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nyhetsbrev om proJektet Jakt för alla – tillgänglighet

2011 startade Jägareförbundet projektet Jakt för alla – tillgänglighet. En ny treårig projektperiod 
startade 2014. För att hålla alla sponsorer och samarbetspartners uppdaterade om vad som 
händer inom projektet så kommer vi att skicka ut ett nyhetsbrev ett par gånger om året.

Rikard Södergren/Projektledare

tillgänglighet 
på Jaktskyttebanor

Med start under hösten 2014 kommer Jägare-
förbundet börja certifiera de jaktskyttebanor 
som har bra tillgänglighet. Målet är att det 
ska finnas minst en tillgänglig skjutbana i 
varje län. 

Bra tillgänglighet beskrivs med att man kan 
delta även om man behöver gånghjälpmedel, 
rullator eller rullstol. 
Certifieringen är en fortsättning på svaren från 
den utskickade enkäten till jaktskyttebanorna 
om deras tillgänglighet som startade 2012. Cer-
tifierade jaktskyttebanor kommer att redovisas 
på Jägareförbundets hemsida.
Certifierade jaktskyttebanor ska vara medlem 
i Jägareförbundet. Jaktskyttebanor som ingår 
är banor för att övningsskjuta för jägarexamen. 
Finns paviljong ska den också vara tillgänglig.

Vad är då kraven för bra tillgänglighet?
• Markerade handikapps P-platser ska vara 
minst 3,6 meter bred och 5 meter lång. Ytan 
på parkeringen ska vara hårdgjord. Stenmjöl 
eller asfalt är bra underlag. Används stenmjöl 
(0-4 mm) får man en hårdare yta om man strör 
vägsalt och vattnar innan vältning.
• Bredden på gångvägar ska vara mellan 1,6–1,8 
meter. Är bredden 1,6 meter kan en rullstol och 
gående mötas. Lutningar bör inte vara mer än 
1:40�1:50, kortare sträckor kan det accepteras 
1:20. Sidlutningen får inte vara större än vad 

fodras för vattenavrinningen. Ytan på gångvä-
gar ska vara hårdgjord. Stenmjöl eller asfalt är 
bra underlag.
• Ramper till ingångar till paviljong eller andra 
byggnader får höja max 8 cm/m. Rampen bör 
vara cirka 1 meter bred och ha en halkfri yta. 
Dörrar i alla byggnader bör vara 90 centimeter 
breda. Något smalare dörrar kan accepteras, 
men inte så smal som 60 centimeter. Trösklar 
får vara högst 5 centimeter.
• På hagelbanor ska det finnas hårdgjorda gån-
gar, 0,8-1,2 meter, fram till plattor. Gångar och 
skjutplattor ska ha samma höjd.
• På kulbanor ska skjutöppningen i skjutkuren 
vara max 80 centimeter från golv till nederkant 
på skjutöppningen. Bordet vid skjutplatsen 
ska ha olika nivåer för sittande och stående. 
Skjutkuren ska ha ett minsta inre mått på 2,25 
kvadratmeter eller en fyrkant 1,5–1,5 meter.
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natur- och Jaktarrangemang

Under våren gjordes en broschyr om projektet Jakt för 
alla och vilka arrangemang som stod till buds under jakt-
säsongen. Projektet kunde erbjuda nio jakt- och natur-
arrangemang runt om i landet. 

Nytt för året är att Bogesund jaktgård bjuder in 
funktionsnedsatta jägare att komma med på alla 
jakter som anordnas! 

Nytt för år var också björnjakt i Ockelbo och klövviltsjakt 
i Askersund. Björnjakten i slutet av augusti (26-28/8) hann 
dock inte bli av då de tilldelade björnarna snabbt blev 
skjutna. De jägare som anmält sig och skulle ut i björn-
markerna får nu vänta till nästa år. Jaktdagarna var tänkt 
både som jakt och utbildning. 

Hela programmet finns på Jägareförbundets hemsida 
under Jakt/Jakt för alla/Tillgänglighet. Programmet finns 
också att ladda ner som pdf på http://jagareforbundet.se/
jakten/jakt-for-alla/tillganglighet/jaktarrangemang/

Utgångspunkten är att den person som blivit funktionsnedatt 
av olycka, sjukdom eller är funktionsnedsatt sedan födsel 

 så långt som möjligt också kan delta i praktisk jakt.

Jakt- och naturarrangemang 2014

Naturupplevelser
Spänning

Kamratskap

JAKT FÖR ALLA
TILLGÄNGLIGHET

DiskrimineranDe lagstiftning

Diskriminerande lagstiftning var en fråga som lyftes stort inför valet. 
Under till exempel Almedalsveckan på Gotland var problemen med 
lagstiftningen för funktionsnedsatta jägare med när Jägareförbun-
det samlade politiker till valdebatt. Alla partier var överens om att 
lagstiftningen skulle skrivas om. Jägareförbundets ordförande Björn 
Sprängare summerade debatten med att ”det borde vara en enkel 
fråga att lösa, det berör få personer!”.

I Jägareförbundets valkompass som låg ute på hemsidan veckorna 
innan valet var en av rubrikerna man skulle ta ställning till: ”Lagen 
om terrängkörning i naturen ska ändras för att göra det lättare för 
funktionsnedsatta att jaga”. Tidningen Svensk Jakt ställde också åtta 
aktuella jägarfrågor till partiledarna, och där var frågan om funktionsnedsatta jägare med. Svaren 
var varierande från partierna, men det märktes en stor okunskap i frågan.

Vi hade inför valet också tagit fram en debattartikel med rubriken ”Varför får diskrimeringen av 
funktionsnedsatta jägare fortsätta?” Den blev införd i ett tiotal tidningar, bland annat Västerviks tid-
ning, MittNorrland och Sundsvalls tidning. Läs hela debattartikeln på nästa sida.
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Vi anser att alla människor ska ha rätt att vistas 
och utöva sina intressen i naturen utan att byrå-
kratiska hinder läggs i vägen. 

Tyvärr är det inte fallet för de cirka 200 jägare 
som på grund av funktionsnedsättning är bero-
ende av sin fyrhjuling för att kunna utöva sin 
jakt. Idag fungerar inte det och det behövs en än-
dring. En fråga som måste tas av nästa regering.

Idag måste en jägare som behöver ha ett motor-
drivet hjälpmedel för att ta sig ut i skogen söka 
dispens från terrängkörningslagen. Undantaget 
söker man för att få köra i terräng på barmark. 
Länsstyrelserna är de myndigheter som ska han-
tera dispenserna. 

I praktiken innebär det att det är 22 
myndigheter som hanterar dispenserna 
på olika sätt. 

Bor man i de fem nordligaste länen får man 
dispensen bara på sin jaktmark. I många av de 
andra länen får man dispensen för hela länet.  

Att dispenserna gäller geografiska om-
råden innebär att jägare med funktions-
nedsättning begränsas att delta i en 
jaktlig gemenskap. 

Tiden för att få ett svar på en dispensansökan 
kan variera mellan en vecka och en månad. Att 
vara tvungen att tacka nej till en jaktinbjudan för 
att man inte har dispens på den marken är dis-
kriminerande. Man kan jämföra med parkerings-
tillstånd för personer med nedsatt rörelseförmå-
ga. De gäller i hela landet. Varför kan inte det 
samma gälla för jägarnas fyrhjulingar?

Räcker det då med denna dispens, för att 
köra i terräng och jaga? Nej, det måste 
också sökas flera andra undantag. För att 
få jaga vissa viltarter från motordrivna 
gånghjälpmedel måste man söka dispens 
från EU:s art- och faunadirektiv. 

När det gäller alla vilda fåglar, skogshare, bäver, 
och flera andra arter behandlas dessa av läns-
styrelsen. Vill man jaga stora rovdjur som björn, 
lo, varg, ska dispensen antingen skickas till 
Naturvårdsverket eller länsstyrelsen beroende i 
vilket län och vilt man ska jaga. Därtill behand-
las undantagen olika beroende på vilket län det 
gäller. Och alla dessa undantag gäller bara i tre 
till fem år.

Regeringen undertecknade 2007 en FN-konven-
tion, nr 26 Konvention om rättigheter för per-
soner med funktionsnedsättning. Konventionen 
trädde i kraft jan 2009. Där kan man läsa föl-
jande: ”Konventionsstaterna åtar sig att säker- 
ställa och främja fullt förverkligande av alla  
mänskliga rättigheter och grundläggande friheter 
för alla personer med funktionsnedsättning utan 
diskriminering av något slag på grund av funk-
tionsnedsättning.”

Hittills har det inte hänt något. Det är 
dags att myndigheter och politiker stop-
par denna diskriminering! Allt som krävs 
är en ändring i terrängkörningslagen och 
ett undantag från EU-direktiven.

Rasmus Isaksson, 
förbundsordförande DHR

Lise Lidbäck, 
förbundsordförande Neuroförbundet

Debatt:
varför får Diskrimineringen  av Jägare meD funktioneDsättning fortsätta?
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harJakt i norrbotten

Med ett för dagen perfekt jaktväder, nollgradigt 
och en annalkande sol, anlände en efter en av 
deltagarna till Jägareförbundet Norrbottens tredje 
arrangemang under titeln ”Jakt för Alla”. Platsen 
var Sveaskogs representationsmark Tjuvbäcken i 
Kalix kommun. 

På programmet stod harjakt med drivande hund 
och dagen till ära hade både Norrbottens Stövar-
klubb och länets Beagleklubb mött upp för att om 
möjligt servera deltagarna klingade drev och upp-
levelser utöver det vanliga. Både klassiska har-
hundar och en riktig rävpiska i form av en finsk 
stövare ägd av Anders Morin från Kalix skulle visa 
sig leva upp till alla högt ställda förväntningar.

Med för tredje året i rad var Mattias Bohm från 
Umeå. "Det känns riktigt spännande och jag hop-
pas verkligen att vi får skjuta något vilt idag", var 
Mattias inledningsfras vid morgonsamlingen och 
kaffet regisserat  av Naturbruksgymnasiet i Kalix.
Mattias som sedan tidiga år är i behov av rullstol 
för att ta sig fram var precis som vid andra jakter 
i händelsernas cetrum när dreven drog i gång. 
Denna gång fick hans jaktkamrat Patrik Valfrids-
son, till vardags student på Luleå Tekniska Uni-
versitet, chansen och tog den och kunde notera 
sitt första vilt i form av en fin skogshare. En 

timme senare sköt han sitt livs andra skogshare (!)
"Det här var riktig höjdare, jag tog Jägarexamen i 
våras och detta var första gången jag var med på 
småviltsjakt", utbrast Patrik.

Då jakten avbröts kunde deltagarna räkna in fyra 
olika harar på fötter och ett rävdrev som slutade i 
ett stengryt. Det var extra kul att fler målgrupper 
än rörelsenedsatta var med på denna jakt, tyckte 
Mattias Bohm som avsåg de nya jägare och kvinn-
liga jägare som var med på jakten. 

Jägareförbundet Norrbotten vill rikta ett stort 
tack till Sveaskog, Studiefrämjandet Norrbotten, 
Jägareförbundet Kalix, Kalix Naturbruksgymna-
sium, Norrbottens Stövarklubb samt Norrbottens 
Beagleklubb som gjorde arrangemanget möjligt.

Roger Lundqvist 

kontakt

Har du frågor eller synpunkter om Jakt för alla 
– Tillgänglighet kan du maila till rikard.soder-
gren@swipnet.se eller ringa 070-322 85 25.

Mattias Bohm från Umeå (i rullstol) var med för tredje 
året i rad och agerade även  jaktledare för ett delområde. 
Foto: Lars-Henrik Andersson


