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Nyfikna björnskådare stör avlivningen

Följ oss på Facebook

SKRIV EN INSÄNDARE!
Du är välkommen att debattera via insändare till
vår webbplats på redaktionen@jaktojagare.se.

Skriv så här:
Foto Veronika Ljung-Nielsen

Det är skönt att slippa kåpor, som pressar in glasögonskalmarna i tinningen. Men det kan vara
svårt att hitta rätt med fingertopparna för att ställa in till exempel ljudnivån.
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Tycker jakttillsynen är för dålig
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Nyfikna björnskådare stör avlivningen

Små hörselskydd ger stor frihetskänsla
VAPEN OCH UTRUSTNING
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Tivedenvarg blev överkörd
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Hörselskydden Soundscope pro-tect iHunt är Starkeys aktiva hörselskydd för jakt. De har varit
med på ett riktigt långtest från heta smygjakter i den afrikanska bushen till kylslagen älgjakt.
Det kan inte bli annat än toppbetyg för de här ”skräddarsydda” hörselskydden, som spelar i en
helt egen division.
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E ersöksjägare misstänkt för jaktbrott
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Precis som vanliga aktiva hörselskydd dämpas starka, skadliga ljudnivåer och svaga ljud förstärks. Men
användaren slipper klumpiga hörselkåpor.
MEST LÄST
Det nya ”kåpfria” jägarlivet med Soundscope inleds med ett besök på en hörselklinik. Där görs avtryck
av innerdelen av öronen. Formarna skickas till tillverkaren som 3D-skannar avtrycken. Däre er görs
2020-06-09 13:35
skalen med laserteknologi.
E ersöksjägare misstänkt för jaktbrott
E er några veckor levereras ett blått hörselskydd som ska pillas in i vänster öra. Det röda lirkas in i
2020-06-11 16:26
högerörat. Det är alltså tvärtemot den politiska höger-vänsterskalan av någon anledning.
Vi använder cookies på vår webbplats. När du använder vår webb accepterar du också
information
ditt besök lagras i din webbläsare. Läs mer
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Red i fatt björn i södra Uppland
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EU ska inte avgöra om blyammunition
Vill ha fler fällda älgar i Värmland

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så
får du automatiskt ett mail varje dag med de
senaste nyheterna.

E-postadress
Jag godkänner att ni lagrar min epostadress och använder den enbart för detta
utskick
PÅBÖRJA PRENUMERATION

Foto Rickard Faivre

Vi använder cookies på vår webbplats. När du använder vår webb accepterar du också att information om ditt besök lagras i din webbläsare. Läs mer
Den som vill kika på till exempel en Mossberg-studsare kan göra det via Google Duo eller Skype hos
Vildsvinsbutiken, som även sänder in digitala licensansökningar automatiskt till polisen när
Jag godkänner
webbköpet är klart. (Arkivbild)
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Vässad
digital vapenbutik i Åsljunga
VAPEN OCH UTRUSTNING
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Coronapandemin gör att Vildsvinsbutiken i Åsljunga har bommat igen tills vidare. Butiken tar
inte emot några kunder som kommer till dörren. Istället har det digitala greppet vässats. Vapen
som kunder vill se närmare på visas upp via Google Duo och Skype.
– Är det ett nytt eller begagnat vapen kunden vill se och ställa frågor kring kan vi visa det direkt till
kundens dator eller telefon, berättar Carl Johan Fransson på Vildsvinsbutiken.
Rutinen blir att kunden e-postar vilket vapen det finns intresse för och anger sitt mobilnummer samt
om det är Google Duo eller Skype kunden vill bli uppringd med.
Ansökan om vapenlicens sänds automatiskt
Även andra tekniska lösningar har införts. Det är till exempel digital licenshantering och automatiskt
kontroll mot folkbokföringen och möjlighet att beställa ammunition via webbutiken.
– Vid vapenbeställning har vi ett system som automatiskt skapar en licensansökan, som går in digitalt
till polisen när kunden lägger ordern via vår webbsida, förklarar Carl Johan Fransson.
– Den fysiska butiken i Åsljunga har hållit stängt för besök sedan den 16 mars med anledning av
coronaviruset och kommer att ha fortsatt stängt tills det är stabilare i Sverige, tillägger han.
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Foto Anders Ljung

Kombibössan hamnade av någon anledning på E14 i Jämtland, där den hittades och lämnades till
polisen. Det innebär att jägaren som äger kombin i sin tur är misstänkt för brott mot vapenlagen.
(Arkivbild)

Tappad kombi ger brottsmisstanke
VAPEN OCH UTRUSTNING
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En jägare tappade bort sin kombibössa som hittades liggande på E14 väster om Krokom i
Jämtland. Nu är bössans ägare misstänkt för vapenbrott.
Det var på söndag e ermiddag som en komplett kombibössa hittades på europavägen. Geväret var
oladdat.
Bössan hittades på E14 vid Kingsta, väster om Krokom, rapporterar SVT Jämtland.
Letade e er sin borttappade bössa
Hur jaktvapnet hamnade på
är inte
känt. på vår webbplats. När du använder vår webb accepterar du också att information om ditt besök lagras i din webbläsare. Läs mer
Vivägen
använder
cookies
Upphittaren lämnade geväret till polisen, som i sin tur jagat rätt på vapenägaren som var ute och letade
e er sin försvunna bössa.
Jag godkänner
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Jägaren
är glad att hans kombi hittats, men antagligen inte lika lycklig över att nu vara misstänkt för
2020-06-13
brott mot vapenlagen på grund av att det saknats uppsikt över vapnet.
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Johan Strömberg
Skillnad på folk o folk.
Moderatledaren hade hela skåpet med vapen o ammunition stod olåst..Ingen
påföljd.
Här blir han säkert av med sina licenser några år.
Gilla · Svar ·

12 · 35v

Erik Wassdahl
Nåja...Kristerssons bössor fanns i ett larmat låst hus...lnte åtkomligt
för vem som helst!
Gilla · Svar · 11v
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Polisens mål är att så snabbt som möjligt få ner handläggningstiden i vapenlicensärenden till 4–6
veckor.

Snabbare licenser lovas i söder
VAPEN OCH UTRUSTNING

PUBLICERAD: 2019-09-27 07:00

Över tre månader. Så länge tvingas jägare i den södra delen av landet vänta på vapenlicens. Men
nu hoppas polisen att sju nyanställda ska hjälpa till att snabba på handläggningstiden.
Anledningarna till att det tar så lång tid som upp till fyra månader att få vapenlicens i länen Blekinge,
Kalmar, Kronoberg, Skåne, Halland och Västra Götaland är flera.
Till exempel att det bor många jägare och målskyttar där, samtidigt som handläggare har slutat. Det
finns också en obearbetat hög med ansökningar sedan semestern.
Förstår missnöjet
använder
på vår
När
du använder
accepterar du också att information om ditt besök lagras i din webbläsare. Läs mer
– Naturligtvis förstår vi frånVivårt
håll attcookies
det skapar
ett webbplats.
missnöje och
frustration
hos vår
denwebb
enskilda
vapenägaren och hos vapenhandlare, säger Carl Lundgren, gruppchef i polisregion Syd, till P4
Jag godkänner
Malmöhus.
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Dagligen
ringer och mejlar folk för att höra hur deras ärenden ligger till och undrar ifall de kan bidra
2020-06-13
med något för att påskynda handläggningen.
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Målet är 4–6 veckor
I polisregion Syd och polisregion Väst, som samarbetar i vapenlicensensärenden, har man därför
visstidsanställt fem personer. Vid årsski et kommer ytterligare två personer att anställas.
Polisens mål är att så snabbt som möjligt få ner handläggningstiden för vapenlicenser till 4–6 veckor.
Justitieombudsmannen, JO, har tidigare gjort bedömningen att ett rimligt krav är att den ska vara max
30 dagar.
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Karol Ostalecki
Äntligen... Hoppas på det verkligen!
Gilla · Svar · 37v

Roger Gustafsson
Löjligt att man ska behöva söka på varenda vapen man byter till. Och tänk
vilka kostnader det påför vapenhandlare. Riktigt illa hela systemet. Gör om
gör rätt som de säger. Sätt in lite folk på att stoppa dårarna som är ute o
skjuter på våra gator istället! Men det är ju svårt och farligt..
Gilla · Svar ·

2 · 35v

Gösta Nilsson
Hej jag ﬁck min lecens tog bara tre veckor, tror det beror på vilken
handläggare du får, ok hur vänlig man är med, tror det spelar stor roll,
handläggarna är inte så många så det är ju inte deras fel att det tar så lång
tid, denna regeringen vi har nu drar ju ner på allt, titta bara på vår sjukvård,
där står Stefan leven ok säger vi ligger i framkanten så kommer vi på28plats
i hela världen, nä fy fan förr den regeringen vi har nu,
Gilla · Svar ·

1 · 25v
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Foto WeHunt

Nya hundpejlen GPS Plus från WeHunt visar jakthundens arbete i mobilen med WeHunt-appen.
Förutom priset för pejlhalsbandet blir det en årlig kostnad på nästan 1 000 kronor för GPSabonnemanget där Pro-versionen av WeHunt-appen ingår.

Ny hundpejl från WeHunt
VAPEN OCH UTRUSTNING

PUBLICERAD: 2019-05-21 17:22

WeHunt lanserar en ny hundpejl, GPS Plus. Den som har WeHunt-appen i smarttelefonen och ett
WeHunt GPS- Plus-abonnemang ska även kunna följa jakthundar som har GPS-halsband från
Garmin. Men då krävs en Garmin-Smartwatch med Connect IQ.
Nya WeHunt GPS Plus är en svensktillverkad hundpejl med lång batteritid. Pejlhalsbandet är utrustat
med en extern antenn samt av- och påknapp, vilken många WeHunt-användare har e erfrågat.
Hundens GPS-positioner sänds ut både via GSM-nätverket och en UHF-radiosändare i nödlägen.
Hunden visas på mobilensViskärm
använder cookies på vår webbplats. När du använder vår webb accepterar du också att information om ditt besök lagras i din webbläsare. Läs mer
WeHunt GPS Plus är enkelt att komma i gång med. När användaren aktiverat sitt abonnemang visas
GPS-halsbandet på hunden automatiskt via WeHunt-appen i smarttelefonen. På mobilskärmen
visas
Jag godkänner
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avstånd,
hastighet, och riktning. Med ett enkelt knapptryck väljer hundförararen om hundens
2020-06-13
positioner även ska visas för jaktkamrater som har WeHunt Pro-varianten i telefonen. Den
appversionen kostar 239 kronor årligen.
Det funkar både med Android- och iPhone-mobiler.
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Trådlös laddning
Halsbandets enhet har trådlös laddning och levereras med fabriksmonterad M2M SIM, som automatiskt
väljer bästa tillgängliga operatör där hunden befinner sig.
Med inbyggd mikrofon går det enkelt att ringa upp hunden för avlyssning om det till exempel är
ståndskall. Uppdateringsfrekvensen är 5-60 sekunder.
Enheten är helt vattentät och väger 182 gram.
Serverkapacitet för all GPS-trafik
– Förutom ny hårdvara har vi även förbättrat mjukvaruhanteringen, kommenterar, Theodor Storm.
Han är huvudutvecklare och vice VD på WeHunt.
Inför förra jaktsäsongen gjordes även omfattande arbeten med WeHunt-plattformen vad gäller
prestanda.
– Under älgjaktspremiären i södra Sverige hanterade våra servrar mer än 800 GPS-anrop i sekunden
utan problem. Det gör att vi känner oss trygga inför årets säsong, då vi förhoppningsvis kommer öka
med ännu fler användare, förklarar Theodor Storm.
UHF-radio för nödlägen
GPS Plus kommunicerar med GSM-nätverket men även med radiosändare för UHF-kanaler om den
hamnar i ett så kallat nödläge.
Nödläget kopplas in automatiskt när det är mindre än åtta procent batteritid kvar.
Med fem sekunders uppdateringsfrekvens håller batteriet i upp till 72 timmar. Med uppdatering en
gång per minut dröjer det betydligt längre innan batteriet är nere på åtta procent.
Nödsändaren kan däre er skicka radiosignaler (UHF) i ytterligare cirka 60 timmar och möjliggör
pejlning med en radiomottagare för extra säkerhet.
Kan även visa Garmin-halsband
Många hundförare har Garmin-modeller för att se var hunden här. Därför går det att ta emot signaler till
WeHunt-appen från hundar som har Garmin-halsband och annars visas på handenheten för Garmin
Alpha samt Astro 320 och 430 Men det går inte att se GPS Plus-halsbandet från WeHunt på en
handenhet från Garmin.
– Vi vill att de som önskar använda WeHunt GPS Plus som ett GSM-baserat komplement till sina
Garmin-pejlar ska ha friheten att välja, kommenterar Theodor Storm.
Måste skaﬀa en Garmin-smartklocka
Vi använder cookies på vår webbplats. När du använder vår webb accepterar du också att information om ditt besök lagras i din webbläsare. Läs mer
Men då krävs att den som har WeHunt-appen och ett WeHunt GPS Plus-abonnemang även skaﬀat en
kompatibel smartklocka från Garmin med Connect IQ-appen. Det måste även vara en Garmin
Jag godkänner
Smartwatch med blåtand. Den som laddat ned Garmin Connect till telefonen kan synka sin Garmin

/

Smartwatch
och ladda ned WeHunt i Garmin Connect.
2020-06-13
Sedan gäller det att starta en jakt i WeHunt och starta Garmin-appen Wehunt. Om smartklockan från
Garmin är i närheten av handenheten från Garmin dyker pejlen upp under Tass-menyn i appen WeHunt
i telefonen. Därpå är det bara att slå på Garmin-enheten på kartan.
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Blir en handledsburen jaktapp
Med WeHunt-appen för Garmin Connect förvandlas smartklockan från Garmin till en handledsburen
jaktapp där det förutom den egna positionen även går att se jaktkamrater och hundar. Det betyder att
både telefonen och handenheten kan lämnas kvar i fickan.
WeHunt-pejlhalsbandet GPS Plus kostar cirka 4 700 kronor. WeHunt Pro och GPS-abonnemanget kostar
dessutom 995 kronor per år.
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Per Lygnholm
Finns tydligen inga genvägar, det kostar 10 000 att veta vart hunden är.
Gilla · Svar · 1å

Leffe Åkerström
Är det så dyrt? Jag såg inte va det kosta!
Gilla · Svar · 1å
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Foto Peter Ekeström/Blaser

I Jakt & Jägare senaste nummer testas Blaser R8 Silence, den första serietillverkade studsaren med
ljuddämpare integrerad i pipan.

Här är allt som testats i år
VAPEN OCH UTRUSTNING
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I varje nummer av Jakt & Jägares pappersupplaga finns tester, granskningar och köpråd när det
gäller både jaktvapen och utrustning. Kanske har du missat något intressant under året. Titta
gärna i listan och beställ nummer som du saknar.
Här kan du gå in och beställa tidningen.
E-posta om du vill ha ett exemplar av ett äldre nummer:
jrf@jagarnasriksforbund.se
VAPEN
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