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JaktvårdSkretSen Som går mot Strömmen

Munkfors jaktvårdskrets i Värmland har lyckats bra med sin 
medlemsvärvning. Så bra att kretsen har fler medlemmar än 
antalet jaktkortslösare i kommunen! 

Benny Lindroth och styrelsen i Munkfors jaktvårdskrets har 
under några år jobbat aktivt med sin medlemsvärvning. För  
att få en bild av läget vände sig kretsen till Naturvårdsverket 
med frågan om hur många statliga jaktkortslösare det fanns i 
Munkfors jaktvårdskrets. 
– När jag fick svaret blev jag både glad och förvånad. Det finns 
126 personer som löser statligt jaktkort i Munkfors kommun 
och vi hade 133 medlemmar i kretsen, säger Benny Lindroth.
Vägen till framgång har enligt Benny Lindroth varit enkel.
– Det handlar om att våga fråga och inte vara blyg. Att vi foku-
serar på våra kärnfrågor och inte bara varg. Vi pratar mycket 
klövvilt och hur vi kan få en bra förvaltning av älgstammen.
Munkforskretsen ordnar ett jägarcafé en gång i månaden och 
informerar genom enkla utskick till medlemmarna och ibland 
bjuder man in föreläsare till bruksorten.

Sedan Svensk Jakt uppmärksammat Munkfors jaktvårdskrets 
gjorde Radio Värmland ett inslag där Benny Lindroth fick berät-
ta om kretsens arbete. Och det ledde till ytterligare en medlem! 
Emma Lönnholm hörde inslaget och fastnade för informatio-
nen om medlemsnytta, klövvilt och närgångna vargar.
– Jag jagar inte själv, men jag vill stötta kretsens arbete och ha 
möjligheten att påverka min vardag, säger Emma Lönnholm.

Kretsordföranden Benny Lindroth är förstås glad. 
– Är man intresserad av djur och natur och tycker att jakt också 
är en del av viltvården så ska man självklart bli medlem i Jägare-
förbundet. Emma är väldigt välkommen och vi kanske även kan 
locka henne att gå vår jägarutbildning, säger Benny Lindroth.
Emma Lönnholm är inte helt främmande för den idén. 
– Jag vill vara fullvärdig medlem med möjlighet att påverka. 
Jägareförbundet jobbar med frågor som berör mig och mina 
djur, och vem vet? Att vara medlem kanske också väcker ett 
intresse för att faktiskt ta jägarexamen någon gång i framtiden.

Boo Westlund, Svensk Jakt

Läs mer och lyssna på intervjun på 
http://svenskjakt.se/start/nyhet/munkfors-jaktvardskrets-fortsatter-
att-oka/

gotland ökar meSt

Munkfors jaktvårdskrets och 
Säffle jaktvårdskrets ökar i antal 
medlemmar, men annars är 
trenden nedåtgående i Värm-
land. Vid en avstämning den 
sista februari hade Värmland 
tappat 3,2 procent av medlem-
marna det senaste året och är 
det län som tappat flest medlem-
mar i Svenska Jägareförbundet.

Länen som ökar mest
Gotland:  2,7 procent
Stockholm: 2,2 procent
Uppsala: 0,9 procent
Södermanland: 0,9 procent

Länen som minskar mest
Kalmar:  -1,7 procent
Blekinge:  -1,8 procent
Värmland:  -3,2 procent

Ordföranden i Munkfors jaktvårds-
krets Benny Lindroth kan glädja sig 
åt att ha fler medlemmar än det finns 
jaktkortslösare i kommunen. 

 Foto: Boo WeStlund
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därför Ska Jägare inventera rovdJur

Varför ska jägarna inventera rovdjur? Och vad betyder de 
insatser som jägarna gör? Torbjörn Lövbom, ordförande för 
Svenska Jägareförbundets rovdjursråd, förklarar. 

– Jägarna är ute i den praktiska verkligheten och har inte  
sällan haft en annan bild av rovdjurs- och klövviltstammarnas 
utveckling än vad ansvariga myndigheter har haft och därför 
drivit på utvecklingen. 
Totalinventeringarna av varg och lo – som ligger till grund för 
dagens beräkningar – är ett exempel på jägarnas krav på kor-
rekt underlag. Björninventeringarna en annan. 
– Att björnstammen varit på kraftig tillväxt under en längre tid, 
vilket påtalats av jägarna, hade ihärdigt förnekats av ledande 
myndighetspersoner innan inventeringsresultaten talade sitt 
tydliga språk. 
– När det gäller den nya beräkningsmodellen för varg som  
Naturvårdsverket aviserat har det därför varit ett krav att den-
na ska skannas av mot den förändrade verklighet som dagens 
täta vargstam utgör – i förhållande till den glesare vargstam 
som tidigare beräkningsmodeller bygger på. 
Torbjörn Lövbom anser inte man ska överlåta nya beräkningar 
enbart till forskare, som tidigare tydligt tagit ställning i rov-
djursfrågan och driver ett teoretiskt resonemang om genetik 
och utdöenderisk på hundra år. Han menar att det inte gynnar 
jägarkåren. 
– Enbart om jägarna och deras organisationer deltar aktivt i 
inventerings- och förvaltningsarbetet finns det möjlighet att få 
till en fungerande adaptiv rovdjurförvaltning som tar hänsyn 
till de människor som berörs. Jägareförbundets ställningsta-
gande är därför glasklart och utgår också från de motioner 
som antagits av årsstämmorna 2013, 2015 och 2016. 
Jägarkåren har med sin spridning över landet och sin kunskap 
en särställning när det gäller att samla in information som 
bidrar till en bättre viltförvaltning. 
– Vi ska framföra och driva våra åsikter i kontakt med besluts-
fattare och myndigheter. Att överlåta kunskapsinhämtande, 
sammanställning och tolkningar till enbart forskare och myn-
digheter kommer aldrig att vara Jägareförbundets linje.

Läs hela texten på
https://jagareforbundet.se/aktuellt/forbundsnyheter/2017/03/viktigt-
att-jagarna-inventerar-rovdjur/

55 vargrevir Säkrade
fram till 28 marS 

Under inventeringsperioden  
1 oktober till 31 mars redovisar 
Viltskadecenter fortlöpande 
resultat från länsstyrelsernas 
inventeringsarbete för varg. 

Den 28 mars hade man säkrat 
55 vargrevir, 39 familjegrupper 
och 16 revirmarkerande par.

Hela listan på inventerings-
resultaten kan du se på 
http://svenskjakt.se/start/nyhet/55-
vargrevir-sakrade-hittills/

Då inventeringen pågår till 31 
mars (då detta nyhetsbrev kom-
mer ut) kan resultatet ändras.

Familjegrupper (prick) och revir-
markerande par (triangel). Källa: 
Viltskadecenter
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lyckad JaktkrySSning

Årets flytande jaktmässa är nu avklarad. Enligt mässgeneralen 
Torbjörn Larsson var det tusen glada jägare ombord på Silja 
Galaxy. Intressanta föredrag, god mat och dryck och många 
trevliga nya bekantskaper med gemensamt intresse passar ju 
bra när jaktsäsongen är slut.

I Jägareförbundets monter var det full aktivitet. Det var många 
som testade att skjuta i simulatorn, tävlade och diskuterade 
jaktfrågor. Allt från rovjursjakt till fjälljakt, vapenfrågor och EU-
direktiv togs upp. Runt 200 provade att skjuta vildsvin i simu-
latorn. Christoffer Flodberg från Forsbacka vann med 12 poäng 
av 15 möjliga. Näst bäste skytt hade 8 poäng, så Christoffer var 
verkligen väl värd ett sikte från Aimpoint! 

150 personer deltog också i förbundets tävling och mässans 
vinnare av en årsförbrukning hundmat från Eukanuba blev 
Niklas Lundberg från Karlskoga. Han hade både svarat rätt på 
samtliga frågor och skrivit en bra motivering till vad han tycker 
att Jägareförbundet gjort bäst för honom: "Att med kunskap 
och sans långsiktigt och framgångsrikt  driva de jaktfrågor som 
den enskilde jägaern inte ensam kan torgföra." Hederspris går 
till Stefan Nilsson från Hovmantorp för motiveringen: "Jägare-
förbundet är en bra företrädare för oss jägare i samhället." En 
vändbar buff är på väg till honom med posten.

SvenSkar får norSkt 
pälSJägarpriS

Per-Arne Åhlén, Svenska Jäga-
reförbundet, och Fredrik Dahl, 
Svenska Jägareförbundet och 
Sveriges Lantbruksuniversitet, 
har tilldelats det norska päls-
jägarpriset John S Opdahl-priset 
för sitt arbete med att stoppa 
mårdhundens spridning.
Juryns motivering lyder bland 
annat: Projektledarna Per-Arne 
Åhlén och Fredrik Dahl är goda 
representanter for god fångst-
tradition. Den insats som de, 
tillsammans med sina medar-
betare runt om i Sverige, gör är 
efter juryns mening enastående 
och i linje med de kriterier som 
är uppsatta för Norsk Pelsjeger-
pris. Priset är upprättat av Anne 
C Nesje Bjerkenås, efter tillåtelse 
av John S Opdahl, en levande 
legend inom fångsttraditionen i 
Norge. Priset består av en brons-
staty och utrustning till ett värde 
av 5 000 norska kronor.

Svensk Jakt

Jägareförbundets medlems- och marknadschef Oscar von Stockenström 
gratulerar vinnaren i skyttetävlingen, Christoffer Flodberg.

John S. Opdahl tillsammans med  
prisvinnaren Fredrik Dahl.

Foto: VillmarkSmeSSa på melhuS
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nytt vapendirektiv beSlutat i eu

Den 14 mars tog EU-parlamen-
tet beslut om ett nytt vapen-
direktiv. Visserligen förändrat 
till det bättre jämfört med 
det ursprungliga, men jägare 
och sportskyttar får inte vila 
på hanen. Det säger Torbjörn 
Larsson, Jägareförbundets vice 
ordförande och ansvarige för 
vapenfrågor.

Arbetet med att implementera 
det i medlemsländernas lag-
stiftning inleds omgående. Om 
drygt ett år kan de nya reglerna börja gälla i Sverige. Torbjörn 
Larsson säger att det nya direktivet är en försämring för jäg-
arna. Om implementeringen går som Jägareförbundet vill, och 
som den ansvarige ministern Anders Ygeman (S) har lovat, ska 
det inte påverka dagens jagande vapenägare, men tolkningar 
av undantagen i direktivet gör framtiden osäker.

– I och med att vår svenska lagstiftning byggs på undantag från 
ett EU-direktiv blir den så mycket enklare att ändra för fram-
tida beslutsfattare. Det är givetvis oroande.
– Vi har jobbat hårt med vapendirektivet för att få bort de vär-
sta dumheterna från kommissionens ursprungliga förslag. Men 
det innebär inte att jägares och skyttars organisationer kan 
slå sig till ro. Nu börjar arbetet med det finstilta och vi måste 
fortsätta att påverka för att bevaka våra medlemmars intressen, 
säger Torbjörn Larsson.
Läs mer på
http://svenskjakt.se/start/nyhet/vapendirektivet-jagare-och-
skyttar-far-inte-vila-pa-hanen/

Sören erikSSon får åretS 
våtmarkSStipendium

2017 års Våtmarksstipendiat 
heter Sören Eriksson. Sören 
Eriksson är verksam som 
rådgivare på Hushållningssäll-
skapet i Uppsala sedan 1998. 
Under de senaste 10 åren har 
Sören i huvudsak arbetat med 
restaurering av våtmarker och 
anläggande av fosfordammar i 
jordbrukslandskapet. Lantbru-
kare i hela Mälardalen har fått 
råd och hjälp i denna viktiga 
verksamhet.

Juryns motivering lyder: 
”Sören tilldelas Våtmarks-
stipendiet 2017 för sin fina för-
måga att ge markägare profes-
sionellt stöd vid anläggande 
av våtmarker i alla former. 
Hans sätt att inspirera, sprida 
kunskap om våtmarkernas 
stora värde och hjälpa till med 
ansökningar och utformningen 
av funktionella våtmarker är ett 
stort föredöme.”

Stipendiet på 35 000 kronor 
delas ut på Våtmarksfondens 
konferens på Öland den 25 april.

hans von essen,  
generalsekreterare Våtmarksfonden

ekonomichef SökeS till nationella kanSliet

Jägareförbundet söker ekonomichef till nationella kansliet på 
Öster Malma i Nyköping. Tillträde snarast möjligt. Urval sker 
löpande, sista ansökningsdag 15 april. Läs mer om tjänsten på 
https://jagareforbundet.se/om/var-verksamhet/jobba-hos-oss/
ekonomichef-till-nationella-kansliet/

Torbjörn Larsson, Jägareförbun-
dets vice ordförande och ansvarige 
för vapenfrågor.



Nyhetsbrev 54
31 mars 2017

Stor, Stark 
och omtyckt

sid 5/11

träff för länSSkytteinStruktörer

30 länsskytteinstruktörer samlades på Öster Malma den 3-4 
mars. Träffen startade med lunch och därefter begav sig samt-
liga till skjutbanan för att där delas in i fyra grupper som fick 
besöka olika stationer. Tanken med dagen var att visa praktiska 
övningar rörande etik och säkerhet. 

En av stationerna var skott på vildsvin under ett ståndskall. 
Nästa station rörde kulfång och vikten av att se kulans nedslags-
plats. Alla fick se vad som händer med en jaktkula som träffar 
marken. Stannar den där vi har tänkt oss? Sista stationen var 
hagelskytte där alla fick skjuta lerduvor på korta och långa 
avstånd. Efter lerduveskyttet fick vi se vad som händer med en 
fågel som träffas av en hagelsvärm från en jaktpatron. Går den 
att äta om den skjuts på 10 meter och vad händer på 25 meter? 
Många av deltagarna var eniga om att det var bra övningar som 
fler borde se och förhoppningsvis kommer några ta med sig en 
eller flera övningar med sig hem till sina skjutbanor. 

Andra dagen startade med att Niclas Kilhage från Studiefräm-
jandet berättade om ledarutveckling och om hur Studiefräm-
jandet jobbar. Resten av dagen diskuterades arbetssätt för  
klubbinstruktörer och länsinstruktörer. Dagarna var mycket 
givande, med många bra idéer och synpunkter. Tack alla 
inblandade och ett särskilt tack till Niclas som var behjälplig 
under kursen. Den 2 mars utbildades också fyra nya länsin-
struktörer. Dessa medverkade även på träffen den 3-4 mars.

  ted lagrelius och lars Björk
Foto: Fredrik Jönsson

Stort intreSSe för 
dovviltSproJekt 

I Södermanland är länsstyrel-
sen huvudman för ett projekt 
som syftar till att på frivillig väg 
förvalta dovviltet mer målstyrt 
inom befintliga älg- och kron-
skötselområden. Bakgrunden är 
att det lokalt råder olika intres-
sen kring målsättningar och to-
lerabla skadenivåer mellan olika 
markägare. Lokalt hyser Söder-
manland väldigt täta stammar av 
dovvilt medan andra områden 
i länet saknar arten. Länssty-
relsen driver projektet tillsam-
mans med bland annat LRF och 
Jägareförbundet Södermanland. 
Projektet finansieras delvis med 
bidrag från Naturvårdsverket.

Under hösten och vintern har 
flera informationsmöten och 
utbildningsinsatser med intres-
serade skötselområden hållits. 
Den senaste träffen hölls den 14 
mars. Engagemanget var stort 
och det kom över 70 personer.

Av länets 43 skötselområden 
har 17 stycken anmält att de 
vill delta och dessa förvaltar en 
areal om 214 000 ha (40 pro-
cent av länets areal). Ledorden 
i detta projekt är frivillighet, 
samverkan och respekt för olika 
intressen. Jägareförbundet 
Södermanland är stolta över att 
vara en del i detta projekt som 
syftar till en klok viltförvaltning 
och över engagemanget länets 
jägarkår visar.

anders nilsson, jaktvårdskonsulent 
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viltmäStareförbundet 
firade 20 år 
på öSter malma

70 viltmästare intog Öster 
Malma för att delta i Viltmäs-
tareförbundets temadagar den 
27-28 mars.

På bilden syns några av vilt-
mästarna tillsammans med 
ordförande Göran Adielsson, 
Eskil Erlandsson och Poul-Erik 
Jensen, fd ordföranden samt 
Anders Grahn, Jordägareför-
bundet. Bland talarna fanns 
även Bo Sköld, Svenska Jägare-
förbundet, Anders Borg, Sören 
Å Hansen och Carl von Essen. 
Årsmöte och jubileumsfirande 
ingick också i programmet.

Viltmästareförbundet har som 
målsättning att genom långsik-
tig biotopvård och viltförvalt-
ning skapa viltpopulationer, 
som lever i samklang med 
jord-och skogsbruk och övriga 
samhällsintressen. Förbundet 
vill utveckla viltbruket som  
areell näring och nationell 
resurs. Läs mer på
http://viltmastare.se

mårdhundSproJektet anlitaS åter på Seychellerna

För två år sedan fick Jägareförbun-
dets mårdhundsprojekt en förfrå-
gan via IUCN, den internationella 
naturvårdsunionen, om att hjälpa 
till med att få bort den invasiva 
fågelarten Indisk Myna på Denis 
Island, en av Seychellernas öar. 
P-Å Åhlén, projektledare för Mård-
hundsprojektet, åkte då till ön. 
Man hade uppskattat populationen 
till cirka 30 fåglar men innan P-A 
Åhlén åkte därifrån hade han skju-
tit 65 fåglar. Eftersom han lyckades 
så bra är han nu åter på Seychel-
lerna, denna gång tillsammans 
med Mikael Paavola som också 
jobbar för Mårdhundsprojektet. 
Den här gången har färden gått 
till ön North Island där man också 
försökt utrota mynorna.
lars-henrik andersson, Svensk Jakt
http://svenskjakt.se/start/nyhet/svenska-jagare-ska-ta-bort-oonskad-
fagel-fran-paradiso/

Mikael Paavola i ett gömsle på 
ön North Island.

nya inStruktionSfilmer i Skytte

Nu har Jägareförbundet tagit fram ett antal instruktionsfilmer 
om kul- och hagelskytte. De riktar sig till skytteinstruktörer 
men även den intresserade skytten kan hämta kunskaper från 
filmerna som ger en repetition i jaktskyttets olika delar.
https://jagareforbundet.se/skytte/har-hittar-du-filmerna/
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viltforSkningSdagar om utfodring och cWd
 
Viltforskningsdagarna är ett återkommande forum för att 
diskutera viltforskning och viltförvaltning. Årets seminarium 
gick av stapeln på Naturhistoriska riksmuseet den 27-28 mars 
och besöktes av ungefär lika många forskare som förvaltare. 
Viltforskningsdagarna samarrangeras av Naturvårdsverket 
och Jägareförbundet.
 
Under temat utfodring presenterade Jens Andersson en ny  
rapport om utfodringens effekter som Naturvårdsverket be-
ställt. Han konstaterade att de vetenskapliga resultaten inte  
är entydiga, vilket gör det svårt att ge generella rekommen- 
dationer. Det krävs därför ett förhållningssätt baserat på 
adaptiv förvaltning. Annika Felton från SLU presenterade 
forskning om hur älgar kan påverkas av utfodring med kol-
hydratrikt foder, som till exempel rotfrukter. Torstein Storaas 
från Högskolan i Hedmark summerade erfarenheter från ett 
långsiktigt forskningsprojekt om utfodring av älg i Norge. 
Fredrik Widemo från Jägareförbundet beskrev resultat från 
en enkätundersökning om hur klövvilt utfodras av jägare  
respektive brukare i Sverige.
 
Under passet om CWD (Chronic Wasting Disease) redogjorde 
Erik Lund från Miljödirektoratet för situationen i Norge.  
Hösten 2016 genomfördes en relativt omfattande prov- 
tagning under jakten. Hittills har man hittat tre infekterade 
vildrenar, alla i Nordfjella i södra Norge. För att undvika 
smittspridning försöker man nu bland annat hindra vild-
renar från att lämna området. Man diskuterar också om man 
borde utrota det lokala vildrensbeståndet för att rädda resten 
av stammen, om det skulle vara så att sjukdomen ännu inte 
spritts utanför Nordfjella. Christer Rolandsen beskrev plane-
rad forskning kring förekomst och spridning av CWD hos älg 
i Trøndelag.  Där har man hittat två infekterade älgar, men 
det är ännu oklart om det handlar om den nordamerikanska 
formen av CWD. Dolores Gavier-Widén från SVA beskrev den 
övervakning av CWD som inletts på fallvilt i Sverige, samt det 
arbete kring CWD som pågår på EU-nivå och i Sverige.

Andra teman som behandlades under Viltforskningsdagarna 
var ”Viltforskning förr och nu”, ”DNA-tekniken i viltförvalt-
ningen” och ”Ny kunskap om rovdjur”.

Bodil elmhagen, forskningskommunikatör

efterSökSkampanJ
i vaSaloppSveckan

För andra året i rad anordnade 
Jägareförbundet en informa-
tionskampanj och var repre-
senterat i Mora under Vasa-
loppsveckan gällande NVR och 
eftersöksorganisationen. Detta 
på initiativ från några jaktvårds-
kretsar i Dalarna. Informations-
insatsen var uppskattad och 
under veckan delades närmare 
14 000 viltolycksremsor samt  
6 000 informationsfoldrar ut 
av jaktvårdskretsarna i Orsa, 
Rättvik, Mora, Falun, Hedemo-
ra-Säter, Floda-Björbo, Stora 
Skedvi och Leksand.

Jerk Sjöberg, jaktvårdskonulent

MITT
SKYTTE-BEVIS

Egenhändig namnteckning

TRÄNINGSSKYTTE KULAInskjutning. Lämpligt avstånd är 80-100 meter. Skjut in 

med 20-40 mm överslag. Skulle du behöva skjuta på långt 

håll (150 meter) mot skadat vilt så behöver du inte  
korrigera riktpunkten. Kontrollera träffbilden då och då 

med 4 skott inom minst 12 cm på 80 meters avstånd. 
Älgskytteprov. ”Stå-gå-älgen”. Godkänt (=Brons): 3 serier 

med samtliga 4 skott inom träffområdet. Silver: därtill 

minst 14 poäng per serie. Guld: minst 17 poäng i 4 serier.
Högviltdekalen. 4 skott inom ringarna på stående älgfigur 

eller älgkalvfigur.
Björnpasset. 4 skott inom 40 sekunder på sidofigur från 80 

meter med stöd. 4 skott inom 40 sekunder på sidofigur från 

40 meter, stöd får användas. 3 skott inom 10 sekunder från 

20 meter, 2 på sidofigur och 1 på frontfigur. Samtliga 11 

skott inom träffområdet.
Vildsvinspasset. 4 skott stillastående från 50 meter. 

Skjuts från jakttorn eller likvärdigt. 4 skott stillastående 

från 50 meter. Skjuts med jägarmässigt stöd, till exempel 

skjutkäpp. 4 skott löpande från 30 meter. Enkel skjutkäpp 

får användas. För godkänt ska samtliga 12 skott träffa det 

anatomiska träffområdet.
Övrigt vilt. Träning på varg-, lo-, hjort-, rådjurstavlor eller 

på det vilt som förekommer på din jaktmark.Kuljaktstig.
Mängdträning. Skytte med klass 4-vapen eller luftgevär  

är värdefullt – och billigare. Bör vara minst 100 skott per år.

TRÄNINGSSKYTTE HAGELMarkmål. Jägarexamens markmål eller hageljaktstigar  

mot plåtmål. God täckning av hagelsvärmen är viktigare  

än många hagel på liten yta.Lerduvor. Nordisk trap/jägartrap, skeet, sporting,  
lerduvejaktstig.

Mängdträning. Bör vara minst 100 skott per år, gärna  

betydligt mer.

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDETSvenska Jägareförbundet har ett allmänt uppdrag av  

regeringen att leda den praktiska jakten och viltvården.  

I detta uppdrag ingår bland annat att stimulera till  
ett regelbundet träningsskytte för att på så sätt minska 

risken för skadskjutningar. Svenska Jägareförbundet har cirka 150 000 medlemmar som är anslutna till 324 jaktvårds- kretsar samt 22 länsjaktvårds- föreningar. Kontor med jaktvårds- konsulenter och administratörer finns över hela landet.

WWW.JAGAREFORBUNDET.SEPå hemsidan under Skytte kan du läsa mer om till exempel 

märkesreglemente, var du hittar skjutbanor och se på filmer 

om övningsskytte. 

SÄTT SÄKERHETEN FRÄMST!n Hantera alltid ett vapen som om det är laddat och  

osäkrat. Detta är huvudregeln för all vapenhantering.
n Det får finnas patroner i vapnet endast när du står på 

skjutplatsen, är på passet eller i andra rent jaktliga  
situationer.
n Innan skott avlossas måste du ha fullt klart för dig vad  

du skjuter mot. Skjut aldrig om inte skottfältet är rent.
n Skjut aldrig kulskott mot plana, hårda ytor eller vattenytor. 

Eftersträva alltid fullgott kulfång.

Personnummer (10 siffror)

Namn (textat)

Adress

Postadress

Foto: Anja K
jellsson

• ÄLGSKYTTEPROV• VILDSVINSPASSET• BJÖRNPASSET
• ÖVRIGT SKYTTE

nya  
Skytte-
beviS

Foldern Mitt 
träningsskytte har döpts om till 
Mitt skyttebevis. I foldern kan 
allt skytte registreras såsom 
Älgskytteprovet, Björnpas-
set, Vildsvinspasset och an-
nat träningsskytte. Alla gamla 
Björnpass kastas och även 
Mitt träningsskytte då texten 
för Björnpasset är fel. Gamla 
älgskyttebevis går fortarande 
att använda. Mitt skyttebevis 
trycks upp i början av april och 
skickas ut till ett kontor i varje 
region: Umeå, Eksjö och Falun.
ted lagrelius, nationellt skytteansvarig
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poSitivt på vildmarkSmäSSan

Jägareförbundet Stockholm hade en framträdande plats på 
Vildmarksmässan den 10-12 mars. Ansvarig för länsföreningens 
deltagande var Rolf Eriksson som hade planerat upplägget och 
organiserat på ett föredömligt sätt. Intrycket var att Jägareför-
bundets monter hela tiden drog och var välbesökt. Rolf hade 
planerat montern utifrån fyra teman samt skyttesimulatorn 
som ett nav mitt i montern. De fyra teman som belystes var: 
Hur du blir jägare, viltolycksorganisationen, vildsvin och vilt-
mat. Då de flesta besökarna på mässan inte var jägare så hade 
montern en mer informativ inriktning än på en ren jaktmässa. 
Människor var väldigt nyfikna och jag hörde under de tre mäss-
dagarna personligen inte ett ont ord om jakt. Otroligt positivt! 

anders nilsson Jaktvårdskonsulent

Jaktvårdskonsulent Henrik Falk instruerar framtidens jägare på Vild-
marksmässan i Stockholm. Foto: Sune Bodin

neJ till motioner om Jakt och viltvård

Den 1 mars sade riksdagen nej till samtliga motioner från 
allmänna motionstiden 2016 om jakt och viltvård. Motionerna 
handlar bland annat om vildsvinsförvaltning, jakttider och 
terrängkörning vid jakt. Anledningen till att samtliga motioner 
fick nej är bland annat att det redan pågår arbete inom områ-
det. Här kan du se riksdagsdebatten om motionerna.
http://svenskjakt.se/start/nyhet/nej-till-samtliga-motioner-om-
jakt-och-viltvard/

mårdhundSproJektetS 
årSrapport klar

Mårdhundsprojektets årsrap-
port för 2016 finns nu att läsa 
och ladda hem från hemsidan. 
Mårdhundspopulationen hålls 
fortsatt på en mycket låg nivå 
i Norrbottens län och delar 
av Västerbottens län. Under 
2016 oskadliggjordes 40 vuxna 
mårdhundar, en minskning 
med 22 djur jämfört med 2015, 
trots en lika stor arbetsinsats.

Fredrik dahl, projektledare

Bekräftad förekomst av mård-
hund i Sverige 2008-2015 (svarta 
prickar) och 2016 (röda prickar). 
Populationen har inte utvidgat sitt 
geografiska område under 2016. 
Förutom ett par strödjur går den 
sydliga gränsen för mårdhundens 
historiska förekomst i princip vid 
Ume älv (blå linje).
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Sex organiSationer gör gemenSam Sak 

Sex organisationer gör gemensam sak och kritiserar regeringen 
för de förändringar av Viltförvaltningsdelegationerna som 
skedde den 23 februari. De sex organisationerna är Svenska 
Jägareförbundet, Lantbrukarnas Riksförbund, Sveriges Jord-
ägareförbund, Skogsindustrierna, Bergvik och Svenska Får-
avelsförbundet. I en debattartikel skriver man bland annat:

”Tanken bakom Viltförvaltningsdelegationerna är att skapa 
en lokal förankring i länen för viltförvaltningen och att flytta 
besluten närmare de som berörs. Ett annat syfte var att ge 
förutsättningar för en effektiv och adaptiv viltförvaltning på 
länsnivå. Genom att ge naturvårds- och miljöorganisationer 
dubbelt mandat i delegationerna rubbas den ”balans” reger-
ingen säger sig vilja värna. Dessutom sker detta utan en tro-
värdig motivering eller ens stöd i de enkätsvar som avgivits av 
länsstyrelserna. Såsom regeringen nu har beslutat anser vi att 
Viltförvaltningsdelegationen inte är representativ för viltför-
valtningsintresset i länen. Trovärdigheten för delegationerna 
bygger på en rimlig representativitet av de intressen som på-
verkas av besluten. Den riktning och på det sätt som regeringen 
nu beslutar skulle aldrig accepteras i andra demokratiska eller 
representativa sammanhang.”

Läs hela debattartikeln på
https://jagareforbundet.se/aktuellt/forbundsnyheter/2017/03/debatt-
regeringen-har-gatt-for-langt/

priS till Jakthundar 
i vindelälvSdraget

Under sexton år har Jägareför-
bundet Västerbotten skänkt ett 
specialpris som lottas ut bland 
de lag som har jaktmeriterade 
hundar på Vindelälvsdraget. 
Vindelälvsdraget är en 40 mil 
lång draghundstafett som körs 
mellan Ammarnäs i fjällen till 
Vännäsby vid kusten i Väster-
botten. 

I år firade Vindelälvsdraget 30 
årsjubileum. Under de fyra 
dagarna under vecka 11 del-
tog minst 40 jaktmeriterade 
hundar. Lag 8 och lag 18 vann 
utlottningen av 10 hunddynor.

anja kjellsson, jaktvårdskonsulent

Foto: Bonnie Wall

länSStyrelSer Sågar SkyddSJaktSregler på Säl
 
Naturvårdsverket bett länsstyrelserna tycka till om reglerna för 
skyddsjakt på säl 2017. Nu har yttrandena kommit till Natur-
vårdsverket och flera länsstyrelser sågar Naturvårdsverkets 
förslag. Reglerna kring säljakten är allt för snäva för att man 
ska kunna fylla kvoterna. Dessutom har skyddsjakten ett om-
fattande och rigoröst regelverk som kan kännas avskräckande 
för många, anser till exempel länsstyrelsen i Norrbotten. Läns-
styrelserna uppger även att sälen orsakar orimligt stora skador 
för fiskenäringen.

lars-henrik andersson, Svensk Jakt

Läs mer på
http://svenskjakt.se/start/nyhet/lansstyrelser-sagar-skyddsjaktsregler/
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utSättningar av fJällgäSS ger reSultat

Projekt fjällgås förstärkningsutsättningar har gett goda resultat 
det senaste året. Av de 42 fjällgäss som ingick i huvudflocken 
på övervintringsområdena i Holland kunde ringarna på hela 
8-9 utsättningsfåglar från 2016 läsas av. Allt tyder på att för-
hållandena i huvudflocken kan användas för att beskriva hela 
populationen så detta innebär att utsättningarna 2016 kan ha 
resulterat i en ökning på 20 procent av denna mycket sårbara 
population. Mycket glädjande!

niklas liljebäck, projekt fjällgås

förSäkring till alla 
efterSökShundar

Agria försäkrar nu, i samarbete 
med Svenska Jägareförbundet, 
alla hundar som arbetar med 
trafikeftersök som är initierat  
av polisen. Alla eftersökshun-
dar får ta del av försäkringen, 
detta oavsett om hunden har en 
annan försäkring eller är oför-
säkrad. Försäkringen har ingen 
självrisk och ersätter veterinär-
vård vid olycksfall som sker 
under trafikeftersök upp till  
120 000 kr. Livförsäkringsbelop-
pet är 25 000 kronor per hund. 
För redan försäkrade hundar 
betyder det att ägaren slipper 
använda sin egen försäkring. 

En flock med fjällgäss 2 september 2016 när de rastar i Hudiksvall. Denna 
fjällgåsflock består av vilda fjällgäss, utsättningsfågel från 2013 samt 5 
utsättningsfåglar från 2016. Alla märkta fåglar på bilden kunde senare 
läsas av på övervintringsplatser i Nederländerna.

Jakt för alla

Nu är 2017 års program för 
Jakt för alla – Tillgänglighet 
klart. Jaktskyttedag med Håkan 
Dahlby, björnjakt, hjortabröl 
och småviltsjakter från norr till 
söder är något som erbjuds.

rikard Södergren,projektledare

Utgångspunkten är att den person som blivit funktionsnedatt 
av olycka, sjukdom eller är funktionsnedsatt sedan födsel 

 så långt som möjligt också kan delta i praktisk jakt.

Jakt- och naturarrangemang 2017

Naturupplevelser • Spänning • Kamratskap

jaKt för alla
tIllGÄNGlIGHEt

vad vill torbJörn larSSon?

Vid Jägareförbundets årsstämma i juni lämnar Björn Sprängare 
posten som förbundsordförande. Valberedningens förslag till 
ny ordförande heter Torbjörn Larsson. På Svensk Jakt kan du 
lyssna på en halvtimmes intervju med mannen som förväntas 
bli ny ordförande i förbundet.
http://svenskjakt.se/start/nyhet/ordforandekandidat-intervjuas-
vad-vill-torbjorn-larsson/
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vårvintern – viltvårdenS tid

När övrig jakt till stor del ligger i dvala kan man med fördel 
ägna sig åt viltvård. Den har inte bara positiva effekter för vårt 
jaktbara vilt utan även för många andra arter som har svårt att 
klara sig i vårt intensivt brukade landskap. Genom att till exem-
pel begränsa antalet kråkfåglar gynnas en rad markhäckande 
fågelarter samt harungar. Själv gör jag mitt bästa att ge tofs-
viporna utanför huset en chans till häckningsframgång genom 
fällfångst. Har man studerat kråkfåglarnas attacker på viporna 
när de försöker försvara redet så förstår man att en lyckad 
fångst bär frukt.

En annan åtgärd är att skapa häcknings-
platser för andfåglar. Knipor är till stor del 
hålhäckande fåglar som kan hjälpas ge-
nom att sätta upp holkar. Kniphonan kan 
i brist på alternativ välja att lägga sina ägg 
långt från närmaste vattendrag och vand-
ringen som knipungarna sedan måste 
genomföra är ett riskfyllt företag. Genom att erbjuda ruvnings-
alternativ direkt vid vattnet så kan man förbättra överlevnad-
schanserna avsevärt. Att i samband med bäverjakt eller vid 
isfiske sätta upp lite holkar är ingen arbetskrävande insats men 
skapar mycket nytta. Får man sedan med sig jakt- och fiskesug-
na ungdomar ut är det även ett lysande sätt att öka insikten om 
att jakten handlar om att vårda och ett helhetsperspektiv.

Är man som jag lite bekväm av sig avseende snickerierna så 
kan man med fördel beställa prisvärda fällor och holkar via 
Jägareförbundet Västerbotten som har ett bra sortiment.
https://jagareforbundet.se/norr/vasterbottens-lan/jagareforbundet-
vasterbotten/Viltvardsprodukter/

anders nilsson, jaktvårdskonsulent

inStruktörer utbildade
i vård i det vilda

Projektet Vård i det vilda rullar 
på enligt plan. Vi har hittills 
utbildat cirka 40 instruktörer 
med en stor geografisk utsprid-
ning. Utbildningarna har hållits 
i Lycksele för region Norr, i 
Ramnäs för region Mitt och 
Skedhult för region Syd med 
stort engagemang och intresse 
från de blivande instruktö-
rerna. Det planeras även för en 
ytterligare instruktörsutbild-
ning i Jägareförbundets regi 
i början av sommaren och vi 
har i och med den fyllt upp 
instruktörskadern i Svenska 
Jägareförbundet. Svenska Ken-
nelklubben är i full färd med 
att rekrytera instruktörer och 
utbildningen av dessa drar 
igång under hösten.

mats Gezelius, projektledare

Skicka material 
till nyhetSbrevet
målet med det interna 
nyhetsbrevet är att det ska 
komma ut den sista freda-
gen i varje månad. Skicka 
gärna material och bilder 
till malou kjellsson på 
malouk@telia.com. 


