
VÄLKOMMEN TILL 

JAKTEN!



JAKT ÄR MER ÄN DU TROR!

Är du nyfiken på jakt? Kul! Vi tror att du kommer bli över-
raskad över hur roligt och spännande jakt och viltvård är. 
Som jägare kommer du att få vara med om saker som du inte 
visste att du saknade – och som du vill uppleva igen och igen.

JAKT är att uppleva naturen på nära håll. Att utmana sig själv. 
Stå stilla, vara tyst, skärpa alla sina sinnen och vara koncen-
trerad till 100 procent.

JAKT är att sitta på pass, lyssna på fågelsång. Känna vinden 
i ansiktet och skogens alla dofter. Att sedan plötsligt få höra 
hundskall och kvistar som bryts. Något är på gång att hända. 
Spänningen stiger. Hjärtat slår snabbare. Du gör dig beredd...

JAKT är att ha kunskap om skog och mark och vilda djur. Att 
förstå det ekologiska samspelet. 

JAKT är att vakta på bäver en tidig vårmorgon, eller smyga på 
bock i augustiskymningen. Det är att sitta i vinternatten under 
stjärnorna och vänta på vildsvin, lyssna på buktande rådjurs-
drev, locka räven i pass, försöka komma in på älghundens 
ståndskall och mycket, mycket mer.

JAKT är att kunna servera fantastiskt viltkött. Gott, naturligt, 
närproducerat och klimatsmart – från egen frys.

JAKT är gemenskapen i jaktlaget, planeringen inför jakten, 
skytteträningen.

JAKT är träning och samarbete med jakthunden. 

JAKT är att vårda viltet. Viltvård är naturvård, som gynnar  
den biologiska mångfalden.





SÅ BLIR DU JÄGARE!

Vill du bli jägare? Jägarexamen är vägen dit. Då får du  
kunskaper som varar livet ut; om samspelet i naturen,  
om fåglar, vad viltet äter, hundarnas roll, etik, säkerhet 
och mycket mer. 

DET FINNS FLERA SÄTT ATT TA JÄGAREXAMEN:
• Längre kurser. Både teori och praktik med erfarna kurs-
ledare hos Svenska Jägareförbundet, som också samarbetar 
med Studiefrämjandet. 
• Självstudier. Du köper Jägarskoleboxen i butiken på  
Jägareförbundets hemsida eller anmäler dig till förbundets 
webb-baserade utbildning E-jakt. 
• Kortare kurser. På ett flertal platser anordnas snabb- 
kurser på 3-6 dagar, främst med fokus på skytte. Du bör ha 
läst teoridelen innan kursen startar, för att klara provet. På 
många skjutbanor anordnas också instruktörsledda skytte-
kurser och tillfällen för att träna vapenhantering och avstånds-
bedömning inför jägarexamen. 

FRÅGOR OCH SVAR kring jägarexamen hittar du på Svenska 
Jägarförbundets webbsida www.jagareforbundet.se under 
Utbildning.

NÄR DU HAR DIN JÄGAREXAMEN börjar det roliga! Att ansöka 
om vapenlicens hos Polisen, börja träna skytte och framför allt 
att börja jaga. Du kommer att skaffa dig praktiska erfarenheter 
och djupare kunskaper ju mer du ägnar dig åt jakt. För man 
blir aldrig fullärd. 

DU KOMMER ATT FÅ UPPLEVA naturen på ett nytt sätt. Vara 
med om spännande ögonblick, gemenskap och få klimatsmart 
viltkött på bordet. Allt detta – och mycket mer – väntar på dig!





VI FINNS FÖR DIN   
OCH VILTETS SKULL!

Välkommen till jakten och Svenska Jägareförbundet.  
Jägareförbundet arbetar för att du ska ha en bra jakt – både 
nu och i framtiden. Det behövs fler jägare. Fler som förstår 
jaktens betydelse. Fler som vill ta ansvar för viltet och dess 
förutsättningar. Vi finns för dig.

VI GER DIG hjälp och kunskap så att du och ditt jaktlag kan 
hålla hög kvalitet på viltstammarna.

VI GER DIG tillgång till massor av kurser, utbildningar och 
jakter så att du kan lära dig mer.

VI GER DIG möjligheter att utveckla dig som jägare. Bland  
annat genom skytteträning, hundkurser, tidningen Svensk Jakt 
och seminarier.

VI GER DIG möjlighet att prova på jakter. Nästan alla län har 
jaktmarker som är till för nya jägare. 

VI GER DIG tillgång till olika nätverk och kontakter inom  
jaktens områden. 

VI GER DIG också tillgång till all den kunskap och erfarenhet 
som finns hos Jägareförbundets personal och förtroendevalda. 
Du kan få svar på frågor om juridik, vapen och allt annat som 
rör vilda djur och jakt.

VI GER DIG möjligheten att bli en duktig jägare.



MEDLEM I ETT SWISH!
SWISHA in medlemsavgiften. Använd nummer  
123 6261 986 och kom ihåg att skriva in ditt person-
nummer i rutan Meddelande. 

PÅ HEMSIDAN www.jagareforbundet.se klickar du 
bara på ikonen BLI MEDLEM som finns högst upp i 
högra hörnet.

MEDLEMSKAP i Svenska Jägareförbundet kostar 300 
kronor för Ungdom (upp till 25 år) och 600 kronor för 
Ordinarie medlem. 



Vill du veta mer? 
Kontakta Jägareförbundet i ditt län.

www.jagareforbundet.se

Plats för kontaktuppgifter

GÖR ETT NATURLIGT VAL 
– BLI JÄGARE


