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Verksamhetsplan för Jägareförbundet Södermanlands län 2012          1. 
 
Övergripande mål 
Skapa förutsättningar för goda och uthålliga jaktmöjligheter för jägare i Sörmland, vilket ska 
åstadkommas genom att verka för 
• Viltstammar som uthålligt ger rika jakttillfällen, men samtidigt är i balans  

        med andra samhällsintressen 
• Tillvarata jaktliga intressen med hänsyn till stora rovdjur 
• God jaktetik 
• Gott opinionsklimat i samhället för jakten 
• Största möjliga medlemsanslutning till Jägareförbundet och ökat deltagande av kvinnor och 

ungdomar 
• Tillvarata specialkunskaper och engagemang bland förtroendevalda 

         Arbetet ska genomföras i samverkan med kretsarna och SO samt i förekommande fall andra       
         organisationer.   
 
HANDLINGSPROGRAM 
Handlingsprogrammet anger mål och verksamhet för 2012. 
 
Viltförvaltning 
 
         Klövvilt 
• Medverka och bevaka att länets älggrupper kan erbjudas relevant utbildning 
• Samverka med LRF i viltförvaltningsfrågor 
• Stödja och utveckla viltförvaltningsområdena 
• Arbeta vidare för att alla jaktlag rapporterar sin avskjutning i Viltdata 
• Medverka till ökat samarbete i klövviltsförvaltningen 

 
          Annat vilt 
• Verka för införande av lodjursjakt i länet. 
• Öka intresset för gåsjakt 

 
Opinion - information 
• Vidareutveckla länsföreningens hemsida 
• Medverka i Svensk Jakt Nyheter 
• Delta i samverkansöverläggningar och konferenser 
• Förnya Sörmlandskortet och utse en kommitté. 

 
Medlem/organisation 
• Genomföra länsstämman 21 mars 2012 
• Arbeta för ökad kvinnlig representation i styrelser och kommittéer 
• Upprätta årskalender med fasta datum samordnade med SO-Mitt 
• Förtroendemannautbildning för nyvalda ledarmöter i kretsarna 
• Genomföra kretskonferens 
• Genomföra träffar med kretsstyrelserna 

 
Ungdomsverksamhet 
• Stimulera kretsarnas ungdomsaktiviteter 
• Stödja läger för ungdomar i länet 
• Stödja länsuttagningstävling för ungdomar enl. kretskampformen 
• Delta i sammankomst med länsansvariga i SO-Mitt 

 
                                                                                                                                                                  
 
 



Utbildningskommittén                                                                                                                     2. 
• Anordna sammankomst med Studiefrämjandet och kretsarnas utbildningsansvariga och verka för 

utbildningar i aktuella ämnen 
• Genomföra utbildningen Jägarandan för nyvalda ledamöter i kretsstyrelserna 
• Genomföra utbildning för valberedningsledamöter tillsammans med Studiefrämjandet 
• Anordna utbildning rapportering i viltdata.se 
• Delta i sammankomst med länsansvariga i SO-Mitt 
• Anordna temakvällar vid förfrågan från och i samverkan med kretsarna 

 
Hundkommittén 
•  Främja jakthundsarbetet i länet med stöd och support till kretsarnas hundansvariga 
•  Genomföra länsmästerskap för eftersöksekipage tillsammans med jaktvårdskrets. 
•  Delta med vinnande eftersöksekipage vid So-mästerskap 
•  Delta vid eventuell sammankomst för länsinstruktörer med SO-Mitt 
•  Bjuda in kretssamordnarna för trafikeftersök för uppdatering och utbyte av erfarenheter 
•  Löpande uppdatera adresslistan för trafikeftersökare 

 
Damkommittén 
• Delta i central sammankomst för kvinnokommittéer. 
• Genomföra Kronhjortsjakt, utbildningsjakt på räv samt andjakt 
• Skytteträff på Jaktmarkerna, Virå Bruk samt Flens JSK. 
• Medverka vid Tullgarnsutställningen 

 
Jaktskyttekommittén 
• Delta i eventuell sammankomst för skytteansvariga i SO-Mitt 
• Utse arrangerande jaktskytteklubb för länsmästerskapet i viltmål och utse skyttar till SM 
• Bredda jägarnas intresse för skytte och främja ungdomsskytte 

 
Jägarexamenskommittén 
• Arrangera provledarträff under våren 
• Möte för genomgång av länets verksamhet statistik mm 
• Besök och inspektion av provbanor och spontana besök vid provtillfällen 

 
Hemsidakommittén 
• Vidareutveckla länets hemsida och uppmuntra till ökad användning 
• Delta vid träff med SO-mitts webbansvariga 
• Fortsätta att erbjuda kretsarna att använda länsföreningens hemsida som alternativ till en egen 

 
Sörmlandskustens jaktråd 
• Delta i riksmötet och utse två ledamöter i riksrådet 
• Följa och driva utvecklingen av Sörmlands kustjaktfrågor. 
• Verka för bättre möjligheter att skyddsjaga säl. 
• Ingå i nätverket mellan SVA och kustlänen för övervakning av sjukdomar och miljöfrågor. 
• Upprätthålla beredskapen för eftersök och avlivning av oljeskadad fågel 
• Fortsätta minkkampanjen och kartlägga behovet av säljaktsutbildning 

 
Rovdjurskommittén 
• Åretruntrapportering av iakttagelser av rovdjur till Länsstyrelsen och informera allmänheten om 

vikten av att rapportera observationer av rovvilt 
• Delta i sammankomst med SO-Mitt 
• Delta i genomförandet av loinventering jan-feb-12 ifall snöförhållandena erbjuder detta 

 
Viltövervakningskommittén 
• Arbeta med rapporteringar, användandet av rapporteringssystem för observationer och 

avskjutningar samt analys och uppföljning av resultaten 
• Verka för ökad användning av och rapportering i viltdata 
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