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 Förord  

Föreliggande verksamhetsplan (VP) är styrande för verksamheten under 2019-2020 och ligger till 
grund för prioriteringar och avvägningar. Innehållet i VP ska leda verksamheten de mot  
strategiska och operativa målsättningar som finns i länet samt Jägareförbundet i stort. 

Jakten på framtiden 2024 med målstyrning och funktionsledning utgör basen för  
Jägareförbundets arbetssätt och har även anammats av Jägareförbundet Dalarna. De regionala 
samt länets funktionsansvariga samordnar och koordinerar verksamheten mot de uppsatta mål 
som finns. 

   

Funktioner / Ansvarsområden i länet: 

   

Jakt & Vilt:      

Klövviltsansvarig: 

Rovdjursansvarig: 

Arbetsgrupp Rovdjur-klövvilt:  

Viltövervakningsansvarig:  

Hundansvarig:  

Vilt och trafik:  

   

Utbildning:      

Jägarexamen:  

Jaktskytte:  

   

Opinion och Kommunikation:      

JAQT:  

Ungdomsansvarig:  

Viltmatsansvarig:    

Webbansvarig:   

      

Medlem och marknad:      

Mässor:  

Medlem:  



STRATEGISKT ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSMÅL 

 Vi är en växande medlemsorganisation där vår position är tydlig och vårt varumärke 
är starkt. Vårt engagemang för våra medlemmar är lika starkt som för viltet och      
jakten. Vi är i Dalarnas län 8 000 medlemmar juni 2020.  

 
 

 Delta vid alla regionala och nationella funktionsträffar under 2019 & 2020. 

   

 Viltförvaltningen är starkt förankrad lokalt genom ökad kunskap och tydliggörande 
av viltförvaltningsdelegationernas mandat och arbetssätt. Våra digitala verktyg gör 
det enklare att rapportera, enklare att tillgängliggöra sig kunskap vilket ökar           
avskjutningsrapporteringen och vår viltkunskap.  

 
 

 Vi har nya målnivåer för stora rovdjur i länet som bättre överensstämmer med våra                   
handlingsplaner och vår rovdjurspolicy. 

      

 Svenska Jägareförbundets kunskap uppskattas och efterfrågas av samhället såväl 
lokalt, regionalt, nationellt som internationellt. Vi har samhällets förtroende att    
långsiktigt leda och organisera delar av jakten och viltvården i Sverige. 

  

 Vår organisation är tydlig och samverkar mellan funktioner. Vi har en                        
verksamhetsnära samt tydlig ledning. 



   

Verksamhetsmål Medlem   

Övergripande mål: Den sista december 2020 ska vi vara minst 8 000 betalande  
medlemmar varav 1000 kvinnor och 500 ungdomar. 

Aktiviteter för att nå målet Ansvarig Stödjande 

Stödja deltagande vid minst 6 mässor/marknader/aktiviteter per år 
med fokus på medlemsnytta och värvning. 

Länsansvarig M/M Länsförening 

Ordna minst 1 sammankomst per år för jaktledare 
Länsansvarig  

Utbildning 
Länsansvarig  

konsulent 

Besöka alla kretsar varje år för att tydliggöra nyttan av medlemskap 
både enskilt och föreningar samt för skytteklubbar 

Länsförening 
Länsansvarig  

konsulent 

Besöka länets jägarskolor varje år Länsförening 
Länsansvarig           

konsulent 

Ordna en jägarskoleledarträff per år 
Länsansvarig  

Utbildning 
Länsansvarig 

konsulent 

Ordna två träffar med jägarskoleelever per år 
Länsansvarig  

Utbildning 
Länsansvarig M/M 

Ordna 4 träffar (hagel respektive kula) på skjutbanor med "Mitt  
träningsskytte" dag med inriktning skytteövningar björn 2019 och 
vildsvin 2020. Detta tillsammans med SFR, lokala vapenhandlare 
mfl 

Länsansvarig Skytte 
Länsansvarig  

Utbildning 

Minst 50 % av kretsarna ska ha ett engagerat ungdomsarbete 
Länsansvarig  

Ungdom 
Regionaltansvarig  

ungdom 

Minst 2 jakter för JAQT under 2019 respektive 2020 Länsansvarig  JAQT Länsförening 

Minst 2 utbildningsjakter för unga/nya jägare varje år 
Länsansvarig  

Ungdom 
Länsansvarig  

Utbildning 

Genomföra minst ett ungdomsläger varje år 
Länsansvarig  

Ungdom 
Länsförening 



      

Verksamhetsmål Jakt och viltförvaltning    

Övergripande mål: Lokalt förankrad viltförvaltning med ökad viltrapportering och viltkunskap 

Aktiviteter för att nå målet Ansvarig Stödjande 

Deltagande vid alla VFD möten VFD delegat 
Regionsansvarig     

Konsulent 

Deltagande vid alla regionala möten initierade av JF gällande  
viltförvaltning samt alla regionala möten med exempelvis jordbruket, 
skogsbruket, länsstyrelsen 

Länsförening 
Länsansvarig            

Konsulent 

      

Övergripande mål: Att alla jaktvårdskretsar med jaktmarksareal skall uppnå minst 40 % 
rapporteringsgrad av jaktvårdskretsen ingående areal. 

Aktiviteter för att nå målet Ansvarig Stödjande 

Öka avskjutningsrapportering av övrigt vilt genom implementering/ 
utbildning/ information viltdata 

Länsansvarig VÖV 
Länsansvarig            

Konsulent 

Preliminära länsvisa rapporter sammanställs 
Länsansvarig            

Konsulent 
Länsansvarig VÖV 

Alla kretsar har utsedd VÖV ansvarig Länsansvarig VÖV 
Länsansvarig            

Konsulent 

      

Övergripande mål: Stärka jägareförbundets roll i klövviltsförvaltningen. 

Aktiviteter för att nå målet Ansvarig Stödjande 

Delta aktivt vid möten och seminarier kopplat till klövviltsförvaltning Länsansvarig Klövvilt 
Länsansvarig             

Konsulent 

Verka för att alla ÄFO:n genomför spillningsinventering älg & rådjur 
samt registerar in dessa i Excel 

Länsansvarig Klövvilt 
Länsansvarig             

Konsulent 

      

Övergripande mål: Har vi en förbättrad rovdjursförvaltning med minskad vargstam som 
ger förutsättningar till meningsfull jakt. 

Aktiviteter för att nå målet Ansvarig Stödjande 

Sammanställa länsvis info kring rovdjurens effekter på  
klövviltsstammarna att användas vid kontakter med politiker och 
allmänhet 

Länsansvarig            
Konsulent 

Länsansvarig  
Rovdjur 

Verka för licensjakt på de rovdjur som uppnår miniminivå 
Länsansvarig  

Rovdjur 
Länsansvarig           

Konsulent 



      

Verksamhetsmål Samhälle 

Övergripande mål: 89% har acceptans för jakt i samhället 

Aktiviteter för att nå målet Ansvarig Stödjande 

Ordna minst en debatt per år med politikerna i länet Ordförande Länsansvarig O/K 

Skriva minst 6 stycken debattartiklar i lokal/regional media Ordförande Länsansvarig O/K 

Minst en artikel varje månad på Svenskt Jakts regionala sidor Alla 
Länsansvarig            

Konsulent 

Genomföra minst en aktivitet per år kopplad till integration Länsansvarig M/M 
Länsansvarig            

Konsulent 

Marknadsföra viltmaten vid minst 5 stycken evenemang per år Länsansvarig Viltmat 
Länsansvarig            

Konsulent 

Vara aktiv och utveckla sociala medier på län- och kretsnivå Länsansvarig O/K 
Länsansvarig            

Konsulent 

Vi ska ha fått in 60 % av medlemmarnas mailadresser så att vi  
effektivt kan kommunicera med dem. 

Länsansvarig M/M 
Länsansvarig            

Konsulent 

      

Övergripande mål: Vi fortsätter att utveckla, marknadsföra och tillgängliggöra våra  
utbildningar samt ha en väl fungerande jägarexamensorganisation. 

Aktiviteter för att nå målet Ansvarig Stödjande 

Kommunicera ut alla utbildningar på hemsida och sociala medier Länsansvarig O/K 
Länsansvarig            

Konsulent 

1/3 per år av länets banor har kontrollerats i samband att det  
genomförts praktiska prov 

Sammankallande    
Jägarexamensgruppen 

Länsansvarig           
Utbildning 

Dialogmöten med minst 1/3 per år av provbanorna om hur deras 
framtid ser ut 

Sammankallande    
Jägarexamensgruppen 

Länsansvarig           
Utbildning 

Länsföreningen arbetar enligt gällande arbetsordning för  
jägarexamen, genomför provledarträffar, banbesiktningar etc 

Sammankallande    
Jägarexamensgruppen 

Länsansvarig           
Utbildning 

      

Övergripande mål: Kvalitativ och ändamålsenlig hundverksamhet. 

Aktiviteter för att nå målet Ansvarig Stödjande 

Minst en träff per år med länets instruktörer, gäller både lydnad och 
eftersök 

Länsansvarig Hund 
Regionalt ansvarig 

Hund 

Genomföra minst en instruktörsutbildning per år i lydnad steg 1 Länsansvarig Hund 
Regionalt ansvarig 

Hund 

35 % av länets kretsar genomför kretsmästerskap i eftersök Kretsansvarig Hund 
Regionalt ansvarig 

Hund 

Genomföra länsmästerskap i eftersök Länsansvarig Hund 
Regionalt ansvarig 

Hund 

Träffa minst 50 % av kretsarna och informera om utbildningar 
(lydnad och eftersök) 

Länsansvarig Hund 
Regionalt ansvarig 

Hund 



      

Övergripande mål: Har vi utvecklat och kvalitetssäkrat trafikeftersöket internt och externt. 

Aktiviteter för att nå målet Ansvarig Stödjande 

Implementera det nya hundintyget Länsansvarig NVR 
Regionalt ansvarig  

Vilt & Trafik 

Stärka upp kommunikationen mot övriga organisationer inom NVR Länsansvarig NVR 
Regionalt ansvarig  

Vilt & Trafik 

Implementera det nya "NVR-bildspelet" hos länsförening Länsansvarig NVR 
Regionalt ansvarig  

Vilt & Trafik 

Delta vid regionalt NVR-möte Länsansvarig NVR 
Regionalt ansvarig  

Vilt & Trafik 

Delta vid Trafikverkets årliga seminarium Länsansvarig NVR 
Regionalt ansvarig  

Vilt & Trafik 

      

Organisation     

Övergripande mål: Vår organisation är tydlig och samverkar mellan funktioner. Vi har en  
verksamhetsnära samt tydlig ledning. 

Aktiviteter för att nå målet Ansvarig Stödjande 

Länsföreningen och kretsarna har implementerat Jakten på  
Framtiden i verksamheten 

Länsföreningen 
Länsansvarig            

konsulent 

Vi har genomfört uppföljning av samtliga mål under tre tillfällen  
under året, april, september & december 

Länsföreningen 
Länsansvarig           

konsulent 

Vi har genomfört ett möte med Studiefrämjandet i länet med syfte att 
utveckla samarbetet med utbildningsverksamheten 

Länsansvarig  
Utbildning 

Länsansvarig            
konsulent 

VÅR SYN PÅ TRAKASERIER OCH KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING 

Inom Svenska Jägareförbundet tolererar vi inga trakasserier och inte heller särbehandling,  

varken mot/från medlemmar, förtroendevalda eller tjänstemän. 

Vi tolererar inga sexuella, etniska eller religiösa trakasserier. Vi tolererar ingen diskriminering 

vad gäller kön eller ålder.  

Om trakasserier eller diskriminering skulle förekomma ska organisationen skyndsamt och  

objektivt vidta åtgärder. 

Det får inte finnas någon tvekan om vad vi står för 

Godkänd av Länsstämman 2019-03-30 

 

_________, Ordförande 


