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Verksamhetsplan 2019 
Syftet med en denna verksamhetsplan är att synliggöra Jägareförbundet Kronobergs mål och 
aktiviteter. Planen är framtagen av styrelsen.  
 
Jägareförbundet Kronoberg är en lokal organisation som är associerad till Svenska 
Jägareförbundet (SvJF). Förbundet är till för medlemmarna vilket innebär att vi måste vara 
synliga fysiskt och bedriva en effektiv information/kommunikation med  medlemmarna.  
 
Verksamheten ska byggas underifrån och vi ska lyfta fram goda exempel och vara lyhörda 
gentemot medlemmarna.  

Jägareförbundet Kronoberg består av dels enskilda medlemmar, dels inom 
verksamhetsområdet förekommande lokala jaktvårdsorganisationer och andra 
organisationer enligt § 7, som genom föreningen är anslutna till Jägareförbundet.  
 
Sitt mål vill Jägareförbundet Kronoberg, i samverkan med Jägareförbundet nationellt och 
regionalt samt med hänsynstagande till jordbrukets, skogsbrukets och övriga allmänna 
intressen, uppnå genom 
  
att verka för goda tillfällen till jakt,  
 
att arbeta för artrika och livskraftiga viltstammar,  
 
att uppmärksamt följa viltstammarnas och jaktens utveckling och hos myndigheter och 
Jägareförbundet begära de åtgärder som är befogade,  
 
att verka för utbildning i viltvård och jakt,  
 
att öka kännedomen om föreskrifter på viltvårdens och jaktens områden,  
 
att arbeta för ökad förståelse för människans ansvar för naturen,  
 
att sträva efter att en tillfredsställande jämvikt upprätthålls inom och mellan viltstammarna.  
 
Vi är partipolitiskt obundna. Verksamhetens kvalitet främjas av hög integritet och en 
demokratisk organisation som ska vila på ett stort mått av förankring och transparens.  

Förtroendevalda och medlemmar är organisationens mest värdefulla kapital.  

  



 
 

Uppdraget 
Jägareförbundet Kronoberg övergripande uppdrag är att utifrån medlemmarnas vilja och 
behov tillvarata deras intressen för jakt och viltförvaltning. Detta ska förverkligas genom att:  

• Kommunicera med medlemmarna och driva deras frågor  
• Verka för att Jägareförbundet Kronobergs frågor får genomslag nationellt  

 
Mål 

I Jägareförbundet Kronoberg ska särskilt fokus under 2019 ägnas medlem- och 
medlemsnytta. 
 
Utöver detta fortsätter arbetet med att positionera och bevaka frågor avseende 
viltövervakning, kommunikation med omvärlden och viltförvaltningen. 
 
Aktiviteter/åtgärder utöver de som framgår av aktivitetsplanen kommuniceras löpande. 

 

 

 

 

 

  



 
 

Aktivitetsplan 2019 

Jägarexamen 

Provledarträff med alla provledare. Våren.  
 
Banbesiktning 2 banor (ombesiktning) 
 
Uppföljningsbesök vid alla provbanorna (6 st) 
 
Kontaktmannaträff. Provbanornas kontaktpersoner och 
representant för banornas ägare. December. 
 
Hund 
Grundlydnadskurs start april 
Mentaltester vecka 18 
Grundlydnadskurs start tidig höst 
 

NVR – Hund 
Kurser för eftersöksekipage till trafik- och jaktändamål 

Skytte 
Jaktstigs/skyttemöte jan/feb 
Bättre jaktskott 1 och 2 
Jaktledarutbildning 
Skjutinstruktörsutbildning Kalmar steg 1 och 2 
Ev Elmia Game Fair 
Instruktörsutbildning Asa 
Ev skytteseminarie 
 

Ungdomsverksamhet 

Ungdomsverksamheten nationellt står inför ett spännande 2019. Projektet Unga Jägare är under 
uppstart och ska få fler barn och unga att fatta tycke för vår natur, vårt vilt och vår jakt. Ett mycket 
spännande projekt där fler kommer att bli engagerade i ungdomsverksamheten. Projektet bygger på 
ett s.k. intressebaserat nätverk där de unga som är med faktiskt får bestämma vad som ska göras och 
vad som händer. Nätverket har inga geografiska gränser utan detta är ett projekt där alla kan 
samarbeta med varandra över krets- och länsgränser.  



 
Under försommaren kommer ett ungdomsläger att äga rum likt tidigare år. Detta brukar vara mycket 
uppskattat bland de många deltagande. Håll ögon och öron öppna då platserna brukar vara 
eftertraktade! 

Vidare kommer det att arrangeras ungdomsjakter, föreläsningar och skyttedagar i kretsar och på 
länsnivå.  

I många kretsar finns en väl fungerande ungdomsverksamhet som vi hoppas blir än bättre med hjälp 
av projektet Unga Jägare. 

Vi ser fram mot ett händelserikt 2019 I Kronobergs län! 

Ungdomsansvariga Kronoberg 

Medlem och marknad 

Mål för 2019 

Att vi har 5 000 betalande medlemmar den 31/12-19 i Jägareförbundet Kronoberg och en 
marknadsandel på 64 % av antalet jaktkortslösare i länet. 

Medverka på mässor samt stötta kretsarna på lokala mässor och evenemang. 

Kommunikation 

Kommunikation ska vara ett verktyg för att nå länsföreningens mål och uppdrag. Kommunikationen 
ska bidra till att öka ambassadörskapet för jakten. Kommunikationen ska vara planerad med 
genomtänkta effektmål – relevanta budskap ska förmedlas till rätt målgrupp och i rätt kanaler. Fokus 
under 2019 ska vara sociala medier  och målet är att dels utveckla vår närvaro i sociala medier och 
som mätbart mål är att öka antalet följare och interaktioner. 

 

Jaktvårdskretsarna i Kronobergs län 

Växjö Södra 

Växjö Södra jaktvårdskrets verkar för medlemmarnas bästa. Vi anpassar våra aktiviteter efter 
medlemmarnas önskemål och idéer. Vi eftersträvar att bjuda in Jägarskolan till minst en aktivitet 
under året. Kretsen är öppna för att medverka vid aktiviteter som uppkommer under 
verksamhetsåret. Vi har tidigare samarbetat med Ryssby gymnasiet vid några aktiviteter och ser 
positivt på detta samarbete. 

Aktiviteter/handlingsplan 
• Stövarjakten till förmån för barncancerfonden 
• Årsmöte 



 
• Rinkaby gård. ”Vår på vår gård” i april. 
• Älgmöte 

Novembermöte som vi försöker skapa en tradition att ha ihop med en annan Jaktvårdskrets för att 
försöka öka sammanhållningen. Till mötet bjuds någon intressant föreläsare in för att fånga 
medlemmarnas intresse. 

Uppföljning 
Kretsen eftersträvar ett intressant Novembermöte för våra medlemmar där vi har målsättningen att 
locka ca 40-50st medlemmar. 

Vi ser även att medlemmarna aktivt bidrar och gärna kommer med synpunkter och idéer för vår 
verksamhet. 

Älmhults Jaktvårdskrets 
Älmhults Jaktvårdskrets har planerat att anordna: 

• Kurs i rävlock. Prio 3. 
• Viltundersökare, viltkasserare, utbildning för att ha tillgång i kretsen. Prio 2. 
• Utbildning för  rapportörer till Viltdata fullt ut. Prio 1. 
• Representation ska ske vid, för oss,  lämpliga inbjudningar.  
• Årsmöte med inbjuden föreläsare planeras på dec.mötet. 

Lessebo Jaktvårdskrets 
Lessebokretsen planerar att hålla utbildning för viltundersökare, någon form av kulskytteövning, ev 
vård i det vilda samt höstföreläsning ihop med Växjö Södra Jaktvårdskrets. 

Alvesta Jaktvårdskrets 

Inledning 
Representera jaktintresset i kontakten med det omgivande samhället och med andra organisationer 
och dess kontakter ta tillvara jaktens intressen. Vi ska aktivt arbeta med medlemsnytta och 
medlemsvärvning. 
I samverkan med de andra kretsarna och med länsorganisationen stödja delegaterna i 
älgförvaltningsgrupperna.  

Aktiviteter/handlingsplan  

• Genomföra viltövervakningen 
• Stödja viltövervakningen med en temakväll där alla större älgskötselområden är närvarande. 
• Delta på minst 2 olika lokala aktiviteter tex marknad  
• Bistå när länsföreningen anordnar aktiviteter i samhället 
• Stödja eftersöksorganisationen genom  
• Bedriva medlemsvärvning 
• Styrelsen ska aktivt värva minst10st nya medlemmar 2019 
• Bedriva aktiv ungdomsverksamhet 
• Stödja jägarexamenskurser 



 
• Anordna ungdomsjakt med minst 15 deltagande ungdomar 
• Stödja skytteverksamhet 
• Genomföra en skyttedag våren 2019 

 
Växjö Norra Jaktvårdskrets 

• Styckningskurs planeras till första kvartalet 2018. 
• Harjakt för ungdomar/nybörjare. 
• Deltagande i samband med Asa Herrgårds Jaktmässa 3-4 aug. 
• Spårkurs för eftersök. 

 
Markaryds Jaktvårdskrets 

Jägareförbundet Markaryds jaktvårdskrets verksamhetsplan har som mål att öka intresset och 
engagemanget hos befintliga medlemar i kretsen samt värva efter bästa förmågan nya medlemar till 
kretsen. Detta arbete börjades 2017 och finanserades mestadels genom privat sponsring. För att 
etablera vissa aktiviteter som ”standard” finns en basisutbud vilket blir utbyggt med växlande 
aktiviteter.  

Följande aktiviteter är preliminärt planerade för 2019: 

1. Deltagande Markaryds vårmarknad 
2. Lerduveskytte 
3. Föreläsning om tillvaratagande av vilt  
4. Workshop om Jaktfilm/Fila sin egen jakt (Förfrågan till Rasmus Liljeblad är ställd, vänta på 

återkoppling) 
5. Deltagande vid Stövarens dag  

 
 
Tingsryds Jaktvårdskrets 
De övergripande målen för Tingsryds Jaktvårdskrets för år 2019 är att fortsätta det arbete vi 
satte igång i början av 2018. Vi har sakta men säkert fått igång verksamheten och planen är 
att fortsätta på den inslagna väg som vi i styrelsen har stakat ut. Den inbegriper ett fortsatt 
arbete med juvelen i vår krona, nämligen ungdomsjakten ute i Gäddeviksås. Vi har till dags 
dato genomfört två jakter och resultatet har varit lysande minst sagt. Vår plan är att finslipa 
organisationen på ett sätt som gör det lättare att nå ut med vår verksamhet till övriga 
Kronoberg och Blekinge län, men även rent organisatoriska förbättringar om det behövs. 

Något som behöver arbetas med är hur vi på bästa sätt når ut till medlemmar och jägare i 
kretsen. Det har känts något svårarbetat, men planen är att försöka utveckla 
kommunikationssätt som underlättar just detta. Vi ska verka för ett öppet och välkomnande 
förhållningssätt och fungera som ett bollplank och stöd för kretsens jägare.  

Övrigt i planeringen ligger olika event som vi planerar att genomföra eller att delta i. 

Ett är Tingsryds Marknad, men vi planerar även en dag ute i Gäddeviksås som vi kommer att 
kalla för Jaktens Dag. Där är tanken att ordna lite olika aktiviteter som t.ex. luftgevärsskytte, 



 
hunduppvisningar samt andra jaktrelaterade aktiviteter och även marknadsföra 
ungdomsjakten. Vi passar även på att jobba med att rekrytera ev. nya medlemmar. 

Ett ökat samarbete med övriga kretsar i Kronoberg ligger även det på agendan för 2019. Vi 
känner att vi med all säkerhet kan dra stor nytta av att samarbeta med varandra och ev. 
genomföra gemensamma projekt .  

Det är detta som vi tror att vi kan genomföra 2019. Vi begränsas naturligtvis av våra 
möjligheter till att få tid till att få ihop det hela. Men bättre att ha realistiska mål och att 
försöka uppnå dem, istället för att det varken blir hackat eller malet. 

Vi kommer att försöka ha ett styrelsemöte i månaden där vi följer upp och arbetar 
på/utvärderar våra projekt och arbetssätt. Vad gjorde vi bra, vad kan vi förbättra? Genom att 
ha ett sådant förhållningsätt så tror vi att vi utvecklar vår verksamhet och gör den till den väl 
fungerande organisation vi önskar och tror på. 

 

Ljungby Östra Jaktvårdskrets 

Ägga skjutning tillsammans med Ljungby Västra   Påsk 

Jaktstig 22 long tillsammans med Ljungby Jaktskytteklubb Maj månad 

Kurs på Ryssby Gymnasiet  Hjälpa ungdomsledarna med 22 skytte och trapp skytte 

Jaktstig Tillsammans med Ljungby Västra  Augusti 

Deltaga i Mässan på Jaktia Lagan   September mån troligen 

  



 
 

Uppvidinge Jaktvårdskrets 
 

Jan Rävlockskurs.Eso 
  
Feb Årsmöte Borgen Lenhovda. Ev. tillsammans med Lessebo 
  
Mars Kurs i fällfångst. Studie jakten på framtiden. 
  
April Föreläsning om klövvilt. Samordning med angränsande krets. 
  
Aug Olsmässan Åseda. Medlemsrekrytering. 
  
Sep Inför älgjakten. Uppföljning ÄSO. 
  
Okt Ungdomsjakt i samverkan med Tingsryd. 
  
Nov Utbildningsjakt. Inriktning ungdomar, nyexade. Jägarexamenselever. 
  

Dec 
Tema:Viltköttet är bara ett resultat av alla insatser som svenska jägare gör för miljön, 
människan och samhället. 

  
  
Jägarexamen enligt särskild plan. 

 

Ljungby Västra Jaktvårdskrets 
 
 Detta är de aktiviteter som finns beslutade för året: 
  
- Årsmöte den 12 februari i Torpa församlingshem  
- Äggskjutning under påskhelgen, vilket innebär sportingstig hagel.  
- Jaktstig hagel under sommaren  
- Kretsmästerskap kulskytte på älgbanan under september  
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