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God jul och ett Stort tack!

Nu när julen står för dörren vill jag utrycka 
förbundets och mitt stora tack för ert 
kunniga och engagerade arbete under 2015.

Jägarens kunskap, närvaro och stora engage-
mang för vilt och natur är ett fantastiskt 
exempel på hur ett intresse, en folkrörelse, 
skapar och ger enorm samhällsnytta. Jag kan 
inte komma på någon annan folkrörelse som 
skapar och vårdar större naturvärden av egen 
kraft och med egen finansiering. Som jägare 
tycker jag vi ska vara riktigt stolta över detta 
förhållande och vårda ansvaret ömt. 

Vid alla tillfällen som jag har haft möjlighet 
att delta i diskussioner, svara på remisser  
eller företräda förbundet har vi alltid gjort det 
med fakta som grund eller med bästa tillgäng-
liga kunskap. Saklighet, byggd på kompetens, 
är jag övertygad om har gett förtroende hos 
såväl myndigheter som beslutsfattare. Vi måste 
fortsätta slå vakt om vår kompetens och fortsätta 
att utveckla och bredda den än mer i framtiden. 
Samtidigt ställer också kompetensen krav på öd-
mjukhet och förmåga att lättbegripligt kommuni-
cera vad vi gör och står för. Den delen bedömer 
jag vi behöver utveckla än mer kommande år.

Jag har många fantastiska minnen från 2015. De 
flesta av dem handlar om när vi tillsammans har 
haft stora utmaningar som vi lyckats lösa genom 
stort engagemang och kunskap. Ett bra exempel 
på en sådan utmaning var licensjakten på varg 
2015. Själva jakten genomfördes mycket profes-
sionellt, etiskt korrekt och i bra samarbete med 
länsstyrelser.

Det finns mycket jag skulle vilja lyfta fram av allt 
det arbete vi gjort och lyckats med under 2015. 
Ett riktigt bra exempel är att vi nu har en positiv 
medlemstrend! Jägareförbundets länsföreningar 
växer och blir starkare. Jag kan inte nog tacka 

alla medlemmar, förtroendevalda och tjänste-
män som på mässor och möten med jägare 
samt allmänhet berättar om den nytta vi skapar 
tillsammans varje dag. Det är viktigt att vi nu 
håller fast vid framgångskonceptet och fortsät-
ter rekrytera nya medlemmar samt, inte minst, 
bekräfta våra trogna medlemmars engagemang.

Låt mig ta några andra goda exempel:
• Vi har nått huvuddelen av våra operativa mål 
och vi har en ekonomi i balans.
• Mårdhundsprojektet fick ta emot EU LIFE Best 
Nature Project Award.
• Våra digitala kanaler går riktigt bra och ökar 
starkt i våra mätningar.   
• Beslut om skyddsjakt på säl.
• Vår etiksatsning har fått genomslag på ett 
påtagligt sett i digitala medier, på mässor och på 
myndigheter. 
• Naturvårdsverket avtal om rovdjursinventer-
ing, för att säkerställa fakta för förvaltningen.
• Regeringens förslag till förändring av fjälljakten.
• Beslut om licensjakt på varg, även om vi inte är 
nöjda med tilldelningen.
• Regeringens beslut om allmänna uppdraget 2016.

Självklart finns det många utmaningar framgent. 
Men låt oss först fira jul. Tack för ett riktigt bra 
2015 och med en önskan om en riktigt God
jul och Gott nytt år!

Bo Sköld,  generalsekreterare



Nyhetsbrev 39
22 december 2015

Stor, Stark 
och omtyckt

sid 2/9

två olika varGbeSlut - Samma daG

Det är tvära kast i vargförvaltningen. Samma dag, fredagen den 
18 december, som Naturvårdsverket ställde sig positivt till läns-
styrelsernas beslut om licensjakt på varg så meddelade Högsta 
Förvaltningsdomstolen att Naturvårdsverkets beslut ska kunna 
överklagas hos domstol. 

Naturvårdsverket har överprövat de beslut om licens-
jakt på varg som tagits Gävleborgs, Örebro, Värm-
lands, Dalarnas och Västmanlands län. I sitt beslut 
konstaterar verket att kraven i jaktförordningen  
uppfylls och att jakt på 46 vargar kan inledas den 
2 januari. 

I sitt pressmeddelande säger Naturvårdsverket följande:  
”Länsstyrelserna visar i sina beslut att det finns ett tydligt syfte 
med jakten och att det saknas annan lämplig lösning. Vargstam-
men i Sverige har gynnsam bevarandestatus och antalet vargar 
som får skjutas vid årets jakt påverkar inte detta, säger Gunilla 
Ewing Skotnicka. Vidare bedömer Naturvårdsverket att antalet 
vargar i besluten är en begränsad mängd med hänvisning till 
bevarandestatusen och syftet med jakten.” Ur Naturvårdsver-
kets synvinkel är det således fritt fram att genomföra licens-
jakten nästa år.

Någon timme efter Naturvårdsverkets beslut kom  
Högsta Förvaltningsdomstolens dom gällande möj-
ligheten att överklaga vargbeslut. Domstolen kon-
kluderar att Naturvårdsverkets beslut ska kunna 
överklagas till domstol.

I det här fallet innebär det att Naturvårdsverkets godkännande 
av länsstyrelsernas beslut om licensjakt kan överklagas till för-
valtningsrätten. I praktiken innebär det att vi kan räkna med att 
beslutet kommer att överklagas och i värsta fall kan det leda till 
inhibition av den kommande jakten. 

Jägareförbundet förbereder sig som bäst på att kunna bemöta 
de överklaganden som troligen kommer att komma. Även den 
senaste licensjakten överklagades och inhiberades i förvaltning-
srätten men beslutet kunde via förbundets agerande upphävas i 
kammarrätten kort efter inhibitionen. 

Anders Grahn

Nya föreSkrifter 
för jäGarexameN

Den 26 november beslutade 
Naturvårdsverket att provledare 
ska registrera alla avlagda prov 
i jägarexamen digitalt. Enligt ett 
pressmeddelande är moderniser-
ingen en åtgärd i ledet till snab-
bare handläggning av vapenli-
censansökningar hos polisen. 

I samband med de nya föreskrift-
erna höjs avgiften för en kom-
plett jägarexamen med 210 kro-
nor. De nya föreskrifterna träder 
i kraft den 1 januari.

forSkare vill ha  
StövarjäGarNaS hjälp

I ett nytt projekt där virus hos 
harar ska kartläggas, ber forska-
re stövarjägare i hela Sverige om 
hjälp med att få in prover från 
skogsharar. Istället för att lämna 
räntan i skogen ombeds jägarna 
skicka hjärta, lungor samt samt-
liga bukorgan till SVA. 

Den som vill delta i projektet 
med prover från skogshare kan 
kontakta Aleksija Neimane eller 
dagens viltveterinär på SVA via 
018-67 40 00, aleksija.nei-
mane@sva.se eller vilt@sva.se.

Läs mer på http://svenskjakt.se/
Start/Nyheter/2015/12/forskare-
vill-ha-stovarjagarnas-hjalp/
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fjälljakteN på remiSS

Regeringen föreslår i en remiss som gick ut den 4 december 
att Rennäringsförordningen ska ändras så att upplåtelser 
av rätt till jakt på småvilt och handredskapsfiske på stat-
ens mark i fjällen i första hand ska göras till de jägare som 
bor i Sverige. Förutom förtur för svenska jägare föreslår 
regeringen även att ”den som inte är fast bosatt i Sverige, 
men är EES- eller EU-medborgare (de som omfattas av den 
fria rörligheten för kapital, etablering och tjänster) och har 
uppnått en närmare anknytning till Sverige likställs med 
den som är bosatt i Sverige.”

  – Genom detta får vi en bättre ordning på fjälljakten, 
därför är vi mycket positiva, säger generalsekreterare Bo 
Sköld. Remissförslaget innebär att Sverige får liknande 
regler för upplåtelse av jakt på statlig mark som finns i 
Norge, Finland och Danmark.

 – Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht har upp-
repade gånger sagt att han ska ändra reglerna. Nu 
när vi ser resultatet kan vi inte annat än att vara 
nöjda, konstaterar Bo Sköld. Det är ett enormt ge-
mensamt arbete av förbundet och jägarkollektivet 
som ligger bakom att regeringen förslår denna 
ändring. Detta är bra för de svenska jägarna och 
för jakten i fjällen. 

Efter remitteringen kommer regeringen att ta del av remiss-
instansernas synpunkter och ta ställning. Förordningsän-
dringen beräknas träda i kraft tidigast den 1 april 2016. Läs 
hela promemorian här: http://jagareforbundet.se/aktuellt/
forbundsnyheter/2015/12/fjalljakten-pa-remiss/

Svensk Jakt

Sva efterlySer Skabbrävar

Skjuter du räv med skabb? Då 
kan du hjälpa Statens veterinär-
medicinska anstalt, SVA, med  
material. SVA tillverkar sedan 
många år ett blodprovstest för 
skabbkvalster. Det används när 
hundar utreds för klåda. SVA 
behöver nu rävar med skabb för 
att tillvarata kvalster. Kroppen får 
inte ha varit djupfryst. Om du har 
skjutit eller ska skjuta en räv med 
skabb, kontakta SVA på telefon 
018-67 43 60 så skickar de kart-
ong, följesedel och adresslapp.

Svensk Jakt

utbildNiNG på GrimSö

I slutet av november genomfördes 
en utbildning vid Grimsö forsk-
ningsstation där de jaktvårdskon-
sulenter som samordnar de läns- 
visa rovdjursinventeringarna del-
tog. Utbildningen skedde inom ra-
men för det inventeringsavtal som 
tecknats mellan Naturvårdsverket 
och Svenska Jägareförbundet och 
syftade till fördjupad kunskap och 
förståelse kring regelverk, inven-
teringsmetodik, organisation och 
databaser.

En mycket viktig del i inventerings-
avtalet är att sprida budskapet och 
få en bred förståelse för vikten av 
att rapportera spår- och synobser-
vationer. Rapporteringen ska ske 
via Skandobs.se eller Skandobs 
applikation på smartphones.

Hans Johansson, jaktvårdskonsulent
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kommuNikatörSNätverket blickade framåt

I början av december träffades länskommunikatörerna 
och utvärderade arbetet som gjorts under året. Många 
bra förslag kom fram och problemområden diskuterades. 
Därefter blickade man framåt.

Mötet slog fast att det behövs en lägsta nivå på de insatser 
som alla länsföreningar måste göra. Ett förslag togs fram 
som ska förankras i länsföreningarna. Därefter gjordes en 
lista på större och mindre saker som behövdes vidtagas för 
att få igång alla län i arbetet, samt få kommunikatörsnät-
verket att utvecklas. Bland dessa fanns synpunkter på 
att interninformation till förtroendevalda, arbetssätt och 
arbetsstruktur kunde förbättras och förtydligas.

Magnus Rydholm, kommunikationschef

ekoSyStemtjäNSter i fokuS 
uNder SveriGeS vildNad

En fungerande viltförvaltning 
måste bygga på samförvaltning. 
Det var ett av budskapen under 
Sveriges Vildnads seminarium på 
Högloftet på Skansen fredagen 
den 4 december.
Läs mer om vad som diskuterades 
på http://svenskjakt.se/Start/
Nyheter/2015/12/jaktens-varde-
diskuterades-pa-skansen/

mera tall, miNdre GraN och bättre SamverkaN

Jägareförbundets riksjaktsvårdskonsulent Daniel Ligné 
medverkade i seminariet Mera tall, mindre gran och bättre 
samverkan den 26 november i Växjö. Daniel Ligné berörde, 
tillsammans med andra föredragshållare, ämnet ”Vägen 
framåt – hur ska vi tillsammans arbeta för bättre balans 
mellan skog och vilt?” Läs mer på http://svenskjakt.se/
Start/Nyheter/2015/11/mera-tall-i-sydsvenska-skogar/

Länskommunikatörerna delades in i tre grupper som utvärderade 
kommunikationsinsatserna och blickade framåt.

NäriNGSlivSdaGar på ultuNa

Sveriges Lantbruksuniversitet, 
SLU, på Ultuna i Uppsala och 
Ultuna Studentkår arrangerar 
årligen något de kallar för Närings-
livsdagen. Då kan olika företag 
och organisationer presentera sin 
verksamhet och som kanske bli-
vande arbetsgivare för studenter-
na. Årets Näringslivsdag genom-
fördes i mitten av november.

Jägareförbundet Region Mitt och 
Jägareförbundet Uppsala län 
var naturligtvis där tillsammans 
med ett 60-tal andra utställare. 
Student-kåren har en egen Jägar-
skola med ett 50-tal elever (vilket 
är maxantalet och som fullteck-
nas på ett par dagar) och många 
av eleverna besökte vår monter. 
Naturligtvis finns det studenter på 
Ultuna som redan är jägare och 
dessa var också intresserade av att 
prata jakt med oss. 

Stefan Holm, jaktvårdskonsulent
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hitta diN SkjutbaNa!

Nu har Jägareförbundet upp-
daterat sin karttjänst så att du 
på ett enkelt sätt kan hitta just 
din skjutbana. Titta gärna på din 
egen skjutbana så att läget stäm-
mer. Vill du skicka mer exakta 
positioner, gör det till webb-
redaktionen@jagareforbundet.
se, gärna med skärmdump på 
en kartbild med läget markerat. 
http://jagareforbundet.se/skytte/
hitta-din-skjutbana-pa-kartan/

remiSS om vapeN

Justitiedepartementet skickade 
tisdagen den 15 december ut en 
remiss där man efterfrågar syn-
punkter på EU-kommissionens 
förslag till ändringar i vapen-
direktivet. Remissen har skickats 
till 49  myndigheter, institutioner 
och intresseorganisationer. Se-
nast 5 januari ska svaren ha kom-
mit in till justitiedepartementet.

Att svara på en remiss är inte 
förbehållet remissinstanserna 
enbart. I regeringens PM Svara 
på remiss – hur och varför kan 
man läsa: ”Möjligheten att yttra 
sig över ett förslag står för övrigt 
alltid öppen för var och en som 
har synpunkter på det.” Mer om 
hur det går till att svara på en 
remiss finns att läsa här:
http://svenskjakt.se/Start/Ny-
heter/2015/12/kort-svarstid-pa-
remiss-om-vapen/

Jan Henricson, Svensk Jakt

diSkuterade vapeNdirektiv med iNrikeSmiNiSterN

Inrikesminister Anders Ygeman fick måndagen den 8 december 
lyssna till Jägareförbundets inställning till EU-kommissionens 
förslag till nytt vapendirektiv. Mötet beskrivs som positivt, där 
ministern sa sig vara medveten om de problem jägarna drabbas 
av om förslagen genomförs.

Jägareförbundets representanter vid mötet, Torbjörn Larsson 
från förbundsstyrelsen och Anders Grahn som är ansvarig för 
internationella frågor, gick punktvis igenom de delar av förslaget 
som skulle slå hårt mot svenska jägare, och mot sportskyttar. 

– I första hand handlar det om förbudet mot halvautomater, 
femåriga licenser, läkarundersökning i samband med licens-
prövning, förbudet mot distanshandel och 18-årsgräns för vapen-
innehav, sade Anders Grahn efter mötet. Han känner att det i 
Sverige nu finns en ganska bred politisk samsyn om de delar av 
EU-kommissionens förslag som behöver förändras. 

– Genom det är mycket vunnet, men det är i Bryssel som arbetet 
med vapenförslagen fortsätter. FACE arbetar med vapenförsla-
get, liksom flera andra nationella jägarförbund. Jag tror inte man 
kommer så mycket längre före jul, säger Anders Grahn. Var det 
här tar vägen är omöjligt att bedöma. Sett i ljuset av händelserna 
i Paris kommer det att bli förändringar i vapendirektivet, det tror 
jag är säkert. Vårt jobb är att så långt det är möjligt motverka att 
det slår mot legala vapenägare.

Jan Henricson, Svensk Jakt

förSlaG till äNdriNGar i eu:S vapeNdirektiv

Nu finns förslagen till ändringar i EU:s vapendirektiv på sven-
ska. I den svenska versionen kan du bland annat läsa: ”Vissa 
halvautomatiska skjutvapen kan enkelt omvandlas till automa-
tiska skjutvapen och utgör därmed ett hot mot säkerheten. Men 
även utan omvandling till kategori A kan vissa halvautomatiska 
skjutvapen vara mycket farliga om de kan rymma många skott 
samtidigt. Sådana halvautomatiska vapen bör därför förbjudas 
för civilt bruk.”  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/
PDF/?uri=CONSIL%3AST_14422_2015_INIT&from=EN
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"lever vi i Samma verkliGhet?"

Naturvårdsverket offentliggjorde i slutet av november sin utred-
ning ”Analys och redovisning av hur socioekonomin påverkas 
av en vargpopulation som har gynnsam bevarandestatus i 
Sverige”.

Svenska Jägareförbundet 
är kritiskt till stora delar av 
innehållet och hur man har 
hanterat olika fakta. Men 
kärnan i förbundets kritik 
ligger mest på Naturvårds-
verkets slutsatser.

Torbjörn Lövbom, ordförande 
i Svenska Jägareförbundets rov-
djursråd, menar att rapporten sak-
nar de delar som socioekonomiska 
beräkningar ska innehålla. Bland 
annat finns inga mjuka värden, som 
upplevelser eller känslor. Han är också mycket kritiskt över att 
verket inte ens försökt kvantifiera exempelvis rekreationsvärdet 
av jakt, trots att förbundet påtalat detta.

– Naturvårdsverket konstaterar utifrån underlaget att 
meningsfull jakt kan bedrivas i vargrevir. Hur kan den 
myndighet som också vill ha ett främjandeuppdrag för 
jakten ha missat det avgrundvrål från jägarna – under 
många år – om hur de upplever vargarnas påverkan, 
undrar Torbjörn Lövbom.

– Vi vet att verket har haft svårt att hinna med alla arbetsupp-
gifter på grund av allt arbete med vargen, länsstyrelserna har 
anställt rovdjursspårare och rovdjursansvariga, Sveriges riksdag 
har fattat flera vargbeslut, lagstiftning har ändrats och vi ser 
dagligen hur människor uttrycker oro och besvikelse på min-
skad livskvalitet, jägare som slutar jaga med hund, tamhundar 
dödas i trädgårdar, med mera.

– Att Naturvårdsverket då kan slå fast ”på samhälls-
nivå finns det däremot ingen omfattande ekonomisk 
påverkan på verksamheter och näringar från varg” får 
mig att undra om vi lever i samma verklighet?

jäGareförbuNdet
kräver märkNiNG av varG

Jägareförbundet kräver att 
Naturvårdsverket gör allt som är 
möjligt för att märka den invan-
drade varg som nu tros finnas i 
norra Dalarna. Vargen bedöms 
av myndigheter och forskare vara 
mycket viktig eftersom den kan 
bidra till att förbättra den geneti-
ska statusen.

– Jägareförbundet förstår att 
den är viktig, men för att skapa 
bredare förståelse i vargbygderna 
måste myndigheterna lägga ner 
alla tänkbara resurser för att 
märka den med en GPS-sändare, 
säger Torbjörn Lövbom som är 
ordförande i Jägareförbundets 
rovdjursråd. Han tror att det 
finns en risk att vargen annars 
kommer att ställa till det för den 
kommande licensjakten i några 
mellansvenska revir, när myn-
digheten kan komma att stoppa 
jakten, med hänvisning till in-
vandrarens betydelse. 

En slutsats Torbjörn Lövbom 
drar är att förekomsten av den 
invandrade vargen bör resultera i 
att jakten ökar, inte minskas.

– Svenska Jägareförbundet har 
länge velat ha en mer omfattande 
vargjakt. Ett av många skäl till det 
är att skapa utrymme för en varg 
som denna. 

Läs mer på http://svenskjakt.se/
Start/Nyheter/2015/12/markning-
av-varg-ska-sakra-jakt/
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52 miljoNer för allmäNNa uppdraGet

Regeringen beslutade fredagen den 18 december att anslå drygt 
52 miljoner kronor ur Viltvårdsfonden till Svenska Jägareför-
bundet för att utföra det allmänna uppdraget 2016. Förra året 
höjdes anslaget med en kvarts miljon kronor. Anslaget höjs med 
lika mycket även detta år. 

– Svenska Jägareförbundet har under många år löst det allmän-
na uppdraget på ett mycket bra sätt. Förbundet gör en stor 
insats i de jaktliga frågorna över hela landet, säger landsbygds-
minister Sven-Erik Bucht (S). 

– Positivt! Det här känns tryggt för både personalorganisationen 
men inte minst för den svenska jakt- och viltförvaltningen, 
säger Bo Sköld, generalsekreterare i Svenska Jägareförbundet.

viltforSkNiNGSdaGar
i daGarNa två

Svenska Jägareförbundet och 
Naturvårdsverket anordnade till-
sammans Viltforskningsdagar på 
Öster Malma den 2 och 3 decem-
ber. Under viltforskningsdagarna 
medverkade, förutom represent-
anter från Svenska Jägareförbun-
det och Naturvårdsverket, även 
SLU (Sveriges Lantbruksuniver-
sitet) och Högskolan i Kristian-
stad.

Delar av första dagen handlade 
om strategier. Anders Lundvall, 
Naturvårdsverket, presenterade 
den nya forskningsstrategin för 
Viltvårdsfonden. Maria Hörnell-
Willebrand, Naturvårdsverket, 
pratade om strategi för Svensk 
viltförvaltning och Fredrik Wide-
mo, Jägareförbundet, presen-
terade förbundets nya strategi 
för forskningsfinansiering (forsk-
ningstjugan).

Under dag två diskuterades 
frågor kring älgen (populationer, 
inventering och beslut i förvalt-
ningen) och vargforskning (lär-
domar, insikter, och funderingar 
kring framtiden).

Under forskningsdagarna togs 
dessutom upp ämnen som eko-
systemtjänster i viltförvaltningen, 
bly i viltkött, viltkött som resurs, 
bättre gåsförvaltning och ekono-
miska skäl för samförvaltning av 
rådjur och dovhjort.

rapport om att förebyGGa rovdjurSaNGrepp

Innan politiska beslut fattas om att satsa resurser på befintliga 
eller nya åtgärder för att förebygga rovdjursangrepp på tam-
djur, behöver åtgärdernas effekt undersökas med en korrekt 
metodik, anser Jordbruksverket i en ny rapport.  Den 15 decem-
ber redovisades Jordbruksverkets utvärdering av hur rovdjurs-
angrepp kan förebyggas. Men undersökningen visar att det 
saknas kunskap om effekterna av nästan alla åtgärder. 

Jordbruksverket har på uppdrag av regeringen och tillsammans 
med Viltskadecenter sammanställt forskning från hela världen 
om metoder för att skydda tamdjur mot angrepp av rovdjur. 
Syftet är att visa om och hur effektiva metoderna är och hur de 
kan passa svenska förhållanden. Bristen på korrekt genomförda 
studier gör det dock svårt att bedöma effekterna, skriver Jord-
bruksverket i ett pressmeddelande.  

Målet för rovdjurspolitiken är att stora rovdjur ska kunna fin-
nas i Sverige samtidigt som det ska gå att bedriva lantbruk med 
betande djur utan att rovdjuren gör detta orimligt svårt. Läs 
mer på http://svenskjakt.se/Start/Nyheter/2015/12/dalig-kun-
skap-om-rovdjursavvisande-atgarder/
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utbildNiNG i Sociala medier

Den 25 november samlades över 
40 personer i personalstyrkan 
på Öster Malma för att få en 
utbildning i sociala medier, samt 
höja sina kunskaper om kom-
munikation. Utbildningen hölls 
av Magnus Rydholm, Christina 
Nilson-Dag och Henrik Sköld 
som är en uppskattad föredrags-
hållare om sociala medier. Allt 
fler människor och nästan alla 
unga använder sociala medier 
dagligen. Därför behöver organi-
sationen hitta ett arbetssätt där 
vi möter såväl allmänhet som 
jägare i dessa plattformar.

Magnus Rydholm, kommunikationschef

Så Skriver du för lokalSidorNa i SveNSk jakt

Papperstidningen 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. För att 
få med lokala texter i Svensk Jakt bör innehållet vara av nytta för 
Svenska Jägareförbundets medlemmar.

Texten skickas i ett worddokument. 2 500 tecken (inklusive 
mellanslag) är lagom för en stor artikel, men tänk på att det 
är lättare att få med en notis. En notis är ungefär 500 tecken 
(inklusive mellanslag). I dokumentet ska du inte lägga med några 
bilder eller göra någon layout. Däremot ska det framgå när hän-
delsen ägde rum, var det skedde, vilka personer som är med på 
eventuella bilder, vem som har skrivit texten och vem som har 
fotograferat. Vi tar också gärna emot förslag på bildtexter.

Bilder bifogas i mailet som du skickar till oss. De ska inte redi-
geras eller läggas in något worddokument, utan tas helst direkt 
ifrån kameran. Döp bilderna till något lämpligt så de går att hän-
visa till i ditt textdokument och dina bildtextförslag där.

Text och bilder mailar du sedan till lokalredaktör daniel.
sanchez@svenskjakt.se. Han ser till att det hamnar på rätt plats 
i tidningen, att texten justeras för läsbarhet och att bilderna ser 
bra ut i tryck. Sedan gör han layout efter nyhetsvärdering.

Här kan du se lämningstider eller skicka in aktivitetsannonser:
http://svenskjakt.se/redaktions-information/editionsannonser/

kretSar uppmaNaS till viltråd

Jägareförbundet Stockholms län vill ha en bättre dialog om jakt, 
vilt och jägarnära frågor, mellan medlemmarna, kretsarna och 
länsföreningen. Under 2016 uppmanas alla jaktvårdskretsar i 
Stockholms län att genomföra ”Viltråd” i samband med sina 
årsmöten för att på så sätt få en bra kunskap om läget i aktuella 
frågor. Syftet med Viltrådet är att samla upp den kunskap och de 
synpunkter som finns hos medlemmarna angående jakten och 
viltförvaltningen. Huruvida Viltrådet kommer bestå framöver 
blir något som beslutas under hösten 2016.

Per Zakariasson, jaktvårdskonsulent

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. 
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uNGdomSmöte på öSter malma

Den 17 och 18 november hölls ett ungdomsmöte på Öster 
Malma. Syftet var att stämma av hur ungdomsarbetet 
fungerar i länen och samtidigt belöna några av alla eldsjälar 
med en jakt. Mötet upplevdes som mycket bra. 

Sammanfattningsvis kom mötet fram till att: Långsiktigt 
mål behövs för att få alla länsföreningar att arbeta åt sam-
ma håll, mer utbyte mellan länsföreningarna (samt kret-
sarna) behövs, tydlig ambitionsnivå för ungdomsarbetet 
bör slås fast och gälla alla länsföreningar, satsning på ung-
domsledare, med särskild ungdomsledarutbildning behövs, 
samt att minska trösklar för att få igång verksamhet.

Magnus Rydholm, kommunikationschef

kretSorföraNdekoNfereNS
i uppSala läN...

I november anordnade Jägareför-
bundet Uppsala län en konferens 
för länets 21 kretsordföranden. 
Man samlades i Lövstabruk vid 
lunchtid på fredagen och över-
läggningsämnena dominerades 
av rovdjur och kretsarnas roll i 
framtiden. Chefen för länssty-
relsens jaktavdelning Lennart 
Nordvarg medverkade under en 
timme och pratade bland annat 
om rovdjursläget i länet. Konfer-
ensen innehöll också grupp- 
arbete med frågor kring kretsar-
nas roll i framtiden. Lördagen 
ägnades åt älg- och vildsvinsjakt 
på Region Mitts jakt-mark i Fors-
mark. Dessvärre var jaktlyckan 
inte speciellt stor men det socialt 
umgänge desto bättre.

Stefan Holm , jaktvårdskonsulent

Ny jakthuNdSpolicy och Nytt vildSviNShäGN

Svenska Kennelklubben har antagit en ny jakthundspolicy.
I policyn slår SKK bland annat fast att:  Specialklubbarnas 
jaktprov är viktiga verktyg i aveln. De är också till stor hjälp 
för att ta fram ändamålsenliga och lämpliga jakthundar.

SKK har även tillsatt en arbetsgrupp som ska se över regler-
na för en eventuell stamboksföring av björnhundstest. Man 
hoppas ha ett utkast till regler klart till våren.

Ett fjärde vildsvinshägn har också godkänts för anlags- 
tester, det är Jensens vildsvinshägn i Dals-Ed, Dalsland. 
Övriga  hägn som är godkända är Agusa i Skåne, Mamima 
i Östergötland och Almungehägnet i Uppland.

...och i StockholmS läN
 
Helgen 28-29 november arrang-
erade Jägareförbundet Stock-
holms län den årliga kretsord-
förandekonferensen. I huvudsak 
diskuterades kretsarnas roll i 
framtiden och relationen till 
länsföreningen. Jägareförbundet 
Stockholms län vill ha en bättre 
dialog med kretsarna om jakt, 
vilt och jägarnära frågor och in-
förande av ett årligt Viltråd i kret-
sarna kan vara ett sätt att samla 
den kunskap och de synpunkter 
som finns hos medlemmarna.

Henrik Falk, jaktvårdskonsulent


