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» Annonsstorlek: 47 x  88 mm

Norrbotten & Västerbotten 2 000 kr

Jämtland & Västernorrland 2 000 kr

Dalarna & Gävleborg 2 000 kr

Värmland & Örebro 2 000 kr

Mälardalen & Gotland 2 500 kr

Västra Götaland 2 250 kr

Sydost 2 500 kr

Skåne & Halland 2 250 kr

ANNONSSPECIFIKATION 2016 

Röster höjs för att strypa möjlig-
heterna att jaga ripa i fjällen. Nu 
protesterar många jägare och sä-
ger att det är svårt att få tillstånd. 
Något bör göras.

Dalbohunden dog ut vid förra se-
kelskiftet, utan att lämna särskilt 
många spår efter sig. Det är klart 
att dalbohund en förekom i bland 
annat Dalarna, Närke, Sörm-
land och Östergötland där den 
användes som boskapsvakt are. 
I artikeln i Svensk Jakt citeras 
en hundägare från Bohuslän 
som beskriver sin dalbohund 
som ”from som ett lamm mot 
människor men ett fruktansvärt 
odjur när han slogs mot vargen, 
vilket hörde till ordningen för 
dagen”. Fotot som påträffades 
i Södra Valbos arkiv är omkring 
100 år gammalt och taget av Nils 
Ferlins faster Hanna Ferlin. 

Bilden på träffades av Kurt 

Aronsson när han gick igenom 
arkivet som innehåller tiotusen-
tals bilder. I artikeln i Svensk Jakt 
citeras en hundägare från Bohus-
län som beskriver sin dalbohund 
som ”from som ett lamm mot 
människor men ett fruktansvärt 
odjur när han slogs mot vargen, 
vilket hörde till ordningen för 
dagen”.

Fotot som påträffades i Södra 
Valbos arkiv är omkring 100 år 
gammalt och taget av Nils Ferlins 
faster Hanna Ferlin. 

Bilden på träffades av Kurt 
Aronsson när han gick igenom 
arkivet som innehåller tiotusen-
tals bilder. – Jag var direkt säker 
på att det var en dalbohund på 
bild-en. Jag skickade fotot till en 
expert som blev eld och lågor och 
som omgående.

Fotot som påträffades i Södra 
Valbos arkiv är omkring 100 år 

dalbohund, säger Kurt Aronsson.
Bilden på träffades av Kurt 

Aronsson när han gick igenom 
arkivet som innehåller tiotusen-
tals bilder.

 I artikeln i Svensk Jakt citeras 
en hundägare från Bohuslän 
som beskriver sin dalbohund 
som ”from som ett lamm mot 
människor men ett fruktansvärt 
odjur när han slogs mot vargen, 
vilket hörde till ordningen för 
dagen”.

Fotot som påträffades i Södra 
Valbos arkiv är omkring 100 år 
gammalt och taget av Nils Ferlins 
faster Hanna Ferlin. 

Bilden på träffades av Kurt 
Aronsson när han gick igenom 
arkivet som innehåller tiotusen-
tals bilder.  
KARL BENGTSON, Jägare
SOfiE STåhLE, konsulent
OLA GuNNARSSON, skogsvårdare

Vem får jaga ripa?
Riporna blir färre medan jägarna från hela Eu-området blir fler. hur mycket jakt tål fåglarna?
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Svensk Jakt är en av landets äldsta tidningar. 
Och med ålder kommer tyngd och traditio-
ner, som har förfinats och utvecklats under 

årens lopp. Svensk Jakt har alltid satt fakta och 
kunskap i centrum. Det är – och har varit – en 
tidning för jägare som vill utvecklas, lära sig mer 
och förstå sambanden i naturen.

Det är genom denna tidning som läsarna får 
sin kunskap, sin inspiration och information 
kring vad som händer i Jaktsverige.

Seriositet, fakta och hårt hängivet arbete är 
grunden i all journalistik. Svensk Jakt ska även i 

framtiden vara den allra viktigaste jakttidningen. 
Vi kommer att satsa på opinionsbildning inom 
jakten, den bästa bildjournalistiken, tillsammans 
med underhållande och granskande journalistik, 
reportage och fördjupningar. 

Blandningen av fakta och underhållning i en 
snygg och lättläst förpackning uppskattas av 
läsarna. Det är därför som tidningen får så höga 
läsarbetyg. Men trots den långa traditionen är 
det en ytterst modern och angelägen tidning, 
som bara vill bli bättre.

MARTIN KÄLLBERG, Chefredaktör

Detta är Svensk Jakt
Svensk Jakt 
ska även i 
framtiden 
vara den allra 
viktigaste 
jakttidningen

Utgivningsplan

Tidningens skurna format: 230 x 300 mm

Annonsmaterial
Priserna gäller vid leverans av tryckoptimerade PDF:er och 
skickas till: annons@sb-media.se
För tillverkning av annonsmaterial debiteras 800 kr/timme.

Kontakt
Lars Öman
Tfn 08-545 160 65
lars.oman@svenskjakt.se

Pontus Gräns
Tfn 08-545 160 62
pontus.grans@svenskjakt.se

Svensk Jakt är momsbefriad.

Editionerade sidor
8 editioner

E   Mälardalen/Gotland

A   Norrbotten/Västerbotten

C   Dalarna/Gävleborg

D   Värmland/Örebro

F   Västra Götaland

G   Sydost

H   Skåne/Halland

B   Jämtland/Västernorrland

Exempel på annonsplacering.

Sveriges största jakt tidning 
med 240 000 läsare.
ENLIGT ORVESTO KONSUMENT 2015: 2

År 2015 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2017

NUMMER 12 1 2/3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

Annonsbokning 16 okt 13 nov 16 dec 12 feb 16 mar 15 apr 13 maj 15 jun 15 jul 15 aug 14 sep 17 okt 14 nov

Annonsmaterial 23 okt 20 nov 23 dec 19 feb 23 mar 22 apr 20 maj 22 jun 22 jul 22 aug 21 sep 24 okt 21 nov

Utgivningsdag 25 nov 23 dec 25 jan 23 mar 25 apr 25 maj 22 jun 25 jul 24 aug 22 sep 24 okt 24 nov 22 dec


