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FÖRBUNDET FICK RÄTT
– FLER VARGAR KAN FÄLLAS 

STORT INTRESSE FÖR  
MÄTNING AV BOCKAR

Svenska Jägareförbundets bok Jägarskolan 
vann 2020 års Publishingpris i kategorin 
Handböcker och läromedel. Motiveringen löd: 
”För ett innehållsrikt och väl presenterat läro-
medel – mitt i prick!”

LÄS MER SID 2 

Svenska Jägareförbundets granskning av  
Naturvårdsverkets underlag till vargjakten har 
fått avsedd effekt. Myndigheten bekräftar att 
ett nytt underlag ger möjlighet till ett större 
uttag. Nu ska länsstyrelserna fatta nya beslut. 
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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.

Sverigerekordet från skånska Vittskövle har 
toppat listan över bocktroféer i över 38 år. 
Den 5 november mättes en Uppsalabock som 
kanske var större. Under dagen mättes också 
en annan trofé från Uppsala län.
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JÄGARSKOLAN VANN  
PRESTIGEFYLLT PRIS
Jägarskolan vann 2020 års Publishingpris i kategorin 
Handböcker och läromedel. Motiveringen löd:  
”För ett innehållsrikt och väl presenterat läromedel 
 – mitt i prick!”

– Väldigt roligt såklart. Det känns som ett kvitto på att vi lyckades när vi 
försökte göra den nya boken välkomnande, intressant och modern, säger 
författaren Ulf Lindroth.
Bakom produktionen av Jägarskolan finns en arbetsgrupp som tillsammans 
jobbat fram en innovativ och modern bok. Den ska förklara varför och hur vi 
jagar, och att det är okej att jaga. Nu gav det resultat även utanför jägarleden. 
– Vi har jobbat mycket med text och layout men också illustrationer, foton 
och inte minst film- och ljudfilmer via QR-koder, så en liknande jägar- 
examensbok har inte funnits tidigare, säger Ulf Lindroth.

”DET ÄR STORT”
I teamet bakom boken finns bland andra Anja Sundberg på FRI reklambyrå 
i Umeå, som står bakom den grafiska formen och projektansvarig Ulf Johans-
son, som är nationellt utbildningsansvarig på Svenska Jägareförbundet: 
– Väldigt roligt att en bok om jakt tar sig in på en nivå som denna, det är stort 
och väldigt kul för alla inblandade som lagt ner ett otroligt fint arbete på 
detta under tre års tid, säger Ulf Johansson.
Det var förra året som Jägareförbundet släppte den fjärde versionen av 
Jägarskolan.

”ROLIGT OCH HEDRANDE”
– Vi är naturligtvis från ledningens sida stolta över att ha en så kompetent 
och duktig personal som tillsammans med författare och arbetsgrupp har 
gjort en produkt som bryter ny mark och vinner pris. Det är fantastiskt roligt 
och hedrande för alla inblandade, säger generalsekreterare Bo Sköld.
– Det är förstås extra roligt att en bok om jakt står sig så bra mot alla andra 
läromedel och fackböcker därute. Det juryn säger är ju att det inte bara är en 
bra jägarexamensbok utan årets bästa läromedel, avslutar Ulf Lindroth.

Ulrika Karlsson-Arne, kommunikatör

FÖRESLÅR 
ÄNDRINGAR  
I JAKTLAGEN
Svenska Jägareförbundet 
har skickat en hemställan 
till regeringen med förslag 
att ändra jaktlagen.

Jägareförbundet vill göra en ändring 
i paragraf 28 i jaktlagen. Därför har 
generalsekreterare Bo Sköld och för-
bundsjuristen Ola Wälimaa skickat en 
hemställan till näringsdepartementet. 
Det handlar om anmälningsskyldig-
heten när ett skadskjutet vilt lämnar 
den egna jaktmarken och går över 
till angränsande jaktområde. Anmäl-
ningsskyldigheten gäller i dag endast 
älg, hjort eller rådjur.
 
FARLIGA VILLEBRÅD
Så här skriver förbundet:
”Bestämmelsen infördes under en 
tid då dessa arter var vårt främsta 
villebråd. I dag jagas även andra större 
viltarter i betydande omfattning, vissa 
som kan vara direkt farliga för männ-
iskors säkerhet och det anses särskilt 
angeläget att jakträttshavaren även 
upplyses om att skadat djur av dessa 
arter kommit in och förväntas uppe-
hålla sig på dennes mark.”
Jägareförbundet konstaterar att det 
inte är enkelt för vare sig enskilda 
jägare eller myndigheter att hålla isär 
de uppräkningar av viltarter eller 
grupper av viltarter som i olika sam-
manhang omfattas av jaktlagstiftning-
ens bestämmelser.
 
VARG OCH BJÖRN
Därför föreslår Jägareförbundet att 
låta samtliga djur av de arter som 
omfattas av anmälnings- och utmärk-
ningsskyldighet i samband med en 
viltolycka och som i realiteten kan bli 
föremål för jakt, också omfattas av un-
derrättelseskyldighet enligt paragraf 
28. Det handlar i så fall om följande 
viltarter: björn, varg, järv, lo, älg, hjort, 
rådjur, vildsvin och mufflonfår.
På årets förbundsstämma blev det 
bifall till en motion från Uppsala som 
föreslog den ändring av jaktlagen som 
nu förbundet skickat till regeringen.

Lars-Henrik Andersson, Svensk Jakt

Författaren Ulf Lindroth, formgivaren Anja Sundberg och projektledare Ulf Johansson.
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STORT INTRESSE FÖR MÄTNING 
AV UPPSALABOCKAR
Sverigerekordet från skånska Vittskövle har toppat 
listan över bocktroféer i över 38 år. Den 5 november 
mättes en Uppsalabock som kanske var större.

- Det här är otroligt roligt att få uppleva. Just bockjakten ligger mig extra 
varmt om hjärtat. Jag och mina jaktkamrater har under många år inventerat 
och sparat, det gäller att skjuta rätt djur och våga släppa fina. På just den här 
marken har vi jagat cirka åtta år – förra året sköts en trofé som mätte 160  
poäng på samma mark. Nu gav det ännu bättre utdelning, fantastiskt kul, 
säger skytten Joacim Rickling.
I slutet av september fällde Joacim Rickling en åttataggare med ovanligt 
stora horn i Uppsala län. Han jagade då hos en god vän i Fiskbrunna mellan 
Enköping och Håbo. När bocktrofén var kokad vägde den 1 108 gram, vilket 
redan då visade att detta var något utöver det vanliga. 

1,5 POÄNG FRÅN NYTT REKORD
Den 5 november var det dags för mätning på Öster Malma i Södermanland. 
På plats var trofébedömarna Björn Eek, Dan Persson, Karl-Johan Brindbergs 
och Fredrik Hübinette. Efter noggrann mätning, vägning och bedömning, 
landade Joacims bock på 245,43 poäng. Bara en och en halv poäng ifrån att 
bli nytt rekord. Men såklart en hedrande andraplats. 
- Alltid lika roligt att se hur förvaltning ger resultat. Såklart har jägarens jobb 
att inventera och spara på fina bockar haft en avgörande roll för att få upp 
troféer i den här storleken. En helt fantastisk trofé men den tappade lite 
skönhetspoäng om man jämför med rekordbocken från Vittskövle, säger 
jaktvårdskonsulent Dan Persson.

TVÅ BOCKAR ÖVER 200 POÄNG.
Under dagen mättes ytterligare en bock från Uppsala län. Emelie Eriksson 
fällde nämligen i år sin första bock och den kom upp i 205,69 poäng.
- Det är många olika faktorer att just Uppsala län har lyckats så bra med för-
valtningen de senaste åren men framförallt ser vi att jakten på andra klövvilt 
ökat, till exempel på vildsvin och då har rådjursstammen fått växa till sig. 
Men även att lodjursstammen har minskat i Uppland och då stabiliserat 
rådjursantalet, säger jaktvårdskonsulent Karl-Johan Brindbergs.

Ulrika Karlsson-Arne

Läs också artikeln ”Snart är väntan över – vad mäter rekordbockarna från 
Uppsala län” där jägarna berättar om sina jakter.

FOTO: ULTIKA KARLSSON-ARNE

FÖRTYDLIGANDE  
TIDER FÖR  
ATT SLÄPPA 
JAKTHUNDAR
I Jägareförbundets senaste 
Nyhetsbrev finns en sum-
mering av förbundets vik-
tigaste punkter i jakttids-
förslaget. Här kommer ett 
förtydligande.

Om man inte har kunskap om vad 
Naturvårdsverket föreslagit går det att 
misstolka texten som rör indelning av 
hundar utifrån hur de arbetar. Natur-
vårdsverket ville – med bland annat hän-
visning till värmekänsliga djur som är 
tillåtna för jakt eller jaktträning i augusti 
och september – senarelägga starttiden 
för detta utifrån hur hunden jagar. För-
slaget gällde enbart vildsvin och älg.

KRÅNGLAR TILL DET
– Jägareförbundet är kritiskt till försla-
get utifrån flera aspekter, vilket står i 
vårt remissvar till regeringen. Bland 
annat så saknas forskning som stödjer 
verkets resonemang, det skulle även 
bli svårare att veta om man som jägare 
gör rätt. Vi menar att förslaget bara 
skulle krångla till det i onödan, säger 
riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné.
Bara för att en hund är ställande innebär 
det inte att viltet alltid står för hunden.
– Väldigt många ställande hundar 
förföljer både älg och vildsvin under 
långa sträckor. Även om de har en 
ambition om att ställa viltet. Då måste 
man fråga sig, om det ur viltets syn-
punkt är sämre med en hund som 
under en kort sträcka stöter ut viltet 
ur en såt, undrar Daniel Ligné.

SVÅRT MED FÅ ORD
Texten som finns med i förbundets 
nyhetsbrev är en respons på förslag 
på sidan 168 och framåt i Naturvårds-
verkets jakttidsförslag.
– Tyvärr är väldigt många av våra 
frågor svåra att förklara med få ord. 
Det blir ännu mer komplicerat när det 
rör ett omfattande förslag som spän-
ner över många sidor. Därför vill vi 
förtydliga vad verket föreslog och vad 
vi tyckte om detta. Allt för att undvika 
missförstånd, säger Daniel Ligné.

https://svenskjakt.se/start/nyhet/snart-ar-vantan-over-vad-mater-rekordbockarna-fran-uppsala-lan/
https://svenskjakt.se/start/nyhet/snart-ar-vantan-over-vad-mater-rekordbockarna-fran-uppsala-lan/
http://www.naturvardsverket.se/upload/var-natur/jakt/jakttider/naturvardsverkets-forslag-pa-jakttider.pdf
http://www.naturvardsverket.se/upload/var-natur/jakt/jakttider/naturvardsverkets-forslag-pa-jakttider.pdf
http://www.naturvardsverket.se/upload/var-natur/jakt/jakttider/naturvardsverkets-forslag-pa-jakttider.pdf
http://www.naturvardsverket.se/upload/var-natur/jakt/jakttider/naturvardsverkets-forslag-pa-jakttider.pdf
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FÖRBUNDET 
FICK RÄTT
– FLER VARGAR 
KAN FÄLLAS
Jägareförbundets gransk-
ning av Naturvårdsverkets 
underlag till vargjakten har 
fått avsedd effekt. Myndig-
heten bekräftar att ett nytt 
underlag ger möjlighet till 
större uttag och att det är 
länsstyrelserna som har  
ansvar för att fatta nya  
beslut. 

Inför att länsstyrelserna ska besluta om vargjakt ger Naturvårdsverket forskare i 
uppdrag att räkna fram hur många vargar som kan fällas utan att man äventyrar 
att komma under gynnsam bevarandestatus, som ligger på 300 djur. 
– Felet finns i de förutsättningar som verket har gett till forskarna, förklarar 
Gunnar Glöersen, som är rovdjursansvarig på förbundet. 
Normalt sett bedöms alltid vargstammens storlek efter de inventeringar som 
görs vintertid. Det är alltså antalet vargar som hittas under perioden 1 okto-
ber-31 mars som inte ska gå under 300 individer.
– Men verket har i sina direktiv bett forskarna om en uppgift hur stort uttag 
som kan göras för att stammen inte går under 300 djur direkt efter jakten. 

ERKÄNT ATT MAN GJORT FEL
– Svenska Jägareförbundet har kompetensen att granska myndigheter. Varg-
förvaltningen är för viktig för att inte göra det. Tyvärr är det inte första gång-
en som vi hittar fel i myndigheternas beslut kring vargförvaltningen. Fast det 
är absurt att en ideell förening måste granska myndigheterna så att de gör 
rätt, säger Mikael Samuelsson, ordförande i Jägareförbundets rovdjursråd.
Naturvårdsverket har också erkänt att man gjort fel och efter Jägareförbun-
dets påpekande gav Naturvårdsverket ett nytt uppdrag till forskarna och  i 
forskarnas nya beräkningar finns utrymme att fälla 55 vargar i vinter.  

RISKEN STÖRRE ATT STAMMEN ÖKAR
– Forskarnas beräkningar är svåra att förklara. Men det handlar om riskbedöm-
ningar. Om vi fäller 55 vargar i vinter är sannolikheten 10 procent att stammen 
går under 300 individer. förklarar Mikael Samuelsson.
Men problemet finns i den andra vågskålen, det vill säga att stammen ökar.
– Forskarna har även bedömt risken att stammen ökar med en avskjutning på 
55 djur. Risken är 60 procent att stammen växer till över 400 djur. Risken är 
faktiskt 25 procent att stammen blir över 500 djur. Risken är alltså större att 
stammen ökar än att den minskar.
Han anser att beräkningarna på ett tydligt sätt visar att myndigheternas försik-
tighet i beslut om tilldelning leder till att stammen ökar.
– Vi har ett riksdagsbeslut som säger att vi ska minska koncentrationerna i 
vargstammen. Men myndigheternas agerande har bara lett i motsatt rikt-
ning, säger Mikael Samuelsson. Han menar att forskarnas beräkningar visar 
att det med stor sannolikhet finns ett ännu större utrymme för licensjakt.

Se också filmen ”Fler vargar kan fällas när Gunnar räknar rätt” HÄR.

”MÄRKLIGT  
ATT VÄNTA  
PÅ DOMSTOLS-
AVGÖRANDE”
– Det är märkligt att läns-
styrelserna inte fattar ett 
nytt beslut direkt, utan 
väntar på förvaltnings-
rättens avgörande på de 
överklaganden som gjorts, 
säger Mikael Samuelsson, 
ordförande för Jägareför-
bundets rovdjursråd.

När länsstyrelserna fattade beslut om 
vargjakt i vinter baserades detta på en 
forskarrapport om hur stort uttag som 
kunde göras. Men detta underlag var 
gjort utifrån fel förutsättningar. Efter 
påpekande från Svenska Jägare- 
förbundet till Naturvårdsverket fick 
forskarna i uppdrag att göra en ny  
beräkning, som visade att möjligt 
uttag var betydligt större.

INGET ATT VINNA
– Eftersom länsstyrelsens besluts- 
underlag uppenbart har varit oriktigt, 
ändringen kan ske snabbt och enkelt 
samt att ändringen inte blir till nack-
del för någon part anser vi det som 
självklart att länsstyrelserna ska göra 
nya bedömningar och fatta nya beslut, 
säger Mikael Samuelsson.
Han menar att det inte finns något att 
vinna på att vänta in ett avgörande på 
ett beslut som är baserat på ett fel- 
aktigt underlag. 

TIDSASPEKTEN VIKTIG
Länsstyrelserna har under många år 
fattat beslut om licensjakt på varg och 
lärt sig hur dessa ska formuleras och 
motiveras för att de ska hålla för en 
domstolsprövning. Den viktigaste  
parametern är istället tidsaspekten. 
Ska de rättsliga prövningarna ske 
innan jakten startar är det bråttom.
– Ju längre länsstyrelserna väntar, 
desto mer troligt är att vi får problem 
när jakten ska genomföras. Så vill vi 
inte ha det. Därför bör länsstyrelserna 
fatta nya beslut omgående.

FOTO: JIRI HREBICEK/MOSTPHOTOS

https://jagareforbundet.se/aktuellt/forbundsnyheter/2020/11/fler-vargar-kan-fallas-nar-gunnar-raknar-ratt/
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SÄKB 2020 ÄR NU KLAR
 
En samlad skytterörelse har efter ett omfattande  
arbete enats om 2020 års upplaga av säkerhets- 
bestämmelser för civilt skytte, SäkB. 

För närvarande bedriver Polismyndigheten besiktningar av skjutbanor i 
enlighet med sina gällande myndighetsföreskrifter och SäkB 2015, skytte-
rörelsens gamla utgåva. Polismyndigheten har som ambition att ta fram ett 
eget säkerhetsreglemente för skjutbanor, istället för SäkB, som en del av 
kommande föreskrift om skjutbanor. Polisens arbete med sina egna före-
skrifter bedöms inte vara klart förrän tidigast under slutet av 2021 och det 
kan mycket väl dröja längre än så. Det är därför skytterörelsens ambition 
att SäkB 2020 kommer att få betydelse för besiktningarna av skjutbanorna 
successivt framöver. Det är dock Polismyndigheten som beslutande myndig-
het som avgör. Den nya SäkB 2020 finns att ladda ner på Skyttesportförbun-
dets hemsida HÄR. 
Jägareförbundet kommer att komma ut med mer detaljerad information 
till skytteföreningarna om de större förändringarna i 2020 års upplaga och 
viktiga nyheter att ta hänsyn till i verksamheten. Kontakta undertecknad för 
ytterligare information eller frågor.

Lars Björk, jaktvårdskonsulent

HÅLLER FAST 
VID ÅSIKTER 
OM VAPEN-
DIREKTIVET
– Jägareförbundet håller 
fast i sina tidigare åsikter.  
Vi vill inte se onödiga  
vapenregleringar, säger  
ordförande Torbjörn 
Larsson.

Ännu en gång gör regeringen ett 
försök att implementera EU:s vapen-
direktiv. Syftet med direktivet var 
främst att försvåra för terrorism, men 
det påverkar egentligen bara jägare, 
skyttar och samlare.

ENAD FRONT
– Vi har tillsammans med skytte- 
rörelsen haft en enad front i denna 
fråga. Vi vill inte ha onödiga lagar som 
ytterligare krånglar till det för vanliga 
vapenägare. Problemet har varit att 
regeringen vill införa strängare regler 
än vad direktivet kräver, förklarar 
Torbjörn Larsson.
I det senaste förslaget har man gått 
jägarna och skytterörelsen till mötes 
och strukit vissa av sina tidigare för-
slag och samtidigt lagt till att man vill 
ta bort licenskrav på ljuddämpare.

MÅSTE FÖRTYDLIGAS
– Men det finns fortfarande kvar ett 
fåtal delar som gör att detta inte kan 
kallas en minimiimplementering. 
Dessutom är förslaget till lagtext i 
vissa delar oklar och måste förtydli-
gas. Självklart välkomnar vi förslaget 
om slopat licenskrav på ljuddämpare. 
Det är något Jägareförbundet arbetat 
för under lång tid. Men det är ingen 
förhandling och det behövs ingen 
byråkratisk lagstiftning som inte ger 
någon effekt.
– Sverige är skyldig att implementera 
direktivet. Detta måste göras. De folk-
valda bör göra det de lovat, en mini-
miimplementering som inte krånglar 
till det för landets vapenägare. Det  
är brottslingarna som använder ille-
gala vapen som staten måste jaga. Då 
behövs det bland annat mer resurser 
till polis och tull.

FOTO: MADELEINE LEWANDER

ANTALET JAKTKORTSLÖSARE 
FORTSÄTTER ATT ÖKA
Antalet jaktkortslösare fortsätter att öka. Jaktåret 
2019/2020 löste totalt 292 349 jägare statligt jaktkort.

Sett till antalet lösta jaktkort fortsätter intresset för jakt och viltvård att öka 
i Sverige. Trenden är tydlig med en ökning på cirka 5 000 jaktkort per år 
de senaste åren. Bryter man ner siffrorna på länsnivå så är det Stockholms 
län som än en gång står för den största ökningen. Under jaktåret 2019/2020 
med 1 076 jägare, från 24 377 till 25 453 jämfört med föregående år. Flest 
jägare per län finns i Västra Götalands län med 33 199 jaktkortslösare. Samt-
liga län utom Kalmar län ökar i antalet lösta jaktkkort. Mer information finns 
på Naturvårdsverkets hemsida HÄR.

Svensk Jakt

 https://www.skyttesport.se/reglerochbestammelser/sakb/
https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Jakt/jaktkort-och-jagarexamen/
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FÖRSLAG OM FÄLLAVGIFTER 
MÅSTE GÖRAS OM
Naturvårdsverkets förslag om att ersätta dagens  
fällavgifter med områdesavgifter får hård kritik  
av Svenska Jägareförbundet.
 
Naturvårdsverket har utrett frågan om hur älg- och kronviltsjakten ska 
finansieras. Nyligen lämnades förslaget om att slopa fällavgifterna och införa 
ett nytt system med områdesfinansiering in till regeringen. Bakgrunden till 
utredningen är att i takt med att älgstammen minskar gör intäkterna från 
fällavgifterna samma sak. Men det gör inte länsstyrelsernas kostnader. 

OMRÅDESAVGIFT
Naturvårdsverkets förslag går i korthet ut på att älgförvaltningen ska 
finansieras genom en storleksbaserad områdesavgift för licens- och älg- 
skötselområden medan fällavgift kvarstår för älg som fälls inom oregi- 
strerade områden. I syfte att underlätta införandet av den nya finans- 
ieringsmodellen föreslår Naturvårdsverket att storlek på områden kan  
anges i areal eller avskjutningsmål/tilldelning.

DYRARE OCH KRÅNGLIGARE
– Det här förslaget är ofullständigt och inte möjligt att genomföra förrän det 
omarbetats rejält. Vi ser stora brister med detta system. Det blir i slutänden 
dyrare och krångligare. Därtill har inte verket beaktat alla delar som kom-
mer att påverkas, säger Anders Nilsson, biträdande riksjaktvårdskonsulent.
– Det är helt orimligt att enbart jägarna ska betala priset för att staten, via 
länsstyrelserna, vill öka kraven och administrationen. När intäkterna mins-
kar borde länsstyrelserna hantera detta genom att effektivisera sin adminis-
tration och förvaltning. Inte begära mer pengar från jägare och markägare.
Svenska Jägareförbundet anser därför att förslaget måste omarbetas rejält 
och att tanken på en självfinansierad älgförvaltning slopas.

ANVÄNDA SKATTEMEDEL
– Grundinställningen måste vara att kostnader och administrativa rutiner 
ska vara så enkla och kostnadseffektiva att det inte behövs ökade intäkter. 
Vill myndigheterna sedan öka administrationen och ha mer insyn och kon-
troll över jakten måste man använda skattemedel för att finansiera detta.
– Jakten blir inte mer effektiv av att byråkratisera den och samtidigt öka kost-
naderna för att fälla vilt. Tvärtom blir det kontraproduktivt.

Läs hela artikeln HÄR.

FÖRBUNDETS 
STADGAR  
KAN BEHÖVA 
FÖRTYDLIGAS
7-8 november arrange-
rades ett möte med alla 
Jägareförbundets länsför-
eningar, företrädda av sina 
respektive ordförande. Och 
ordförandena vill nu blicka 
framåt och dra ett streck 
över ”Axdorff-affären”. 

Några ordföranden tycker att stadgar-
na behöver förtydligas och kritik rik-
tas mot att revisionen av årsstämman 
inte utredde röstningsförfarandet 
eller hur tekniken fungerade under 
stämman. Något som nu ska göras.

INGET FORMELLT FEL
Björn Bentevik konstaterar i sin ut-
redning att inget formellt fel begicks i 
samband med årsstämman då styrelse- 
ledamoten Rickard Axdorff petades 
och ingen ny ledamot valdes in. Björn 
Bentevik konstaterar också att styrel-
sen i dagsläget inte är fulltalig och att 
den bör fyllas så snart som möjligt. 
Han föreslår att styrelsen kallar till en 
extrastämma och att valberedningen 
tar fram en lämplig kandidat från 
Region Mitt. Men på ordförandekonfe-
rensen rådde en stor samstämmighet 
om att det är så pass kort tid kvar till 
ordinarie stämma att det inte är aktu-
ellt att ha en extra stämma.

FÖRTROENDEKRIS
Svensk Jakt har pratat med flera läns-
föreningars ordförande och det sam- 
lade intrycket är att man under hel-
gens möte bestämde sig för att lägga 
”Axdorff-affären” bakom sig och gå 
vidare. Läs alla kommentarer HÄR.
I samband konferensen höll också för-
bundsordförande Torbjörn Larsson 
ett tal där han pekade på att Jägare-
förbundet upplevt en förtroendekris 
och där han självkritiskt analyserade 
orsaken till den infekterade konflikt 
som kulminerade i ”Axdorff-affären”. 
Läs hela artikeln HÄR.

Lars-Henrik Andersson, Svensk Jakt

FOTO: HENRIK PÄIVIÖ MOSTPHOTOS

https://jagareforbundet.se/aktuellt/forbundsnyheter/2020/11/forslag-for-fallavgifter-maste-goras-om/
https://svenskjakt.se/start/nyhet/efter-axdorff-affaren-jagareforbundets-stadgar-kan-behova-fortydligas/
https://svenskjakt.se/start/nyhet/forbundsordforande-sjalvkritisk-sag-inte-allvaret-i-det-som-hande/
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EU VILL HA JAKTFÖRBUD PÅ 
EN TIONDEL AV SVERIGES YTA
EU-kommissionen föreslår en strategi till 2030 för att 
få den biologiska mångfalden att återhämta sig. Bland 
annat föreslås att tio procent av all mark och hav ska 
bli strikt skyddade, vilket innebär att jakt, fiske, skogs-
bruk och gruvdrift inte får förekomma. 

Kommissionen vill att minst 30 procent av all landyta och minst 30 procent 
av alla hav inom EU ska vara skyddade områden. En tredjedel av dessa 
skyddade områden (tio procent av all yta) ska då omfattas av ett strikt skydd. 
Tanken är att naturliga processer och ekosystem ska lämnas orörda. Skogs-
bruk, gruvdrift, jakt och fiske nämns som exempel på åtgärder som inte får 
förekomma i strikt skyddade områden. I dessa kan det dock få förekomma 
produktion av förnybar energi och ”kontrollerad” turism.

TOTAL OKUNSKAP
 – Detta är en rejäl förändring i tankesätt mot vad vi har idag för skyddade 
områden inom EU. I dagens så kallade Natura 2000-system finns ingen 
presumtion mot jakt och fiske, utan snarare har dessa aktiviteter ofta ansetts 
bidra till områdenas värde för både natur och människa, förklarar Bo Sköld.
– Det verkar finnas en inställning att jakt – som är ett hållbart nyttjande av 
naturen – orsakar skador på ekosystemen. Att ens ta upp jakt och gruvdrift 
som jämförbara aktiviteter visar på en total okunskap om hållbart brukande 
och om hur jakten bedrivs idag.

INTE RÄTTVIST FÖRDELAT
En annan bekymmersam del i förslaget är att den skyddade ytan inte ska 
fördelas rättvist. Tvärtom ska de länder som har bättre biologisk mångfald, 
och därmed mer skyddsvärda områden, få ta ett större ansvar. Detta skulle 
kunna innebära att länder som Sverige med mycket skog får avsätta mark för 
att kompensera för de EU-länder som inte har det. 
– Det är väldigt oroväckande om Bryssel ges kompetens att diktera hur stor 
procentandel av en medlemsstats territorium som i praktiken ska stängas av 
för all mänsklig aktivitet. Den frågan bör hanteras på nationell nivå. Princi-
perna för det nuvarande EU-systemet för skyddade områden (Natura 2000), 
där mänsklig aktivitet som jakt kan få förekomma, bör förbli oförändrat.

HOT OM LAGSTIFTNING
– Redan innan slutet av året vill EU-kommissionen ha synpunkter på för- 
slaget och under nästa år vill kommissionen vara klar med vilka kriterier 
som ska gälla för områdena. Här är det viktigt att svenska staten står upp för 
jakten och fisket och inte inför onödiga förbud. Till 2023 ska länderna ha 
utsett områden. 2024 ska EU utvärdera arbetet och överväga om åtgärderna 
varit tillräckliga eller om det behövs lagstiftning. 
– Svenska Jägareförbundet har precis börjat att analysera effekterna av för-
slaget. Vi har redan nu identifierat ett antal betydande risker. Den biologiska 
mångfalden är oerhört viktig, men utopiska förslag om orörd natur ger inte 
per automatik bättre mångfald.

MÅSTE AGERA SKYNDSAMT
Bo Sköld vill nu att såväl organisationer som myndigheter och politiska före-
trädare sätter sig in i förslaget och agerar skyndsamt så att inte EU-kommis-
sionens förslag bara passerar förbi och blir verklighet utan att det verkligen 
har gjorts en konsekvensanalys, så vi vet vilka effekter detta kommer få. 
– Detta förslag kommer att påverka jakt, fiske, skogsbruk, äganderätt, hållbart 
brukande och många andra saker som vi i Sverige ser som självklarheter.

KRAV PÅ 
ATT STOPPA 
EU-FÖRSLAGET 
Jägareförbundet har  
skickat en skarpt formu-
lerad skrivelse till reger-
ingen med krav att stoppa 
EU-kommissionens förslag 
om strikt skyddade om- 
råden där jakt inte tillåts.
 
Skrivelsen från Svenska Jägareför-
bundet avslöjar en allvarstyngd och 
bekymrad organisation. EU-kommis-
sionens förslag om strikt skyddade 
områden om 10 procent av landet, där 
egentligen ingen mänsklig aktivitet får 
förekomma, kan komma få dramatis-
ka effekter på många olika plan.
– Det är naturligtvis helt fel att sådana 
här processer kan få fäste i EU-kom-
missionen innan man har gjort en 
ordentlig konsekvensanalys, säger 
ordförande Torbjörn Larsson.

SVAR REDAN I DECEMBER
En ytterligare besvärande detalj är 
den tidplan EU-kommissionen slagit 
fast. Den kräver ett svar av svenska 
regeringen redan den 15 december. 
Under våren ska kriterierna för om- 
rådena slås fast.
– Konsekvenserna av förslaget blir 
så stora att vi måste försöka få olika 
parter att förstå vad som håller på 
att hända. Regeringen behöver säga 
stopp. Så här stora ingrepp i de en-
skilda ländernas själ och hjärta måste 
beredas på ett helt annat sätt. Det går 
inte hasta igenom ett sådant förslag.

SKRIVBORDSPRODUKT
–  Den jakt som bedrivs i Sverige hotar 
inte biologisk mångfald, därför måste 
förslaget stoppas eller göras om.
– Detta är ytterligare ett tjänstemanna- 
förslag – utan att ta hänsyn till alla 
medborgare runt om i Europa som 
ska bära konsekvenserna av detta – för 
driva igenom en skrivbordsproduk.
Läs förbundets skrivelse HÄR. Läs 
också ”Medlemsländerna tagna på 
sängen” och ”Bakgrunden till EU-kom-
missionens förslag om jaktförbud på 
en tiondel av landets yta”.

https://jagareforbundet.se/aktuellt/forbundsnyheter/2020/11/jagareforbundet-stoppa-eu-forslaget-som-vill-forbjuda-jakt-pa-10-procent-av-landets-yta/
https://svenskjakt.se/start/nyhet/eu-kommissionens-forslag-medlemslanderna-tagna-pa-sangen/
https://svenskjakt.se/start/nyhet/eu-kommissionens-forslag-medlemslanderna-tagna-pa-sangen/
https://jagareforbundet.se/aktuellt/forbundsnyheter/2020/11/bakgrunden-till-eu-kommissionens-forslag-om-jaktforbud-pa-en-tiondel-av-landets-yta/
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NYA FÖRVALTNINGSPLANER
FÖR BJÖRN PÅ GÅNG I NORR
I alla fyra Norrlandslänen är länsstyrelsen i färd med 
att ta fram nya förvaltningsplaner för björn. Dessa 
kommer att gälla i fem år och bedöms ha stor betydel-
se för hur mycket björn som kommer att få jagas. 

Planerna kommer att beslutas i respektive läns viltförvaltningsdelegation i 
början av 2021. 
– Vi jobbar idogt för att björnstammen ska regleras med en väl tilltagen och 
anpassad licensjakt under hösten och inte en omfattande skyddsjakt på 
våren, säger Mikael Samuelsson ordförande i Jägareförbundets rovdjursråd 
och representant i viltförvaltningsdelegationen i Norrbotten. 

BJÖRNARNA ELDAS UPP
I flera län har de senaste åren en allt högre andel björnar avlivats via skydds-
jakt under vårvintern. En jakt där många gånger fordon och helikopter tagits 
till hjälp och där björnarna eldats upp på uppdrag av myndigheten.
- En skjuten björn under höstens licensjakt är en resurs där kött och skinn 
tas tillvara. Vi har förståelse för rennäringens behov av skyddsjakt men en 
väl tilltagen höstjakt på björn skulle leda till ett mindre tryck på renkalvning 
och lägre behov av skyddsjakt,  säger Mikael Samuelsson.
– Licensjakten är en förutsättning för att långsiktigt förvalta björnstammen. 
Blir licensjakten under hösten för liten så tappar vi det viktigaste och billi-
gaste verktyget, nämligen jägarnas engagemang och kunnande.

FÖR STOR FÖRSIKTIGHET
I flera av norrlänen upplever man att länsstyrelserna har en alltför stor för-
siktighet när det gäller hur många björnar som ska få skjutas under hösten.
- Vi anser att myndigheten är inriktad på en alltför stor säkerhetsmarginal  
mellan det faktiska antalet björnar som ska finnas och den så kallade minimi- 
nivån. Detta leder till för låg tilldelning och för få fällda under hösten, säger 
K G Abramsson, ordförande i Jägareförbundet Västerbotten.
Abramsson hävdar att detta ökar risken att fler björnar börjar uppträda 
oskyggt allt närmare bebyggelse och skapa en otrygghet för människorna i 
området. I Jämtlands län är upplevelsen densamma.
- Från jägarintresset kommer vi jobba aktivt i viltförvaltningsdelegationen 
för att påverka den kommande förvaltningsplanen för björn i rätt riktning. 
Även om tilldelningen i år var 100 björnar så ligger björnstammen fort- 
farande långt över det antal björnar som är beslutat ska finnas, säger Gun 
Fahlander ordförande i Jägareförbundet Mitt Norrland.

VARFÖR NY INVENTERINGSMETOD?
 I Västernorrland tilldelades i höst tio björnar färre än året innan.
- Ett dåligt genomtänkt beslut. Björnstammen ligger högt över förvaltnings-
målet i länet. Märkligt att man inte lyssnar på majoriteten och övriga intres-
sen, säger Sven Norgren, jägarerespresentant i viltförvaltningsdelegationen 
i Västernorrland tillika ledamot i Jägareförbundet Mitt Norrland. Norgren 
ställer sig även kritisk till att länsstyrelsen i Västernorrland som enda län i 
landet valt en ny inventeringsmetod kallad RovQuant.
Enligt sakkunniga så är denna metod anpassad för en hel region och det 
krävs att även angränsande län använder den och att den pågår i ett antal år. 
Dessutom menar man att metoden inte är helt säkrad vad gäller björn.

Roger Lundqvist, jaktvårdskonsulent

Efter att Jägareförbundet lade ut text om björnjakt på hemsidan ville läns- 
styrelsen i Västernorrland komma med en replik. Denna, liksom ett svar från 
Jägareförbundet Mitt Norrland, kan du läsa HÄR.

INVENTERING 
AV BJÖRN-
SPILLNING 
Från 21 augusti till och med 
den 31 oktober har det ge-
nomförts en inventering av 
björnspillning i Jämtlands 
och Västernorrlands län.

Totalt samlades det in 3 401 prover i 
Jämtland vilket är cirka 700 prover 
färre jämfört med förra inventeringen 
2015. I Västernorrland samlades det 
in 2 177 prover, en ökning med 409 
prover jämfört med 2015, uppger Moa 
Walldén, Naturvårdshandläggare vid 
länsstyrelsen i Jämtland.

SKA ANALYSERAS
Naturhistoriska riksmuseet ska nu 
analysera proverna och beräkningar 
utifrån dessa väntas vara klar någon 
gång under våren, försommaren 2021.
Tidigare inventeringar i dessa län har 
visat att det finns cirka 900 björnar i 
Jämtlands län och 350 björnar i Väs-
ternorrlands län.

FANTASTISK INSATS
– Vi är jättenöjda. Jägarkåren har 
gjort en fantastisk insats som ligger 
till grund för att kunna veta hur stor 
björnstam vi har. Det vi har sett är att 
det är färre prover inskickade från 
västra Jämtland. Det beror på att det 
är mer otillgängliga områden med 
färre skogsvägar, säger Gun Fahlander 
som är ordförande för Jägareförbun-
det Mitt Norrland.

Lars-Henrik Andersson, Svensk Jakt

FOTO: ERIK MANDRE/MOSTPHOTOS

https://jagareforbundet.se/aktuellt/landet-runt/landet-runt---norr/2020/11/replik-fran-jagareforbundet-mitt-norrland/
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SKRIV FÖR LOKALSIDORNA
I SVENSK JAKT!
Du glömmer väl inte att dela med dig om vad som  
händer i Jägarsverige till lokalsidorna i Svensk Jakt?

Svensk Jakt ser inte likadan ut i hela Sverige utan delas upp på åtta regionala 
delar. Varje del har fyra unika sidor längst bak i tidningen där ditt material 
kan synas. Hur du skriver för Svensk Jakt och hur du lämnar material kan du 
läsa om HÄR. Jaktvårdskretsar och länsföreningar kan lämna in annonser i 
ett speciellt formulär. Dessa publiceras i mån av plats på de lokala sidorna i 
ett kalendarium. Formuläret och lämningstider hittar du HÄR.

Martin Källberg, chefredaktör Svensk Jakt

VAD INNEBÄR 
DE NYA COVID- 
REGLERNA
FÖR JAKTEN?
Jakt som bedrivs av ett 
jaktlag där varje enskild 
deltagare har jakträtt eller 
är medlem i jaktlaget eller 
särskilt inbjuden är ingen 
offentlig sammankomst 
eller allmän tillställning. 

Dessa sammankomster anses som 
rent privata tillställningar och inte kan 
förbjudas eller begränsas rent antals-
mässigt. Jägareförbundet anser det 
vara självklart att alla människor ska 
ta extra hänsyn och respektera de re-
kommendationer som myndigheterna 
går ut med. Dock anser förbundet att 
jakt kan genomföras, så länge som de 
anpassas efter rådande omständig- 
heter. Låt oss tillsammans ta vårt 
ansvar, så att jakten kan fortsätta att 
vara en glädjepunkt under de annars 
dystra tiderna med ökad smittsprid-
ning av Covid 19.

NY FALL AV AFRIKANSK  
SVINPEST I TYSKLAND
Ytterligare ett område i Tyskland har rapporterat in 
fall av afrikansk svinpest och nu ökar oron. 

Jägareförbundet följer noga utvecklingen då den smittsamma virussjuk- 
domen afrikansk svinpest sprider sig i Tyskland. Ytterligare ett område, 
Sachsen, har drabbats. 

INFORMATION VID RASTPLATSER
För att hjälpa till i arbetet med att förhindra att smittan får fäste i Sverige, har 
informationsskyltar satts upp vid rastplatser i södra Sverige.
– Vi samarbetar med såväl Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska 
anstalt (SVA) som med flera andra i den här frågan. Strategiskt utplacerade 
vägskyltar med varningstext på olika språk är bra för att nå ut till gästarbe-
tare och turister med information om sjukdomen, säger Magnus Rydholm, 
kommunikationschef på Jägareförbundet.

MÅSTE HJÄLPAS ÅT
Om afrikansk svinpest når Sverige kan det hota vildsvinsstammen, jakten 
och tamgrisnäringen. 
– För jakten och grisnäringen kan detta få allvarliga konsekvenser, därför 
behöver vi alla hjälpas åt. Det är oerhört viktigt att rapportera in till SVA om 
man stöter på ett dött vildsvin. Ju tidigare smittan upptäcks desto större möj-
lighet finns att kunna begränsa smittspridningen, säger Magnus Rydholm.
Alla som upptäcker ett dött vildsvin ska rapportera det till SVA på mail  
rapporteravilt.sva.se eller telefon 018-67 40 00.

Ulrika Karlsson-Arne, kommunikatör

FOTO: LARS JOHANSSON

DANMARK 
FÖRBJUDER 
BLY I ALL 
AMMUNITION
Danmarks Jägarförbund 
och danska regeringen har 
tillsammans enats om att 
förbjuda bly i all ammuni-
tion vid jakt i Danmark. 

Danmark var först med att förbjuda 
bly i hagelammunition, ett beslut som 
började gälla redan 1996. Förslaget 
som nu presenterats innebär att bly 
fasas ut i ammunition för kulvapen, 
och ska gälla fullt ut 2023.

Boo Westlund, Svensk Jakt

https://svenskjakt.se/start/nyhet/sa-skriver-du-for-lokalsidorna-i-svensk-jakt/
https://svenskjakt.se/redaktions-information/editionsannonser/
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REGERINGEN VILL  
FLYTTA VARGAR – IGEN
Miljöminister Isabella Lövin och regeringen beslutade 
den 12 november om ett ”Uppdrag för en utvecklad 
vargförvaltning”.

– Innehållet handlade inte om någon utveckling utan istället bara om ett 
uppdrag till länsstyrelserna att hitta lämpliga platser för utsättning av gene-
tiskt viktiga vargar. Återigen försöker sig regeringen på ett uppdrag som är 
näst intill omöjligt, säger Mikael Samuelsson, ordförande i Jägareförbundets 
rovdjursråd.

SKA REDOVISA OMRÅDEN I ÅTTA LÄN
Regeringen ger nu länsstyrelserna i Dalarnas, Stockholm, Södermanland, 
Uppsala, Västmanland, Västra Götaland, Örebro och Östergötland i uppdrag 
att efter samråd med Naturvårdsverket redovisa områden där utsättning av 
genetiskt viktiga vargar kan ske utifrån de regionala förutsättningarna.
Orsaken till uppdraget är att regeringen vill kunna flytta genetiskt viktiga 
vargar som ställer till problem för renskötseln och genom detta samtidigt 
kunna förbättra vargstammens genetik.
– Eftersom det är väldigt få människor som vill ha vargar där de bor är flytt 
och utsättning av vargar mycket kontroversiellt. Även om regeringen vill 
att länsstyrelserna ska arbeta för att förbättra acceptansen har alla tidigare 
försök misslyckats eftersom man underskattat svårigheterna med att få 
förståelse för utsättning av vargar, säger Mikael Samuelsson.

SPRIDA SIG PÅ NATURLIG VÄG
Svenska Jägareförbundet förordar att vargarna sprider sig på naturlig väg, 
och att man måste ha tålamod, det vill säga se den genetiska utvecklingen i 
ett längre perspektiv.
– Vi tror inte på arrangerad flytt av vargar. Främst utifrån att detta river upp 
ännu mer ifrågasättande av vargförvaltningen. Det är troligen en omöjlig  
pedagogik att försöka få människor att välkomna en vargflytt. Om reger-
ingen verkligen vill få en bättre acceptans för vargförvaltningen måste man 
börja i den andra änden. Med att låta människor som drabbas få större 
möjligheter att påverka vargförvaltningen.
– Den första åtgärden skulle kunna vara att tillåta skyddsjakt på vargar redan 
efter första angreppet på jakthundar och tamdjur, säger Mikael Samuelsson.

VILL TA BORT 
LÄNSVISA 
MINIMINIVÅER
Landsbygdsministern  
Jennie Nilsson anser att  
de länsvisa minimimål  
som finns i rovdjursförvalt-
ningen skapar inlåsnings- 
effekter för rovdjuren. Där-
för vill hon ta bort dessa. 

– Detta är en fråga som Jägareförbun-
det drivit länge. Vi hoppas att detta 
också leder till minskande koncentra-
tioner. Därför välkomnar vi förslaget, 
men det behövs tyvärr ännu mer, 
säger Mikael Samuelsson, ordförande 
för Jägareförbundets rovdjursråd.

PÅPEKAT PROBLEMEN
Miniminivåer infördes i rovdjursför-
valtningen bland annat för att få en 
styrning på när jakt skulle vara möjlig 
att tillåta. Det finns miniminivåer på 
både rovdjursförvaltningsområden 
(tre områden i Sverige) och län. Och 
det är de länsvisa nivåerna som nu 
regeringen vill slopa. 
– Vi har sedan 2016 påpekat proble-
men med de länsvisa miniminivåerna. 
Naturvårdsverket gick i slutet av 2017 
ut med att man såg samma sak som vi. 
Därför är det glädjande att regeringen 
nu gör samma värdering, säger Mikael 
Samuelsson. 

INGEN FLEXIBILITET
Problemet är att nivåerna låser fast 
förvaltningen vid hur det ser ut just 
nu. Något utrymme för flexibilitet 
saknas nästan helt. 
– Länsstyrelserna får exempelvis  
genom dessa nivåer en omöjlig upp-
gift att hantera de koncentrationer 
 av rovdjur som finns – och som ska 
minska enligt gällande riksdagsbeslut. 
– Promemorian som regeringen  
skickat ut innehåller även andra delar. 
Vi behöver granska regeringsförsla-
gets alla detaljer innan vi kan säga 
något mer i ämnet. Svaret ska skickas 
in senast 24 februari.

Läs regeringens förslag HÄR.

FOTO: MOSTPHOTOS

https://jagareforbundet.se/aktuellt/forbundsnyheter/2020/11/landsbygdsministern-vill-forbattra-rovdjursforvaltningen/
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DÄRFÖR BEHÖVER JAKTEN 
PÅ LODJUR ÖKA I LANDET
I Sverige finns det ett stort utrymme för lodjursjakt. 
Trots detta är myndigheterna försiktiga.

För ett drygt tio år sedan beslutade myndigheterna att lodjursstammen i 
norra Sverige skulle minska. Succesivt skulle den öka i mellersta och södra 
delarna av landet. I Uppsala län kraschade både rådjurs- och lodjursstam-
men när lodjuren blev för många, eftersom myndigheterna inte var beredda 
och anpassade jakten tillräckligt snabbt.
– Just därför är det viktigt att vi förvaltar lodjursstammen aktivt och årligt, 
säger Jesper Einarsson, jaktvårdskonsulent på Jägareförbundet.

BERÄKNAD STAM PÅ 1 100 LODJUR
I Sverige har vi ett referensvärde på 870 lodjur. Detta numerär får man inte 
gå under. För då har stammen inte längre gynnsam bevarandestatus.
– Idag har vi en beräknad stam på 1 100 djur. Men då ska vi veta att invente-
ringsförhållandena har varit dåliga. Det har helt enkelt saknats snö i meller-
sta och södra Sverige som gör det möjligt att kartlägga hur många lodjur vi 
har i landet, säger Jesper Einarsson.
Just därför vill Jägareförbundet att man tillåter jakt redan innan man i varje 
enskilt län nått sin miniminivå. 

TREDUBBLATS PÅ 11 ÅR
– I södra Sverige har lodjursstammen mer en tredubblats på elva år. Det går 
väldigt fort. Därför skulle en försiktig jakt behöva komma igång. Jägarna 
måste lära sig hur man inventerar och hur man jagar lodjur. En alltför för-
siktig hållning från länsstyrelserna kan medföra att vi plötsligt måste fälla 
väldigt många djur. Då är det bättre att jakten påbörjas försiktigt och i god 
tid, det motiverar även jägarna att inventera, säger Jesper Einarsson.

UNDVIKA TIDIGARE MISSTAG
– All viltförvaltning behöver vara långsiktig och enkel. Såväl allmänhet som 
jägare ska förstå och veta hur lodjursstammen ska hanteras i framtiden. 
Det innebär att ansvariga myndigheter måste arbeta på ett nytt sätt och 
säkerställa att åtgärderna är adaptiva och speglar de förhållanden som råder 
idag. Då kan man inte vara överdrivet försiktiga eller basera beslut på gamla 
förhållanden, säger Jesper Einarsson.

Läs också ”Undvik att göra om misstagen – inför årlig jakt på lodjur” HÄR.

NY BUTIK  
PÅ WEBBEN
Jägareförbundet har en ny 
webbutik och därmed  
behövs också nya inlogg-
ningsuppgifter.

Adressen till webbutiken är fort- 
farande jagareforbundet.se/butik men 
du som brukar handla i förbundets 
webbutik åt din län eller krets behö-
ver ett nytt inlogg. På grund av nytt 
system för lager, logistik och webbu-
tik, fungerar de gamla inte längre. Har 
du inte fått ett meddelande med nytt 
användarnamn och lösenord så hör 
av dig till undertecknad på helena.
schnackenburg@jagareforbundet.se

Helena Schnackenburg

VILL REGLERA 
UTFODRINGEN 
AV VILT
Regeringen har tagit fram 
ett förslag för att kunna 
förbjuda och reglera ut-
fodringen av vilt. Ett antal 
organisationer fått förslaget 
och ska lämna synpunkter 
senast 1 februari.

Regeringen vill kunna förbjuda eller 
ställa villkor för utfodring av vilt för att 
minska antalet trafikolyckor och för 
att förebygga eller minska risken för 
allvarliga skador på egendom. 
– Svenska Jägareförbundet kommer nu 
analysera effekterna detta får på jakt 
och viltförvaltningen, säger general- 
sekreterare Bo Sköld.
Landsbygdsminister Jennie Nilsson 
hade förvarnat om att förslaget skulle 
komma i närtid så det var ingen över-
raskning att promemorian dök upp.
– Det enda jag kan säga är att detta 
förslag verkar vara mer balanserat än 
det som skickades ut 2016, och senare 
röstades ner av riksdagen. Men vi be-
höver granska detta noggrant innan vi 
kan lämna några detaljerade synpunk-
ter på förslaget, säger Bo Sköld.
Läs promemorian HÄR.

FOTO: ONDREJ PROSICKY / MOSTPHOTOS

https://jagareforbundet.se/aktuellt/press/pressmeddelanden/2020/11/undvik-att-gora-om-misstagen--infor-arlig-jakt-pa-lodjur/
mailto:helena.schnackenburg@jagareforbundet.se
mailto:helena.schnackenburg@jagareforbundet.se
https://jagareforbundet.se/aktuellt/forbundsnyheter/2020/11/regeringen-vill-reglera-utfodringen-av-vilt/
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EU ANTAR FÖRSLAG OM
BLYHAGEL OCH VÅTMARKER
Tisdagen den 24 november accepterade en majoritet 
av Europaparlamentet kommissionens förslag om bly-
hagel och våtmarker. En tuff process i Bryssel övergår 
nu till att få en acceptabel implementering i Sverige.

Efter att kommissionens förslag lyckades vinna en jämn omröstning i miljö- 
utskottet, hörsammades jägarnas krav att frågan skulle tas upp till en ny 
behandling i plenum. Detta för att säkerställa en mer förutsägbar definition 
av våtmarker och att förslaget inte bryter mot grundläggande rättsprinciper 
när man tillämpar omvänd bevisbörda för blyhagelinnehav vid våtmarker. 
Utfallet i omröstningen blev att 292 ledamöter röstade för att stoppa kom-
missionens förslag, 362 röstade emot  och 39 avstod.

SÅ RÖSTADE SVENSKARNA
Av de svenska partierna röstade M, SD, C, KD och L för att stoppa kommis-
sionens förslag. MP och V röstade för nya EU-restriktioner. S var splittrade i 
frågan: Två S-ledamöter röstade för att stoppa kommissionens förslag – Erik 
Bergkvist och Johan Danielsson. Övriga tre S-ledamöter röstade för kommis-
sionens nya restriktioner.
Rent tekniskt återstod en omröstning i parlamentet dagen efter, men tis-
dagens utfall betydde i praktiken att parlamentet har accepterat kommis-
sionens förslag. Ministerrådet väntas slutligen anta blyhagelförslaget utan 
debatt, eftersom medlemsstaternas experter i EU:s kommitté för kemikalie-
frågor redan givit förslaget deras godkännande.
– Ett konkret resultat av jägarkårens kritik av förslaget är att kommissionen 
under processen i parlamentet nu klargjort att de nationella myndigheterna 
är bäst lämpade att utifrån varje lands speciella förutsättningar ge råd om 
hur våtmarksdefinitionen ska tolkas i ljuset av förslagets syfte och proportio-
nalitetsprincipen, säger förbundsordförande Torbjörn Larsson.

VAD ÄR EN VÅTMARK?
Medlemsstaterna har sedan 24 månader på sig att implementera förslaget.
– Detta innebär att regeringen och ansvariga myndigheter måste rivstarta 
med att definiera vad som är en våtmark i Sverige och se hur den straffrätts-
liga regleringen rimmar med vår grundlag. Därefter måste de börja arbeta 
med hur detta ska implementeras med så små effekter som möjligt för jak-
ten och viltförvaltningen. Här kan vi som organisation bidra med kunskap 
och fakta, säger Torbjörn Larsson.

UTBILDNING
NU AVSLUTAD
Nu är utbildningen Jäm-
ställd viltförvaltning avslu-
tad, men arbetet fortsätter. 

– Vi är oerhört glada över de kursdel-
tagare som på eget initiativ nu engage-
rar sig i den lokala viltförvaltningen. 
Det har varit en höst med mycket 
kunskap och nyfikna jägare, säger 
Alpo Syväjärvi, regionchef i Jägareför-
bundet Mitt.

90 DELTAGARE
Projektet drog igång då förbundet såg 
att ytterst få kvinnor var engagerade 
inom olika förvaltningsgrupper och 
att det istället borde spegla förbundets 
medlemsantal på tio procent kvinnor. 
Själva kursen har deltagarna fått 
via Coursio och med anledning av 
Covid-19 har både kick-off och regio-
nala träffar nu genomförts digitalt. 90 
deltagare (35 män och 55 kvinnor), 
föreläsare och projektgrupp har varit 
uppkopplade. 

STORT INTRESSE
Region Syd var först ut med sin träff i 
början av november. Fokus var klöv- 
och flerartsförvaltning, med ämnen 
som viltanpassat skogsbruk och inven-
teringsmetoder. 
– Det är roligt att intresset har varit 
så stort och att vi haft så engagerade 
deltagare. Jag hoppas att de som gått 
utbildningen fortsätter att arbeta med 
viltförvaltning i framtiden, säger jakt-
vårdskonsulent Louise Gårdefalk, 
Även region Mitt och Norr har genom-
fört sina regionala träffar med liknan-
de upplägg som Syd.
– Dagen uppskattades av våra del-
tagare i Mitt, det var bara synd att 
vi inte kunde träffas fysiskt som var 
ursprungsplanen, säger jaktvårdskon-
sulent Filip Ånöstam.

FLER LIKNANDE UPPLÄGG
Efter denna lyckade höst ser projekt-
gruppen nu över möjligheterna att 
kunna göra fler liknande upplägg.
– Det har varit lärorikt och roligt att ar-
beta med projektet. I norr hade vi vår 
träff i november. Nu sitter grunderna 
och det är bara att utveckla, säger 
jaktvårdskonsulent Jimmy Nyman.

Ulrika Karlsson-Arne, kommunikatör

FOTO: TATIANA EPIFANOVA



NYHETSBREV 98 2020 11 27 SIDAN 13/14

NATIONELL SAMORDNING 
LYFTER FÄLTVILTPROJEKT
Svenska Jägareförbundet har tagit beslut om att lyfta 
fram fältviltet i hela landet. Nationell samordning ska 
göra fältviltprojektet ännu bättre.

I slutet av november anordnades det möten med jaktvårdskonsulenter och 
administratörer, med ordföranden i länen, med demogårdarna och möte i 
nationella fältviltsgruppen. En starkare organisation har tagit form, där hela 
Sverige berörs, men konsulenter i region Syd och region Mitt håller ihop 
det hela. Detta ger fältviltsgruppen större flexibilitet och en bredare bas att 
närvara vid fältvandringar, rådgivning och utbildningar. 

ARBETA ÖVER REGIONERNA
 – Vi kommer att arbeta mer över regionerna och dela våra kunskaper och 
erfarenheter, säger jaktvårdskonsulent Dan Persson.
– Vi kan dra nytta av Skånes kunskap och erfarenhet även i norra länen, och 
dito från Gotland, Öland, Södermanland med flera län, säger jaktvårdskon-
sulent Karl-Johan Brindbergs.

LÅNGSIKTIG PLANERING
Att skapa goda biotoper kräver långsiktig planering. Redan nu är det dags att 
fundera på arealer för sådda biotoper våren 2021. Vilka ytor ska förberedas 
inför nästa hösts plöjning och sådd av till exempel höstvete? Var trivs fält- 
viltet idag och hur kan häckningsbiotoper vårdas? Var skapas kycklings- 
biotoper med pollinatörer och övriga insekter? Hur kan vinterbiotoper 
förbättras? Och så vidare.

Det handlar om att förbereda och underhålla biotoper för att kunna ha  
fältfågel som till exempel rapphöns. Biotoper för insekter och fältvilt är  
första steget för att sedan ha rätt biotoper för utsatt fältvilt. Och inte minst 
att jakten behövs för den biologiska mångfalden.

Ulrika Karlsson-Arne, kommunikatör

Läs mer om  fältvilt, demogårdar, med mera HÄR.

LÅNG DEBATT  
OM REGLER FÖR 
SKYDDSJAKT
Det blev inget beslut om 
nya regler för skyddsjakt 
på varg. Det flyttades fram 
till den 2 december. Tors-
dagens debatt i riksdagen 
drog nämligen ut på tiden. 

Riksdagens miljö- och jordbruks-
utskott vill att regeringen ska se över 
och föreslå nya bestämmelser för 
skyddsjakt på varg. Utskottet har där-
för föreslagit att riksdagen ska rikta ett 
tillkännagivande, en uppmaning, till 
regeringen om det. S, V, L och MP har 
reserverat sig mot förslaget.

FUNGERAR BRA
– Gång på gång låter borgerliga politi-
ker sätta smala särintressen först. Man 
konstruerar konflikter som i grunden 
inte finns. Nu vill man göra det lättare 
att skjuta mer djur. Nu vill man skjuta 
ett helt revir, det är en stor och allvar-
lig förändring. Skyddsjakten fungerar 
överlag bra i dag, sa Jens Holm (V) som  
anser att vargen är starkt hotad. 

ILLEGAL JAKT EN JAKTFORM
– Den illegala jakten är alldeles för 
stor, sade Maria Gardfjell (MP) utan att 
precisera närmare storleken på den 
illegala jakten eller hänvisa till någon 
forskning i ämnet. Hon anser även att 
illegal jakt är en jaktform:
– Jag blir förbluffad över att Maria 
Gardfjell anser att illegal jakt är en 
jaktform. Illegal jakt är en brottslig 
verksamhet. Det är ingen jaktform, sa 
Peter Helander (C).

MAKT ÖVER SINA LIV
– Vi har forskningsrapporter som visar 
att om vi vill minska den illegala jakten, 
då måste vi öka den legala jakten. Ge 
människorna makt över sina liv. Illegal 
jakt är ett otyg och därför måste vi göra 
vad vi kan för att få bort det. Ett sätt 
som forskningen stöder är att ge legal 
jakt, sa Kjell-Arne Ottosson (KD).

Lars-Henrik Andersson, Svensk Jakt

Läs hela artikeln HÄR. Där finns också 
en länk till debatten i riksadgen.

FOTO: CLAES LINDSTRÖM

Kycklingsbiotop med honungsört.

https://jagareforbundet.se/vilt/faltvilt/
https://svenskjakt.se/start/nyhet/mps-uttalande-illegal-jakt-ar-en-jaktform-kritiserades-hart-av-oppositionen/
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KLINGANDE HARDREV 
FÖR UNGA JÄGARE I BODEN
I början av november arrangerade Jägareförbundet 
Boden och Unga jägare harjakt i dagarna två för ung-
domar och nya jägare. 

Ett tiotal förväntansfulla jägare samlades i Seskarö som ligger i Haparanda 
skärgård. Efter en genomgång delades gänget upp i två grupper innan avfärd 
ut mot jaktområdena. Andreas Nordlund är ungdomsansvarig i Boden och 
är den som ligger bakom arrangemanget.
– Vi gjorde en liknande grej i fjol. Det här är också ett arrangemang som fung-
erar rätt bra trots corona-tider. Alla tre hundarna, två stövare och en drever, 
drev hare. Det blev en mycket lyckad helg med tre fällda harar och med 
nöjda deltagare. Extra kul att alla verkligen tyckte om jaktformen, harjakt 
med stövare. Några tyckte det var så roligt och spännande att de förmodli-
gen kommer skaffa egna harhundar. En del sade att det här var den roligaste 
jaktformen de varit med om, säger Andreas Nordlund.

Lars-Henrik Andersson, Svensk Jakt
Läs hela artikeln HÄR.

JAQT PÅ ÄLGJAKT I BURTRÄSK
Den 25 oktober arrangerade Jägareförbundet Burträsk 
med JAQT-ansvarig en älgjakt för kvinnor. 

Skogsbolaget Holmen var generösa och upplät mark på Vitberget i Kalvträsk 
för jakten. Åtta tappra kvinnor mötte upp på morgonen trots att termo-
metern visade minus 16 grader. Jakten blev lyckad, en kalv fälldes efter ett 
spännande gångstånd.

Carina Lillbacka, Svensk Jakt
Läs hela artikeln HÄR.

MATERIAL TILL 
NYHETSBREVET

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

FOTO: LARS-HENRIK ANDERSSON

VILDSVINSHELG 
I NORRTÄLJE 
KOMMUN
Under denna helg, 27-29 
november, arrangeras  
Vildsvinshelg i Norrtälje 
kommun.

Vildsvinshelg arrangeras av Jägare-
förbundet Stockholms län, Norrtälje 
kommun och Lantbrukarnas riksför-
bund i samarbete med jaktvårdskret-
sarna Hallstavik, Rimbo, Norrtälje 
Norra och Norrtälje Södra

STIMULERA ÖKAD JAKT
Syftet med vildsvinshelgen att sti-
mulera jakt efter vildsvin i Norrtälje 
kommun där vildsvinen ökat kraftigt 
de senaste åren. Likaså att uppmuntra 
och initiera samarbete mellan jakt-
grannar och mellan jägare, brukare 
samt övriga intressenter. Vi vill också 
påvisa behovet av och verka för ett 
fungerande system för avsättning av 
vildsvinskött för att både öka intresset 
för jakten såväl som för vildsvinet som 
ett fantastiskt livsmedel.

FINA PRISER
Från och med den 27:e till och med 
den 29:e november satsar vi på att 
öka intensiteten i vildsvinsjakten i 
Norrtälje kommun. Det kan vara både 
vakjakt samt hundjakt. Allt enligt 
det som passar bäst för den enskilde 
jägaren och eller jaktlaget. Alla som är 
med och jagar har möjlighet att delta i 
utlottning av fina priser.

Per Zakariasson, jaktvårdskonsulent

Mer information kan du hitta HÄR.

Unga jägare arrangerade en helg i harjaktens tecken. Ett tiotal deltagare slöt upp för att 
lyssna till klingande hardrev i Tornedalen. Från vänster: Vilma Herlin Fredriksson, Peter 
Barmosse, Jörgen Fält , Elin Seger, Simon Usitalo, Axel Nordberg, Lauri Kauppinen, Anders 
Calderäng, Andreas Nordlund. Längst fram: Tina Nilsson. 

https://svenskjakt.se/jakt-prylar/lasarnas-jakter/klingande-hardrev-pa-lyckad-jakt-for-unga-nya-jagare/
https://svenskjakt.se/start/nyhet/kvinnor-pa-algjakt-i-vasterbotten/
https://jagareforbundet.se/mitt/stockholms-lan/jagareforbundet-stockholm/nyheter-stockholm/2020/11/vildsvinshelg-i-norrtalje-kommun

