
1   På jakt efter kunskaP – kurser från svenska jägareförbundet

på jakt efter 
kunskap
Kurser från Svenska Jägareförbundet 2018



2   På jakt efter kunskaP – kurser från svenska jägareförbundet

Hos oss kan du fördjupa dina 
kunskaper inom jakt! 

Vi erbjuder föreläsningar, 
studiecirklar och Jägarskolan i 

hela landet.

Läs mer och kontakta oss på 
studieframjandet.se

Välkommen till Studiefrämjandet
– Jägareförbundets studieförbund!
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På jakt efter kunskap

”Att veta när man vet något
och att veta när man inte vet något
- det är kunskap.” 

konfucius (555 f.kr-479 f.kr)

Det roligt och berikande att lära nytt 
eller fräscha upp sina kunskaper och 
färdigheter. Upptäck den glädjen du 
också och anmäl dig till en kurs!

Utbildning av jägare har alltid varit en 
av hörnstenarna i Svenska Jägareförbun-
dets verksamhet. Att gå en kurs eller att 
delta i en temakväll är ett sätt att skaffa 
sig kunskap tillsammans med människor 
som delar ditt intresse. 

Den här broschyren vill visa dig på 
delar av Svenska Jägareförbundets stora 
utbud av kurser, från norr till söder. 

Den nyfikne jägaren lär sig nya saker 
hela tiden. Det är nya viltarter som 
etablerar sig och det finns nya jaktformer 
att prova. Tekniska hjälpmedel förbättras 
i en strid ström och de jaktetiska värde-
ringarna utvecklas och förändras. Med 
andra ord förändras spelplanen ständigt 
och den gamla sanningen att kunskap är 
färskvara gäller i högsta grad.  

Jägareförbundets kurser innehåller i de 
flesta fall inte bara teori, det finns också 
en strävan att förmedla färdigheter och 

överföra idéer som kan komma till nytta 
och nöje i den egna jakten. Erkänt kun-
niga instruktörer bidrar dessutom med 
sina kunskaper – tips och trix som aldrig 
är tunga att bära med sig.  

Kursutbud och anmälan finns på 
Jägareförbundets hemsida under fliken 
Utbildning. Det finns också fler kurser 
på både länsföreningars och kretsars 
hemsidor. 

Kunskap är näring för själen. Det sade 
den grekiska filosofen Platon redan på 
300-talet före Kristus. 

Välkommen att få näring du också!
ulf johansson, utbildningsansvarig

TipS!
På Jägareförbundets och Svensk Jakts 
hemsidor finns också mycket kunskap 
att hämta. Utförliga artpresentationer 
över djur och fåglar på Vilt och vetande, 
filmer på Youtube, allt om viltkött på 
Viltmat.nu och Viltsmak, böcker och 
filmer i Webb-butiken, tester och mycket, 
mycket mer.

Visst känner 
du någon?
Visst känner du någon som är 
intresserad av djur och natur? 
Någon som också kanske funderar 
på att bli jägare? 

Jägarexamens teoridel är en bra 
grundutbildning för den som vill lära 
sig mer om djur, natur, jakt, hundar, 
viltvård och lagstiftning. Grunden till 
jägarexamen är Jägarskolan. Boken 
som på ett enkelt sätt förmedlar de 
kunskaper som krävs inför jägarexa-
men. Boken är inte bara utmärkt för 
blivande jägare utan även för de som 
är mer erfarna och alla andra som 
trivs i skog och mark. 

Det finns flera sätt att ta jägarexamen.
• Längre kurser. Både teori och 

praktik med erfarna kursledare. 
Svenska Jägareförbundet samarbetar 
med Studiefrämjandet. 

• Självstudier. Du köper Jägarskole-
boxen i butiken på Jägareförbundets 
hemsida eller anmäler sig till förbun-
dets webbaserade utbildning E-jakt. 

• Kortare kurser. På ett flertal plat-
ser anordnas kortare kurser på 5-6 
dagar med fokus på skytte. Du måste 
då ha läst teorin innan kursen startar. 

• Praktiska kurser. På många 
skjutbanor anordnas instruktörsledda 
kurser och tillfällen för att träna 
vapenhantering, skytte och avstånds-
bedömning inför jägarexamen. 

Vad du ska tänka på innan du anmä-
ler dig till en kurs och många andra 
frågor och svar kring jägarexamen 
hittar du på Jägarförbundets hemsida 
under Utbildning.

Malou kjellsson
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Om en jägare eller jakthund skadas 
är man ofta långt från sjukvård och 
veterinär. Det är då du eller dina 
jaktkamrater kan rädda liv – om ni 
har rätt kunskap och utrustning.

Den här utbildningen ger dig kunskaper 
om vilka skador som kan drabba män-
niska och hund i skog och mark. Du får 
lära dig hur du på olika sätt kan ge akut 
hjälp fram till att personen kommer till 
sjukhus, ambulans anländer eller hun-
den kommer till veterinär. 

Skärskador, fallolyckor, benbrott, hjärt-
stopp och många andra typer av skador 
drabbar enligt försäkringsbolaget IF cirka 
900 jägare varje år. Jakthundar skadas 
också av vassa pinnar, bett och mycket 
annat. Ibland är olyckorna allvarliga. 
Skillnaden mellan liv och död kan hänga 
på kunskap och utrustning hos de som 
finns närmast, det vill säga du och dina 
jaktkamrater. Genom att gå utbildningen 
Vård i det vilda skapas därmed förutsätt-
ningar för en tryggare och säkrare jakt.

Utbildningen pågår under en dag och 
innehåller såväl teoretiska som praktiska 

moment. I utbildningsmaterialet ingår 
en omfattande handbok samt en spe-
cialanpassad sjukvårdsutrustning som 
bland annat innehåller ett hemostatiskt 
förband med ämnen som snabbare kan 
stoppa kraftiga blödningar, värde cirka 
1 100 kronor. Efter utbildningen har du 
även en godkänd hjärt- och lungrädd-
ningsutbildning. 

jessica larsson

Lär dig rädda liv 
med Vård i det vilda

Kron, rådjur och 
vildsvin i fokus
Vill du lära dig mer om kronvilt, 
vildsvin eller rådjur så är dessa 
temautbildningarna något för dig. 
Under året kommer också Tema 
dovvilt att erbjudas.

Kronvilt är ett skyggt vilt som anses 
vara det mest svårjagade klövviltet. 
Kronviltet sprider sig och är nu-
mera ett mer eller mindre nytt vilt för 
markägare och jägare. För att lyckas 
med jakten och förvaltningen krävs 
självfallet kunskaper om djurens ut-
seende och beteende. Detta samt råd 
om jaktformer och förvaltningsfrågor 
är några av de ämnen som belyses.

Rådjuret är vårt minsta, men vanli-
gaste hjortdjur. De flesta vet väl hur 
ett rådjur ser ut, men kan du skilja ett 
rådjur från en dov eller kron? Enkelt 
när de har horn, svårare när det gäller 
kid/kalvar och hondjur. Tema rådjur 
tar upp detta liksom ekologi, förvalt-
ning, predation, viltvård och jakt. 

Vildsvinen har på relativt kort tid bli-
vit en av de viktigaste jaktviltet i södra 
och mellersta Sverige. Men hur förval-
tar man en vildsvinsstam? Samverkan, 
jakt och foder är tre nyckelord.

Malou kjellsson
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Vård i det vilda är en prioriterad utbildnings- 
satsning för Jägareförbundet under 2018 och  
alla län kommer att anordna kurser under ett 
flertal tillfällen under året.
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För att jakthunden ska fungera för 
speciella uppgifter inom jaktens 
område krävs träning. Och en 
grundlydnad är alltid starten på 
mer avancerad träning.

För att din hund ska bli den jaktkam-
rat som du tänkt dig krävs förtroende 
och tillit mellan dig och din hund, men 
också en viss grundlydnad. För visst blir 
allt enklare om du kan kalla in hunden 

och den kan gå fint i kopplet? Regionalt 
erbjuder Jägareförbundet utbildningar 
i grundlydnad. Utbildningarna kan se 
lite olika ut, men gemensamt är att 
instruktörerna följer Jägareförbundets 
värderingar när det gäller etik, hundar 
och träning.

Målet är att ge dig som hundägare en 
utbildning som ger god grundlydnad åt 
din hund. Du ska efter utbildningen ha 
verktyg för inkallning, koppelvana och 

socialisering för att din hund ska känna 
sig trygg och harmonisk.

Utöver utbildning i grundlydnad finns 
en hel del andra hundaktiviteter ute i 
regionerna. Det kan vara kurser för stå-
ende fågelhundar, kurser i apportering, 
viltspår och eftersök samt föreläsningar, 
mentaltester och öppna träningar. 
Utbudet hittar du på länsföreningarnas, 
kretsarnas och kursgårdarnas hemsidor.

Peter ledin

Uppfödning och 
utsättning av fågel
Att föda upp och sätta ut fåglar 
som änder, rapphöns och fasaner 
kan vara väldigt roligt och tillfred-
ställande, men är inte alltid det 
lättaste. 

Under den här kursen får du många 
praktiska tips om hur du ska lyckas 
med ett bra uppfödnings- och utsätt-
ningsresultat. 

Kursen innehåller artfakta om rapp-
höns, fasan och gräsand. Du får tips 
om utrustning som ruvmaskiner och 
kläckare, vilket foder du kan använda 
och biotopförbättrande åtgärder. 
Kursen tar också upp sjukdomar och 
predation liksom de etiska riktlinjer 
för uppfödning och utsättning som  
Jägareförbundet har tagit fram till-
sammans med Sveriges Jordägare- 
förbund, Sveriges Yrkesjägareför-
ening, Svenska Kennelklubben och 
Lantbrukarnas Riksförbund.

Malou kjellsson

Som viltvårdare är självklart din 
främsta belöning att kunna glädjas 
åt starka stammar av jaktbart vilt. 
Men många viltvårdsåtgärder gynnar 
också andra arter, bra viltvård är bra 
naturvård!

Viltvård betraktas ibland som ett själv- 
ändamål, som man bara gör för att 
kunna fälla mer vilt. Visst, det ger fler 
jaktmöjligheter och ett högre utbyte, 
men det är oftast det som driver viltvår-
den framåt! 

Bra viltvård är bra naturvård och be-
rikar landskapet med en mångfald som 
kommer såväl jaktbart som icke jaktbart 
vilt till nytta, som till exempel småfåg-
lar och insekter. Viltvården är en viktig 
del i naturvården och den bevarar eller 

nyskapar en artrik fauna och flora, håller 
viltbestånden på en bra nivå i samklang 
med andra intressen i samhället och det 
främjar jaktbart vilt. 

De faktorer som kommer att ge fram-
gång i viltvårdarbetet är att rätt biotoper 
finns i form av häckningsplatser, yngel-
områden, bra vinterskydd mot både 
dåligt väder och rovdjur, stödutfodring 
under den tid på året då det behövs samt 
att predatorkontrollen är aktiv. 

Svenska Jägareförbundet erbjuder 
utbildningar runt om i landet med fokus 
på viltvård utifrån de förutsättningar och 
behov som finns i ditt närområde. Några 
utbildningar som erbjuds är bland annat 
rapphönsdagar, viltvård i skogen och 
viltvård med fokus på fältvilt.

fredrik jönsson

Viltvård är naturvård
och gynnar mångfalden

Utbildning för jägarens bästa vän – hunden

Viltremissens syfte är att skapa skydd och foder. när remissen blommar trivs insekter 
som är fälthönskycklingars basföda under de första levnadsveckorna. när det är tröskat 
runt om blir det en oas för fältviltet att finna skydd och föda i hela hösten och vintern. 
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Kursgårdar  
och jaktmarker
Jägareförbundet har ett antal 
kursgårdar och utbildnings- 
marker runt om i landet. Här  
bedrivs utbildningsjakter och  
annan kursverksamhet.

Många av utbildningsjakterna fungerar 
som en vanlig jakt, men med kunnig 
jaktledning och möjlighet att ställa hur 
många ”dumma” frågor som helst. 
Andra jakter är mer som en kurs, 
med både teori och praktik. Här listas 
några av markerna, men det arrang-
eras också många utbildningsjakter på 
andra håll. Håll utkik på länsförening-
arnas och kretsarnas hemsidor! 

Blekinge: Jägartorpet 
Gävleborg: Sidertjärn kurs- och jakt-
gård och Västerbo jakt- och kursgård 
Stockholm: Gålö jakt- och kursgård 
och Bogesunds jakt- och kursgård 
Uppsala: Forsmark. 
Skåne: Agusa, Jägareförbundet Skåne 
Södermanland: Öster Malma 
Värmland: Jägartorpet och I2 Skogens 
Vilt & jaktövningsområde 
Västra Götaland: Skogaryd och Rådde 
Örebro: Skogaholm 
Östergötland: Görshorva

Malou kjellsson

Lockjakt på älg
Lockjakt är en gammal jaktform 
och en givande utmaning. Många 
jaktbara arter går utmärkt att 
locka, till exempel älg. 

Lockjakt på älg ger en stark jaktupp-
levelse. Jägareförbundet ger föreläs-
ningar där du får lära dig strategier 
för att lyckas. Med rätt kunskap kan 
jaktformen bli framgångsrik och långt 
ifrån ett resultat av tillfälligheter. Älg 
är också ett vilt som måste förvaltas, 
därför är avskjutningens inriktning 
och omfattning en nyckel, även vid 
lockjakt. Det perfekta passet, vittring, 
utrustning, skottet, kötthantering och 
lagstiftning är ämnen som tas upp.

niklas lundberg

Vill du lära dig mer om dovvilt eller 
vildsvin och jakt på dessa arter? Det 
här är kurser för dig som vill ha en 
mer fördjupad utbildningsjakt, med 
både teori och praktik.

Utbildningsjakt dovvilt
Här får du tillfälle att lära dig mer om 
dovvilt och jakt på dov, både i teori och 
praktik. Jakterna sker både som vaktjakt 
och drevjakt. 

Kursen tar upp dovviltets biologi,  
historik och levnadsvanor. Stor vikt  
läggs också på viltvård, förvaltning, jakt-
metoder och hundanvändning kopplad 
till hög etik. Urtagning, flå- och styck-
ningsvisningar ingår. 

Utbildningsjakt vildsvin
Vildsvinen är här för att stanna. Den här 
kursen innehåller praktisk vildsvinsjakt, 
kopplad till hög etik. Urtagning, flå- och 
styckningsvisningar ingår. Kursen be-
handlar också vildsvinets biologi, historik 
och levnadsvanor. 

Stor vikt läggs på viltvård och förvalt-
ning av en vildsvinsstam liksom olika 
jaktmetoder och hundanvändning.  
Aktuella frågor som utfodring, samver-
kan och skadeförebyggande åtgärder tas 
upp. Utbildningen är ett utmärkt tillfälle 
för dig som vill lära dig mer om vild-
svin och vildsvinsjakt, både i teori och 
praktik.  

Malou kjellsson

Lär dig mer om jakt
på dovvilt och vildsvin

Jakt och utbildning
– på samma gång!

Vill du jaga och utbilda dig på samma gång?  
Då är Jägareförbundets utbildningsjakter perfekta 
– både för dig som är ny som jägare och för dig 
som jagat länge men vill fördjupa dig i en jaktform.
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Lär dig snara 
ripor och räv...
Fällfångst är en spännande jakt-
form som kräver stora kunskaper 
om det vilt man jagar för att bli 
framgångsrik. Jägareförbundet 
erbjuder kurser i såväl snarning 
av ripa som fångst av räv med 
fotsnara.

För fångst av räv med fotsnara eller 
ripa med snara krävs det att man har 
ett så kallat fångstkort. Detta får man 
genom att gå en utbildning på en 
dag. I utbildningen ingår lagstiftning, 
skötsel av redskap, teknik och krav vid 
utsättning och man får också praktiskt 
träna på att sätta ut en snara. 

Fotsnara för räv och ripsnara får 
endast användas i de fyra nordligaste 
länen. Eftersom utbildningen kräver 
snötäckt mark så är det inte alltid så 
lätt att sätta ut datum för kurserna. 
Om du inte hittar några datum för ut-
bildningar i ditt län så kan du kontakta 
Jägareförbundet i Norrbotten, Väster-
botten eller Mitt Norrland ( Jämtland 
och Västernorrlands län).

Christel johansson

... och att använda 
slagfälla för bäver
Bävern har åter blivit vanlig på 
många håll. Ibland ställer de till 
stor skada och då kan du få möj-
lighet att använda bäverfällor.

Jägareförbundets kurs ger dig behörig-
het (efter godkänt avlagt prov) att få 
använda slagfälla för bäver. För att få 
använda fällan krävs det dock för varje 
tillfälle och plats alltid tillstånd från 
länsstyrelsen. Kursen är på cirka åtta 
timmar med teori, praktik och prov.

Malou kjellsson

Är du intresserad av att lära dig mer 
om andfåglar och jakt eller har en 
grundtränad apportör som du vill  
arbeta med? Då är det här kurserna 
för dig.

Utbildningarna vänder sig till dig som är 
hundförare eller jägare och du får möjlig-
het att fokusera på en del av jakten under 
ledning av instruktörer.

För hundförare och hund gäller teori 
och apporteringsarbete vid jakt och för 
jägaren gäller teori och skytte på skjut-
banan och vid uppflogsjakt och sträck-
jakt. Gemensamt är teorin om andfågel, 
jakten och tillvaratagande.

Utbildningen är på 1,5 dagar och är till 
för medlemmar i Jägareförbundet. Målet 

och syftet med utbildningen är att du ska 
få sådana kunskaper och insikter att du 
kan jaga änder på ett etiskt, jägarmässigt 
och framgångsrikt sätt. 

Detta genom att bland annat få bra 
kunskaper om arter, hur jakt genomförs, 
att arbeta med hund och dennes utrust-
ning, att avlossa säkra jaktskott och hur 
fällt vilt tas om hand. 

fredrik jönsson

”Mycket bra och lärorikt, fina 
träningstips och idéer för pro-
blemlösande från duktiga och 
engagerade instruktörer.”

Konsten att jaga änder

Lyckas med säljakt
Säljakt kan vara svårt för den oer-
farne. Här är kursen för dig som vill 
lyckas att jaga säl på ett effektivt och 
etiskt sätt.

Den svenska sälstammen har vuxit och 
etablerat sig i våra svenska vatten. Att 
ha grundläggande kunskaper om sälars 
anatomi och beteende, de olika jaktfor-
merna, vapen och ammunition, lagar 
och bestämmelser runt säljakten samt 
kunskap om vanliga situationer vid säljakt 
är nödvändigt för dig som vill jaga säl. 
Under kurser genomförs också praktiska 
övningar i skytte och tillvaratagande.

Malou kjellsson
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Jaktledaren 
– jaktlagets  
nyckelperson
Är du jaktledare? Eller vill du bara 
veta mer om jaktledarens roll? 
Jaktledaren är en nyckelperson i 
jaktlaget och under den här kur-
sen går vi på djupet.

Jaktledaren har en mycket viktig roll 
vid olika former av gemensamhetsjakt. 
Förutom att organisera den praktiska 
jakten så är det viktigt att jaktledaren 
är väl insatt i lagar och regelverk. Det 
är också jaktledaren som genom sitt 
uppträdande sätter normerna under 
jakten vad gäller jaktetik, tränings-
skytte och hantering av viltet. 

Den här utbildningen ger de kunska-
per som krävs för att du som jaktleda-
ren ska kunna leda jakten på ett säkert 
och etiskt sätt. 

Du får också veta mer om jaktlag-
stiftningen och vad du som jaktledare 
alltid måste informera om. Vi tar 
också upp hur jakten kan bli trevli-
gare och roligare genom att man på 
ett tidigt stadium hanterar eventuella 
konflikter som kan uppstå. 

Jaktledarutbildningen är på två 
dagar, med både teori och praktik. 
Praktiskt skytte ingår där deltagarna 
bland annat får pröva på skytte i olika 
varianter för att det sedan ska kunna 
användas som gemensamt skytte i det 
egna jaktlaget. 

Det är också en fördel om fler jägare 
än enbart jaktledaren går denna ut-
bildning, allt för att få en förståelse för 
vad jaktledarrollen innebär. 

Christel johansson

Hur du behandlar viltet efter skottet 
betyder mycket för slutresultatet i 
köket. Kurser och kunskap om till-
varatagande och styckning kan du få 
på flera olika sätt.

GÅ EN KURS MED LÄRARE 
Tillvaratagande av vilt. Den här kursen 
tar upp allt från urtagning till styckning 
och förvaring. En tredjedel teori och två 
tredjedelar praktiska övningar. 
Styckning av vilt. När det skjutna viltet 
har hängt klart börjar jobbet med att 
göra livsmedel av råvaran. Under denna 
endagskurs ger vi dig praktiska kunska-
per om hur du på ett lämpligt sätt skär 
ner en slaktkropp av klövvilt till färdiga 
delar i köket. 

STycKNiNG PÅ E-JAKT 
Det finns två kurser, en om vildsvin och 
en om älg, hjort och rådjur. Du får flera 
korta instruktionsfilmer som visar hur du 
kan stycka. Ett och annat tips om hygien 
och vad de olika styckningsdetaljerna 
kan användas till finns också. Kursen kos-
tar endast 99 kronor och inloggningen 
räcker i sex månader. 

FiLMERNA DEN ViLDA MATEN
Den vilda maten är två dvd-filmer fram-
tagna för dig som vill lära dig mer i lugn 
och ro. Tillvaratagande av klövvilt visar 
hur hjortvilt och vildsvin tas tillvara efter 

skottet. Du får lära dig om djurens ana-
tomi, hur du passar i skogen, flår, hänger 
och tar trikinprov på vildsvin. Styckning 
av klövvilt handlar om hur du styckar 
dina hjortdjur och vildsvin för bästa 
resultat. Båda filmerna finns att köpa i 
Jägareförbundets butik på hemsidan.

STARTA EN STUDiEciRKEL 
Filmerna Den vilda maten är perfekta 
för sammankomster och studiecirklar. 
Studiehandledningar för filmerna finns 
att hämta på Jägareförbundets hemsida 
under Utbildning. Varför inte ha en 
temakväll i jaktlaget? Vill du starta en 
studiecirkel kan du kontakta Studie-
främjandet.

Malou kjellsson

TIPS!
Jägareförbundets viltmatsajt Viltmat.nu 
innehåller mängder med kunskap. Kort-
filmer om tillvaratagande och styckning, 
recept och tips om hur du till exempel 
utrustar din slaktbod eller vad som gäller 
för att sälja vilt. 

Viltet efter 
skottet
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Gratis kurs om 
älgförvaltning
Älgförvaltning är inte alltid lätt. 
Vill du lära dig mer så är det här 
kursen för dig. Och den kostar 
ingenting!

Jägareförbundet har tagit fram en digi-
tal utbildning med kortfattade råd och 
tips som kan användas för att bilda 
eller driva ett älgskötselområde.

Här finns underlag för att formulera 
och följa upp skötselplanen liksom 
information om Älgobs, hur du tolkar 
data och olika förvaltningsmodeller.

Kursen kostar ingenting. Maila bara 
ditt namn och din e-postadress till e-
jakt@jagareforbundet.se så skickar vi 
inloggningsuppgifterna.

Malou kjellsson

Hur gammal 
är älgen?
Att se skillnad på en tjur, ko, kalv 
eller kviga är en sak. Men hur 
gammal är älgen? Och varför be-
höver man veta det?

I den här kursen på cirka tre timmar 
får du lära dig att bestämma ålder på 
yngre älgar genom att tolka tandöms-
ningen. 

Du får också lära dig hur man sågar 
och åldersbestämmer älg genom att 
räkna årsringarna i tandcementen. 
Sist, men inte minst, hur man kan 
använda kunskapen i älgförvaltningen.

Malou kjellsson

Det här är en utbildning för dig som 
ska undersöka vilt före leverans till 
en vilthanteringsanläggning. Kur-
sen handlar om slakthygien, viltets 
anatomi, lagstiftning och inte minst 
att lära sig reagera och agera när ett 
djur inte verkar friskt. 

Utbildningen är granskad av Livsmedels-
verket och leder till att en första under-
sökning av ett fällt vilt får göras före 
leverans till en vilthanteringsanläggning. 
Undersökningen innebär att färre organ 
behöver följa med viltet för besiktning på 
vilthanteringsanläggningen. 

Syftet med utbildningen är att du efter 
genomgången kurs ska kunna bli en 
resurs för jaktlaget och ha kunskaper 
att tillvarata och undersöka vilt på ett 

situationsanpassat och hygieniskt sätt. 
Utbildningen är en dag och för att du ska 
kunna få maximal behållning behöver du 
förkunskaper motsvarande Jägarexamen. 

Målet är att du ska kunna genomföra  
yttre och inre besiktning av viltet och på 
så sätt upptäcka och reagera på beteende 
och utseende som avviker från det nor-
mala. Dokumentation och lagstiftning är 
andra delar som du får god kunskap i.

fredrik jönsson  

TIPS!
Oavsett om du och ditt jaktlag ska lämna 
vilt till en vilthanteringsanläggning så har 
jaktlaget stor nytta av att ha en eller flera 
medlemmar som har kunskap i viltets 
normala beteende och utseende för att 
reagera när ett vilt inte verkar friskt!

Viltundersökaren
– en resurs för jaktlaget

Lär dig Viltdata 
– jägarnas databas
Vi jägare har stor kunskap om 
viltet och det är viktigt att vi  
rapporterar och sammanställer 
den information vi har. Och det 
är här Viltdata kommer in.

Viltdata är ett system för inrappor-
tering, lagring och sammanställning 
av data om samtliga jaktbara viltarter 
i hela Sverige. Jägareförbundet har 
sedan 1939 kunnat följa alla de stora 
förändringarna i viltstammarna och 

det är viktigt att vi kan göra det också i 
framtiden. Inrapportering i Viltdata ger 
bland annat underlag för att planera 
avskjutning, bedömning av jakttider 
och möjlighet att i god tid upptäcka för-
ändringar och trender i viltstammarna 
men ger också fakta åt forsknings- 
projekt, myndigheter och allmänhet.

Utbildningen är på tre timmar och 
efter genomgången kurs ska du ha 
grundläggande kunskaper om de olika 
administratörsnivåerna och deras funk-
tioner, hur du skapar jaktlag och/eller 
jaktområde, rapporterar in observatio-
ner och avskjutning för älg och andra 
arter samt hur du tar fram statistik.

Göran bergqvist
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När du vill  
och var du vill
Vill du gå en kurs, men vill läsa 
i din egen takt och på den plats 
som passar dig bäst? Då är 
E-jakt något för dig.

E-jakt är Jägareförbundets digitala 
utbildningar på nätet. Det finns 
fem olika utbildningar: 
• Jägarexamen
• Eftersök
• Älgförvaltning,
• Stycka älg, hjort och rådjur 
• Stycka vildsvin

Kurserna är perfekta för dig som 
vill utbilda dig under den tid och 
den plats som passar just dig. Allt 
du behöver är dator eller en mobil 
med internet. Efter att du har fått 
inloggningsuppgifterna har du sex 
till tolv månader på dig, beroende 
på vilken kurs du väljer. Kurserna 
innehåller mängder av bilder, 
filmer och texter, väl strukturerat i 
kapitel och avsnitt. 

Malou kjellsson

Arbeta för bättre 
jakt och viltvård
Vem vill inte arbeta för bättre 
jakt och viltvård? Vem vill inte 
hjälpa marklösa jägare? Vilt-
vårdsområdena gör allt detta.

Viltvårdsområden (vvo) är en sam-
manslutning av mark för en bättre 
jakt och viltvård, vanlig framför allt 
i norra Sverige. Viltvårdsområdena 
är också till stor hjälp för marklösa 
jägare eftersom de säljer korttids-
upplåtelser, främst för småviltjakt. 

Kursen är på cirka fyra timmar 
och tar bland annat upp styrelsens, 
fastighetsägarens och den enskilde 
jägarens roll, kunskap om jakt-
upplåtelser samt lagar och stadgar 
som styr verksamheten inom ett 
viltvårdsområde.

Malou kjellsson

Alla jägare behöver kunskap om 
eftersök. Nu kan du enkelt få denna 
kunskap – när som helst!

Vid eftersök är målet det viktigaste. Målet 
att klara ut eftersöket. Och detta utan att 
riskera säkerheten, varken för jägaren, 
hunden eller någon annan. 

Hur man går tillväga för att nå målet 
kan variera. Detta för att genomförandet 
av eftersöket anpassas efter såväl styrkor 
som svagheter hos individerna som ingår
i eftersöksekipaget. Jägareförbundets 
eftersöksutbildning är fullspäckad med råd 
för optimering av det enskilda eftersöks-
ekipaget istället för pekpinnar om att alla 
bör arbeta likadant.  

Vilt som skadats ska spåras upp och 
avlivas. Det gäller såväl under jakt som på 
vilt som skadats i trafiken. Varje eftersök 
kräver därför kompetens och uthållighet 
hos förare och hundar. Grunden är därför 
att jägare och eftersöksekipage förbereder 
sig efter bästa förmåga, men också presti-
gelöst samarbetar.

Utbildningen är indelad i två delar. Den 
första delen är digital via E-jakt och den 
andra är praktisk med instruktör. 

Markus olsson

Ur innehållet: Säkerhet. Eftersök på olika 
klövvilt och rovdjur. Eftersökshundens 
mentala och fysiska egenskaper. Arbetet 
på skott- och olycksplatser. Spårträning  
för hund och förare. Viktiga förberedelser. 
Eftersöksjägarens utrustning. Eftersöks-
juridik. Viltets anatomi. Eftersöksskytte. 
Förebyggande av eftersök.

Eftersöksutbildningen
– kursen för ALLA jägare

”Suverän utbildning. Helt 
klart en fördjupning i allt vad 
jakt och hundar heter.”

Eftersöksutbildning teori 
• Läses digitalt på E-jakt. Tillgänglig  
 på både dator och mobila enheter.
• Material på över 110 sidor, rikt på 
 bilder och filmer.
• All text även som ljudbok.
• Tillgänglig i ett helt år.
• Över 1 000 nöjda deltagare.

Eftersöksutbildning praktik
• Leds av kunnig instruktör.
• Består främst av praktiska övningar  
 med hund eller bössa.
• Fördjupat fokus på uppklarande och  
 säkerhet.
• Rikligt med tillfällen att se och lära  
 sig mer av andra ekipage.  
• Kurstillfällen i hela landet.
• Krav för deltagande är Eftersöks- 
 utbildning teori samt en hund. 

e jakt
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Jakt kräver välutbildade jägare. En 
sak som alltid är viktigt är att hålla 
sitt skyttekunnande på en hög nivå. 
Skytte är en färskvara, som man  
brukar säga.

Grunden är naturligtvis självständig skytte-
träning på någon jaktskytteklubb. Ett tips 
är att skaffa häftet ”Mitt träningsskytte” så 
du kan se hur mycket (eller lite) du skjuter.

Har du svårt att komma igång, problem 
av något slag eller helt enkelt vill vässa 
ditt skytte så kan en kurs vara bra. Det ger 
alltid inspiration och nya insikter. 

Över hela landet ges kurser i till exempel 
Jaktskottets grunder, Jaktskyttets ABc 
och Roligare övningskytte. Kurserna hit-
tar du på länsföreningarnas och kretsarnas 
hemsidor. Andra tips på kurser är:

HAGEL- OcH KULSKyTTEDAG 
En heldag som ger dig möjlighet att bli 
en säkrare skytt. Vi skjuter både kula och 
hagel och tar också upp vapenanpass-
ning och inskjutning. Kursen innehåller 
kulskytte från grunden med skytte mot 
fasta och rörliga mål, både på frihand och 
med stöd i olika former samt hagelskyttets 
grunder och skytte mot lerduvor i olika 
vinklar och avstånd. 

SKyTTE ViD ANDJAKT 
För dig som är intresserad av att lära mer 
om andfåglar och jakt. Utbildningen inne-
håller teori om andfåglar, jakt och tillvara-
tagande samt skytte vid såväl uppflogsjakt 
som sträckjakt. Syftet är att du ska få 
sådana kunskaper att du kan jaga änder på 
ett jägarmässigt och framgångsrikt sätt. 

PRAKTiSK JÄGARSKOLA 
Kursen för dig som har klarat jägarexa-
mens teoretiska prov men har de prak-
tiska proven kvar. Du får lära dig skyttets 
grunder och under såväl praktiska som 
teoretiska moment får du hjälp av erfarna 
skytteinstruktörer. Något som genomsyrar 
kursens alla moment är säkerhet och etik. 
Klarar du sedan de avslutande proven har 
du sedan en komplett jägarexamen.

Malou kjellsson

TIPS!
Har du svårt att hitta en skjutbana? Gå in 
på Jägareförbundets hemsida under Skytte 
så hittar du en lista på jaktskytteklubbar. 
Här finns också länkar till hemsidor där 
du kan komma i kontakt med föreningar/
företag som har skyttesimulatorer samt 
skjutbiografer som är godkända av Svenska 
Jägareförbundet.

Övning ger färdighet!

Skjut rätt med 
webbjaktskolan
Hur var det nu? Var sitter hjärtat 
och lungorna på ett rådjur? 

I  Jägareförbundets webbjakt- 
skola har du möjlighet att prov-
skjuta på olika djur och läsa om 
konsekvenserna av din träff samt 
lära dig en del om djurens ana-
tomi. Du kan välja att skjuta på 
vildsvin, älg, rådjur eller björn. Du 
kan skjuta hur många gånger som 
helst och skotten är gratis! 

Malou kjellsson

Kunskap 
på Youtube
Att lära sig nya saker eller för-
djupa sina kunskaper behöver 
inte innebära att du går en kurs  
– varför inte se en film? 

På Jägareförbundets Youtube-kanal 
finns massor med kunskap att 
hämta. Här finns korta filmer om 
bland annat skytte, tillvaratagande, 
styckning och matlagning. 

Vill du veta mer om Viltdata, 
inventeringsmetoder eller viltöver-
vakning? Ja, här finns mycket för 
den vetgirige. 

Några exempel på filmer: Träffa 
rätt på älgbanan, Kort om grund-
erna i hagelskytte, Vildsvinspasset, 
Passa älg i skogen, Ta trikinprov 
och Flå ett vildsvin. 

Se en film redan idag!
Filmerna hittar du på https://

www.youtube.com/user/Jagarefor-
bundet/videos

Malou kjellsson
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på jakt efter kontakt?
svenska jägareförbundets utbildningar hittar du på 

https://jagareforbundet.se/utbildning/
men också på länsföreningarnas och kretsarnas hemsidor.  

Har du frågor eller vill anmäla dig? Kontakta oss gärna!

REgION NORR 

Mitt Norrland: kristina bergman, 010-584 70 87, kristina.bergman@jagareforbundet.se

Västerbotten: elisabeth östman, 010-584 70 82, elisabeth.ostman@jagareforbundet.se

Norrbotten: iréne lidman-asplund, 010-584 70 34, irene.lidman-asplund@jagareforbundet.se

Utbildningsansvarig: Christel johansson, 010-584 76 49, christel.johansson@jagareforbundet.se 

REgION MITT 

Värmland och Örebro: lena olsson, 010-584 71 52, lena.olsson@jagareforbundet.se

Dalarna och Gävleborg: heléne sterner, 010-584 71 82, helene.sterner@jagareforbundet.se

Södermanland, Västmanland, Gotland: anna sahlander, 010-584 72 81, anna.sahlander@jagareforbundet.se

Uppsala och Stockholm: Marie tapper 010-584 72 58, marie.tapper@jagareforbundet.se

Utbildningsansvarig: jessica larsson, 010-584 76 46, jessica.larsson@jagareforbundet.se

REgION SyD 

Skåne, Blekinge och Halland: anneli stjernberg, 010-584 70 42, anneli.stjernberg@jagareforbundet.se

Östergötland och Jönköping: Carina dunberg, 010-584 70 41, carina.dunberg@jagareforbundet.se

Kalmar och Kronoberg: Maria augustsson, 010-584 72 84, maria.augustsson@jagareforbundet.se

Västra Götaland: katarina dahlgren, 010-584 70 38, katarina.dahlgren@jagareforbundet.se

Utbildningsansvarig: fredrik jönsson, 010-584 76 64, fredrik.jonsson@jagareforbundet.se 

ÖSTer MalMa

 siw eriksson, 010-584 76 69, siw.eriksson@jagareforbundet.se

SVENSKA JÄgAREFÖRBUNDETS VÄXEL

077-1830 300
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