
270 000 jägare i Sverige
Människan har jagat sedan urminnes tider. Idag
behöver vi inte jakten på samma sätt för att överleva.
Men jakt och viltvård behövs av många andra skäl.
Till exempel för att bevara naturvärden och för att vi
ska kunna ha ett effektivt skogsbruk. Ett djur som
älgen betar nämligen gärna på ung skog. Det gör att
träden får sådana skador att de inte går att använda
som timmer. Därför vill man hålla älgstammen på en
lagom nivå. Antalet trafikolyckor med vilda djur
ökar också om viltstammarna är för stora.

Intresset för att jaga är stort. Det finns över 270 000
registrerade jägare i Sverige. Nästan 17 000 av dessa
är kvinnor. De djur som jagas mest är älg, rådjur och
vildsvin. Men också fågel, säl och rovdjur. Många
jagar för att ha koll på var köttet på tallriken
kommer ifrån. Men jakten är också ett sätt att umgås
för många liksom att uppleva naturen på nära håll.
Att träna med jaktkompisen hunden och träna skytte
är andra saker som många uppskattar. För att få jaga
måste du ha avlagt jägarexamen och betalat viltvårds-
avgift som ger dig jaktkort.

Jakt och friluftsliv i skogen
Många människor tycker om att vara i skogen på fritiden. Det är avkopplande, ger motion
och upplevelser av fina landskap eller vilda djur och växter. Jakt, promenader och
vandring är några av de saker man ägnar sig åt i skogen.

fakta

Vandringsleder över hela landet
Ett annat sätt att uppleva naturen är att promenera
eller vandra längre sträckor. Kanske bara för att ta
med sig lite lunch och äta i skogen vid en liten
lägereld. Eller vandra längre sträckor med över-
nattning i tält eller vindskydd.

Det finns markerade vandringsleder över hela
Sverige. Många av lederna går i fjällvärlden. Till
exempel Kungsleden som är runt 45 mil lång och
sträcker sig från Abisko i Lappland till Hemavan i
Västerbotten. Men flera leder går också genom
skogslandskap längre söderut i landet. Vissa går
genom hela landskap som till exempel Skåneleden
eller Sörmlandsleden.
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