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Uppdrag till Svenska Jägareförbundet att under 2013
leda delar av jakten och viltvården i Sverige – det
allmänna uppdraget

Följande ska gälla för Svenska Jägareförbundets allmänna
uppdrag 2013.
1.

Verksamhet

Det allmänna uppdraget

Leda de delar av jakten och viltvården i landet som framgår av denna
bilaga, i syfte att bidra till att i bilagan angivna mål samt riksdagens
mål för viltvård och viltförvaltning uppfylls.
Generella mål

•
•
•

Beslutade mål inom verksamhetsområdena för det allmänna
uppdra‐get är uppfyllda.
Andelen kvinnor ökar såväl i jägarkåren som i ledande position på
alla nivåer inom förbundet.
Viltvården ska bedrivas på ett sådant sätt att den biologiska mång‐
falden upprätthålls och gynnas.

Generella återrapporteringskrav

Jägareförbundet ska:
• redovisa en analys av i vilken utsträckning förbundet bidragit
till att uppfylla målen för det allmänna uppdraget,
• redovisa en analys av förbundets arbete med jämställdhet,
• presentera det allmänna uppdragets ekonomiska redovisning
skild från förbundets övriga ekonomi. Den ekonomiska
redovisningen ska specificeras per verksamhetsområde om
inget annat anges. En jämförelse ska göras med två föregående
år per verksamhetsområde,
• redovisa hur medlen nyttjats inom varje verksamhetsområde,
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•
•

tillse att den ekonomiska redovisningen är styrkt av revisor
samt
tillse att en kopia av revisionsberättelsen bifogas återrappor‐
teringen av uppdraget.

1.1

Verksamhetsområde Övergripande information

Mål

•
•

Myndigheter erhåller efterfrågade objektiva yttranden inom ramen
för det allmänna uppdraget.
Allmänheten erhåller objektiv och lättillgänglig information om
jakt‐ och viltvårdsfrågor samt om viltforskning.

Uppdrag

Jägareförbundet ska enskilt och i samverkan med berörda
myndigheter tillhandahålla kompetens inom områdena jakt och
viltvård, tillhandahålla faktabaserad information om det jaktbara viltet
samt förmedla informa‐tion om viltforskning. När förbundet
informerar i dessa frågor, muntligt eller skriftligt (inklusive på
webbplats), ska det framgå att det sker inom ramen för det allmänna
uppdraget. Informationen ska vara objektiv.
Återrapportering

Jägareförbundet ska redovisa:
• hur många och vilka utlåtanden och yttranden som olika
myndighet‐er under året har efterfrågat,
• hur många utlåtanden och yttranden som har besvarats på
förbundsnivå,
• hur många besök som webbsidan ”Vilt och Vetande” haft under
året,
• tidsåtgång för den information till allmänheten, som skett inom
ram‐en för det allmänna uppdraget,
• hur förbundet arbetar för att garantera objektivitet i den
information och service som ges,
• vilken information som tagits fram och till vilka målgrupper samt
• hur förbundets projekt Natur och Jakt har bidragit till ökad
integra‐tion av invandrare.
1.2
Verksamhetsområde Information om praktisk jakt
och förvaltning av vilt
Mål

•

Kunskapen i praktisk jakt, viltvård och det jaktbara viltets
utveckling är god bland markägare, jakträttshavare och jägare.
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•
•
•
•
•
•
•

Myndigheter, markägare, jakträttshavare och jägare erhåller objektiv
information och god service i frågor som rör praktisk jakt, viltvård och
det jaktbara viltets utveckling.
Medverka till korrekt informationsspridning av myndighetsbeslut om
stora rovdjur.
Information av hög kvalitet tillhandahålls om praktisk jakt och vilt‐
vård vid skyddsjakt och andra skadeförebyggande åtgärder.
Jaktsäkerheten är hög.
Antalet skadeskjutningar är få.
All ammunition är blyfri så långt det är möjligt.
Den negativa påverkan på hälsa och miljö från användningen av
blyammunition är försumbar.
Uppdrag

Jägareförbundet ska tillhandahålla markägare, jakträttshavare och
jägare objektiv information om praktisk jakt och viltvård. När
främmande vilt‐arter förekommer, ska förbundet bistå med kunskap
genom information och utbildning. Villkor och kostnader för att delta
på kurser, temadagar och liknande som anordnas inom ramen för det
allmänna uppdraget ska vara desamma för samtliga deltagare.
Förbundet ska vidare bistå med råd och förslag till åtgärder för jakten,
viltvården samt i det praktiska gen‐omförandet av skyddsjakt och
andra skadeförebyggande åtgärder. Jägare‐förbundet ska inom sitt
verksamhetsområde spela en aktiv roll i sam‐hällets arbete med att
uppfylla miljökvalitetsmålet Ett rikt växt‐ och djur‐liv. Jägareförbundet
ska verka för att jaktsäkerheten är hög och att mini‐mera antalet
skadeskjutningar samt verka för att samtliga jakthundar är
grundutbildade och att det finns en god jaktetik vid all jakt med hund.
Förbundet ska även arbeta mot förekomst av illegal jakt. Förbundet
ska också, genom att delta i arbetet med att fasa ut bly, spela en aktiv
roll i samhällets arbete med att uppfylla miljökvalitetsmålet En giftfri
miljö. Arbetet bör ske dels genom att bidra till att blyfri ammunition
och mil‐jöåtgärder vid skjutbanor utvecklas, testas och används, dels
genom att informera jägarna om i vilka jaktsituationer det finns
lämplig blyfri am‐munition att tillgå och tillvägagångssätt för att
minimera den negativa påverkan från användningen av
blyammunition.
Återrapportering

•
•
•
•

Jägareförbundet ska redovisa:
hur många och vilka kurser, temadagar och liknande som förbundet
anordnat,
antalet deltagare vid dessa kurser och temadagar,
vilket utbildningsmaterial förbundet tillhandahållit,
tidsåtgång för rådgivning i praktisk jakt och förvaltningsfrågor,
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•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

tidsåtgång för arbete med upplysning till myndigheter, markägare
och jägare i markanvändnings‐ och miljöfrågor relaterade till
viltvård och jakt,
antalet avgivna yttranden till myndigheter i frågor om skyddsjakt,
var i landet skyddsjakt bedrivs i större omfattning samt vilka arter
som främst är föremål för jakten,
en kort analys av hur skadebilden har förändrats över tiden,
hur förbundet har arbetat med förvaltningsfrågor avseende
vildsvin,
vilket arbete som företagits vad avser främmande arter inom
ramen för detta uppdrag,
i vilken utsträckning förbundet har bistått förvaltande
myndigheter med samordning av jägare vid skyddsjakt efter stora
rovdjur och vilka informationsinsatser om myndighetsbeslut
avseende stora rovdjur som har genomförts under året,
hur förbundet har arbetat för att motverka illegal jakt,
hur förbundet har verkat för att informera om tillvaratagande av
kött från vildsvin och björn samt om vikten av trikinprovtagning
vid till‐varatagande av dessa djur,
hur förbundet har informerat om förvaltning av dov‐ och
kronhjorts‐stammarna,
hur förbundet har verkat för att minska antalet skadeskjutningar
ge‐nerellt samt specifikt på björn och varg samt
vilka åtgärder, såsom utbildningar och informationsinsatser, som
för‐bundet vidtagit i syfte att minska användandet av
blyammunition till förmån för blyfria alternativ samt
hur förbundet har arbetat för att minska den negativa
miljöpåverkan från användningen av blyammunition och för att
lämpliga miljöåtgär‐der vidtas vid skjutbanor inklusive hur
blykontaminerat avfall om‐händertas.

1.3

Verksamhetsområde Viltövervakning

Mål

• Kunskapen om det svenska jaktbara viltets tillstånd och utveckling
är god.
• Främmande viltarter uppmärksammas tidigt.
• En heltäckande avskjutningsstatistik finns för samtliga jaktbara
viltarter.
Uppdrag

Jägareförbundet ska följa de jaktbara viltstammarnas utveckling, doku‐
mentera och sammanställa data av hög kvalitet om vilttillgång och av‐
skjutningsstatistik samt informera om vikten av den enskilde jägarens
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bidrag till viltövervakning och provtagning av vilt. Utveckling och till‐
lämpning av metoder för datainsamling och avskjutningsstatistik ska
ske i samarbete med Naturvårdsverket.
Återrapportering

Jägareförbundet ska:
• redovisa avskjutningsstatistik årligen för allt jaktbart vilt, samt
uppge hur denna statistik har kvalitetssäkrats,
• ge förslag på hur lokal och regional övervakning av vildsvinsföre‐
komst kan ske,
• redovisa förbundets uppskattningar av vilttäthet för samtliga
jaktbara arter samt
• i korthet beskriva de jaktbara stammarnas utveckling.
1.4

Verksamhetsområde Älgförvaltning

Mål

•

En med avseende på ålder och kön väl sammansatt älgstam i
balans med betestillgången och rovdjursförekomsten har uppnåtts
genom att älgförvaltningsarbetet stöds och samordnas strategiskt
och ope‐rativt på lokal nivå.

Uppdrag

Jägareförbundet ska bidra till att uppsatta mål inom älgförvaltningen
nås genom att stödja älgförvaltningsgrupperna med uttolkning av
resultat från inventering av älgstammen samt genom att föreslå
lämpliga förvalt‐ningsstrategier. Vidare ska förbundet medverka till att
stärka kunskaps‐nivån i älgförvaltningen genom att bl.a. utbilda aktiva
inom älgskötsel‐områdena. Den årliga älgavskjutningen ska
sammanställas länsvis.
Återrapportering

Jägareförbundet ska redovisa:
• vilka åtgärder som förbundet vidtagit i fråga om att stödja
älgförvalt‐ningsgruppernas arbete på lokal nivå samt
• hur förbundet har arbetat i syfte att stärka den frivilliga
jaktsamverkan inom älgskötselområdena.
1.5

Verksamhetsområde Vilt och trafik

Mål

•

Minska lidandet för trafikskadat vilt genom att tillhandahålla
kompe‐tenta eftersöksekipage.
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Uppdrag

Jägareförbundet ska utbilda och tillhandahålla kompetenta jägare som
kan vara polisen och övriga myndigheter behjälpliga i arbetet med ef‐
tersök av trafikskadat vilt.
Återrapportering

Jägareförbundet ska redovisa:
• förbrukade medel för att tillhandahålla uppdaterade listor med
efter‐söksekipage för trafikskadat vilt,
• förbrukade medel för utbildning av eftersöksekipage samt
• hur förbundet har medverkat till en förbättrad organisation för ef‐
tersök av vilt som skadats av spårbunden trafik.
1.6

Verksamhetsområde Yrkesmässig jägarutbildning

Mål

• Kompetensen hos landets yrkesjägare är hög.
• Tillgången på utbildade yrkesjägare är i nivå med behovet.
• Utbildningen är objektiv och förmedlar därmed kunskap om jakten
och viltvården i landet utifrån olika perspektiv.
Uppdrag

Jägareförbundet ska ha ett övergripande ansvar för att driva och
utveckla den yrkesmässiga utbildningen på jaktens område. Förbundet
lägger vikt vid att kvinnliga och manliga studenter ska behandlas på
ett likvärdigt sätt. Förbundet ska vidare med lämpliga åtgärder verka
för att jägare bi‐behåller och utvecklar en god kunskap inom
områdena viltvård och jakt.
Återrapportering

Jägareförbundet ska redovisa:
• vilken utbildning som bedrivits under året (i korthet).

