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Jägareförbundet 
besökte riksdagen
Den 24 april åkte Jägare- 
förbundet Dalarnas ordför- 
ande Ulf Berg, Jägareförbundet 
Gävleborgs ordförande Johan 
Lundberg, vice ordförande i 
Dalarna Mats Larsson tillsam-
mans med jaktvårdskonsulent 
Filip Ånöstam och administratör 
Helena Tysk till riksdagen för att 
träffa riksdagsledamöter från 
länen. 

Endast Sverigedemokraterna 
och Moderaterna var represen-
terade genom Lars Beckman, 
Carl-Oskar Bohlin och Viktor 
Wärnick från Moderaterna och 
Mats Nordberg, Magnus Persson 
och Thomas Morell från Sverige-
demokraterna.

Vi förklarade länens situa-
tion där länsstyrelserna lägger 
miniminivåer på rovdjur som 
inte är de som godkänts av vilt-
förvaltningsdelegationerna. 

Moderaterna och SD anser att 
det är väldigt viktigt att viltför-
valtningsdelegationerna har ett 
tydligt inflytande och att det är 
denna instans som ska ta beslut-
en i rovdjursfrågor. Moderaterna 
tycker att riksdagsbeslutet om 
hur viltförvaltningsdelegationer-
na ska fungera är tydligt, men att 
det är olyckligt att det på många 
håll inte efterföljs. 

Naturligt kom vi in på rov-
djursfrågan där diskussionerna 
kretsade kring skyddsjakt på 
närgångna vargar samt den 
gynnsamma bevarandestatusen 
(GYBS). 

Alla i rummet var eniga i att 
regeringen frångår det tydliga 
riksdagsbeslut som finns med 
GYBS på 170–270 vargar och att 
pressen på regeringen måste öka 
för att besluten ska efterföljas. 

Riksdagsledamöterna frågade 
hur det kan komma sig att vargen 
inte har mer spridning och varför 

vargen inte finns över hela Sveri-
ge, förutom i renbetesområdena, 
som beslutats. 

Ett av svaren är att det system 
med miniminivåer som gäller 
beskriver nuläget och inte målen 
för en framtida spridning. 

Vi tog även upp frågan kring 
jakt- och viltvårdsuppdraget 
som Jägareförbundet haft sedan 
1938. Här driver vi frågan om 
fleråriga beslut om uppdraget, då 
det krävs långsiktig planering för 
vår verksamhet. Alla var överens 
om att Svenska Jägareförbundet 
skött detta uppdrag väldigt bra 
och att förbundet är den själv-
klara parten även i framtiden.

Jakt för funktionsnedsatta är en 
fråga som Jägareförbundet drivit 
länge. Situationen i dag är orim-
lig där en funktionsnedsatt mås-
te skaffa sig ett flertal tillstånd 
för att jaga från en fyrhjuling. 
Tillstånd kan vara begränsade 
både i tid och geografiskt. 

Förbundet vill ha ett generellt 
tillstånd att jaga från motordriv-

et fordon samt undantag från 
fågel- och habitatdirektiven 
så att det inte krävs särskilda 
tillstånd för att jaga till exempel 
fågel och skogshare. 

Regeringen införde vissa 
regelförenklingar på området 
under 2018 men långt ifrån 
tillräckligt. En annan fråga som 
diskuterades var införandet av 
licensjakt på säl och skarv.

Övriga frågor som togs upp var 
förenklad handläggning av 
vapenlicensansökningar, små-
skalig försäljning av vildsvins-
kött, att viltförvaltning ska 
skötas lokalt och regionalt, samt 
en utveckling av arbetet med att 
utveckla viltövervakningen med 
hjälp av viltkameror.

Sverigedemokraternas 
Magnus Persson tog även upp 
frågan om löshundsjakten och 
att han gått in med en fråga till 
kulturministern om hon avser 
att klassa löshundsjakten som 
kulturarv.

FILIP ÅNÖSTAM

Jägareförbundens länsordförande i Dalarna och Gävleborg med flera tillsam-
mans med riksdagsledamöter under ett besök i riksdagen. FOTO: HELENA TYSK

50 björnar får 
fällas i Gävleborg
Totalt 50 björnar får fällas vid 
höstens licensjakt i Gävleborgs 
län. Som tidigare delas länet in i 
två jaktområden.
I det västra jaktområdet får 40 
björnar fällas och i det östra 
tillåts jakt på 10 björnar. Det här 
betyder att tilldelningen är exakt 
likadan som vid fjolårets jakt. 

Förra året fylldes björntilldel-
ningen i den västra delen redan 
på den fjärde dagens jakt.

Björnjakten inleds den 21 aug-
usti och precis som tidigare får 
björn endast jagas under tiden 
från och med en timme före so-
lens uppgång till två timmar före 
solens nedgång.

Högst två hundar som ställer 
eller förföljer en och samma 
björn får användas samtidigt.

Åteljakt är tillåten och åtling 
får påbörjas tidigast den 15 juli 
och först efter medgivande från 
länsstyrelsen.

OLLE OLSSON

Ingen ökad tilldelning inför björn-
jakten 2019. FOTO: BOO WESTLUND




