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Inledning
Projektet Jakt för alla – tillgänglighet har varit verksamt under två perioder, 2012-2014 och
2015-2016. Utgångspunkten har varit att den person som blivit funktionsnedsatt av olycka, sjukdom eller är funktionsnedsatt sedan födsel så långt som möjligt också kan delta i praktisk jakt.
Initiativtagare till projektet är Svenska Jägareförbundet. Samarbetsorganisationer har varit DHR
(Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet), IfA (Intresseföreningen för assistansberättigande) och
Neuroförbundet. Projektet har stöttats av länsjaktvårdsföreningarna Dalarna, Gotland, Gävleborg,
Kalmar, Kronoberg, Skaraborg, Södermanland, Värmland, Västmanland, Örebro och Östergötland samt Norma, Sako, Gyttorp, Rullarnas personliga assistans och Strix naturbruk.
Projektet har varit uppdelat på fem olika delar: Diskriminerande lagstiftning
Jakt- och naturarrangemang
Tillgängliga jaktskyttebanor
Jägarexamen
Opinion och media
En sjätte del, som inte var med i projektet från början, var möjligheten till telefonrådgivning vid
dispensansökningar.

Diskriminerande lagstiftning
Ett flertal lagparagrafer har diskriminerat funktionsnedsatta jägare. Sverige skrev på FN-konvention nr 26 2007 och som trädde i kraft 2009. I den tar man bland annat upp att länderna ska ta
bort eller förändra all diskriminerande lagstiftning. Då projektet startade hade ännu inget gjorts i
Sverige med jaktlagen och terrängkörningslagen.
Mycket arbete har lagts på att försöka påverka politiker och lagstiftande myndigheter att förändra
jakt- och terrängkörningslagstiftningen. Det har varit ett tidskrävande arbete, men har gett resultat! Projektet har samarbetat med Jägareförbundets avdelningar för juridik och intressebevakning.
Den 29 juni 2015 lovade lantbruksminister Bucht att åtgärda den otydliga lagstiftningen som
drabbat funktionsnedsatta jägare. Ambitionen var att ta tag i frågan och se till att funktionsnedsatta jägare skulle ha samma möjligheter till jakt som friska.
Våren 2016 fick Miljö- och energidepartementet och Näringsdepartementet uppdraget att arbeta
med den diskriminerande jaktlags- och terrängkörningslagstiftningen. Ett ändringsförslag skulle
vara klart under våren 2017.
December 2017 kom det ett förslag från Näringsdepartementet av ändring i jaktförordningens
§20. Där ska det framgå att länsstyrelserna kan ge dispens till jakt från motorfordon på vilda
fåglar, skogshare, bäver, mård, iller, med flera arter. Förslaget, som kan överklagas, föreslås träda i
kraft 1 juli 2018.
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Jakt- och naturarrangemang
Varje år har det varit 8-10 olika jakt- och naturarrangemang, från Norrbotten till Skåne. Arrangemangen som har varit i Mellansverige har lockat flest funktionsnedsatta jägare. Anledningen
till det har vi inte någon förklaring till. Kursgårdarna Jägartorpet, Bogesund och Rådde har haft
deltagare från projektets målgrupp. Gårdarna har tillgängliggjorts för rullstolar och även jaktpass
har fått ökad tillgänglighet. Malmö viltvårdsförening har varit med i projektet och arrangerat jaktdagar. De har också bjudit in till ”Hjortbröl” under kronviltets brunst i september.

Tillgängliga jaktskyttebanor
2013 lämnades det ut en enkät om
tillgängligheten på jaktskyttebanor
anslutna till Jägareförbundet. Under
året sammanställdes undersökningen och 61 jaktskyttebanor har
svarat men bara nio som svarade
ja på enkätens frågorna. Eftersom
svarsprocenten var så låg började vi
undersöka vilka banor som har bra
tillgänglighet genom att fråga länsjaktvårdsföreningarna. När svaren
kommer in till projektet om vilka
banor som uppfyller enkätens krav för bra tillgänglighet kommer banorna att certifieras. Jaktskyttebanor som blir certifierade får en skylt och ett diplom. Sju jaktskyttebanor är certifierade fram
till 31/12 2017: Häggenås Lits jaktskyttebana, Jaktskyttarna Trollhättan, Nimrod jakt och sportskytteförening, Säve skyttecenter, Vingåkers jaktskytteklubb, Västerås jaktskyttebana och Öster Malma.
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Jägarexamen
När det gäller de praktiska proven har det diskuterats med ansvariga för jägarexamen vad som kan
förändras utifrån provtagarens funktionsnedsättning. Det är vid två tillfällen som proven inte behöver genomföras för att bli godkänd, naturstigen
och älgbanan för klass 1-provet. Övriga provdelar
ska genomföras för att bli godkänd. ”Varje provledare har möjlighet att anpassa provet efter funktionsnedsättning utifrån kravet säker vapenhantering och skjutförmåga, samt för djuretisk hänsyn”.
Projektet har haft ett subventionerat priset på att läsa in teoridelen med E-jakt. Neuroförbundet
har under våren 2015 marknadsfört möjligheten i sin medlemstidning Reflex och resultatet blev
att fem personer började ta jägarexamen.

Opinion och media
Varje år har vi varit på olika jaktmässor med information om projektet. Elmia och Tullgarn varje
år och lokala jaktmässor som Bosjökloster, Frösön och Sunne enstaka år.
I Sverige är det en stor handikappsmässa varje år. Den alternerar mellan ”Leva och fungera” i
Göteborg och ”Hjultorget” i Stockholm. Mässorna har cirka 15 000 besökare och projektet har
varit med på mässorna med en monter.
Projektet har varit beskrivet i flera tidningar : Hundsport, Excellent (Stora Enso), Reflex, med
flera. Under 2016 startades en Facebooksida i projektets namn Jakt för alla – tillgänglighet.

Rådgivning
Projektledningen har varit rådgivare till flera jägare i sina ansökningar om dispenser till länsstyrelserna. Det finns inte något färdigt formulär att fylla i vid ansökan. Det gäller både terrängkörning och jaktlagstiftningen. Störst problem har det varit i norra Sverige. Bland annat har inte
funktionsnedsatta jägare fått dispens från 20§ jaktförordningen för att jaga fågel, skogshare, bäver,
med flera vanliga jaktbara viltarter från motordrivet fortskaffningsmedel.
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