Ordförandekonferens för Värmlands kretsar
Fredagen den 2 december var det dags för en ordförandekonferens för länets kretsar på Jägartorpet.

I brist på tid för såväl ordförande som vice så fick undertecknad åka iväg. Ingen större uppoffring då
programmet dels var fullspäckat, dels högintressant och aktuellt innehåll. Att det sedan blev en god
middag med såväl sill och potäter som älggryta efter mötet gjorde inte saken sämre.
Merparten av länets kretsar var representerade. Mötet leddes av länsordföranden Lennart
Johannesson med biträde av länets jaktvårdskonsulent Jessica Larsson. Dessutom medverkade en av
de 3 medlemsvärvarna som Jägareförbundet har projektanställt för en period av 3 år.
”Medlemsjägaren” heter Kent Pettersson och är stationerad i Västerås.

Rovdjursförvaltning
Lennart och deltagarna i övrigt konstaterade att rovdjurssituationen i Värmland är helt åt skogen. Vi
har nu 22 – 24 revir som helt eller delvis är våra egna. Föryngringen har gått mycket bra. Sett ur
vargens och bevarandesidans synvinkel. Senast var det 14 nya vargkullar! Enligt Länsstyrelsens
handlingsplan för varg 2005-2010 - nu inaktuell - skulle Värmlands län bara ha 2 – 3 föryngringar, och
motsvarande mindre antal revir. Räknar man om vår vargtillgång per ytenhet och räknar lite försiktigt
om det till hela Sverige så skulle hela landet ha ca 3 500 vargar. (Undrar om denna vargtäthet skulle
accepteras i Södermanland och Uppland?)
Namninsamlingen Varguppropet om att få en mer rimlig situation i Värmland har gått bra. Fast
naturligtvis kunde den vara ännu bättre. Ca 4 300 har hittills skrivit på. Fler kommer under helgen.
Måndag 5 december så blir det en Rovdjursmanifestation i Karlstad när resultatet av Varguppropet
överlämnas till landshövdingen på Stora Torget kl 19.00. I den här manifestationen deltar även Örebro
läns kretsar och LRF Värmland.
Flera kretsar, bl.a. Kristinehamn, kommer att ordna bussar för att underlätta och förbilliga transporten.
Egentligen borde sådana här aktioner arrangeras gemensamt över hela riket. Vid flera tillfällen har det
på högre nivå än länsplanet tagits beslut inom Sv. Jägareförbundet om gemensamma manifestationer.
Men av någon märklig anledning så kommer de inte till stånd. Undrar vad eller vem som har svårt att

omsätta ord i handling? Detta med varghanteringen är en nyckelfråga av förtroendekaraktär som jag
ser det.
Lennart berättade om de aktiva dygnen i Bryssel. Under två dagar genomfördes 12 möten.
Intrycket delegationen från Sv. Jägareförbundet fick, om jag förstod redovisningen korrekt, är att
vargjakten egentligen inte borde vara något problem för Sverige.
Är vi tydliga med att upprätta en plan och försäkra att vi har gynnsam bevarandestatus så kan jakt
genomföras. Habitatdirektivet medger aktiv förvaltning genom jakt. Särskilt genom skyddsjakt.
Skyddsjakt kan ske om olägenheter och skador uppstår. Det går mycket väl, och är att
rekommendera, att skjuta bort hela grupper/revir i hårt belastade områden. Värmland är ett sådant
område!
En del av de man träffade var minst sagt förvånade över hur strängt skyddsjaktshanteringen är i
Sverige. Vi överdriver och skyller på EU. Kan det möjligen vara så att vi har ett något oklart ledarskap
och en snedvriden hanteringsprocess? Riksdagen tar beslut och en viss myndighet och kanske t.o.m.
vissa av dess tjänstemän gör egna små tolkningar som markant avviker från vad riksdagen har
beslutat? Inte särskilt snyggt. Om det nu skulle möjligen vara så! På nästa nivå neråt, dvs. länsnivå,
skiljer sig sedan tolkningarna ytterligare åt. Slår bl.a. igenom när det gäller möjligheterna till
skyddsjakt. I vissa län blir det helpanik när en enstaka varg flyttar in och visar sitt naturliga beteende. I
andra län kan det få finnas varg mer eller mindre inne i samhällena frekvent.
Uppenbart är i vart fall att Sverige krånglar till hela frågan. Skriv lämplig ”Förvaltningsplan” och EU har
inget att erinra mot att vi regelmässigt jagar varg på lämpligt sätt. Svaga regeringsföreträdare har en
hel del skuld till nuvarande situation.
Älg
Jessica tog, tillsammans med Lennart, upp älgläget i Värmland. Årets älg-OBS visar på en tjurandel
bland vuxna djur på ca 35 %. Reproduktionen är dålig, 0,6 kalv per hondjur och dessutom vikande. De
stränga vintrarna och aktiva vargar samt en och annan björn är troligaste förklaringarna till att så få
kalvar finns att skåda vid älgjakten. Kalvavskjutningen har minskat radikalt i år. Man ansåg i de flesta
kretsarna att det var kalvbrist. Tillgången på älg är generellt sett mycket varierad.
Viktigt att vi fortlöpande följer upp älgstammens numerär och sammansättning. Vi har ju enkla och
billiga medel till vårt förfogande: Spillningsinventering, Älg-OBS och avskjutningsstatistik samt
uppgifter om skjutna djurs ålder, vikter och hornutveckling betr. tjurarna.
Den Nya Älgförvaltningen
Kunde konstateras att Naturvårdsverkets sedan länge utlovade anvisningar inte har kommit. Det f.n.
aktuella leveransdatumet är 8 december. Tydligen vissa stridigheter mellan olika intressenter vilket
kräver mer hantering.
På länsnivå så fanns rykande färska nyheter. Älgförvaltningsområdena är nästan klara. I vart fall 10 av
11 planerade. För vår del i Kristinehamn så kommer vi att ingå i två olika områden. Det södra området
har i öster gränsen Karlskoga – Möckeln – Letälven – Skagern. I söder blir gränsen Gullspångsälven. I
väster utgör, inte helt överraskande, Vänern huvudgräns. Sedan kom en liten överraskning. Den
begärda gränsen i norr längs E 18 mellan Kristinehamn och Karlskoga hade kompletterats med ett nytt
område. Till området kommer områdena mellan E 18 från Karlstad till Kristinehamn och Vänern att
ingå. I norr kommer ett område med Storfors i centrum att innefatta Kristinehamnskretsens norra
delar. I huvudsak blir detta lämpliga indelningar söder och norr E 18.
Karta som visar de olika områdena kommer att publiceras så snart den blir tillgänglig i tekniskt lämplig
form.
Jägareförbundet Värmland hade initialt 19 områden. Markägarna 10. Att jägarintresset på
länsstyrelsens Viltförvaltningsdelegation valde färre områden beror främst på ekonomiska orsaker.
Med de ambitioner som främst vissa markägarrepresentanter har om vad som ska genomföras rent
praktiskt inom de olika Älgförvaltningsområdena och därmed sammanhängande kostnader hade det
blivit en dyr lösning med många områden. Det har bedömts att kostnaden för att skjuta en vuxen älg
skulle bli över 1 000 SEK och kalv kanske runt 300 SEK med allt för många ÄFO:n och allt för ambitiös
inventering. Det som är kostnadsdrivande är bl.a. mycket frekventa älgbetesinventeringar (ÄBIN, trots
att metodiken i Mellansverige har stora brister) samt frekvent utnyttjande av flyginventeringar. Allt för
mycket pengar kanske i förhållande till nyttan. Och i vart fall i jämförelse med andra metoder.
Dessutom kommer administrativa kostnader för varje område och arvode till representanterna i
Älgförvaltningsgrupperna till. Det sistnämnda en kostnad som inte fanns på det kretsvisa samrådets
tid. Områdenas avgränsning klubbas i Viltförvaltningsdelegationen 2012 01 13. Sedan blir det bråttom!
Vi ska redan 2012-01-12 lämna in jägarförslagen på representanter i Älgförvaltningsgrupperna till
Jägareförbundets kontor.

Jägareförbundet Värmland planerar att genomföra informationsmöten inom samtliga
Älgförvaltningsområden i början av året. Där kommer man att ingående redogöra för hur det är tänkt
att verksamheten betr. älgförvaltning ska ske och vad olika roller och organisationer ska göra i
fortsättningen. SLU har tagit fram ett utbildningsmaterial om den nya älgförvaltningen,
www.slu.se/algförvaltning
Länsförbundsstämma kommer att hållas 17 alt. 24 mars. Man ska så snart som möjligt fastställa
datum så kretsarna kan planera in deltagande.
Medlemsvärvaren informerade om en hel del pigga initiativ för att dels rekrytera nya medlemmar, dels
hålla kvar de befintliga. I vissa områden, särskilt skulle jag personligen tro i varglänen, har förbundet
tappat en hel del medlemmar. Nu kommer enklare betalningssätt och en riksgemensam
medlemsavgift. Man har en hel del tävlingar och rabatterbjudanden för att få nya medlemmar. Det ska
kunna finnas material från Jägareförbundet t.ex. hos jaktaffärer.
Förbundets hemsida ska göras om. Man ska försöka få fram medlemmarnas mailadresser skulle
underlätta främst kretsarnas informationsarbete. Många bra idéer för att öka medlemsantalet. Viktigast
är dock att hantera rovdjur och älg på ett för medlemmarna bra sätt. Lyckas man inte där så kvittar det
med fina hemsidor och rabatter. Dessutom ska man effektivisera. Inventering av vilket tryckt material
som finns sker. Dessutom ska materialet synliggöras. Att nu veta vad Jägareförbundet har producerat
är för en vanlig medlem omöjligt! Ett klart resursslöseri.
Efter ett antal intensiva presentations- och diskussionstimmar blev det dags att kasta sig över
middagen. Och att fortsätta diskutera. Sedan blev det för min del hemfärd och uppladdning för
lördagens älgjakt på hemmaplan i Rudskoga.
Henrik Nyström
Sekreterare Kristinehamns JVK.

