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 SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDETS VISION  

Svenska Jägareförbundet ska med kraft och kunskap leda och utveckla den svenska jakten och 

viltvården. Visionen sammanfattar vi i orden Stor, Stark och Omtyckt.  

STOR står för att vi ska vara en stor organisation med många engagerade medlemmar.  

STARK står för att vi ska vara en kunnig och kompetensstark organisation.  

OMTYCKT står för att det ska finnas en stor acceptans hos såväl allmänheten, beslutsfattare som 

samarbetspartners.  

 

 SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDETS VÄRDEGRUND  

Våra ledord i värdegrunden är Öppenhet, Respekt och Ansvar.  

Svenska Jägareförbundet är öppet för alla. Vi värdesätter nya idéer och konstruktiv kritik som en 

viktig del i demokratin och för utvecklingen av förbundet. Vi vill att fler ska få uppleva jakt och 

viltvård, på så sätt ökar vi omvärldens kunskap om samspelet mellan vilt, människa och samhälle. Vi 

är stolta jägare och stolta över att företräda förbundet i allt det vi gör och står för.  

Vi har respekt för viltet, människan och naturen samt har klara jaktetiska riktlinjer. Vi arbetar för att 

bevara och utveckla den svenska jakten och viltvården, nu och för kommande generationer. Genom 

kunskap, erfarenhet och tydlighet skapar vi förtroende i vår omgivning vilket är avgörande för den 

svenska jaktens framtid. Vi respekterar och stödjer varandra för förbundets bästa.  

Vi tar gemensamt ansvar för utvecklingen av Svenska Jägareförbundet. Vi tar ansvar för vår 

organisation genom att vara lyhörda och förankra våra beslut och vi tar samhällsansvar genom att 

sakligt framföra fakta. Vårt eget ansvar är grundläggande, men som individer tar vi också ansvar för 

helheten så att vision, mål och medel hänger ihop.  

 

VÅR SYN PÅ TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE 
SÄRBEHANDLING  

Inom Svenska Jägareförbundet tolererar vi inga trakasserier och inte heller kränkande särbehandling, 

varken mot/från medlemmar, förtroendevalda eller tjänstemän. Vi tolererar inga sexuella, etniska 

eller religiösa trakasserier. Vi tolererar ingen diskriminering vad gäller kön eller ålder. Om 

trakasserier eller diskriminering skulle förekomma ska organisationen skyndsamt och objektivt vidta 

motåtgärder. Det får inte finnas någon tvekan om vad vi står för. 
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BESLUTAD MÅLBILD 2024 

 

  

 

Stolt jägare och medlem 

• Jägareförbundet Örebro arbetar för att ge dig en meningsfull jakt. 

• Vi är en växande organisation och vår position är tydlig i länet. 

• Alla är välkomna och det är attraktivt att utvecklas i Jägareförbundet Örebro. 

• Vi respekteras i samhället för våra kunskaper, våra färdigheter och etik. 

 

 

 

Välmående viltstammar som förvaltas lokalt 

• Jägareförbundet Örebro vårdar och står upp för det vilda. 

• Viltförvaltningen i länet baseras på fakta, kunskap och lokal förankring. 

• Vi säkerställer kvalitén på våra viltstammar genom lokal samverkan med andra parter. 

 

 

 

Jakt och viltvård är en självklar samhällsnytta 

• Jägareförbundet Örebros kunskap efterfrågas och uppskattas av samhället i länet. 

• Allmänheten har kunskap och förståelse för jaktens och viltvårdens betydelse för vilt,  

människa och natur. 

• Vi arbetar med andra intressenter för en rik fauna och biologisk mångfald. 

 

MEDLEM 

FOTO: OSCAR LINDVALL 

JAKT & VILTVÅRD 

SAMHÄLLE 
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STYRELSEN JÄGAREFÖRBUNDET ÖREBRO 

- ANSVARSFÖRDELNING 

Namn Ansvar Stödjande jaktvårdskonsulent (kontor) 

Göran Eriksson  Länsordförande 

Opinion, pressansvarig 

 

Ulrika Karlsson-Arne (Öster Malma) 

Alf ”Affe” Nilsson Vice ordförande & sekreterare 

Utbildning och Jägarskola 

 

Jessica Larsson (Karlstad) 

Leif Tjärnén Kassör  

Anki Bergqvist Ledamot 

Medlem 

JAQT  

 

Alpo Syväjärvi (Öster Malma) 

Barbro Bragman (JF Uppsala) 

Bo Jansson Ledamot 

Rovdjur 

Klövvilt 

Spillningsinventering 

 

Gunnar Glöersen (Karlstad) 

Johan Stedt (Karlstad) 

Gunnar Glöersen (Karlstad) 

Carl-Johan Jerlström Ledamot 

Jaktskytte 

Hemsida 

 

Lars Björk (Västerås) 

 

Lars Johansson Ledamot 

Viltövervakning & småvilt 

Fältvilt 

 

Hans Johansson (Falun) 

Dan Persson (Öster-Malma) 

Ulf Skoglöf Ledamot 

Jakthund 

 

Anders Fredriksson (Västerås) 

Henric Regnér Skogaholm (Adjungerad)  

Ingvar Hellquist VFD-representant 

(Adjungerad) 

Johan Stedt & Gunnar Glöersen 

Leif Granlöf Länsansvarig jägare NVR 

(Adjungerad) 

Anders Fredriksson (Västerås) 

Susanne Sandberg Ungdom (Adjungerad)  Anders Fredriksson (Västerås) 

Jessica Larsson Länsansvarig konsulent 

(Adjungerad) 

 

Lena Olsson Administratör (Adjungerad)  

 

 Hemsida: https://jagareforbundet.se/mitt/orebro-lan/jagareforbundet-orebro-lan/ 
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MÅL MEDLEM 2020 

Stolt jägare och medlem 

 
PRIORITERADE INSATSER 2020 

•  Vårt engagemang för våra medlemmar ska vara lika starkt som för viltet och jakten.  

•  Vi ska förklara och försvara vad Jägareförbundet är, gör och uppnår.  

•  Vi har en ökad medlemsvärvning.  

•  Vi erbjuder jakttillfällen lokalt för nya jägare på bl a utbildningsmarken i Skogaholm.  

•  Vi samlar in e-postadresser för bättre medlemsinformation.  

•  Vi stöttar och avsätter medel för ungdomsverksamhet och ledarutbildning.  

•  Vi ska fortsätta att driva och sprida det etikarbete som redan finns. 

 

 Mätbara mål  

 3 % fler medlemmar, +145 senast 30 juni 2020 

 15 % nya medlemmar erbjuds jakttillfälle   

 15 % fler ungdomar, +31 senast 30 juni 2020 

 10 % fler deltar i aktiviteter & utbildningar  

70 % av medlemmarna rekommenderar andra att bli medlem 

NOTERA! Kursiv text i målsättningarna nedan är mål som berör länets jaktvårdskretsar. 

 

Aktiviteter för att nå målet Ansvarig Stödjande När 

Vårt engagemang för våra medlemmar 
ska vara lika starkt som för viltet och 
jakten.  

Medlemsansvarig 
tj.man i regionen 

Medlemsansvarig tj.man 
nationellt 

2020 

Vi ska skapa minst en artikel om en 

medlem/jägare som går ut på en ”jaktlig 
premiär” under året att publiceras i både 

intern samt extern media.  

Länskommunikatören i 

Länsföreningen 

 

Styrelsen Länsföreningen 

 

2020 

 

Vi har genomfört event i samarbete med 

Jaktia Örebro samt butiken i 

Rönneshyttan för att stärka vårt 

varumärke, värva medlemmar och ge 

våra medlemmar ökad medlemsnytta.  

Önskvärt är att varje jaktvårdskrets 

genomför minst ett event med någon 

lokal aktör under året för att stärka vårt 
varumärke, värva medlemmar och ge 

våra medlemmar ökad medlemsnytta.   

Medlemsansvarig i 

Länsföreningen 

 

 

Medlemsansvarig i 

jaktvårdskretsen 

 

Styrelsen Länsföreningen 

& administratör (Karlstad) 

 

 

Styrelsen 

Jaktvårdskretsen  

2020 

 

 

 

2020 
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Vi ska delta på nedan mässa: 

• Segersjödagarna  

 

 

Medlemsansvarig i 

Länsföreningen 

 

Styrelsen Länsföreningen 

& jaktvårdskretsar 

 

29-30 aug  

 

Vi har bl a genom verksamheten på 

Skogaholm och genom målinriktad 

kommunikation verkat för att målet om 

att andelen kvinnor ökar i såväl 
jägarkåren som i ”ledande positioner” 

nås.  

JAQT-ansvarig i 

Länsföreningen 

Länsansvarig konsulent & 

Styrelsen Länsföreningen  

2020 

Vi ska i första hand erbjuda våra kvinnliga 

medlemmar minst två jakttillfällen på 

Skogaholm för att bl a säkerställa 

medlemsnyttan. 

Önskvärt är att varje jaktvårdskrets 

arrangerar minst en aktivitet för 
målgruppen kvinnor för att bl a 

säkerställa medlemsnyttan.   

JAQT-ansvarig i 

Länsföreningen 

 

 

JAQT-ansvarig i 

jaktvårdskretsen 

Styrelsen Länsföreningen 

 

 

JAQT-ansvarig i 

Länsföreningen 

2020 

 

 

2020 

Vi ska bjuda in jaktvårdskretsarnas JAQT-

ansvariga till en träff för att bl a 

tydliggöra vårt varumärke samt värdet av 

att vara medlem. 

JAQT-ansvarig i 

Länsföreningen 

Länsansvarig konsulent & 

Styrelsen Länsföreningen 

2020 

 

Aktiviteter för att nå målet Ansvarig Stödjande När 

Kommunicera och marknadsföra 
medlemsnyttan tydligare och mer 
attraktivt för olika målgrupper (t ex 
jakt för nya jägare, uppnådda resultat, 
kunskap, rabatter, försäkringar, 
tidning mm).  

Medlemsansvarig tj.man i 
regionen 

Medlemsansvarig tj.man 
nationellt 

2019/2020 

I länet undersöka möjligheterna att 

utveckla samarbetet med t ex 

markägare, skogsbolag, vvo:n och 

jaktvårdskretsar om att erbjuda 

jaktmöjligheter till nya medlemmar. 

Medlemsansvarig i 

Länsföreningen 

Styrelsen Länsföreningen 2020 

Vi ska vid fyra tillfällen under året 

skicka ut välkomstbrev till nya 

medlemmar. I brevet informerar vi om 
erbjudandet om minst ett gratis 

jakttillfälle på Skogaholm. 

Medlemsansvarig i 

Länsföreningen 

Administratör (Karlstad) Mars, Juni, 

Sept, Dec  

2020 

Vi erbjuder Jägarskoleelever som blir 

medlem i föreningen ett gratis 

jakttillfälle (småviltjakt) på 

utbildningsmarken i Skogaholm. 

Medlemsansvarig i 

Länsföreningen 

Styrelsen Länsföreningen 2020 
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Vi har besökt 60% av Jägarskolorna i 

länet. Målsättningen ska vara att värva 

så många som möjligt till medlemmar 
men minst 50% av besökta ska vara 

medlemmar vid årets slut. 

Medlems- och 

utbildningsansvarig i 

Länsföreningen 

Länsansvarig konsulent 

& administratör  

2020 

Vi ska arrangera minst en föreläsning 

under året med fokus på jakthunden, 

utfodring samt omhändertagande före, 

under och efter en jaktdag. 

Önskvärt är att varje jaktvårdskrets 

arrangerar minst en föreläsning med 

tydligt fokus på medlemsnyttan under 

året. Föreläsningen bör ha ett annat 

fokus än ordinarie Temakvällar om älg, 
vildsvin och kronvilt. 

Jakthundansvarig i 

Länsföreningen 

 

 

Ordförande 

jaktvårdskretsen 

Styrelsen Länsföreningen 

 

 

 

Styrelsen 

jaktvårdskretsen 

2020 

 

 

2020 

Vi ska varje månad tillse att 

länsföreningen bistår med minst en 
artikel till Svensk Jakts lokala edition 

”Värmland-Örebro”. 

Önskvärt är att varje jaktvårdskrets 

under året bidrar med minst en artikel 

till Svensk Jakts lokala edition 

”Värmland-Örebro” som skildrar lokala 

händelser.  

Styrelsen Länsföreningen 

 

 

Ordförande 

jaktvårdskretsen 

Jaktvårdskretsarna 

 

 

Styrelsen 

jaktvårdskretsen 

2020 

 

 

2020 

Minst tre av länets jaktvårdskretsar bör 

tillsammans med Studiefrämjandet 

erbjuda de Jägarskoleelever som blivit 

medlem en fortbildningsdag/kväll med 
temat ”Känn dig förberedd inför jakten” 

med tydligt fokus på etik. 

Jaktvårdskretsar som 

berörs av pågående 

Jägarskolecirklar. 

Styrelsen Länsföreningen 

& Studiefrämjandet 

2020 

Vi ska tillse att minst en 

medlemsskytteförening arrangerar en 

skyttedag tillsammans med t ex 

Studiefrämjandet och ev den lokala 

vapenhandlaren m fl, med tydligt fokus 

medlemsnyttan.  

Medlemsskytteföreningen Skytteansvarig i 

Länsföreningen & 

jaktvårdskretsen lokalt 

2020 

Genomföra två st öppna 

länsövergripande medlems- 

jägarmöten med fokus på arbetet kring 

stora rovdjur och klövvilt. 

Länsordförande Klövvilts- och 

rovdjursansvarig i 

Länsföreningen 

Ett möte 

våren och 

ett möte 

hösten 2020 

Arrangera en träff med våra 

medlemsskytteföreningar för att bl a 

tydliggöra värdet av att vara medlem i 

Svenska Jägareförbundet.  

Jaktskytteansvarig samt 

medlemsansvarig i 

Länsföreningen 

Jaktskytteansvarig tj.man 

i regionen, länsansvarig 

konsulent & 

administratör 

2020 
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Aktiviteter för att nå målet Ansvarig Stödjande När 

Nyutvecklat koncept för 
ungdomsverksamhet med bl a 
ungdomsledarutbildning.  

Ungdomsansvarig i 

tj.man i regionen 

Ungdomsansvarig tj.man 

nationellt 

2020 

Vi ska vara jaktvårdskretsarna behjälplig 
med att starta upp nätverket ”Unga 

jägare” och tillse att det innan årets slut 

finns en sk Styrgrupp för verksamheten. 

Ungdomsansvarig i 
Länsföreningen 

Länsansvarig konsulent 2020 

    

Aktiviteter för att nå målet 

 
Ansvarig Stödjande När 

Skapa ett långsiktigt och uthålligt 
arbetssätt för etiska frågor som gör etik 
till en del av den ordinarie 
verksamheten.  

Jakt- och 

viltvårdsansvarig 
tj.man i regionen 

Jakt- och 

viltvårdsansvarig tj.man 
nationellt 

2020 

Vi ska inför/under större ”jaktliga 

premiärer” eller vid andra tidpunkter på 

året då det krävs tillse att befintligt 

material om etik sprids. Viktigt att den 

information som sprids har en positiv 

vinkling t ex ”Jägarna tar ansvar”. 

Länskommunikatören i 

Länsföreningen 

Kommunikationsansvarig 

tj.man i regionen 

2020 

 

 

MÅL JAKT OCH VILTVÅRD 2020 

Välmående viltstammar som förvaltas lokalt 

 
PRIORITERADE INSATSER 2020 

• Säkerställa nära samarbete med länsstyrelsen och bygga förtroende genom kunskap samt fakta. 

• Kampanj ”Så vårdar du det vilda” riktad till allmänheten. 

• Vi tar initiativ för årlig mötesplats med andra intressenter för att informera och presentera viltets 

status i länet. 

• Aktivt arbeta för hög egen kompetens och aktiva åtgärder i den lokala viltförvaltningen. 

• Lokal samverkan med jord- och skogsbruk samt andra intressenter. 

 

Mätbara mål  

37 % täckningsgrad* i viltövervakningen. (*= den areal som rapporterats vad avser småviltsavskjutningen i länet) 

Ökande nöjdhet från våra viltförvaltningsdelegater. 

Ökande nöjdhet från lokala parter. 
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Aktiviteter för att nå målet Ansvarig Stödjande När 

Stödja den regionala förvaltningen 
med bra utbildningar, kunskap och 
information via digitala verktyg.  

Jakt- och 

viltförvaltningsansvarig 

tj.man i regionen 

Kommuniaktions- och 

opinionsansvarig 

tj.man i regionen 

2020 

Samtliga älgförvaltningsområden 

genomför spillningsinventering älg 

och rådjur.  

Spillningsinventeringsansvarig 

jaktvårdskonsulent 

Klövviltansvarig i 

Länsföreningen 

2020 

Genomföra minst en träff med länets 

jägarrepresentanter i 

älgförvaltningsgrupperna (först och 

främst de SJF-anslutna), för att 
framförallt tydliggöra deras roll och 

ansvar.  

Klövviltansvarig 

jaktvårdskonsulent 

Klövviltansvarig i 

Länsföreningen 

2020 

Stötta länets jägarrepresentant i 

Viltförvaltningsdelegationen samt vid 

behov bjuda in denne till 

styrelsemöten. 

Länsordföranden Styrelsen 

Länsföreningen 

 

2020 

Fortsätta arbetet med 

vildsvinsbarometern för förbättra 

metoden och riktigheten i de 

uppgifter som offentliggörs. 

Klövviltansvarig 

jaktvårdskonsulent 

Klövviltansvarig i 

Länsföreningen 

2020 

Samtliga jaktvårdskretsar har uppnått 

en rapporteringsgrad om minst 37%. 

Viltövervakningsansvarig i 

Länsföreningen 

Jakt- och 

viltförvaltningsansvarig 

tj.man i regionen 

2020 

 

Aktiviteter för att nå målet Ansvarig Stödjande När 

Prioriterad nationell, regional  och 
lokal samverkan med jord- och 
skogsbruk samt andra intressenter. 

Jakt- och 

viltförvaltningsansvarig 

tj.man nationellt 

Kommunikationsansvarig 

tj.man i regionen 

2020 

Sprida kunskapen om biologisk 

mångfald i jordbrukslandskapet och 
hur man återskapar biotoper för 

fältviltet. 

Fältviltansvarig i 

Länsföreningen 

Fältviltansvarig tj.man i 

regionen 

2020 

    

Aktiviteter för att nå målet Ansvarig Stödjande När 

Har vi nya målnivåer för stora 
rovdjur i länen som bättre 
överensstämmer med våra 
handlingsplaner och vår 
rodjurspolicy. 

Jakt- och 

viltförvaltningsansvarig 

tj.man nationellt 

Kommunikationsansvarig 

tj.man i regionen 

2020 
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Sammanställa länsvis information om 

rovdjurens effekter på 

klövviltstammarna att spridas vid t ex 
kontakter med politiker och 

allmänhet samt till ledamöter i VFD 

och ÄFG. 

Rovdjursansvarig 

jaktvårdskonsulent 

Rovdjursansvarig i 

Länsföreningen 

2020 

Verka för licensjakt på lodjur och varg 

i länet. 

Rovdjursansvarig i 

Länsföreningen 

Styrelsen Länsföreningen 

och Rovdjursansvarig 

jaktvårdskonsulent 

2020 

 

 

MÅL SAMHÄLLE 2020 

Jakt och viltvård är en självklar samhällsnytta 

 
PRIORITERADE INSATSER 2020 

• Samordnat och vid behov med andra parter möta journalister och politiker med samma budskap kring 

jaktens värde och samhällsnytta. 

• Identifiera goda exempel på hållbar samförvaltning med skog-, jord- och viltintressena. 

• Stödja Svenska Jägareförbundets arbete för att säkerställa långsiktighet i jakt- och viltvårdsuppdraget. 

 

Mätbara mål  

12 500 tar årligen jägar- och naturexamen. 

42% av svenskarna äter viltkött minst en gång per år. 

89% har acceptans för jakt i samhället. 

 

Aktiviteter för att nå målet Ansvarig Stödjande När 

Kommunicera för att öka allmänhetens 
intresse för jaktens värde och 
samhällsnytta som t ex viltkött, 
trafikeftersök och skydd av vår fauna.  

Kommunikations- och 

opinionsansvarig 
tj.man i regionen 

Jakt- och 

viltförvaltningsansvarig 
tj.man i regionen 

2020 

Arrangera länsmästerskap i eftersök. Jakthundansvarig i 

Länsföreningen 

Styrelsen Länsföreningen  

Vi ska erbjuda medlemmarna minst en 

utbildning med fokus Viltspår.  

Jakthundansvarig i 

Länsföreningen 

Jakthundansvarig i 

regionen 

2020 

Tillse att eftersöksjägare inom 

viltolycksorganisationen deltar/är synliga 

i samband med den årliga 

”Viltolyckskampanjveckan” på minst en 

plats i länet. 

NVR-ansvarig i 

Länsföreningen 

NVR-ansvarig tj.man i 

regionen 

2020 
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Aktiviteter för att nå målet Ansvarig Stödjande När 

Genom ett förtroendefullt och effektivt 
arbete har vi säkerställt långsiktiga 
beslut avseende Jakt- och 
viltvårdsuppdraget.  

Kommunikationsansvarig 

tj.man i regionen 

Jakt- och 

viltvårdsansvarig tj.man 

nationellt 

2020 

Vi ska minst en gång under året bjuda in 

länets riksdagsledamöter till träff med 

syftet att belysa de frågor vi anser är 
viktiga för oss och våra medlemmar.  

Länsordföranden Styrelsen Länsföreningen 2020 

Jägarexamensgruppen arbetar utifrån 

fastställd arbetsordning, arrangerar 

minst en provledarträff samt genomför 

besiktning av provbanor. 

Länsföreningens 

arbetsgrupp för 

Jägarexamen 

Länsansvarig konsulent & 

adminsitratör 

2020 

 

 

 

 

 

 


