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Verksamhetsplan för 

jakthundsverksamheten i Svenska 

Jägareförbundet år 2023 - 2024 

Inledning 

Inom jägareförbundet har vi idag en hundverksamhet som har en tydlig nationell ledning och 

struktur. Svenska Jägareförbundets hundverksamhet genomsyras av öppenhet med 

regionansvariga som ansvarar för sin verksamhet utifrån uppsatta mål i respektive region.  

En kommunikationsplan är framtagen och ska vara grunden för att information och 

delaktighet ska genomsyra verksamheten, planen ligger i slutet av verksamhetsplanen.  

Svenska Jägareförbundet ska fortsatt kraftfullt verka för att behålla vår svenska tradition 

med löshundsjakt och för att en god etik vid jakt med hund följs. 

Dessutom ställer vår omvärld nya och hårdare krav på verksamheten. Utifrån detta har 

nationella hundgruppen konkretiserat arbetet med hundverksamheten genom en 

verksamhetsplan.   

Verksamhet 

Strategiska mål 2023 och 2024 

✓ Att bevara och främja jakt med lös hund är den strategiskt viktigaste frågan för 

Svenska Jägareförbundets hundverksamhet och att de traditionella jaktformer som 

innefattar hund fortsatt ska vara tillåtna.  

✓ Att Förbundets syn på jaktetik får genomslag och påverkan på opinionen.  

✓ Att hundverksamheten i Jägareförbundet ska ha tydliga och väl kända rutiner när det 

gäller organisation, ekonomi, administration och registerhållning.  

✓ Engagemanget i SKK jakthundskommitté stärks och ger utrymme till god påverkan för 

framtida prov. Anlagstest och jakter med hund.  

✓ Att brett inom jägarkåren höja eftersöksverksamhetens effektivitet genom att 

ständigt identifiera och utveckla de delar av eftersöksområdet som bedöms ge högst 

effekt.  

✓ Att Förbundsstyrelsens uppdrag vad gäller 2012 års hundutredning implementeras i 

Svenska Jägareförbundets hundverksamhet.  
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Övergripande mål 2023 och 2024 

✓ Nationella hundgruppen ska etablera goda kontakter med SKK och dess 

jakthundsklubbar.  

✓ Att Vi har kartlagt medlemmarnas behov av jakthundsutbildning samt föreslagit en 

effektiv organisation för att tillgodose behovet.  

✓ Att Jägareförbundets policy för relation människa-hund implementeras fullt ut i vår 

hundorganisation.  

✓ Svenska Jägareförbundets hundwebb via hemsidan utvecklas till en bra 

informationskälla för vår hund verksamhet.  

✓ Att Svenska Jägareförbundet har en ändamålsenlig och efterfrågad hund-verksamhet. 

 

Aktiviteter 

1. Att utreda förutsättningarna för en egen utbildning då det gäller lydnadsdressyr 

enligt motion 19 från årsstämman 2022 i Kalmar. 

2. Att arbetsgruppen för SM i eftersök under 2023 arbetar fram ett koncept för 

genomförande av SM på Öster Malma år 2024. 

3. Verka för att fler länsföreningar och kretsar genomför mästerskap i eftersök. Vid 

behov stötta genomförande av regionmästerskap i eftersök. 

4. Nationellt hundansvarig och förbundsstyrelsens hundansvarige är alltid adjungerade 

vid SKK jakthundskommitténs möten och därmed får förbundet stort inflytande i 

jakthundsfrågor. 

5. Att arbeta för att anlagstest för björn i björnhägn stambokförs av SKK i samarbete 

med SJF.  

6. Varje region upprättar en verksamhetsplan hund som utgår från den nationella 

planen.  

7. Att en ny genomarbetad ansökan lämnas in till Institutet för språk och folkminnen 

om att löshundsjakten ska klassas som ett internationellt immateriellt kulturarv enligt 

Unesco. 

8. Att förbundet upparbetar ett samarbete med våra nordiska grannländer i frågan att 

bevara och främja löshundsjakten och få den till ett immateriellt och internationellt 

kulturarv enligt Unesco.  

9. Att SJF och SKK:s jakthundskommitté tillsammans arrangerar en tvådagarskonferens 

på Öster Malma.  

10. Att länsansvariga förtroendevalda inom hund kallas till en dags träff på Öster Malma.  

11. Nationella hundgruppens regionansvariga arrangerar minst ett fysiskt möte på region 

med hundansvariga i länen.  

12. Genomföra instruktörsutbildning för eftersök efter behov. 

13. Kommunicera och marknadsföra Svenska Jägareförbundets eftersöksutbildningar till 

jägare. 
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14. Genomföra träffar för Trafikeftersöksutbildning Stora Rovdjur i samtliga 3 regioner 

samt ett tillfälle med björnspårning i Tackåsen. 

 

Aktivitets-

nummer 
När Vem ansvarar Vem stödjer 

 1  Under 2023  Nationellt hundansvarig Nationella 

hundgruppen 

 2 2023 till genomförande 

2024  

Hundansvarig vid region Mitt 

och nationell 

eftersökssamordnare 

Nationella 

hundgruppen 

3 2023-2024 Regionalt hundansvariga och 

länsansvariga 

jaktvårdskonsulenter 

Nationella 

hundgruppen 

 4 Obligatorisk närvaro vid 

alla möten 

Nationellt hundansvarig och 

förbundsstyrelsens 

hundansvarige 

Nationella 

hundgruppen 

 5  2023-2024  Nationellt hundansvarig Testanläggningarna 

Almunge och 

Junsele 

6 Dec 2022 - Jan 2023 Regionalt hundansvariga Nationellt 

hundansvarig 

7 Klart mars 2023 Peter Ledin, Rebecca Krig 

Lundholm, Björn Sundgren. 

Förbundsstyrelsen 

8 Januari - Mars 2023 Nationellt hundansvarig tar 

in letter of intent från de 

nordiska kennelklubbarna 

och de nordiska 

Jägareförbunden. Kontakt 

med Magnus Jenssen SKK 

samt Svenska 

Jägareförbundets Johan 

Svalby i Bryssel. 

Förbundsstyrelsen 

9 Mars 2023 på Öster Nationellt hundansvarig med Riksjaktvårds-
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Malma hundansvarig i 

förbundsstyrelsen samt 

sekreterare och ordförande i 

jakthundskommittén. 

konsulent Daniel 

Ligné. 

 

10 Mars 2023 på Öster 

Malma 

Regionalt hundansvariga i 

respektive region och 

nationellt hundansvarig samt 

förbundsstyrelsens 

hundansvarige. 

Riksjaktvårds-

konsulent Daniel 

Ligné. 

11 Under 2023 och 2024, 

tidpunkter bestäms i 

respektive region. 

Regionalt hundansvariga i 

respektive region. 

Nationellt 

hundansvarig 

12 Mars till juni 2023 och 

2024 

Regionalt eftersöksansvariga 

och regionalt hundansvariga. 

Nationell 

eftersökssamordnar

e 

13 Januari till mars 2023 

och 2024 

Nationell 

eftersökssamordnare 

Kommunikations- 

avdelningen 

14 Maj till augusti 2023 

och 2024 

Nationell 

eftersökssamordnare och 

regionalt eftersöksansvariga 

 

 

Verksamhet 

Jakt med lös hund 

Ett samarbete med jägarorganisationerna och hundorganisationerna har påbörjats i Norden. 

Det ska ske tillsammans med SKK:s jakthundskommitté för att tillsammans bevara och främja 

jakt med lös hund i Norden. Arbete att göra löshundsjakten till ett kulturarv i Sverige är klart 

och idag jobbas det för att också få den till ett immateriellt och internationellt kulturarv enlig 

Unesco. 

Hundutbildning 

Grunddressyr 

Svenska Jägareförbundet har sedan -90 talet utbildat jakthundar grunddressyr genom en 

enhetlig nationell grundlydnadsutbildning under namnet ”de fyra lätta stegen”. 

Organisationen har fungerat bra i delar av landet dock inte i norr. Problemet i norr har varit 
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endast en egen steg 4 instruktör och för hårda regler för att utbilda nya instruktörer. Det har 

bland annat inneburit allt för höga kostnader. Det är därför beslutat att regionalisera 

utbildningen av våra hundinstruktörer. Lydnadsutbildningen syftar till att ge föraren en 

grundläggande god relation och kommunikation med sin hund. Från denna grund byggs 

sedan fortsatt träning och utbildning, utifrån vad den enskilda jakt- eller eftersökshunden 

ska användas till.  

Eftersök 

Svenska Jägareförbundet har 8 eftersöksutbildningar som som kompletterar varandra och 

riktar sig till allt från nybörjare till erfarna eftersöksjägare. Vissa eftersöksutbildningar riktar 

sig till en speciell målgrupp och har specifika krav för deltagande. Förbundets 8 

eftersöksutbildningar är: 

Eftersöksutbildning - Teori 

Eftersöksutbildning - Praktik 

Fortsättningskurs Eftersök 

Viltspårkurs 

Instruktörsutbildning Eftersök 

Eftersöksutbildning - Trafik 

Specialsituationer Eftersök 

Trafikeftersök Stora Rovdjur 

 

Övriga utbildningar 

Hundförarutbildning 

Vi ska ta fram en Hundförarutbildning som vänder sig till hundförare, jaktledare och andra 

intresserade jägare. Idéutkast finns. Utbildningens mål är: 

• Öka kunskapen hos hundförare, jaktledare m fl om hur hunden påverkar viltet – 

under och efter jakt 

• Öka kunskap om och höja etiken vid jakt med hund 

• Öka kunskapen om hunden i lagstiftningen 

Mentaltest 

Tidigare har förbundet endast använt sig av Barbro Börjessons mentaltest.  Idag är SJF öppen 

för SKK:s Beteende och personlighetsbeskrivning hund (BPH) och Barbros mentaltest, 

respektive län bestämmer vilket test som ska användas. 

Vildsvin 

SKK bedriver diplomtester på vildsvin.  Anläggningarna vid Agusa och Almunge hundcenter 

är godkända för denna verksamhet.  SJF är den jägarorganisation som har påverkan och 

insyn i anlagstestet genom jakthundskommittén. 
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Björn 

Vid Junsele djurpark och Almunge hundcenter bedrivs tester på björn i hägn, båda dessa 

hägn är godkända av såväl Svenska Jägareförbundet som SKK:s jakthundskommitté. 

Ett förslag finns att också anlagstesterna på björn blir godkända och kan stambokföras av 

SKK som de regler som är för vildsvin. Övrig jakthundsverksamhet. 

Förbundet arbetar naturligtvis med en mängd ytterligare frågor som helt eller delvis gäller 

jakthundar. Detta består av samverkan med SKK och dess jakthundsklubbar samt med flera 

andra organisationer. Dessutom att förse förbundets medlemmar, allmänhet, myndigheter 

och andra organisationer med information och rådgivning, på regional, nationell och 

internationell nivå. Det produceras också informationsmaterial, rådgivning och hjälpmedel 

gentemot den enskilde jakthundsägaren.  Föreläsningar genom bland annat 

Studiefrämjandet genomförs årligen. I regionerna arrangeras också utbildnings jakter i syfte 

att öka kompetensen och den praktiska färdigheten på våra nya jägare. 

Organisering 

Svenska Jägareförbundets hundverksamhet organiseras och leds av förbundets nationella 

hundgrupp. Hundgruppen består av en nationellt ansvarig tjänsteman och en regionalt 

ansvarig jaktvårdskonsulent i varje region. Svenska Jägareförbundets nationellt ansvarige har 

det övergripande ledande ansvaret och lyder direkt under riksjaktvårdskonsulenten. De 

regionalt ansvariga konsulenterna ansvarar för regionens hundverksamhet utifrån uppsatta 

mål och planerad verksamhet.  

Den regionalt ansvarige ska tillsammans med hundgrupper och jakthundsinstruktörer 

planera och utveckla hundverksamheten i sin region, det är viktigt att vi får verksamheten 

att fungera i hela landet. 

Det allra mesta i verksamheten bedrivs av våra förtroendevalda i förbundets 

länsjaktvårdsföreningar och jaktvårdskretsar. 

 
Kommunikationsplan   

1. Syfte med kommunikationsplanen  

Syftet med kommunikationsplanen är att systematiskt, strukturerat och på ett väl 

genomtänkt sätt informera om Jägareförbundets hundverksamhet och den verksamhet som 

planeras. Respektive regionansvarig konsulent ansvarar för informationen regionalt och 

nationellt hundansvarig ansvarar för den nationella övergripande informationen. 
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2. Mål 

• Att de personer som berörs av hundverksamheten känner sig informerade om vad 

som sker.  

• Att de som verkar inom hundverksamheten har en god kännedom om verksamheten 

och kommunikationsvägar.  

3. Målgrupper 

Intern kommunikation och vem som har huvudansvar 

• Ledningsgruppen – nationellt hundansvarig  

• Förbundsstyrelsen - hundansvarig i förbundsstyrelsen 

• Nationella hundgruppen - nationellt hundansvarig 

• Jaktvårdskonsulenter/Personal - regionalt hundansvariga 

• Förtroendevalda län och krets - regionalt hundansvariga 

• Utbildade instruktörer - regionalt hundansvariga 

Extern kommunikation och vem som har huvudansvar  

• Medlemmar - Nationella hundgruppen 

• Allmänhet - Nationella hundgruppen 

• Myndigheter – Ledningsgruppen 

• Svenska Kennelklubbens jakthundsklubbar - Nationellt och regionalt hundansvariga 

• Jakthundskommittén - Nationellt hundansvarig samt förbundsstyrelsens 

hundansvarige 

• Nationella viltolycksrådet (NVR) - Nationellt NVR-ansvarig 

4. Kommunikationskanaler 

Fysiska möten (alla plan)  

Inom Jägareförbundets hundverksamhet har vi möten på olika plan. Nationella hundgruppen 

har minst ett fysiskt möte per år, i övrigt möten via teams efter behov. Regionansvariga 

tjänstemän i nationella hundgruppen arrangerar träffar med länshundansvarig 

(förtroendevalda) och instruktörer som styrs efter behov, rekommendation 1 gång per år.  

Varje år deltar nationella hundgruppen vid SKK jakthundskommittés seminarium på Öster 

Malma. Nationellt hundansvarig är adjungerad inom SKK:s jakthundskommitté och har 

därmed kontakt med de flesta jakthundsklubbar och har möjlighet att påverka enligt SJF i 

jakthundsfrågor. 

Teams  

Nationella hundgruppen använder sig oftast av teams för att ha möten. Teams-möten 

planeras efter behov, minst varannan månad. 
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Mail 

Mail är ett smidigt och bra sätt att kommunicera mellan alla olika plan.  

Jägareförbundets nyhetsbrev  

Nyhetsbrevet är bra om man vill nå ut med information till både personal, förtroendevalda. 

Nationellt hundansvarig ansvarar.  

Hemsidor och sociala medier 

Information som snabbt ska spridas eller komma många till kännedom kan läggas ut på 

Svenska Jägareförbundets hemsida eller via sociala medier alternativt länens och kretsarnas 

hemsidor och sociala sidor.  Nationellt hundansvarig ansvarar. 

Svenska Jägareförbundets kommunikatörer 

Varje region har stöd av Svenska Jägareförbundets kommunikatörer vid regional 

kommunikation. 

5. När sker kommunikationen och vem ansvarar 

När det gäller kommunikation mot interna och externa grupper så sker det löpande under 

åren.  

Det fysiska mötet som nationella hundgruppen har 1 gång per år genomförs i mars månad i 

samband med SKK/SJF seminarium på Öster Malma. Ansvarig är nationellt hundansvarig. 

Teamsmöten kallas av nationellt hundansvarige minst varannan månad eller vid behov. Övrig 

kommunikation sker via mail eller mobiltelefon och ansvaret ligger på alla i nationella 

hundgruppen. 

Från januari 2023 ska nationella hundgruppen informera via Svenska Jägareförbundets 

nyhetsbrev, regionalt hundansvariga skickar information till nationellt hundanavarig som gör 

en sammanställning. 

Information via sociala medier sker efter beslut i nationella hundgruppen och ansvariga är 

regionalt hundansvariga med stöd av förbundets kommunikatörer och förbundets ansvarige 

för sociala medier. 

Hemsidan ska ständigt uppdateras och ansvaret ligger på nationellt hundansvarig i 

samarbete med Svenska Jägareförbundets Webbansvariga. 

Sammanfattning 

På kort sikt handlar det i hög grad om att få ordning och struktur på all den fina verksamhet 

som bedrivs inom området hund, samt att få verksamheten att fungera i hela landet. Men 

också om att prioritera utveckling av de delar som direkt berör stora mängder av våra 

medlemmar, såsom information på vår webb.  
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På längre sikt handlar det om att utveckla vår hundverksamhet och få en större bredd på 

verksamheten. En viktig del är då att ha en ekonomi som medger satsning på både 

kunskapsbyggande och utveckling av kurser, kursutbud, rådgivning och kommunikation. En 

annan viktig faktor är att åstadkomma delaktighet i länen och kretsarna där verksamheten 

till största delen bedrivs.   

 

Öster Malma 2022-12-13 

 

Peter Ledin    Jessica Larsson 

Ansvarig nationella hundgruppen  Regionansvar Mitt 

 

 

Anja Kjellsson   Fredrik Jönsson 

Regionansvar Norr   Regionansvar Syd 

 

 

Jesper Einarsson  

Nationell Eftersökssamordnare 


