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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

Jägareförbundet har börjat certifiera de 
jaktskyttebanor som har bra tillgänglighet. 
Målet är att det ska finnas minst en tillgäng-
lig skjutbana i varje län. 

På årets länsförbundsstämmor i Västra Göta-
land väst, Västmanland och Jämtland certifi-
erades sju stycken jaktskyttebanor med bra 
tillgänglighet. Det var ett uppskattat inslag när 
representanter från banorna uppmärksam-
mades på stämmorna.

Banorna som är certifierade är: Västerås jsk, 
Vingåkers jsk, Östermalma, Säve skyttecenter, 
Jaktskyttarna Trollhättan, Nimrod jakt och 
sportskytteförening och Häggenås Lits jsb. 

Det finns ytterligare ett antal banor i länen som 
har bra tillgänglighet, och allt eftersom vi får 
reda på vilka banor som uppfyller kraven så 
kommer de att bli certifierade.

På Jägareförbundets hemsida finns det infor-
mation av vad som ska vara uppfyllt för att bli
certifierad. Där finns också en blankett som 
man kan fylla i och sända in så vi får reda på 
aktuella jaktskyttebanor.

Västerås jsk. Foto: Lars Björk



Nyhetsbrev 2
november  2015

Jakt för alla
tillgånglighet

sid 2/3

Jakt- och naturarrangemang

Årets jakt- och naturarrangemang är avklarade 
och för första gången har ett arrangemang blivit 
fullbokat. Det fullbokade arrangemanget var 
vakt- och drevjakten vid Nynäs den 7-8 oktober. 
Jaktdagarna genomfördes på viltrika marker med 
flera klövviltsarter lovliga. Under drevjaktsdagen 
observerades ett 100-tal vilt.

På övriga jaktarrangemang finns det fortfarande 
plats för fler deltagare. Marknadsföringen av 
arrangemangen når inte ut till målgruppen ef-
fektiv. I anslutning till årets arrangemang har vi 
diskuterat frågan med deltagarna för att försöka 
lära oss hur vi ska bli mer framgångsrika.

vad händer med lagstiftningen?

Det nuvarande läget är att förslag 
till ändring av § 21 jaktlagstiftningen 
och § 1 terrängkörningsförordnin-
gen ska behandlas av regeringen. 

Landsbygdsminister Bucht har fått 
ändringsförslag från landshövdin-
gen i Norrbotten och sedan tidigare 
har vi lämnat in liknande förslag. 
Bucht har uttalat att regeringen ska 
behandla frågan så att funktions-
nedsatta jägare kan fortsätta att 
jaga utan diskriminerande lagstift-
ning. Jägareförbundet ligger på, 
men det verkar gå trögt.

§ Jägarexamen

Under våren har Neuroförbundet haft en 
medlemserbjudande att läsa jägarexamen 
till ett subventionerat pris. Fem medlem-
mar nappade och läser idag jägarexamens 
teoridel via E-jakt. Tipsa gärna om ni vet 
någon som är intresserad.

Jakt för alla på facebook

Under hösten kommer det att starta en
Facebooksida. På så sätt hoppas vi kunna
nå fler yngre jägare. 

Jakt på Nynäs. Foto: Rasmus Södergren
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medlemsservice...

Ett av det viktigaste arbetet som jag gör i projektet har hit-
tills ingen egen redovisningspunkt, det vill säga medlems-
service. Jag tar emot telefonsamtal från funktionsnedsatta 
jägare från hela landet. 

De vanligaste frågorna är hur man lämnar in ny dispens till 
länsstyrelsen. Jag beskriver vad som ska vara med och vilka 
delar som ska tydligt framgå. Jag erbjuder även support om 
det blir någon frågeställning som man inte klarar själva. 
Samtalen kommer under hela året men har en liten höjning 
under hösten. I oktober har jag hjälpt funktionsnedsatta
jägare i Dalarna, Jämtland, Blekinge, Västmanland, Sörm-
land och Hälsingland.

... och service till media

Inför älgjakten har DN, SVT Ny-
heter Helsingborg och Länsposten/
Örebro frågat om tillgänglighet för 
jakt för funktionsnedsatta jägare. 

När jag har beskrivit vad som gäller 
för lagstiftningen, dispenser och FN-
konventionen nr 26 om diskrimenering
av funktionsnedsatta personer som Sverige skrivit på hör 
man att det är bara och börja om med en lättare variant. 
Frågan som ofta ställs är: Varför är det så här?

håll utkik i hundsport!

Under vintern 2015/2016 kommer det ett reportage i Sven-
ska Kennelklubbens tidning Hundsport om funktionsned-
satta jägare och att jaga med egen hund. Huvudpersoner blir 
jag, det vill säga Rikard Södergren, och taxen Maxa.  

kontakt

Har du frågor eller synpunk-
ter om Jakt för alla – Till-
gänglighet kan du maila till 
rikard.sodergren@swipnet.
se eller ringa 070-322 85 25.

till sist...

Som projektledare är jag såklart 
frustrerad över att saker och ting 
ibland går sakta, men ser man 
det i lite perspektiv kan jag kon-
statera att mycket ändå händer. 
Att deltagande länsföreningar 
och jaktgrossister bidrar med 
resurser till projektet gör det 
möjligt och för det är jag och 
deltagarna mycket tacksamma.

vill du veta mer?

Gå in på Svenska Jägareförbun-
dets hemsida www.jagarefor-
bundet.se/jakten/ 
jakt-for-alla/tillganglighet/

Om du vill ha fortlöpande infor-
mation om projektet så skicka 
din mailadress till jaktforalla@
jagareforbundet.se Vill du bli 
medlem eller stödmedlem? Gå 
in på http://jagareforbundet.se/
sv/bli-medlem/


