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BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

Svenska Jägareförbundet

PROJEKT

Projektnr:

2
Projektnamn:

Jämställd och effektiv viltförvaltning
Projektstart (år/mån):

2020-01
Projektslut (år/mån):

2021-12
Projektets totala budget (kr):

2 500 000 kr

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

Belopp, kr Avser bidragsår

1 490 000 2020
1 010 000 2021

Beviljade anslag för år ett år ingen garanti för fortsatt beviljade anslag för kommande år.

EV. MEDSÖKANDE SAMARBETSORGANISATIONER

EV. ANDRA FINANSIÄRER TILL PROJEKTET FÖR SÖKT BIDRAGSÅR

Organisation Belopp, kr

Studiefrämjandet
Sveriges Lantbruksuniversitet
Umeå Universitet
Luleå Tekniska Universitet
Spilkråkan, kvinnligt skogsägarnätverk

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV

Namn:

Alpo Syväjärvi
E-postadress:

alpo.syvajarvi@jagareforbundet.se
Telefon (dagtid):

Mobiltelefon:

0703300624

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Kvinnor är underrepresenterade i ÄFG (Älgförvaltningsgrupper). Syfte: att stärka
kvinnors roll i viltförvaltning och förändra samhällets syn på kvinnor i
mansdominerad verksamhet enligt Agenda 2030. Utbildningen ger djup kunskap om
klövviltsförvaltning, ledarskap, samarbete, konflikthantering och arbetsformer.
Dessa kunskaper stärker ÄFG samt att jämställda arbetsgrupper nå bättre resultat.
Detta gagnar skogs- och lantbruk, jakt och friluftsliv.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Utbildning över hela landet 80 platser varav 40 reserverade för kvinnor med
målsättning att ca 60% är kvinnliga deltagare.
Distansutbildning med fysiska möten ett antal kursdagar.
1. Bjuda in lämpliga från styrelse i länsförening, jaktvårdkrets eller ÄSO
(Älgskötselområde).



2. Utbildning – distansutbildning med tre fysiska träffar med föreläsning och work-
shop.
3. Innehåll: Klövviltsförvaltning med biologi, populationsbiologi, förvaltning med
rovdjur, vilt i jord- och skogsproduktion, verktyg för förändring. I samarbete med
SLU.
Ledarskap med gruppdynamik, samarbetsformer, konflikthantering.
Arbetsformer och administration med mötesrutiner i ÄFG, dokumentationskrav,
process länsstyrelse-ÄFG-ÄSO
4. Work-shop med Länsstyrelser samt styrelser i Svenska Jägareförbundets
länsföreningar om projektet och genusstrukturer, syfte och förväntade resultat.
5. Träff med kursdeltagare och länsföreningar (läns- eller regionalnivå)
6. Nomineringar till ÄFG, beslut av länsstyrelse.
7. Utvärdering och uppföljning. Förberedelser inför nästa utbildningsstart.

Förväntade effekter

Ett mer effektivt arbete i ÄFG tack vare djupare kunskaper i klövviltsförvaltning,
förståelse för samarbete inom grupp samt mellan ÄFG, skogs- och lantbruk, samt
bättre administrativa rutiner och arbetssätt.
Ett mer lösningsorienterat arbete där jämställdhet tillför fler infallsvinklar och sätt
att kommunicera, förklara skeenden, processer och resultat.
Ett framsteg i att stärka kvinnors roll i viltförvaltning och uppfyllande av Agenda
2030 om allmänhetens syn på kvinnor i mansdominerade sammanhang.
Ett bra komplement och vidareutveckling till jämställdhetsprojekt inom
skogsnäringen.

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och "overhead"-kostnader Belopp, kr

Projektledning lön 300 000
Utformning kurs i distansutbildning 95 000
Inbjudan/uppsökande 50 000
Infomöte länsstyrelser 30 000
Infomöte SJF länsföreningar 30 000
Kursmöte 1 + workshops Riksmöte 350 000
Kursmöte 2 + workshops Regionala 250 000
Kursmöte 3 + workshops Regionala 250
Projektredovisning & dokumentation 40 000
Kommunikation resultat 15 000

Summa, kr: 1 160 250

EV. PERSONALKOSTNADER (ANGE HUR NI OVAN HAR BERÄKNAT PERSONALKOSTNADERNA)

Antal arbetstimmar Pris per timme

1040, Projektledning 289
25, ekonomi, revision 800

Ifall ni ansöker om bidrag för era projekt måste ni fylla i denna blankett (Verksamhetsbidrag) en gång för varje
projekt. Gör så här:

När ni fyllt i första blanketten sparar ni den med ett unikt namn på er hårddisk.1.
Börja sedan om och fyll i de nya uppgifterna för nästa projekt och döp sedan den blanketten till ett unikt2.
namn på er hårddisk.
Fortsätt sedan enligt punkt 1 och 2 tills ni fyllt i och sparat blanketter för de projekt ni söker bidrag för.3.

OBS! Glöm inte att underteckna och posta ett pappersoriginal av blanketten "Sammanställning"!


