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jaKt för alla
tIllGÄNGlIGHEt



Utgångspunkten är att en person som blivit funktionsnedsatt av en 
olycka, sjukdom eller är funktionsnedsatt sedan födseln så långt som 
möjligt också ska kunna delta i praktisk jakt. 2011 startade därför 
Svenska Jägareförbundet projektet Jakt för alla – tillgänglighet. 
Projektet avslutades 2017, men arbetet med tillgänglighet kommer 
att fortsätta som en del av Jägareförbundets ordinarie arbete. 

jaKt för alla
tIllGÄNGlIGHEt

Följ oss på Facebook Jakt för alla tillgänglighet
och på Jägareförbundets hemsida 

https://jagareforbundet.se/jakt/tillganglighet/
Kontaktperson är Rikard Södergren,

 rikard.sodergren@jagareforbundet.se

    Förändra lagstiftningen

Ett flertal lagparagrafer diskriminerar funktionsnedsatta jägare. Sverige skrev på FN-kon-
vention nr 26 2007 och som trädde i kraft 2009. I den tar man bland annat upp att länder-
na ska ta bort eller förändra all diskriminerande lagstiftning. Inget är ännu gjort i Sverige 
med jaktlagen och terrängkörningslagen. Vi  jobbar med att påverka olika myndigheter att 
förbättra tillgängligheten.

    Jakt- och naturarrangemang

Vi arrangerar tillsammans med olika organisationer natur- och jaktarrangemang runt om 
i Sverige. Till jaktdagarna kan även intresserade personer delta som vill veta mer om den 
praktiska jakten, prova på-dagar.   

    Tillgängliga jaktskyttebanor

Vi undersöker hur många jaktskyttebanor i varje län som har 
en bra tillgänglighet. En bra tillgänglighet innebär att en jägare 
med gånghjälpmedel kan delta på skyttebanans alla aktiviteter.  
Jägareförbundet ska certifiera de banor som har en bra tillgäng-
lighet och banorna ska gå att hitta på Jägareförbundets hemsida. 

    Jägarexamen

Vi erbjuder funktionsnedsatta personer som vill ta jägarexamen att läsa teoridelen via 
E-jakt till ett subventionerat pris. 
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•



Jakten arrangeras av Jägareförbundet Gävleborg.  
Kom med och upplev riktig vildmark med spännande jakt. 

Björnpasset ska ha genomförts före jakten. Anmälan görs senast 1 augusti.  
För anmälan och mer information kontakta

Per Mellström på tel 070-620 88 59 eller per.mellstrom@storaenso.com

21-22 augusti

björNjaKt
i Ockelbo, Gävleborg
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Jägareförbundet Kalix i samarbete med Sveaskog, Norrbottens 
Stövarklubb, Norrbottens beagleklubb och Kalix 
Naturbruksgymnasium arragerar:   

Småviltjakt med drivande hund 

Morjärv/Tjuvbäcken, onsdag 21/9-2016 

Målgrupp: Jägareförbundets prioriterade grupper 
(rörelsenedsatta, kvinnliga jägare, nybörjare, ungdomar, nya 
svenskar) 

Kom till Tjuvbäcken utanför Morjärv och följ med och upplev den 
spännande jakten efter hare och räv med drivande hund.  

Anmälan och mer info: 
roger.lundqvist@jagareforbundet.se, Tel: 0920-23 18 31 SmåvIltjaKt

i Kalix, Norrbotten

19 september

Kom till Tjuvbäcken utanför Morjärv och följ med och upplev 
den spännande jakten efter hare och räv med drivande hund.

Jägareförbundet Kalix i samarbete med Sveaskog, Norrbottens stövarklubb, Norrbottens  
beagleklubb och Kalix Naturbruksgymnasium arragerar småviltjakt med drivande hund

onsdagen den 19 september. Målgrupp: Jägareförbundets prioriterade grupper 
(rörelsenedsatta, kvinnliga jägare, nybörjare, ungdomar, nya svenskar)

För anmälan och mer information kontakta Roger Lundqvist  
på tel 070-230 62 17 eller roger.lundqvist@jagareforbundet.se



Välkommen till drevjakt på Nynäs!
Tisdag och onsdag 2-3 oktober anordnar elever  

vid jakt- och viltvårdsinriktningen på Öknaskolan  
en jakt under två dagar för funktionsnedsatta  

på deras utbildningsmarker Ökna och Nynäs Naturreservat.

Mer information och anmälningsblankett finns  
på vår hemsida www.oknaskolan.se

2-3 oktober

drEvjaKt
på Nynäs, Nyköping

Sörmlands Naturbruk
En del av Landstinget Sörmland



Välkomna till småviltsjakt med drivande hund på Segerstad  
utanför Karlstad. Fredag den 9 november anordnar elever 

vid jakt- och viltvårdsinriktningen på Forshagaakademin en jakt
för funktionsnedsatta jägare. Vi startar klockan 8.00.

Anmälan skickas senast 30 oktober till 
 mathias.gardestam@forshagaakademin.se

9 november

rådjurSjaKt
på Segerstad, Karlstad



värmlands län

jaGa på jÄGartOrpEt

Foto: Oscar von Stockenström

Välkommen till jakt på Jägartorpet  
som ligger utanför Storfors i östra Värmland. 

Under hösten arrangeras jakter för Jägareförbundets
prioriterade grupper (funktionsnedsatta, kvinnliga jägare,  

nybörjare, ungdomar och nya svenskar).
För mer information och anmälan gå in på  

www.jagareforbundet.se/varmland/

funktionsnedsatta jägare
kan delta på alla jakter! 



Stockholms län

jaGa på bOGESuNd

Välkommen att jaga på Bogesund utanför Stockholm.  
Jaga allt från hare till älg. Cirka 75 jakttillfällen under året!

Följ oss på Facebook Bogesunds jaktgård  
eller gå in på hemsidan www.bogesundsjakt.se 

När du har anmält dig till  någon jaktdag kontakta ansvarig
jaktledare. Chansen är stor att du här under lugna former kan

fälla vilt. Om inte annat törs vi garantera en spännande
jaktupplevelse på Bogesunds viltrika marker där det har 

bedrivits forskning på vilt i mer än 25 år.

funktionsnedsatta jägare
kan delta på alla jakter!

Bogesunds
jakt och kursgård
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västra Götalands län

jaGa på råddE

Välkommen till trevlig jakt under fria former!
Jägareförbundet Södra Älvsborg kommer från och med

hösten 2015 att anordna jakt för jägare med funktionsnedsättning 
på gården Rådde i Länghem, tre mil öster om Borås. 

Anmälan till jakterna kan göras via telefon eller SMS
till Bosse Persson, tel 0705-955 761, eller Lennart Appelqvist,

tel 0738-100 865. Mer information hittar du på 
http://jagareforbundet.se/syd/vastra-gotalands-lan/jagareforbundet-

sodra-alvsborg/arbetsgrupper/radde/

funktionsnedsatta jägare
kan delta på alla jakter! 

Jägareförbundet
Södra Älvsborg
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Skåne län

malmö vIltvårdSförENING

	  

Välkomna att delta i Malmö viltvårdsförenings olika aktiviteter. 
Temakvällar, utbildningar och jakter. Malmö Viltvårdsförening  

har jakträtten på ett antal marker som ägs av Malmö stad  
och Sydvatten. Det är 450 hektar utanför Malmö,  

500 hektar vid Sturup och 1 600 hektar söder om Vombsjön.

För mer information gå in på på www.mvf.nu 
OBS! Begränsat deltagarantal.

funktionsnedsatta jägare
kan delta på alla jakter! 



jönköpings län

jaGa på SKEdHult

Välkommen till småviltsjakt på Skedhult utanför Eksjö.  
Under hösten arrangeras jakter för Jägareförbundets  

prioriterade grupper (funktionsnedsatta, kvinnliga jägare,  
nybörjare, ungdomar och nya svenskar). 

För mer information och anmälan  
gå in på www.jagareforbundet.se/jonkoping/

funktionsnedsatta jägare
kan delta på alla jakter!



jÄGarSKOlaN, E-jaKt

I Studiefrämjandets distanskurs med Jägareförbundets  
material e-jakt läser du in jägarexamensteorin.

Upplägget bygger på självstudier med en uppstartsträff där 
e-jakt presenteras. Den praktiska delen görs på en 

samarbetande jaktskytteförening i din närhet.

Förutom tillgång till e-jakt erbjuder distanscirkeln dessutom:
• Ett kommunikationsverktyg där du som cirkeldeltagare möter  

en erfaren cirkelledare och andra deltagare.
• 25 studietimmar Praktisk jägarskola som innebär vapensäkerhet 

 och träning inför avläggande av jägarexamens praktiska prov.
Det går naturligtvis också att läsa jägarskolan som en traditionell studiecirkel och 

då är du välkommen att vända dig till ditt lokala Studiefrämjandekontor.

För information och anmälan till distanscirkel, e-jakt: 
Carl Eriksson 019-16 83 13

carl.eriksson@studieframjandet.se

Foto: Madeleine Lewander


