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jakten på framtiden har Startat

Efter ett par månaders arbete med förberedelser 
har nu  projektet Jakten på  framtiden rullats ut 
på bred front i organisationen. Workshop med 
länsföreningar och kretsar pågår för fullt och 
huvuddelen är genomförda, liksom workshop 
med personal. Intressentintervjuer pågår också 
liksom workshop med referensgrupper.

När hela Jägareförbundet ska genomföra ett så 
stort och omfattande projekt – som kräver del 
tagande av alla länsföreningar, jaktvårdskretsar, 
personal och medlemmar – är det inte konstigt 
om många är frågande och lite undrande inför 
processen och vad den ska leda till. Den vanli-
gaste kommentaren bland deltagarna har så här 
långt varit: Detta borde man göra regelbundet. 
Alla borde ställa sig frågan: Vad är det i samhäl-
let i övrigt som påverkar Jägareförbundet?

Själva arbetsprocessen går ut på att deltagarna 
ska identifiera olika samhällstrender eller an-
dra saker som påverkar förbundets arbete och 
förutsättningar. I slutänden ska man betygsätta 
hur väl Jägareförbundet hanterar frågan idag 
och avgöra hur viktig denna är i framtiden.

När man leder en workshop så slås man 
av vilken energi och framåtanda delta-
garna ger sig i kast med uppgifterna. Det 
är likadant oavsett om det gäller per-
sonal eller kretsar. Det är riktig kul. Jag 
tror det här kommer att bli jättebra. För 
vi har fått en riktigt bra start.

När alla workshopar och intervjuer är klara 
påbörjas sammanställningen av allt material. 
Därefter kommer styrgruppen i projektet (för-
bundsstyrelsen) analysera och stämma av vilket 
material som går vidare in i etapp 2 (som hand-
lar om vision och mål).

Glöm inte bort att boka in kommande workshop 
för etapp 2 och 3, några länsföreningar har redan 
gjort det.

Bo Sköld

Omfattande diskussioner på Öster Malma.

Jägareförbundet Gävleborg den 19 januari.

http://www.jagareforbundet.Se 
/jaktenpaframtiden/
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kretSarna Siktar framåt

Kretsarna siktar framåt är en idébank som är framtagen för  
att vara ett stöd till jaktvårdskretsarna. Syftet är att ge krets-
styrelserna uppslag till aktiviteter av olika slag, med sikte på 
medlemsnyttan. Förslagen bygger till stor del på ett urval av 
redan beprövade evenemang och arbetsformer som förekom-
mit och som gett god respons i olika kretsar. 

Initiativet kom via en motion till Jägareförbundets årsstämma. 
Inom de tre samverkansområdena har arbetsgrupper med för-
troendevalda och personal tagit fram underlag. Som stöd för 
arbetet har grupperna haft enkät-svar från länsföreningar och 
jaktvårdskretsar. Idébanken finns både som tryckt broschyr 
och som PDF att ladda ner från Jägareförbundets hemsida.

På hemsidan finns också en PDF-dokument som heter  
Befattningsbeskrivning för förtroendevald i jaktvårdskrets.  
Dokumentet ger förslag på vad man inom olika ansvars- 
områden kan ha som arbetsuppgifter. Syftet med dokumentet 
är att underlätta för valberedningar att rekrytera, när det är 
tydligt vad olika uppdrag innebär. Det underlättar också för 
nyvald funktionär att planera sin arbetsinsats.

Bo Sköld

IDÉBANK:

KRETSARNA 
SIKTAR
FRAMÅT

tyck till om framtiden

Mellan den 15 januari och 28 feb-
ruari kan medlemmar svara på en 
webbenkät som finns på Jägareför-
bundets hemsida. Svaren kommer 
sedan ligga till grund för hur för-
bundet ska jobba i framtiden och 
vilka frågor som ska prioriteras. 
Just därför vill vi att så många som 
möjligt ska delta.

En länk till enkäten finns på 
www.jagareforbundet.se/
jaktenpaframtiden

Bo Sköld

Hjälp till och sprida detta till så många medlemmar som möjligt!  
Ju fler som svarar, desto bättre blir underlaget till nästa etapp i 
projektet Jakten på framtiden. Och tyck till själv som medlem förstås!

Idébanken Kretsarna siktar framåt 
finns både som tryckt broschyr och som 
PDF att ladda ner från hemsidan.
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pengar till nytt 
integrationSprojekt

Ungdomsstyrelsen har be-
viljat 291 700 kronor i stats-
bidrag till projektet "Integra-
tionsprojekt med fokus på 
friluftsliv (förstudie)". Det är 
ett samarbete mellan Svenska 
Jägareförbundet och övriga 
medlemsorganisationer inom 
Svenskt Friluftsliv. 

Syftet med förstudien är att 
organisationerna ska hitta 
former för att nå och förmå 
nya svenskar främst i yngre 
åldersgrupper, att börja 
bedriva friluftsliv. Arbetet ska 
pågå från 1 december 2012 
till den 30 november 2013 
och sker främst genom olika 
workshops med medlems-
föreningarna.

Tamisha Kindberg

höga Siffror för vildSvin  
och viltdata.Se

Vildsvinsavskjutningen når nya 
höjder. Flera kretsar i sydöstra 
Sverige är redan uppe över 15 
skjutna vildsvin/1 000 hektar i år. 
Det är väldigt höga siffror! 

Följ Vildsvinsavskjutningen och 
andra avskjutningssiffror på Vilt-
data.se. Där finns också notiser 
och nyheter om vad som händer 
med det vilda just nu. Antalet unika 
besökare på Viltdata.se ökade med 
164 procent under oktober 2012 
jämfört med oktober 2011.

Daniel Ligné

bra om jakt i andra media
 
I tidningen Gård & Torp (1/2013) har jakt och jägare fått stort ut-
rymme. Henrik Ekman, som är krönikör på tidningen, har skrivit 
ett fyrasidigt reportage om jakt. Två sidor handlar om viltmat, 
Jägareförbundet, Viltappen, regler kring jakt, med mera. Dess-
utom finns två sidor om inredning, med vilt och jakt som tema.
Representanter från tidningen var med i höstas när Jägareför-
bundet hade ”Vildmarken kommer till stan” i Stockholm. Kanske 
fick de inspiration då? Det är i alla fall kul när helt andra medier 
skriver så utmärkt om jakt och om att vara jägare. Även i andra 
tidningar finns nu gott om tecken på vildmarkstrenden; troféer, 
skinn och päls.

Christina Nilson-Dag

ökat intreSSe för vilt & vetande 

Människor blir mer och mer intresserade av Vilt & Vetande. Under 
flera år så har antalet unika besök på förbundets websidor Vilt & 
vetande varit konstanta. Under 2012 ökade de med över 60 pro-
cent. Mer än 120 000 svenskar sökte information på dessa sidor 
det senaste året.

Daniel Ligné vindkraft i fokuS

Jägareförbundet har nyligen 
träffat Vattenfall Vindenergi 
för att diskutera kunskaps-
brister, kompensationsåt-
gärder och former för samråd 
vid etablering av vindkraft. 
Vi vet väldigt lite om vilka 
effekter vindkraftsetabler-
ingar har på däggdjur och 
hur långsiktiga effekterna är. 
Här behövs forskning. Har ni 
frågor, funderingar eller åsik-
ter om vindkraften, hör av er 
till Fredrik Widemo.

Daniel Ligné
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läSarjakt för unga medlemmar

Svensk Jakt firade årgång 150 under 2012. I samband med detta 
arrangerade tidningen tävlingar där vinsterna var platser i 
olika jakter. Syftet med detta var dels att ge medlemskapet lite 
mervärde, dels att få träffa jägare, beskriva vad förbundet gör 
och på så sätt få goda ambassadörer.

I mitten av januari ordnades den sista jakten för tio unga 
medlemmar (upp till 25 år). Boendet var på Öster Malma och 
jakten genomfördes i samarbete med Holmen Skog AB i Ripsa. 
Allting var mycket lyckat. Sju dovvilt fälldes och de unga delta-
garna var mycket nöjda. 

Magnus Rydholm

utbildning i journaliStik

När Svensk Jakt höll redaktionsmöte under januari genom-
fördes en fortbildning i journalistik. Utbildningen hölls av 
Fojos Marie Kronmarker. Inriktningen var mot levande och 
beskrivande personporträtt. Kompetensutveckling är en viktig 
del i arbetet med att hålla journalistiken på hög nivå.

Magnus Rydholm

nyheter från norr

Alla länsföreningar i SO-Norr 
har nu (den 18 januari) genom-
fört första grupparbetet i Jakten 
på framtiden. Kretsar har också 
varit inbjudna att delta. Perso- 
nalen genomförde samma 
grupparbete i december 2012. 

Helgen den 12-13 januari 
genomförde Mitt Norrland sin 
årliga kretsordförandekonfe-
rens där huvuddelen av tiden 
ägnades åt grupparbete med 
Kretsarna siktar framåt och 
Jakten på Framtiden. Väster-
botten och Norrbotten genom-
förde sina ordförandekonfer-
enser i november 2012, båda 
genomförde också grupparbete 
med Kretsarna siktar framåt. 
Kretsordförandekonferenserna 
är ett mycket bra forum för 
samordning och samverkan.

Peter Ledin

varg på dalateatern

För den som är sugen på teater 
kan kanske Dalateaterns upp-
sättning Varg vara något.
Enligt pressmaterialet är det
ett relationsdrama och samti-
digt en pjäs om rovdjurspolitik, 
som rymmer både skratt, de-
batt och dramatik. Urpremiär 
den 16 februari på Dalateatern 
Falun. Pjäsen kommer också 
att spelas på olika platser runt 
om i Dalarna under våren och 
hösten. För mer information se 
www.dalateatern.se

Tio vinnare i Svensk Jakts tävling fick en delta i en klövviltjakt.


