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BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN FÖR VILKEN BIDRAG SÖKS

Svenska Jägareförbundets grundläggande ändamål formulerades redan 1830 då vi
bildades och i och med det blev landets första jakt-, vilt- och naturorganisation.
Omsorgen om de vilda djuren var skälet. Viltstammarna utarmades på den tiden på
grund av ett för högt jakttryck.

Det grundläggande ändamålet ligger fast, men är idag än mer utvecklat. Vi är en
tydlig jägarorganisation men med naturvården i centrum. Vi arbetar utifrån en stor
respekt för viltet, naturen, människan och samhället som kan sammanfattas i orden
hänsyn och balans. Vi värnar friluftslivet och allemansrätten som en viktig del av
människors välbefinnande och som medlemmar i Svenskt Friluftsliv samarbetar vi
också med andra friluftsorganisationer.

Svenska Jägareförbundet är en riksomfattande organisation bestående av 154 000
medlemmar organiserade i 22 länsjaktvårdsföreningar och 314 jaktvårdskretsar. Vi
samverkar med myndigheter och andra organisationer för att ta tillvara
medlemmarnas intressen för natur, jakt och viltförvaltning.

Vi är partipolitiskt obundna. Verksamhetens kvalitet främjas av hög integritet och
en demokratisk organisation som ska vila på ett stort mått av förankring och
transparens. Att medlemmar, förtroendevalda och tjänstemän strävar mot samma
mål är en förutsättning för en väl fungerande verksamhet. Därför måste vår
organisation utvecklas kontinuerligt och en modern och god arbetsmiljö
säkerställas. Mångfald vad avser kön, etnicitet och kompetens eftersträvas.

Vi är en mycket mansdominerad organisation och har under många år aktivt arbetat
för att förändra detta. Idag har vi i vissa delar dubbelt så många kvinnor som män
som förtroendevalda i förhållande till könsfördelningen bland medlemmarna. Vi tror
att förebilder är viktigt.

Eftersom man i normalfallet måste vara 18 år för att få köpa vapen så blir vår
ungdomsverksamhet lite annorlunda än hos många andra organisationer, även om vi



självklart arbetar med skolmaterial och ungdomsläger till exempel.

Om man riktar blicken några år framåt ser förbundet ett stort behov av att öka
informations- och utbildningsverksamheten till allmänheten och där främst till
målgruppen ungdomar. En allt större andel unga växer idag upp i urbana områden
utan kontakt med naturen eller landsbygden, vilket innebär att kunskapen om och
förståelsen både för naturen och det hållbara brukandet av den minskar. Nya och
moderna kanaler att nå ut med information behöver utvecklas. Det finns ett ökat
intresse från myndigheter och allmänhet av samarbete runt information och
utbildning. Jägarna är idag en av de få grupper i samhället som har en ökande
närvaro i skog och mark medan allmänheten har halverat sina skogsbesök på 15 år.

För att utveckla vårt arbete med fler kvinnor i organisationen och mer
ungdomsaktiviter söker vi ett organisationsbidrag på 950 000 kr för att kunna ha en
anställd till att arbeta heltid med fokus på dessa frågor. I arbetsuppgiften ingår att
dels ta fram material, dels genom uppsökande arbete initiera verksamhet i hela
landet.


