägareförbundet anser att jakten med lös hund ska säkras, eftersom det 
är en kulturbärare som skapar förståelse för vår historia som är väl värd att 
bevara för framtiden, säger Bo Sköld.
– Återigen, ett stort tack till Svenska Kennelklubben, där Britt-Marie Donell 
med flera gjort ett riktigt bra jobb, nu tar vi över stafettpinnen.

ALLA PLATSER  
TILLSATTA
I augusti startar utbildning-
en Jämställd Viltförvalt-
ning. Alla 90 platser är nu 
tillsatta. 55 är kvinnor.

– Det är oerhört glädjande att det blev 
så stort intresse för utbildningen. 
Tyvärr har vi varit tvungna att tacka 
nej till några då vi bara har plats för 
90 deltagare, säger Alpo Syväjärvi, 
regionchef Mitt.
Målet med utbildningen är att med 
ökad kunskap och jämställdhet kunna 
förbereda fler att nomineras till älg-
förvaltningsgrupper. Män och kvinnor 
jobbar mer dynamiskt och en jäm-
ställd arbetsgrupp ger fler perspektiv 
och nya lösningar.  Målsättningen var 
att minst hälften av de sökande skulle 
vara kvinnor och av de 90 personer 
som nu är antagna är 55 kvinnor.
– Nu ser vi framemot utbildningens 
start med kick-off 15 augusti. På grund 
av rådande omständigheter blir det en 
del förändringar. Invigningsceremo-
nin blir delvis digital men landshöv-
dingarna och projektgruppen finns på 
plats på Öster Malma.

Ulrika Karlsson-Arne

FOTO: MALOU KJELLSSON

LEDIGA JOBB 
PÅ FÖRBUNDET
SAMORDNINGSANSVARIG 
FÖR UTBILDNINGAR
Svenska Jägareförbundet söker en 
nationellt samordningsansvarig för 
förbundets utbildningar. Arbetet 
innebär att samordna, organisera, och 
strukturera Jägareförbundets utbild-
ningsverksamhet. Stationering är på 
Öster Malma. Ansökan ska vara inne 
senast den 31 juli. Läs mer HÄR.

ADMINISTRATÖR REGION SYD
Svenska Jägareförbundet region Syd 
söker en administratör med utgångs-
punkt i Jönköpings län. Som adminis-
tratör inom Svenska Jägareförbundet 
arbetar du med att ge support till 
medlemmar, förtroendevalda och an-
ställda. Ansökan ska vara inne senast 
den 30 juli. Läs mer HÄR.

https://jagareforbundet.se/var-verksamhet/jobba-hos-oss/nationellt-samordningsansvarig-for-vara-utbildningar/
https://jagareforbundet.se/var-verksamhet/jobba-hos-oss/administrator-region-syd/
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HJÄLP FÖR
ATT STOPPA 
AFRIKANSK 
SVINPEST
Jordbruksverket har tagit fram in-
formationsmaterial, på sex språk, 
som kan användas för att berätta om 
farorna med afrikansk svinpest. En 
plansch och en folder finns att ladda 
ner i utskriftsvänligt format.

 

RAPPORTERA 
DÖDA VILDSVIN
Afrikansk svinpest är en 
virussjukdom som inte finns 
i Sverige, men sprider sig i 
Europa. Vi kan stoppa den 
–  om vi upptäcker den tidigt. 

Om du hittar ett dött vildsvin i skogen 
kan det ha dött av afrikansk svinpest. 
Då är det viktigt att det rapporteras så 
att man kan ta prover snabbt. Rappor-
tera direkt till Sveriges Veterinär- 
medicinska anstalt 018-674 000 eller 
på https://rapporteravilt.sva.se/
Se också en film med riksjaktvårds-
konsulent Daniel Ligné HÄR.

FÖRVALTNING AV VILT 
I URBANA MILÖJER
Vilda djur blir allt vanligare inslag i städer och sam- 
hällen. Jägareförbundet startar därför ett projekt för 
att kunna förvalta vilt i urban miljö. Målet är att till-
sammans med andra delar av samhället skapa en  
organisation som liknar den som idag hanterar  
trafikskadat vilt.

Jägareförbundet ser en snabb ökning i antalet frågor som rör konflikter  
mellan människor och vilda djur. Det kan vara alltifrån vildsvin som välter 
soptunnor till aggressiva måsar och råkor som smutsar ner och förstör  
lacken på parkerade bilar. I flera städer finns också en snabbt ökande  
problematik med folk som tröttnat på sina husdjur och släpper ut dem.

HAR INGEN SAMLAD BILD
– Idag finns inget systematiserat och organiserat arbete för den här typen 
av viltförvaltning, varje kommun har sin lösning. Därför har vi heller ingen 
samlad bild av hur man löser problem och konflikter. Vi behöver samordna 
arbetet för att lära oss vilka åtgärder som funkar, för vi måste också kunna 
leva sida vid sida med de vilda djuren, säger generalsekreterare Bo Sköld.
Det saknas också utbildning och kvalitetssäkring för de så kallade kommun-
jägarna. Likaså saknas standard för försäkring, ersättning och enhetlig kläd-
sel. Det sistnämnda skulle innebära att allmänheten lättare känner igen dem.

HUR BYGGER VI VÅRA SAMHÄLLEN?
– En annan del handlar om hur vi bygger våra samhällen. Vill vi inte ha vilt 
i tätorter behöver vi kunna ge råd till kommuner kring vilka miljöer vi ska 
undvika att bygga. Hur vi planerar våra samhällen bidrar i hög grad om viltet 
söker sig in i tätorter. Städer får heller inte bli platser där invasiva djurarter 
kan få fäste och sprida sig ifrån, säger Bo Sköld.
Projektet inleds bland annat med en internationell överblick över hur andra 
länder hanterar problematiken och en kartläggning över vilka problem som 
kommunerna ställs inför.

BEHÖVER SKAPA EN ORGANISATION
– Jag tror vi behöver skapa en organisation som liknar den som idag hanterar 
trafikskadat vilt. Där har vi idag den samordning och de lösningar som helt 
saknas för kommunjägarna. Därefter får vi tillsammans med andra delar av 
samhället skapa en organisation som passar i Sverige. Vi ska naturligtvis an-
vända praktisk erfarenhet och vetenskapen för att försöka lösa utmaningar-
na, men vi utgår också ifrån att förbundet måste ta fram ny kunskap i ämnet, 
säger Josefin Linusson, ansvarig för projektet.

FOTO: MADELEINE LEWANDER

https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/ovr449.html
https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/ovr499.html
https://jagareforbundet.se/vilt/viltnyheter/2020/06/rapportera-doda-vildsvin/
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30 000 HAR
LOGGAT IN PÅ 
SVENSKJAKT.SE
En drömgräns är nådd 
för svenskjakt.se. Nu har  
30 000 användare loggat 
in på sajten!

Antalet besökare fortsätter att öka i 
en strid ström på svenskjakt.se. Under 
2019 hade sajten totalt 7,4 miljoner 
besök av 2,4 miljoner unika besökare 
– och alla kurvor pekar fortsatt spik-
rakt uppåt.

– Det är naturligtvis mycket glädjande 
att ännu fler väljer att ta del av vårt  
digitala innehåll. Särskilt roligt är att så 
många väljer att logga in på sajten och 
därigenom ta del av alla de fördelar 
som finns som inloggad, säger Svensk 
Jakts chefredaktör Martin Källberg.

I början av 2019 lanserades Premium  
på svenskjakt.se. Premiummärkt mate-
rial är endast tillgängligt för den som är 
medlem med tidning, betalande prenu- 
merant, och inloggad. Sedan starten 
har antalet inloggade läsare mer än 
fördubblats.

– Full tillgång till Svensk Jakt, som  
papperstidning i brevlådan och via 
inloggning på Svenskjakt.se, är en 
mycket uppskattad del av medlem-
skapet i Svenska Jägareförbundet. De 
stadigt ökande läsarsiffrorna är ett 
tydligt kvitto på att Svensk Jakt leve-
rerar det som efterfrågas av läsarna, 
säger Martin Källberg.

SVENSK JAKT NÅR HELA  
DEN SVENSKA JÄGARKÅREN
Svensk Jakt förstärker sin position som landets över-
lägset största jakttidning. I den senaste räckviddsmät-
ningen framgår att Svensk Jakt når 292 000 läsare 
– vilket motsvarar hela den svenska jägarkåren!

I en räckviddsundersökning mäts hur många människor som läser en tid-
ning. I den mätning som presenterades den 16 juni (Orvesto Konument 
2020:1, som omfattar årets första tertial), framgår att Svensk Jakt varje  
månad når 292 000 läsare. I den siffran ingår såväl print (223 000) som 
digital läsning (73 000), inklusive dubbeltäckning. Det innebär att Svensk 
Jakts räckvidd ökar med 22 procent jämfört med tredje tertialen 2019. 

UNIK KOMPETENS
– Det finns många starka intressen som vill inskränka jakten på olika sätt, såväl 
i Sverige som internationellt. I sådana tider är det oerhört viktigt med tro- 
värdig journalistik som levererar relevant och korrekt information. Den rollen 
fyller Svensk Jakt, och är därmed till gagn för alla Sveriges jägare Svensk Jakt 
levererar vederhäftig och trovärdig journalistik. Det är vad läsarna efterfrågar, 
och den här räckviddsmätningen ger oss ett tydligt kvitto på att det upp- 
skattas, säger Svensk Jakts chefredaktör Martin Källberg.

– Att göra tidning är ett lagarbete, och jag vågar påstå att den kompetens som 
finns samlad i Svensk Jakts lilla redaktion är närmast unik. I alla jämförelser 
med andra tidningar slås man av de fantastiska siffror som Svensk Jakt kan 
visa upp. Vi når resultat som de flesta andra tidningar bara kan drömma om, 
och har fler läsare än många tidningar med betydligt större redaktioner. Det 
gör mig oerhört stolt och tacksam. MATERIAL TILL 

NYHETSBREVET

Det interna nyhetsbrevet 
kommer ut sista fredagen i 
varje månad. Under juli gör 
vi uppehåll men återkommer 
i augusti. Skicka text och 
bilder till Malou Kjellsson 
på malouk@telia.com. 

LÄS BILAGAN NY JÄGARE
Nu finns bilagan Ny jägare i Svensk Jakts e-tidningsarkiv.

Bilagan Ny jägare gjordes för målgruppen blivande och nya jägare. Den 
skickades ut tillsammans med Svensk Jakts juninummer till Jägareförbun-
dets 12 000 färskaste medlemmar (som valt medlemskap med tidning).
Därutöver kommer Jägareförbundets länsföreningar att använda den i sin 
verksamhet, när man träffar intresserade förhoppningsvis blivande jägare.
Bilagan kommer också att finnas med i Jägareförbundets Jägarskolebox.

https://svenskjakt.se/premium/
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MINUS 2,9 MILJONER 
FÖR JÄGAREFÖRBUNDET 2019
Den 27 juni höll Jägareförbundet den ekonomiska  
delen av sin årsstämma. Svenska Jägareförbundets års- 
redovisning visar ett resultat på minus 2,9 miljoner. 

Förbundets resultat för 2019 var minus 2,9 miljoner kronor efter finansnetto. 
2018 var resultatet minus 3,9 miljoner och dessförinnan plus 11,2 miljoner.
– Den beslutade budgeten för 2019 var på minus cirka 1,1 miljoner kronor, vi 
stannade på det operativa resultatet minus 2,6 miljoner kronor, säger Jägare-
förbundets generalsekreterare Bo Sköld.
 
FLER MEDLEMMAR
Under 2019 uppgick förbundets medlemsintäkter till 62,9 miljoner kronor, 
och minskade därmed med 1,2 miljoner jämfört med 2018.
– Det är mycket glädjande att se att vi blir fler och fler medlemmar i Jägare-
förbundet. Samtidigt är det tyvärr fler som väljer medlemskap utan tidning. 
Det har lett till lägre intäkter.
En del av förbundets ökade kostnader under året kommer från resor samt 
nedskrivning av kundfordringar då annonsköpare kommit på obestånd.
– Lanseringen av nya jägarskolan har dock slagit rekord och överträffat bud-
get i försäljning, vilket har täckt visst intäktsbortfall, säger Bo Sköld.
 
PROJEKT OCH ANSLAG – ÖKANDE ANDEL AV INTÄKTER
På intäktssidan finns även det så kallade Jakt- och viltvårdsuppdraget, som 
under flera år legat på 52,25 miljoner kronor. Andelen av förbundets intäk-
ter från projektmedel och anslag (däribland Jakt- och viltvårdsuppdraget) 
fortsätter att öka. 2015 utgjordes projektmedel och anslag 39,7 procent av 
Jägareförbundets totala intäkter. 2019 var den siffran 42,5 procent.
– Att vi ökat andelen projektmedel är en följd av att vi väljs ut för att genom-
föra angelägna projekt. Det arbete vi gör med invasiva arter har under en 
lång tid ökat och belastar inte ordinarie arbete, tvärt om. Dessutom visar vi 
oss som en viktig och kompetent aktör, säger Bo Sköld.
– Min uppfattning är att vi som organisation aktivt behöver öka de egna 
intäkterna i förhållande till anslag och projektmedel. Det innebär inte att 
projektmedel och anslag ska minska. Ökade egna intäkter skapar trygghet, 
stabilitet och framför allt ökar det förbundets handlingsfrihet.
 
PANDEMIN – OSÄKERHET FÖR ALLA
– Hittills har pandemin inte varit ekonomiskt negativ på grund av, bland 
annat, färre resor och möten. Därigenom har vi en ökad digitalisering, vilket 
också medfört effektivisering. 
Den del av Jägareförbundet som hittills drabbats mest negativt av pande-
min är Jägareförbundet Service AB, som driver restaurang-, konferens- och 
hotellverksamhet på förbundets nationella kansli Öster Malma. 
– I dag kan ingen ge ett exakt svar på hur pandemin påverkar oss, eller sam-
hället i övrigt, åtminstone inte på halvlång sikt. Men vår ambition är att vi 
ska gå stärkta ur detta stålbad, säger Bo Sköld.

Martin Källberg, Svensk Jakt
Läs hela artikeln HÄR.

”FÖRBUNDET ÄR VÄL RUSTAT 
INFÖR OSÄKER FRAMTID”
Finansanalytikern Fredrik Otter har för Svensk Jakts räkning granskat Svens-
ka Jägareförbundets årsredovisning för 2019. Läs hans analys HÄR.

SPÄNNANDE 
OCH FRAM-
GÅNGSRIKT ÅR
Svenska Jägareförbundet 
fortsätter den medlemstill-
växt som påbörjades 2018. 
Efter en längre tid av ned-
åtgående medlemssiffror 
har förbundet nu ökat två 
år i rad.
 
– Ett gott kvitto på vårt arbete. Vid års- 
skiftet var vi 151 662 medlemmar, vilket 
är drygt 2 000 fler än förra året, skriver 
förbundsordförande Torbjörn Larsson 
och generalsekreterare Bo Sköld i verk-
samhetsberättelsen för 2019.
Förra året var ett spännande och 
framgångsrikt år för Jägareförbundet. 
– Förbundet fortsätter stå upp för den 
svenska jakttraditionen, vår gemen-
samma syn på viltförvaltningen och 
har hållit jaktetiken högt. Oavsett om 
det handlat om rovdjursförvaltning 
eller älgens påverkan på skogsbruket 
har vi framhållit betydelsen av lokal 
och regional förvaltning.
– Beslut ska fattas så nära de berörda 
som möjligt. Idén om nationella för-
valtningsplaner är ohållbar om man 
önskar acceptans, menar Torbjörn 
Larsson och Bo Sköld.. 
Verksamhetsberättelse och årsredo-
visning för 2019 finns att läsa  HÄR.

  VERKSAMHETS- 
BERÄTTELSE 
OCH ÅRSREDOVISNING 

2019

https://svenskjakt.se/start/nyhet/minus-29-miljoner-for-jagareforbundet-2019/
https://svenskjakt.se/start/nyhet/analys-forbundet-val-rustat-infor-osaker-framtid/
https://jagareforbundet.se/var-verksamhet/arsredovisningar/
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FYRA NYA  
ORDFÖRANDEN
VALDES 
I LÄNEN
Med anledning av Corona- 
pandemin flyttade Svenska 
Jägareförbundet sin riks-
stämma till augusti. Läns-
jaktvårdsföreningarna fick 
då möjlighet att flytta sina 
länsstämmor fram till den 
31 maj.

Nu är alla 22 länsstämmor genom-
förda. Speciella tider kräver speciella 
lösningar och en del årsmöten genom-
fördes utomhus, andra digitalt.

 I fyra länsjaktvårdsföreningar val-
des nya ordföranden. I Skåne är det 
Lars Persson som tar över efter Jonas 
Paulsson som hade valt att avsäga sig 
omval. Han väljer att fortsättnings-
vis koncentrera sig på sitt jobb på 
nationella planet i Jägareförbundets 
förbundsstyrelse. I Västmanland heter 
den nya ordföranden Sofie Larsson, 
i Östergötland Leif Thomsen och i 
Kalmar Bill Nelson.

GEMENSAMT UTTALANDE  
FRÅN NORRLANDSLÄNENS 
ÅRSSTÄMMOR
Norrbotten, Mitt Norrland och Västerbotten har haft 
sina länsstämmor. I samband med stämmorna togs  
beslut om ett gemensamt uttalande där länsförening-
arna konstaterar det är många som på olika sätt mot-
arbetar jägarna i jaktliga och viltvårdande frågor.

”Jägarna i Sverige och även den breda allmänheten har som vi förstår 
det, stort förtroende för Svenska Jägareförbundet. Jägareförbundets  
enträgna arbete med att skapa bra förutsättningar för jägare, jakt och 
vilt har gett bra resultat. Detta är möjligt med en stor, stark och trovär-
dig organisation som Jägareförbundet.

Det har givetvis bara varit möjligt för att Jägareförbundets medlemmar 
ställer upp i olika sammanhang - i sitt föreningsarbete i kretsar och 
länsföreningar. Som exempel kan nämnas myndigheternas viltinvente-
ringsarbeten där jägarna tillför viktiga jaktliga och viltvårdande kun-
skaper.
 
Allt är ändå inte frid och fröjd. Vi har tyvärr många som på olika sätt 
motarbetar oss i jaktliga och viltvårdande frågor. Rovdjursfrågan har 
i många år diskuterats och alltför många människor känner oro och 
hopplöshet inför den attityd som vissa organisationer och tyvärr också 
myndigheter uppvisar. Det bärande samspelet mellan människa, djur 
och natur har inte funnit sin rätta balans då såväl jägarnas som den 
breda allmänhetens förtroende för myndigheterna sviktar.

Vi ser med oro på hur EU påverkar jakten och viltvården i negativ rikt-
ning. Vid EU-inträdet lovades att EU skulle hålla fingrarna borta från 
jakten och från en del andra frågor med grund i kultur och sedvänjor i 
respektive land, men icke så! Jägareförbundets närvaro i Bryssel behövs 
alltmer med det uppenbara uppdraget att, tillsammans med andra 
jägarorganisationer i Europa, hålla EU informerat om var gränserna 
egentligen bör gå när det gäller EU:s inblandning i jakten och viltvården 
i respektive medlemsland.
 
Jägareförbunden i norr – Jägareförbundet Norrbotten, Jägareförbundet 
Västerbotten och Jägareförbundet Mitt Norrland är en viktig del i  
Svenska Jägareförbundet. Med våra medlemmar driver vi frågor som 
ligger de norrländska jägarna och många andra jägare nära. Frågor 
som har urgamla traditioner att falla tillbaka på; exempelvis älgjakten, 
den tilltagande möjligheten till björnjakt, jakten på skogsfågel med 
ripjakten i fjällen som en speciell och mycket eftertraktad jakt.
 
Jägarna, samhället och viltet behöver Jägareförbundet och alla dess 
medlemmar. Förbundet växer och blir därmed en allt starkare röst i 
samhället som tar parti för viltet, den biologiska mångfalden och för 
jägarna.
 
Jägareförbunden i norr – en viktig del av Svenska Jägareförbundet - vill 
vara stora, starka och omtyckta organisationer. Vi kommer att bli ännu 
starkare i takt med att vi blir flera.”

Jägareförbundet Norrbotten
Jägareförbundet Västerbotten

Jägareförbundet Mitt Norrland

Lars Persson,  
Skåne.

Sofie Larsson,  
Västmanland.

Leif Thomsen,  
Östergötland.

Bill Nelson,  
Kalmar.
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JÄGARNA 
ÄR VIKTIGA 
I KAMPEN 
MOT INVASIVA 
ARTER
Utan jägarnas bidrag blir 
kampen mot invasiva främ-
mande arter väldigt mycket 
svårare.

– Vi får väldigt många tips och en stor 
andel av de tips som kan bekräftas 
kommer från Jägare, säger Fredrik 
Dahl som är projektledare för Invasiva 
arter inom Svenska Jägareförbundet.

PROJEKT INVASIVA ARTERT
Jägareförbundet har ett uppdrag från 
Naturvårdsverket att övervaka och 
minimera förekomst av invasiva främ-
mande ryggradsdjur. En främmande 
art klassas som invasiv om den skadar 
ekosystemet. Arbetet genomförs av 
Jägareförbundets projekt Invasiva 
arter (tidigare Mårdhundsprojektet).
– Projektet hanterar flera olika arter. 
Bland annat mårdhund, bisam, tvätt-
björn, nilgås, sibirisk jordekorre och 
rödörad, gulörad och gulbukig vatten-
sköldpadda, säger Fredrik Dahl.

VIKTIG INFORMATIONSKÄLLA
– Upp till 70 procent av de djur som 
fångats de senaste tio åren kommer 
ursprungligen från ett tips. Jägare 
vistas mycket ute i naturen, har god 
artkunskap, och deras viltkameror har 
dessutom visat sig vara en väldigt vik-
tig informationskälla, som är mycket 
säkrare än enbart en observation utan 
bild, säger Fredrik Dahl.

• Rapportera om du ser ett invasivt djur till 
tipsaframmandearter@jagareforbundet.se 
• Skicka in bilder på invasiva arter eller djur 
du inte känner igen från din viltkamera.
• Mårdhund, tvättbjörn och bisam får jagas 
året runt om man har jakträtt, men rapportera 
alltid om du skjutit ett djur. Övriga invasiva 
djur får enbart avlivas av personer utsedda av 
ansvarig myndighet, det vill säga jägarna som 
arbetar inom projekt Invasiva Arter.
• Du kan även rapportera in invasiva växter, till 
Naturvårdsverket och vattenlevande arter till 
Havs- och vattenmyndigheten via www.invasi-
vaarter.nu eller rapportera direkt till artporta-
len www.artportalen.se där alla tips hamnar 
efter att de har blivit kontrollerade.

FÖRBUNDET GÖR SAMORDNAD 
SATSNING PÅ ROVDJUR
Som en del av förbundets arbete för att på ett bättre 
sätt informera medlemmarna vad vi gör i rovdjurs- 
frågorna kommer vi under hösten och vintern göra en 
samordnad och planerad satsning på rovdjur.
 
Det kommer ganska ofta frågor från medlemmar om vad Jägareförbundet 
gör för att förbättra förvaltningen på rovdjur. Just därför har förbunds- 
styrelsen beslutat att vi ska genomföra en planerad och samordnad satsning 
på rovdjur. Målet är att fler medlemmar ska se och förstå vad vi gör, men 
självklart också en ambition om att förbättra rovdjursförvaltningen.

FÖRANKRING OCH SAMORDNING
Denna satsning kommer att innehålla agerande där förbundet på olika  
nivåer gör saker för att få förvaltningen att fungera bättre – och kommu-
nikation som stödjer dessa insatser. Insatserna ska vara välplanerade och 
kända i organisationen så att alla kan stödja arbetet. Dock är det viktigt att 
ha med sig att detta är första gången vi gör en sådan samordna satsning. 
En viktig utkomst är lärandet hur förbundet ska arbeta med förankring  
och hur samordningen ska hanteras. 

VARGEN FÖRST UT
Rovdjurssatsningen, som börjar redan 1 juli och pågår en bit in i vintern, 
innehåller följande ämnen: varg, björn och lodjur (och kanske ytterligare 
någon del i mån av tid). Vargdelen planeras och genomförs i huvudsak av 
region mitt. Denna del är först ut. Därefter kommer björn, som planeras av 
region norr och sist ut kommer lodjur som planeras av syd.

KRÄVER DELAKTIGHET
Genomförandet kräver samordning och delaktighet av såväl förtroende-
valda som personal. Regionchefer och funktionsansvariga i regionerna har 
därför en central del i arbetet, som naturligtvis även omfattar arbete från 
nationell nivå. Mer information kommer att skickas ut efterhand. Frågor om 
satsningen besvaras av regionchefer och kommunikationschef.

Magnus Rydholm, kommunikationschef

FOTO:  JOHAN 11, LARS SVENSSON, JOAKIM BROBECK/MOSTPHOTOS

mailto:tipsaframmandearter@jagareforbundet.se
http://www.invasivaarter.nu/
http://www.invasivaarter.nu/
http://www.artportalen.se/
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”VI SKA INTE  
GE BORT  
INITIATIVET”
Naturligtvis ska förbundet 
inte ge bort initiativet till 
WWF som driver en idé om 
att vargen är akut hotad i 
Sverige, skriver ordföran-
dena för fem länsförbund 
i ett debattinlägg.

”När vi äntligen börjar nå en viss fram-
gång i vargfrågan kräver Världsnatur-
fonden, WWF, i ett brev till regeringen 
ett omtag i rovdjurspolitiken, främst 
vargpolitiken. WWF skriver att läget är 
akut för vargen och vill därför skrota 
nuvarande rovdjursförvaltning. 
   
ETT RIKTIGT BESLUT
Jägareförbundet lämnade för fem år 
sedan WWF:s förtroenderåd. Ett be-
slut som fattades av en lyhörd styrelse 
efter en intern debatt bland medlem-
marna. När vi nu ser i backspegeln var 
Jägareförbundets beslut helt rätt. Som 
en principfast och stor folkrörelse har 
vi enträget jobbat på och blivit allt 
tydligare i rovdjursfrågorna. Resultatet 
är bra gehör för färre vargar hos såväl 
politiker, jägare som allmänhet vilket 
även visat sig i ökat medlemsantal, 
även i de värst vargtäta länen.
 
GER INTE BORT INITIATIVET
Svenska Jägareförbundet leder idag 
debatten och vi får gehör från politiker, 
allmänhet, jägare, myndigheter och 
många fler grupper. Anledningen till 
detta är att våra ståndpunkter om varg 
är relevanta, rimliga och rättvisa. 
Vi vill i ett första skede komma ner till 
maximalt 150 vargindivider. I dags- 
läget har vi 365 konstaterade individer, 
plus ett mörkertal, plus deras valpar. 
Naturligtvis ska inte Svenska Jägareför-
bundet under några omständigheter ge 
bort initiativet till någon som driver en 
idé om att vargen är akut hotad i Sveri-
ge under dessa premisser.”

Anders Olsson, Jägareförbundet Värmland
Ulf Berg, Jägareförbundet Dalarna

Sofie Larsson, Jägareförbundet Västmanland
Johan Lundberg, Jägareförbundet Gävleborg

Göran Eriksson, Jägareförbundet Örebro

Läs hela debattinlägget HÄR.

VIKTIGT ATT LICENSJAKTEN 
MINSKAR KONCENTRATIONERNA
Naturvårdsverket beslutade den 17 juni att ge läns- 
styrelserna möjlighet att besluta om licensjakt på varg 
nästa vinter. Senast den 1 oktober ska länsstyrelserna 
fatta beslut om eventuell licensjakt. 

– Vi tycker naturligtvis att detta är ett positivt beslut, men vi vill samtidigt  
understryka betydelsen av att tilldelningen måste vara sådan att den leder 
till att koncentrationerna av varg i Mellansverige minskar, säger Mikael 
Samuelsson ordförande i Jägareförbundets Rovdjursråd.

VARGSTAMMEN ÖKAT MARKANT
Bakgrunden till att Naturvårdsverket fattade ett delegeringsbeslut för licens-
jakt på varg bottnar i att vargstammen har ökat markant. Inventeringsresul-
tat visar att vargstammen har vuxit med 20 procent under det senaste året.
– Koncentrationen av varg i Mellansverige måste minskas kraftigt i enlighet 
med vad riksdagen beslutat, säger Mikael Samuelsson. 
Tillväxten i vargstammen var förra året cirka 60 vargar. Ett minimum är att 
tillväxten fälls i vinter. Svenska Jägareförbundet vill gå längre än så. Jägare-
förbundet anser att stammen ska bestå av så få vargar som möjligt, max 150. 
– Det är just därför antalet vargar som ska fällas är så centralt. Det måste bli 
ett betydande antal. Påfrestningarna för människorna som lever med vargen 
måste hållas på en så låg nivå som möjlig, vilket bara är möjligt om stammen 
är liten och reglerna för skyddsjakt är tydliga och enhetliga.

AVGÖRANDE MED ACCEPTANS
– Vi har sagt det under lång tid, men det är fortfarande helt avgörande att det 
finns acceptans för vargförvaltningen. Men denna saknas helt idag. Därför 
behövs beslut som återskapar förtroende för hur myndigheter och politiskt 
valda hanterar förvaltningen. Vi tycker att det saknas en förutsägbarhet och 
långsiktighet i myndigheternas agerande om hur de ska nå målen som finns i 
gällande riksdagsbeslut, säger Gunnar Glöersen, rovdjursansvarig på Jägare- 
förbundet.

Svenska Jägareförbundet vill att: 
•  Vargstammen består av så få individer som möjligt, maximalt 150 vargar. 
•  Skyddsjakt på varg tillåts efter första angreppet på en jakthund. 
•  Koncentrationerna av varg i Mellansverige minskar. 
•  Vargförvaltningen blir mer regional och att viltförvaltningsdelegationerna  
 får en tydlig roll i förvaltningen.

FOTO: MOSTPHOTOS

https://svenskjakt.se/opinion/debatt/jagareforbundet-ska-inte-ge-bort-initiativet-i-vargfragan/
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SKARP JÄGARKRITIK 
MOT JAKTTIDSFÖRSLAG
– KRAV PÅ NY REMISSRUNDA
Den 22 juni skickade Naturvårdsverket sitt förslag om 
nya jakttider till regeringen. Förslaget möter kritik i 
jägarleden och Jägareförbundet efterlyser nu en ny 
remissomgång innan regeringen fattar beslut.

Arbetet med att ta fram förslaget har pågått i över ett års tid, där många olika 
intressenter har haft möjligheter att ha åsikter.
– Det är viktigt att komma ihåg att detta är ett förslag från Naturvårdsverket. 
Nu ska regeringen behandla och besluta i frågan, säger generalsekreterare 
Bo Sköld.

BEHÖVS EN REMISSOMGÅNG
– Förslaget är så omfattande och innehåller många detaljer att det verkligen 
behövs en remissomgång. Nu har vi gjort en första snabbanalys och sett ett 
antal brister. En del saker hänger inte ihop. Jägarna ska exempelvis inte få 
jaga ejder eftersom stammen minskar. Samtidigt vingklipps jägarna från att 
skjuta kråkfågel och trutar som tar ejderungar, säger riksjaktvårdskonsulent, 
Daniel Ligné.
 
Därför anser förbundet att regeringen behöver ge de parter som påverkas 
både tid och möjlighet att kommentera de brister som finns. 
– Då får regeringen ett bra underlag när de ska göra avvägningar kring hur 
förslagen påverkar jakten, viltet och viltvården samt de olika samhällsintres-
sena, säger förbundsordförande Torbjörn Larsson.

 

SAMMANFATTNING I KORTHET
• En samordning av tiderna när man får släppa hund efter klövvilt har gjorts. 
• Det finns möjlighet för länsstyrelserna i norra delarna att besluta om brunstuppehåll för älg. 
• Jakttider för en del andfåglar utökas och harmoniseras. 
• Förlängd toppjakt på orr- och tjädertupp 
• Förlängd jakttid på rapphöna 
• Ett fast startdatum för älg (Ett datum för de län som har september jakt och ett för de 
andra länen). 
• Vildsvinsugga som åtföljs av kultingar är fortsatt fredad. 
• Vissa lättnader i skyddsjakt på skarv, trana, sångsvan och vissa gäss 
• Skogshare får fortsatt jagas. Jakttiden med fälthare harmonieras. 
• Licensjakt på knubbsäl möjliggörs 
• Snatterand tillåts för jakt 
• Förlängd ripjakt 
• Förlängd jakttid på gäss 
• Begränsning i skyddsjaktsmöjligheterna på älg i gröda 
• Allmän jakttid på kronhind föreslås 
• Flera arter tas bort helt som jaktbara: Kricka, Bläsand, Sädgås, Alfågel, Småskrak, Ejder, 
Havstrut, Gråtrut 
• Järpe försvinner från jakttabellen i Götaland. 
• Möjligheterna till predatorkontroll som ett instrument i naturvårdsarbetet minskar. 
• Kortad jakttid på kråka, kaja, skata 
• Utökning av skyddsjakt istället för allmän jakttid. 
• Utökning av skyddsjakt på dov och kron, fast i vidare formuleringar. 
• Rödlistan har fått för stort genomslag på felaktiga grunder. 
• Kortat hundjakten på grävling med 3 veckor i augusti. 
• Avslutar rävjakten med hund sista februari 
• Vårbockjakt införs över hela landet, utom i Jämtland och Norrbotten. 
• Inga förslag om jakt på ekorre eller hermelin 
• Förlängd rådjursjakt i februari på get och kid (som smygjakt)
• Skogsmård tidigare jaktstart i södra Sverige

I VINTER 
INFÖRS DIGITAL 
JÄGAREXAMEN
Projektet med att digitali- 
sera jägarexamens teori-
prov väntas komma i drift 
under vintern. 

Projektet med att digitalisera jägar- 
examens teoriprov löper enligt plan och 
någon gång under vintern 2020/2021 
kommer systemet i sin helhet att drift-
sättas på samtliga provbanor i Sverige, 
samtidigt fasas det nuvarande pappers-
provet ut. Det skriver Naturvårdsverket i 
ett pressmeddelande.
 
MYCKET VÄLKOMMET
– Det nya digitala teoriprovet är myck-
et välkommet. Jägareförbundet har 
länge sett fram emot ett nytt teoretiskt 
prov i ett modernare format. Vi är 
övertygade om att provet på ett bättre 
och säkrare sätt kommer att mäta 
provtagarnas verkliga kunskapsnivå 
jämfört med dagens prov, säger  
Henrik Falk som är samordnare för 
jägarexamen vid Jägareförbundet.
 
70 UTVALDA FRÅGOR
Varje provtagare kommer att få ett 
unikt prov som sammansatts av 70 
slumpvist utvalda frågor ur data- 
basen. Alla prov kommer ha lika 
många frågor ur respektive ämnes-
område och provet ska avläggas på 
maximalt 60 minuter. Provet kommer 
fortsatt avläggas inför provledare. Det 
finns alltså många likheter med idag 
beträffande ramarna kring provet, 
uppger Naturvårdsverket.

Svensk Jakt
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http://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Digital-jagarexamen-narmare-driftsattning/
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NY SÄKERHETSSKRIFT  
FÖR SKJUTBANOR
Nu håller skytteförbunden på att färdigställa sin säker-
hetsföreskrift för skjutbanorna, SäkB 2020.

SäkB 2020 kommer att ersätta SäkB 2015 som tills  gällt när polisen besiktat 
skjutbanor. Alla auktoriserade skytteförbunden har varit med och tagit fram 
SäkB 2020 och den beräknas vara klar i september. Polisen har påbörjat 
framtagande av egna säkerhetsföreskrifter för skjutbanor, men vi vet inget 
om innehållet i denna. De planerar att ha den klar till 2021-2022 men till dess 
har polisen beslutat att SäkB 2015 ska användas vid besiktningar. Om det är 
osäkerhet vid nyanläggning av skjutbanor kontakta oss på Jägareförbundet.

Lars Björk, skytteansvarig

EU:S FÖRSLAG 
OM BLYHAGEL 
GÅR TILL  
OMRÖSTNING
När EU-kommissionen  
hade möte med Reach- 
kommittén fick de inte till-
räcklig majoritet för att gå 
vidare med det kritiserade 
blyförbudet vid våtmarker. 
Nu blir det en poströstning 
bland medlemsstaterna, 
som ska vara klar 15 juli.

Svenska Jägareförbundet har kritiserat 
EU-kommissionens förbud mot bly- 
hagelammunition vid våtmarker från 
flera olika perspektiv. Förbundet be-
tonar särskilt de övertramp kommis-
sionen gör på gällande lagstiftning och 
grundläggande rättsprinciper i både 
EU och medlemsländerna.

TRE OLIKA VALALTERNATIV
Under ett möte den 23 juni fick kom-
missionen inte tillräcklig majoritet för 
förslaget och väljer därför att göra en 
postomröstning bland alla medlems-
stater. Denna ska vara avslutad den 15 
juli. Länderna får då tre olika valalter-
nativ. Antingen så stödjer de förslaget, 
är emot det eller väljer att avstå att 
rösta. Röstar man inte alls tolkar kom-
missionen detta som att landet stödjer 
förslaget.

FÖLJER FRÅGAN NOGA
Ifall förslaget får kvalificerad majoritet 
vid omröstningen går förslaget vidare 
till ministerråd och parlamentet. Dessa 
instanser i EU kan bara välja att anta 
eller förkasta förslaget, inte lägga några 
förslag till förändringar.
Ett förkastat förslag gör att EU-kom-
missionen kan arbeta om det och 
återkomma med ett reviderat förslag.
– Vi arbetar och följer frågan noga. 
Vilket bland annat innebär att vi infor-
merar politiker om vad som håller på 
att hända och vilka konsekvenser det 
får, säger generalsekreterare Bo Sköld.

Läs Förslaget om blyhagelförbud bry-
ter mot svenska rättsprinciper HÄR.

POLISENS TOLKNING AV  
RIKOSCHETTRISK FÅR KRITIK 
Det råder kaos inom jaktskytteverksamheten i norr. 
Detta på grund av att polisen själva nu besiktigar 
jaktskyttebanor. Myndigheten gör även en ny tolkning 
av säkerhetsbestämmelserna som kan komma att  
kosta jaktskytteföreningar miljonbelopp. 

Många jaktskyttebanor ska besiktigas det här året och polisen hinner inte 
med. Det gör att det på vissa skjutbanor nu råder skjutförbud eftersom de 
inte blivit besiktigad i tid. Totalt handlar det om ett 30-tal skjutbanor i  
Västernorrland, nära 60 stycken i Norrbotten och 110 i Västerbotten.

TOLKAR ANNORLUNDA
Polisen har själva utbildat besiktningsmän inom myndigheten. Dessa besikt-
ningspoliser tolkar dock säkerhetsbestämmelserna på ett annat sätt jämfört 
med de externa besiktningsmän som anlitades tidigare. Polisen hävdar, 
enligt Lars Björk, Jägareförbundets nationellt ansvarige för jaktskyttefrågor, 
att träramarna runt exempelvis en älgfigur kan orsaka en rikoschett uppåt.
– Det i sin tur gör att drygt hundra jaktskyttebanor måste höja vallen bakom 
tavelfiguren. Det kommer kosta en hel del pengar. Vi pratar om gigantiska 
summor, många, många miljoner, säger Lars Björk.
 
ETT JÄTTEPROBLEM
Lars Björk berättar också att polisen påstår att det är Jägareförbundet som 
skrivit säkerhetsbestämmelserna på det sättet.
– Det står ingenstans i säkerhetsbestämmelserna om rikoschettrisk uppåt. 
För viltmålsbanor 80 meter beräknas höjden från målets centrum. Det står 
ingenstans om att en lodrät träregel ger rikoschett uppåt. Men polisen häv-
dar att träregeln i tavelfiguren ligger innanför spridningen i sida och jag har 
försökt få svar på hur polisen tolkar det som om det finns risk för rikoschett 
uppåt. Det här är ett jätteproblem som kan medföra att varenda viltmåls- 
bana blir underkänd, säger Lars Björk.
– Säkerhetsbestämmelserna skrevs 2015. Polisen har aldrig haft dessa syn-
punkter tidigare. Det här är en tolkning de har hittat på i år. Vi måste gå till 
botten med detta, säger Lars Björk.

Lars-Henrik Andersson
Läs hela artikeln HÄR. Läs också ”Olika tolkningar av rikoschettrisken - nu 
ska frågan redas ut” HÄR.

https://jagareforbundet.se/aktuellt/forbundsnyheter/2020/06/forslaget-om-blyhagelforbud-bryter-mot-svenska-rattsprinciper/
https://svenskjakt.se/start/nyhet/polisens-tolkning-av-rikoschettrisken-far-hard-kritik-skjutbanor-maste-byggas-om/
https://svenskjakt.se/start/nyhet/olika-tolkningar-av-rikoschettrisken-nu-ska-fragan-redas-ut/
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GUN KAN BLI 
NY LEDAMOT 
I STYRELSEN
Svenska Jägareförbundets 
valberedning väljer en 
intern rekrytering till den 
vakanta platsen i förbunds-
styrelsen, Gun Fahlander, 
ordförande i Jägareförbun-
det Mitt Norrland.

Gun Fahlander har fått frågan om en 
plats i förbundsstyrelsen tidigare, men 
då har det inte riktigt passat. Nu är 
läget ett annat.
– Det känns spännande och hedrande. 
Jag tror att jag ska kunna bidra i styrelse- 
arbetet. Jag har lång erfarenhet av ide-
ellt arbete och ledningsfrågor, och jag 
gillar kommunikationsfrågor, säger Gun 
Fahlander.
 
HOPPADE AV
Valberedningen har haft en något 
 krokig väg i sina försök att hitta en 
ersättare för Monika Stridsman, som 
hoppade av när hon tvingades välja 
mellan sitt uppdrag för Jägare- 
förbundet och sina övriga poster 
inom skogsnäringen. I ett första ske-
de lanserades Inga Ängsteg, tidigare 
verksamhetsledare för Viltskadecen-
ter. Inga Ängsteg accepterade först 
nomineringen men tvingades senare 
tacka nej efter påtryckningar från den 
nuvarande arbetsgivaren, länsstyrel-
sen i Örebro län.
 
JOBBAT MED EKONOMI
Gun Fahlander har bland mycket 
annat under sitt yrkesverksamma liv 
haft uppdraget som kommundirektör 
i Ragunda kommun, och jobbat med 
ekonomi i flera andra anställningar.
Gun Fahlander har dessutom under 
många år varit drivande i sportsliga ar-
rangemang, främst inom längdskidåk-
ning och skidskytte. Intresset för jakt 
och fiske finns sedan barnsben och 
hon är aktiv i både Selets jaktklubb, 
Ragunda jaktvårdskrets, Jägareförbun-
det Mitt Norrland och Viltförvaltnings-
delegationen i Jämtlands län. 

Läs hela artikeln HÄR.
Boo Westlund, Svensk Jakt

INVENTERING AV BJÖRN- 
SPILLNING GAV RESULTAT
 
I Västerbotten samlades det in 1 231 spillningsprover 
och av dessa var 88 procent björnspillning. 

Under perioden 21 augusti till den sista oktober 2019 samlade jägare och 
allmänhet runt om i länet in björnspillning för att länsstyrelsen skulle kunna 
få en bättre bild över björnläget i Västerbotten. 

ÖVER 400 INDIVIDER
Vid spillningsinventeringen som gjordes 2014 kunde man identifiera 271 
olika individer och räknade fram en population på cirka 360 björnar. Utifrån 
senaste inventeringsresultaten har man funnit totalt 359 individer och läns-
styrelsen tror att antalet björnar kommer att ligga en bra bit över 400 indivi-
der, detta trots att slutlig analys av materialet inte har gjorts. En stor skillnad 
i jämförelse med förra spillningsinventeringen är att björntätheten inte är 
störst i Dorotearegionen, utan nu är det Bjurholmsområdet som hyser länets 
högsta björntätheter. 

JÄGARNAS BIDRAG VIKTIGT
En klar slutsats man kan dra är att jägarnas bidrag till bättre kontroll på våra 
viltstammar verkligen fungerar och dessutom är mycket viktig för en hållbar 
förvaltning. Bra jobbat ute i skogarna, av såväl enskilda jägare som kretsar-
nas rovdjurssamordnare!

Eftersom antalet björnar ökar i Västerbotten har också länsstyrelsen tagit 
beslut om licensjakt på 25 björnar. Detta trots omfattande skyddsjakt under 
våren då 43 björnar fälldes.

Jimmy Nyman, jaktvårdskonsulent

Karta över de björnindivider som framkommit från spillningsinventeringen i Västerbotten 
2019. Fjorton individer kunde inte könsbestämmas och finns inte med på kartan. Prickarna 
är individer som hittats en gång, De som hittats mer än en gång kopplas ihop med färgfält. 
Källa: Länsstyrelsen Västerbotten, baserad på resultat från Naturhistoriska riksmuseet.

https://svenskjakt.se/start/nyhet/gun-foreslas-blir-ny-ledamot-i-forbundsstyrelsen-spannande-och-hedrande/
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REGERINGEN 
FICK HÖRA 
FÖRBUNDETS
ÅSIKTER OM 
GIRJASDOMEN
Under första veckan i juni 
diskuterade representanter 
för Svenska Jägareförbun-
det och för Jägareförbundet 
Norrbotten Girjasdomen 
med de tjänstemän på  
närings- och kulturdepar-
tementen som arbetar med 
jakt och samefrågor.

Vid mötet informerade Jägareförbun-
det om återverkningarna av Girjas- 
domen och berättade om hur förbun-
det uppfattar stämningsläget lokalt och 
regionalt. Även frågor om avlysning av 
småviltjakt i Jämtlands län togs upp.

– Vi framförde våra synpunkter på vad 
som nu krävs på politisk riksnivå och 
att vi vill vara med i statens framtida 
arbete med frågan, säger förbunds- 
styrelseledamoten Anders Iacobaeus.

HÖG PRIORITET
Departementen betonade att uppfölj-
ningen av domen var en fråga med 
hög prioritet och att det fortsatta 
arbetet skulle ske i nära samarbete 
med intresserade parter.
 
– Svenska Jägareförbundet anser 
att det är oerhört viktigt att staten 
så snart som möjligt ger besked om 
hur man har tänkt hantera den nära 
framtiden så att osäkerheterna mins-
kar och vägen framåt blir tydligare, 
säger Birgitta Isaksson, ordförande för 
Jägareförbundet Norrbotten.

MÅNGA OROLIGA MEDLEMMAR
– Vi anser att god ton, samverkan och 
dialog är vägen framåt, men samtidigt 
behöver nog alla parter en politisk 
tydlighet i hur det fortsatta arbetet 
kommer ske. Just nu är många med-
lemmar oroliga och detta kan skapa 
onödiga konflikter, säger Birgitta 
Isaksson.  

ÄLGFÖRVALTNINGEN 
– VAD FUNGERAR OCH VARFÖR?
En förvaltning som anpassas till lokala förhållanden 
och god samverkan. Det ökar måluppfyllnaden inom 
älgförvaltningen, visar en ny doktorsavhandling från 
SLU, som också understryker betydelsen av eldsjälar.

Det nya älgförvaltningssystemet sjösattes 2012. Viktiga mål var att skapa 
en älgstam med hög kvalitet i balans med betesresurserna. Man ville ha en 
förvaltning som kunde anpassas till lokala förhållanden, samtidigt som man 
ville öka möjligheten att nå regionala och nationella mål. Man ville också öka 
samverkan mellan olika parter för att bättre kunna lösa intressekonflikter. 

VAD FUNGERAR OCH VARFÖR?
Inom förvaltningsforskningen undersöker man ”vad som fungerar och 
varför”. När det gäller förvaltning av en naturresurs, som älgen, är det viktigt 
att hitta en skala där de ekologiska och sociala systemen matchar varandra 
så bra som möjligt. Inom älgförvaltningen ska man alltså å ena sidan beakta 
hur älgens ekologi fungerar i olika landskap, å andra sidan de sociala för-
utsättningarna inom förvaltningen. Det kan handla om att människor rent 
praktiskt ska ha möjlighet att träffas och arbeta tillsammans, och kunna ha 
insikt i de lokalförhållanden som förvaltningen ska anpassas till.

Hittade man då rätt skala när man skapade det nya älgförvaltningssystemet, 
eller vad behöver förbättras? Det har Sabrina Dressel undersökt inom ramen 
för ett forskningsprojekt på SLU där hon analyserat enkätsvar från mer än 
1 600 aktiva inom älgförvaltningsgrupper och älgskötselområden, tillsam-
mans med information från förvaltningsplaner, ekologiska inventeringsdata 
och måluppfyllnaden i älgavskjutningen.

LOKALA ANPASSNINGAR KRÄVS
Resultaten visar att grundförutsättningarna för förvaltningen skiljer sig kraf-
tigt åt inom Sverige, vilket gör att det krävs lokala anpassningar för att sam-
ma älgförvaltningsmodell ska fungera i olika delar av landet. Det är viktigt 
att ha ett gott samverkansklimat mellan olika nivåer inom älgförvaltningen, 
och ett gott ledarskap i älgförvaltningsgrupperna kan stärka samverkan. För 
att ytterligare förbättra förvaltningen behövs alltså mer lokalanpassning och 
mer samverkan. 

Forskningen har utförts inom ramen för projektet ”Governance”, som finan-
sieras av bland annat Viltvårdsfonden och Jägareförbundets Forsknings- 
tjuga. Läs mer och ladda ner avhandlingen HÄR.

FOTO: LOUISE RIGOLET / MOSTPHOTOS

https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Jakt/Sa-anvands-viltvardsfonden/
https://jagareforbundet.se/vilt/forskningstjugan/
https://jagareforbundet.se/vilt/forskningstjugan/
https://jagareforbundet.se/vilt/viltnyheter/2020/05/vad-fungerar-var-i-algforvaltningen--och-varfor/


NYHETSBREV 93 2020 07 03 SIDAN 13/15

SÅ GÖR DU FÖR ATT JAKTEN
INTE SKA BIDRA TILL 
SMITTSPRIDNING AV COVID-19
Vi har ett gemensamt ansvar för att se till att vi inte  
bidrar till smittspridning. Därför bör vi värdera och 
tänka till kring alla kontakter vi tar och får genom  
jakten. Hjälp varandra till att göra jakten säker – även 
när det kommer till smittspridning av Covid-19. Det 
uppmanar Jägareförbundet.

Det finns idag inget som tyder på att pandemin är över inför höstens gemen-
samhetsjakter. Så hur ska vi då hantera det i jaktlaget? 

Det finns tips från myndigheter som naturligtvis bör följas och Jägareför-
bundet listar några här nedan, men ytterst måste var och en ta ansvar. Det 
kommer en jakt även nästa år. Följ noga de aktuella rekommendationer som 
Folkhälsomyndigheten ger.
 
Inled med att göra en riskanalys och komplettera med egna punkter. Ha 
personlig kontakt med alla deltagare i jakten och säkerställ att alla har 
samma information om vad som gäller vid jakten. Säkerställ vid första 
träff innan jakten att alla förstått och kommer att följa råden.
 
ATT TÄNKA PÅ FÖR ALLA
• Bara friska (symptomfria) personer deltar under jakten. Har man varit  
 sjuk, gäller minst två dagar utan symptom för att delta. Människor med  
 symptom avvisas omedelbart från jakten.
• Handhälsning ska undvikas för att motverka smittspridning. Avstånd  
 överlag bör hållas. Minst 1,5 meter.
• Äldre +70 och sårbara personer i riskgrupper bör inte närvara eller 
  medverka vid större samlingar.
• Vid längre resor i bil bör man helst endast åka med personer i det egna  
 hushållet. Tänk igenom ett eventuellt delat boende i jaktkoja.
 
ATT TÄNKA PÅ FÖR ARRANGÖR
• Se till att samlingar i största möjliga mån hålls utomhus.
• I dagsläget gäller fortsatt förbud på över 50 personer. Går det att dela  
 upp  jaktlaget i mindre grupper så gör det, även om man är betydligt 
 färre än 50 personer.
• Man bör helst avstå från gemensam matlagning men om det ska  
 förekomma bör det ske utomhus och med egna tallrikar och bestick.
• Särskild hänsyn för åldersgruppen 70+ eller riskgrupp.
• Det ska finnas goda möjligheter till att tvätta händer med tvål och vatten  
 eller tillgång till handsprit för alla.
• Slakt ska vara upplagd på ett sätt att folk håller avstånd till varandra.  
 Avdela vilka som ansvarar för slakt, städning, mm. Tänk på hygienen.
• Rengöring av gemensamma verktyg, maskiner mm ska göras efter  
 varje användning.
• Omklädning bör inte förekomma inomhus i gemensamma lokaler.
• Bara de som är nödvändiga för att jakten ska kunna genomföras ska  
 vara på plats.
• Sätt upp allmänna råd om att hålla god hygien.
• Undvik helst, men om gemensam toalett används, så se till att den  
 städas regelbundet.

Svensk Jakt
Läs mer HÄR.

TILLFÄLLIGA 
REGLER FÖR 
SKYTTE-
TÄVLINGAR
Jägareförbundet har an-
tagit ändrade tillfälliga 
tävlingsregler för Jägareför-
bundets skytteverksamhet, 
i enlighet med Skyttesport-
förbundets regler.

– De nya reglerna från Folkhälsomyn-
digheten för att senioridrott ska få 
anordnas innebär att det ska finnas 
regler från riksförbund. Då Skytte- 
sportförbundet fått sina regler god-
kända av sitt riksförbund och vi har 
många klubbar som är medlemmar i 
både Skyttesportförbundet och hos 
oss, har vi antagit samma regler som 
de, säger förbundets skytteansvarige 
Lars Björk.
 
NYTT FRÅN 14 JUNI
Från och med den 14 juni ändrade 
Folkhälsomyndigheten sina rekom-
mendationer så att idrottstävlingar, 
matcher och cuper tillåts även för 
 aktiva över 18 år. Publik kommer 
fortfarande inte att tillåtas eftersom 
samling av maximalt 50 personer 
fortfarande gäller. Åldersgruppen över 
70 år får fortfarande inte delta. Dess-
utom ska en rad försiktighetsåtgärder 
vidtas. Läs de nya reglerna HÄR.

Svensk Jakt

FÖRESLÅS 
SLIPPA SKJUTA 
SKYTTEPROVET
Den pågående pandemin gör att de 
jägare som finns i riskgrupperna inte 
vågar åka till skjutbanorna och träna. 
Därför rekommenderar Jägare- 
förbundet jaktlagen att personer i 
riskgrupper får använda sig av fjol-
årets skjutprov för att delta på årets 
jakt eftersom det inte är rimligt att de 
ska behöva riskera att bli smittade av 
Covid 19 för att få jaga i höst.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-arrangorer-av-evenemang/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/ed325ae2ce744931a1a26bbe031dd1d7/undvik-smitta-a4-lattlast-svenska-20032-31.pdf
https://svenskjakt.se/start/nyhet/covid-19-sa-gor-du-for-att-jakten-inte-ska-bidra-till-smittspridning/
https://svenskjakt.se/jakt-prylar/vapen-skytte/samma-tillfalliga-regler-for-skyttetavlingar-infors/
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EFTERSÖK ROVDJUR INOM NVR...
Polisen i region norr arrangerade tillsammans med  
Jägareförbundet Västerbotten den årliga träningen 
och testen för polisens rovdjursekipage inom det  
nationella viltolycksrådet (NVR). 

Under två dagar genomfördes utbildningen i Lycksele, där Germund Eriks-
son, Jägareförbundets instruktör för eftersök på stora rovdjur var huvud- 
instruktör. Åsa Holmgren, NVR Västerbotten och Lycksele, fungerade som 
testledare. Joacim Lundqvist, samordnare för polisen i region norr för 
NVR-organisationen i Västerbotten, arrangerade träffen och var på plats. 

Ekipagen fick gå testspår, träna på spårstart och att gå spår på hårda un-
derlag. Samtliga deltagare fick också skjuta godkänt på björnpasset. Under 
denna utbildning läggs konstlade björnspår. Ekipagen får också möjlighet att 
träna på sändarförsedda björnar under sommaren, tack vare sitt uppdrag i 
NVR. Detta sker under mycket strikta förhållanden i samverkan med björn-
forskningsprojektet. 

Åsa Holmgren och Anja Kjellsson

... OCH EFTERSÖKSKURS MED 
INRIKTNING STORA ROVDJUR
Den 12-14 juni arrangerades en eftersökskurs med  
inriktning på stora rovdjur i Lycksele.

Arrangörer för kursen var Studiefrämjandet Västerbotten, Jägareförbundet 
Lycksele, Jägareförbundet Västerbotten och JAQT Västerbotten. Åtta ekipage 
deltog under tre dagars utbildning. Kursledare var Germund Eriksson, 
Jägareförbundets rovdjurseftersöksinstruktör, samt Åsa Holmgren och  
Therese Långström, eftersöksinstruktörer i Lycksele.
  
Under helgen varvades teori och praktiska övningar.  Kursen började med 
Barbro Börjessons koncept med grunddressyr och kontakt, De fyra lätta 
stegen. Sedan övergick övningarna till spårstarter och hur man får hunden 
att vilja lukta på björn. När grunderna satt fick samtliga ekipage övergå till 
svårare uppgifter som hårda underlag, vinklar med överfarter och spår- 
avslut. Deltagarna fick också skjuta sig godkänt för björnpasset på Ringa-
borgs skjutbana. Även nästa år planeras en liknande kurs i rovdjurseftersök 
i Lycksele i mitten av juni. 

Åsa Holmgren och Anja Kjellsson

SVARA PÅ EN 
FRÅGA OCH 
VINN DRÖM-
KIKARSIKTET!
Tack för att du är medlem 
i Jägareförbundet med 
Svensk Jakt! Därför får du 
nu chansen att vinna ett 
Swarovski Z8i 1–8×24. Drev-
jaktsiktet har ett värde av 
26 500 kronor.

Du som loggat in på Svenskjakt.se 
kan vara med och tävla. Det enda du 
behöver göra är att svara rätt på en 
enda fråg. Du kan bara delta i tävling-
en en gång och är du osäker på svaret 
rekommenderar vi dig att noggrant 
läsa Svensk Jakts julinummer (i pap-
per eller som e-tidning) så kan ditt 
eventuella frågetecken rätas ut till ett 
utropstecken.

Var noga med att fylla i samtliga fält 
rätt. Tävlingen pågår till och med den 
31 juli. Därefter dras en vinnare bland 
de rätta svaren. Lycka till!
TÄVLA HÄR

TESTA DIG SJÄLV
Känner du igen fåglarna? Svara på 
tio slumpfrågor och du kan rätta ditt 
test direkt. De felaktiga svaren är då 
markerade i rött och det rätta svaret i 
grönt. Fågeltestet och fler tester från 
Jägareförbundet hittar du HÄR.

https://svenskjakt.se/?emagredir=true
https://svenskjakt.se/start/nyhet/tavling-svara-pa-fragan-och-vinn-dromkikarsiktet/
https://jagareforbundet.se/utbildning/testa-dina-kunskaper/


 
 

NYHETSBREV 93 2020 07 03 SIDAN 15/15

DET GÅR BRA FÖR 
FJÄLLGÄSSEN
Fjällgåsen var i princip 
utrotad. Men under de tio 
senaste åren har ett febrilt 
arbete från Projekt Fjällgås 
inneburit att stammen av 
fjällgäss ökar.

I Arjeplogsfjällen fanns endast en  
spillra kvar. Problemet var att gässen 
ofta dog utmed sin flyttväg till över-
vintringsområdena i Grekland och 
Asien. Redan i slutet av 1970-talet 
påbörjade Svenska Jägareförbundet 
Projekt Fjällgås för att rädda fågeln, 
som anses globalt hotad. Åtgärderna 
bestod bland annat av uppfödning och 
utsättningar. Men det var en vågad 
idé – att få gässen att övervintra runt 
Holland istället som har varit nyckeln 
till att stammen nu ökar.

ADOPTIVFÖRÄLDRAR
– Man använde vitkindade gäss som 
adoptivföräldrar i Arjeplogsfjällen, 
och de tog med sig sina fjällgåsungar 
till Holland. Idag övervintrar fjäll- 
gässen i Holland och även Tyskland. 
Dödligheten under flyttningen är 
nästan ingen alls. Vi har nu mellan 100 
och 140 fjällgäss som återvänder till 
häckningsplatsen i Arjeplogsfjällen, 
säger Niklas Liljebäck som är projekt-
koordinator på Jägareförbundet.

ETT STORT STEG
Eftersom fjällgåsen har en stark drift 
att återvända till platsen där de lär sig 
flyga har spridningen över fjällvärlden 
gått långsamt. Därför planerar nu pro-
jektet för en ny utsättningsplats.
– Under sommaren kommer drygt 
70 fjällgäss uppfödda i fångenskap 
sättas ut i fjällen. Ungefär 25 av dessa 
kommer vi släppa på den nya platsen i 
Gällivare kommun. Det är ett stort steg 
i Projektets drygt 40 åriga historia, 
säger Niklas Liljebäck.

FÖRBUNDET HUVUDMAN
Huvudman för Projekt Fjällgås är 
Svenska Jägareförbundet, som sam- 
arbetar med Nordens Ark och Norr-
bottens ornitologiska förening. 
Projektet ingår i Naturvårdsverkets 
åtgärdsprogram som koordineras av 
länsstyrelsen i Norrbotten. 

ORDFÖRANDE BESÖKTE LÄN 
MED HÅRT ROVDJURSTRYCK
I början av juli besökte Jägareförbundets ordförande 
Torbjörn Larsson rovdjursdrabbade län. Först ut var 
Gävleborg, ett län med Sveriges största rovdjurstryck. 

Fokus på besöken var att träffa lokalmedia och berätta om Jägareförbundets 
arbete och budskap, att förbundet vill ha så få vargar som möjligt.
- Det är tungt att leva med varg. För jägare, för lantbrukare, för allmänheten. 
Det finns en ovisshet, osäkerhet och maktlöshet och som enskild person kan 
du inte påverka din situation, säger Torbjörn Larsson.

SKA BLI ENKLARE ATT PÅVERKA
- Vi vill att det ska bli enklare för de som lever med vargen att påverka hur 
vargarna förvaltas. Ett förslag är att det ska tillåtas skyddsjakt på vargar som 
tar jakthundar – redan efter första angreppet. Vidare bör vargen förvaltas av 
de som bor och lever i området där vargen finns. Ska människor leva med 
vargen måste det finnas regler som gör det möjligt. Det finns en otrygghet 
bland vanligt folk på landsbygden, vargen påverkar inte bara oss jägare.

Under besöket i Gävleborg ingick bland annat träffar med Gefle Dagblad och 
Sveriges Radio Gävleborg, där både förbundsordförande Torbjörn Larsson 
och länsordförande Johan Lundberg medverkade.

SÅ LITEN VARGSTAM SOM MÖJLIGT
– Riksdagen har beslutat att vi ska ha varg i landet. Det finns konventioner 
som Sverige har förbundit sig till. EU har slagit fast att vargen ska få finnas. 
Vi accepterar demokratiska beslut men vi ställer också motkrav. Vi vill ha en 
så liten vargstam som möjligt. Människor som lever nära rovdjuren måste få 
komma till tals. De måste känna att de kan påverka sin livssituation. 

- Av Naturvårdsverkets beslutade nivå om Sveriges vargstam, kommer Gävle- 
borg efter valpningen i år bära närmare hälften av Sveriges vargstam. Det 
samlade rovdjurstrycket i Gävleborg är högst i Sverige, det är oacceptabelt, 
säger Johan Lundberg, länsordförande i Jägareförbundet Gävleborg.

Ulrika Karlsson-Arne

FOTO: ULRIKA KARLSSON-ARNE

Torbjörn Larsson och Johan Lundberg besökte Radio Gävleborg. 


