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I slutet a'r augusri 2005 blcv jeg med omcdelbar v'erk:in a'"skedad som Jägamas fuksfurbunds

lorbundsjurisi. Avske,lanCct ftiegicks av den mest krinkande utskälining jag upplcrl under

mina häncielserika 75 levnadsar. I högralarrelefon på lorbundskansiiet forkla:ade

lorbundsoriltijranden Conny Sandström att jag orsaka,le forbundet stor och allvarlig skaCa och

agt jag enban ageracie For mina egna personliga intressen. ]vled der'a fick jag med onedeibar

n.rL* sparkerrsom lorbundsjurist. Den enCa lorklaringen jag fån dll den brådstörtade

ar.polleneringen sorrr lorbundsjurist .,'ar an jag hjälpt en liinsdisu-ikr an utfonna en skiivelse'

samt att jag ilvd$ saboterat ge1!pnd5r'erksamheten genom "ati skämma bort" medlenunaJila

med langfgående qatp ocir sröd då de drabbats av olika forner av ränsliga probien'l' Under cie

mer ärn 50 år jag staiii mina dänster till lorbundets florfogande, har jag alltid ansen an sådan

hjiilp och medlensser.;ice varit en av lorbundets huruduppgifter. Dena synesän q;cks inte

llingre gälla inom Jägarnas Riksflorbunci'

Då jag vid tidpunkren flor avsked.andet hade lovat lorhållandevis manga lorbuadsmeCiemmar

hjaip och stöd i ollka problemsituationer, såg jag ingen annan ur'i äg än an sk-riva på det

"-nödartal" som frar.riädes och som tillf?illigr skulle ge mig möjlighet an inle svika de som jag

redan lovar hjälp. Det klargjordes samridigr an'jag inte hade något annat val"- Yneriigare en

orsali till an jag ti[f;iliigl godtog att tbrsöka fulllolja de åtaganden jag redan gjort mot

enskilda florbundsi-neilern:nar, iar an jag var på vig an iäggas in på sjukhus for en omfanande

canseroperation. Ait i den siruationen få sparken, och en grow kränkande utskällning ringande

i öronen, kiindes onekligen som en oviintad uppmunrall i samband meC den foresrående

canseroperarionen. För undvikande av missfontand vill jag i detta sammanhang notera att del

iir lv{ats Görling sorn möjliggjort a$ jag kunnat fortsätta art lalmna rad och hjiiip till forbundets

mediemmar under den senaste furaarsperioden.

Då jag fram tiil åsslcftet med viss möda- delvis fran sjuksinsen, kunde fuiltblja d'e Cirekta

åraganden genremot hjälpsokande fbrbundsmedlemrnar jag utiovat, beu'a-\tar jag mig nu iöst

nan aet nödartal (slavavtal?) jag ansåg min nödsakad an tilliiilligt godtaga Cå jag fick sparken

i siuter av augusti 2005. Som exempel kunCe jag hjiilpa en medlem an fä iicens på en

gemmalt arv'egod.s och wå andra art årerfå sil beslagtagna vapen och iicenser.

ivled. beaktan,Je av d,e gro..,t kriinkande besx.'-llningar forbundsordiöranden Conny Sandst'ör.t

tillvitat mig, finnerla-q anledning an göra en korCar,ad resume av den "skadliga'' rerksamhet

som jag medverkat i tör Jägarnas fuksflorbunC.

fvledlem i forbunCet blev jae den l6 maj i9'tl. genom bekannkap med några av Jäganras

Rikslorbgn,Ss grundue. Nledverkade som hjålpreda till forbundsledningen ffin senare cjelen

av 1940-taler. \'iC tljrbundskongressen 20-?l augusti 1960 avled törbundssekretercren under

rragi ska och dramati ske omsriindi gheter. F ö rbundssekreteraren var lo rbundets ende

ad.ministratör med ansvar lor bådc lorbundsverksamheten och rifuingen Jakt och Jägare'

Kongressen upplösres i kaos och en "töruoenderåd" tiilsanes. Efier intensir' överrelning. åt"'g

lag Äig an ta iran.l om florbundexpe,Jirionen och tidningsadminisu'ationen. Jag började på

mårndagsmorgon e fter kongressen.



2

veckoschemar var tiån måndagsm()rgon till frctlag kviil, ofia årcn lördag. I helgerna åktc jag

hcm och hämtadc en matlåda som skulle räcka lor kommancle vecka. Någon sängpiats var inte

möjlig aft orclna på förbundexpeditionen, varfur jag sov några timmar under nätterna liggande

pA g,iigm"uan mellan skrivbordet och bokhyllan. Då forbundet helt saknaCe tillgangar och

hade stora skulder, var ingen ersiittning tör varken arbete eller resor aft ens uinka på' Allt

arbete var helr ideellt och åv,rn en dcl av lorbundcts kostnadcr fick tas ur den egna plånboken'

Vid lorbundskongressen 19r:3 fanns ingen kancliclat till lorbundsorcllorandeposten' Efter

mycken övenaining från kongressombuCen, Iovade jag slurligen an åta-c,a mig uppdraget flor

en wåarsperiod. Dijag t:imnaae orciförandeposte n var förbundets aiia skulder betalda och det

t'anns en iiten kapitairJr"", på forbundets bankkonto. Sjrh'klart hade jag ingen ersänning av

något slag fra::'r tiils ja3 kin"naCc ordtörar'deposten 196'1'

Efrer fura år var lorbundet årerigen konkursmässigr. Rricldningen blev samgi-endet 1968 med

Förbu;det Landsb.'-gdens JägarJ, som haCe lite pengar i sin kassa. Kort tid ei'er samgåendet

kom den n."-a fbrburidslednirrgen och bad om hjälp. Jag inredde då en kontorslokai rned

nödvändig urusning i anslutning tiilnin bostad. Den 4 ja"ruari l97i blev jag iormellt

anställd som lorbunisjurist, sjalvlklan utan ersäftning lor arbete eiler uppkorn'na kosteaCer

Som resor, telefon, poio n't.nt. Kontorsiokalen med väme, elsröm m.m- har jag

tillhandahåliit heit graris for ibrbL:.ndsveiksamheten fram till i dag. Under 1970-talet arbetede

jag tidsrnåssigr minst hehid heh utan ersänning. Sedan florbund'et fån sin lorsta arsbidrag ur

.;ul**atfonCen 1979, erhöll jag en mindre månadslön som närmasr mo6varaie deitid lor en

kontorist. I mars l9T7 hade jigiittst upat landets lorsta samlade jaLtlagstiftning som fick

bokiiteln "Jakt enligl lag". ö.ia gjorde jag helt ideellt. Då lorbunCer inte hade rad an tTcka

ocb iagerhåila dennä bok, lorhanClade jagied LT,s öriag som gick in som loriäggare och

samtidligr beraiade lorbunder en anseCigi*t pengar och dlurtill en gratisupplaga på 1 000

ex. för forburd,ets egna behov och internfonriljning. I lorbigående kan vidare nännas att jag

2004Iät forbundet fä hälften av det an'ode som jag lick av domstolsverket sonn offentlig

försvarare i det riksbekanra "Gräsövargsmålet" i tingsrä$ och hovrän. Dessa exempel ncrnner

jag mor bakgrund av Conny Sandströms paståenden an jag "enbart agemr lor n'ina eg:ra

irtressen"-

Några exempel på jakrpcliriska hiindelser diir jag medverkat under det senaste haivseklet kan

;.Ät.ätt-;. fr iqSi medverkar]e jag då "1955 års omarbetade iilgbeciniiande" med

total-regierad, ä1gj'akt stoppaCes. t q6t iin&ade jägarelorbundet d'en r.rnda ringen på iilgfiguren

till en trekant, varpå je-salelorbun,Jet omedelbart fick polismy-ndigheterna alt sroppa JQamas

Rikslorbunds ailgpskFteprov med motiveringen att dessa inte var identisk't iike med

jägereforbu.nOets. Efte, en uppvakr.ning bos d'åvarand'e statsrådet Rune Johansson godliinde

regeringen Jägarnas Riksloöunds algmrttesprov, en godkdnnanCe som star sig iin i dag' lvled

dåa har också grunden till an den rund.a ringen på älgfiguren blev uekantig frn sin

{i\rlrlerinu

197-t lämnade jägarelorbunder, då.varande domånsr-v-relsen och det nltillkomna

narun.ardslerker en gemensarn tiamstillnilg till regeringen om heit reglered älgja-\-t' \'arpå

regeringen skrev en iroposition om helt reglerad älgjak:t på forslegsstillarnas underlag' lnnan

de-nna ';iilgpropp" gict ia lagrådsremiss, kontr-\tade reeeringens ja}'-rpoiitiskt sali-kunnige, som

var s-riksd"gr*"r*.o S,t.n LittOUerg trå.n Hammarstrand. mig informellt och bad an jas

skulIe grarrtk" innehållet i "proppen" och baliomliggande saliuppgifter-
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D..j-r.,,id kunclc jag omgåcntjc konsratcra alt clcn förslagsgivan,le "trojkan" lämnat etl flcrtal

osunna uppgift,:ioch påståenticn. i'iågra dager senare blev jag ombedd att infir'na mig hos

dåvarande jorclbruksministcm Svante Lunclkvist lor att redovisa de faktiska florhållandena'

Detta medförde an Svante LunrJkvist omedclbart stoppade den f;irdigtryckta ä!gproppen, sarnt

fi:igade om jag hade möjlighet an utforma ett lorslag iiil andamåisenligt älgiakrssystem. På

n.iveckor utfr.rrmacie jag forslug.t ti]l "San'rordnad älgjakt", meC bl.a. A-licenser. generella

älgjaktsområden, lans:ilgnllmndcr mcd lika representation ör jägareörbundet och.JRF-LJ,

lokala samråd m.m. Förslagct blev en n;i älgjaltsproposition, som besiutades a'; riksdagen

med en rösts överuikt. Den samordnade åiJgjakten visade sig så framgångsrik, att 1982 f;illdes

hälften av alla världens älgar i Sverige, som bara utgör I oÅ av älgens globala utbrednings-

område. Den samordnade älgjaktsmoCellen har inneburit an alla landets mar'xägare, stora som

små" haft sin rån och möjligkrct att jaga älg på egen mark under ltteriigare 30 ar frar': till i

dag.

I juni 1977 iaimnade natun,årrdsverket en iörsiag till regeringen om "kompetensprov iör

jigare". Enligl naiuryårdsverkets lorslag skull dessa prov helt handhas av jägereforbundet. Då

j"! tri"A" dåi.arande jordbmksministern Anders Dairlgren tog jag omedelbart konta-kt med

tåo- och fick stöd lor att JM-LJ skulle få sarnma rän och starus som jägarefrrbunCet i

fråga om prow'erksa:nheten. Att regeringsbeslutet saboterades under en antal fo a'i

naturvårdsverket är en annan historia.

Den 2-l mars 1977 tillsane regeringen en jaL-rutrednlrg som fick namnet Ja-kt och

Vilwardsberedningen som under 6 år avllimnade 7 delbeGnkenden sarnt hu\uobetänliandet

SOU I 993:21 . UueAningen bestod av 1 5 personer. diir 14 hade full lön Aan si-na arbetsgivare

unCer uired.ningsarbetet. Dena uppmiirksammades av Anders Dahlgren som fann det vala

otillstii::digf un;ug som JRF-LJ,s representant i utredningen skulie vara utan ersättning och stå

tbr de .gttä korit aderna. Problemet var att riksdagen ar efter år, med betldanCe majoritet

avsiagiånskilda riladagsmotioner om anslag ur jakt'årdsfonden till JRI'-LJ,s löpande

verksam.b.et. Anders Dahlgren loreslog då an jag skulle lorsöka hina "eft klphåll" an kunna

kringgå de negativa rlksdägsbesluren som laste regeringen i anslags@an- Den stora insatsen

*.e urfbr*rrit gen av den samordnade åilgjalten 1975 och den påtöljande riksornfanande

informationsi:rsarsen h'fu"1 JRF-LJ sida- döpte Anders och jag i sa:nrad till projeker sarnordnad

älgjakt. Då riksdagen endast bebandlat frågan om bidrag tiii löpande vg1k5a'rilet. fanns i-nget

niiaer lor regeringen an bevilja en särskilt "projektbidrag" filr utlort arbete. Derta historiska

prejudikat g* foÄ*det en engangsersaftring på 100 000 kr, Samtidigt blev det grunden for

än riksdagå ko-o.*de ar skulle ansg 5ig nodsakade att ge forbundet årliga biCrag, som fran

början blev 150 000 kr, men i dag vlxt tiU dr,o'gt 5 000 000 kr.

I slutbeuinkandet 198i loreslog Ja-tit och vilwardsberedningen an helt reglenC åi$akt skulie

inIöras, vilket inte var tön'ånande då i I av i 5 i uuedninsen mer ellei mindre representerade

Svenska jägareörbunder. Det sårskilda ytrande med bl.a. statistiska redovisningar som jag

Itimnade i berinliandet SOU 198i:? I. anviindes sedan vid riksdagens behandling av dessa

trågor. NIot alla oCds loll urredningsförslaget och landets torpare och bönder ti:nCe fonsärta

unJ*gu :ilg på sina egna marker, om ån meci lite ökad bytåtrati i balign:nden. S.irskilt vi-ktigt

u* 
"n 

uu.ed.ningstöril"g.t om aft regeringen skulle 1i 6gfg"'genhet an sdfta arealgrCnser loll'

Urredningens lorslag by:ggde på den t-vska modellen, diir det fordredes 75 ha llir en markägare

an sjålv jäga (sgut;;ktåk";å laCugårdsbacken) på sin tasrighet. medan areelgriinsen lor en

jak'tarrendator sL-ulle vare minst 250 ha lor att få jaga.
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Dct var inte hrt an vara ensam mot cn kompakt övcrr.rakt i huvudutreCningen och till dcnna

knutna arbetsgruppcr. "Övernraktcn" had"'haft "förmi.rten" och lilst in och enals om allt som

skulle behandlus. Ofia fick jag inte clel av dessa "pappersluntor" lonän jag fick mitt ex på

bordet vid sammanträdestilif;illet. An både hinna med att läsa hunclratals sidor te;<t och

samridigr lolja med pågående sammanträdesdcbatt kan ha sina problem. Huvudsaken var ändå

aft slutresuiratet blcv bättre än vad jag, och tionrscntals jägarc i landet, vågat hoppats'

Utre,Jningen Jaktens villkor fl.Jlla Penerssons utredning) blev en stor framgång for JRF-LJ'

Av vad som var möjligt fick JRF-LJ igenom 100 % av sina lorslag och yrkanden. Ait sedan

regering och riksdag iifterhand "tafsade" en del i utredningsförslagen 2ir bara an beklaga.

Rovdj ursutredningen tav uppskanningsvis 95 aÄ av de lorslag och ,,--rkanden sgril JRF-LJ

ansåg mdjliga an äriva i dena sammanhang. Äterigen har regeringen och riksda-len varit

framme och smulat sönder en utredning som skulle gett en klar florbättring.

Slutligen har jag funderat över vad jag skall göra med Ce c:a l0 ton papper, i fonn av

skrivJser, tidskrifter m.rn. som jag av eget inrresse samlat under de gangna 6i aren. Då ailt

gammah som berör lorbundets tidigare verksamhet saknar vlirde och skall raderas bort, biir

iat to6a.n an både lorbundets och en stor del av den svenska ja-ktens historia loljer rnig i

graven.

Jag skrll inre berunga dena "axpiock" av historik med .ltterligare redovisningar'.Då loppen lor

min del nu iir slutkört, får jag nå;a -ig med de minnen och upplevelser som varit. För min

egen dcl har alitid forbundeioch rätv'isefrågorna känts som en livsuppgift. Niir jag ser tillbaka

på A. tider som fl1tr, kånner jag trots allt en tiilfredsstiilleise av att ha varit med om att
-fo.rn*" 

nirtssiikerheten for frtimst de svagaste gruppema av landets jägare och markägare.

Andra må ta hed,er och iira av mig och det jag trots alli utnittat under de 65 år jag varit

medlem i JZigarnas Riksflorbund. Jag började från nol-l 1941 och 2006 iir jag nu ti-ilba-ka i

nolläee. Dlirrned iir cirkeln sluten.
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