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Delar av SÄKs styrelse har blivit kontaktad från olika nivåer inom SJF. Via det som går att läsa sig till 
och efter att ha pratat med förtroendevalda inom Svenska Jägareförbundet så är Svenska 
Älghundklubben oroliga över den utveckling vi ser. 
 
Vi representerar en betydande mängd av den svenska jägarkåren och känner att vi som organisation 
behöver agera och lyfta vår oro. Vi känner ett ansvar gentemot våra medlemmar och SJF är en för oss 
oerhört viktig aktör för framtiden. 
 
Om vi sammanfattar vår oro i nedanstående punkter så har vi anledning att som organisation, men 
också som medlemmar i SJF, ställa krav på förändring och framföra synpunkter. Vi har förstått att det 
pågår en ” inre strid ” om ledarskapet i SJF och den lämnar vi därhän och hoppas bara att dess nya 
ledning kan dela vår oro och arbeta pro-aktivt för att komma till rätta med nedanstående 
uppfattningar. 
 
Nedan framgår en del av de uppfattningar vi tycker oss kunna urskilja;  

• Lobbyverksamheten har tappat mot jaktmotståndare som rovdjursföreningen och 
Naturskyddsföreningen  

• Relationen med skogsägarrepresentanter och LRF upplevs dålig 
• Dialogen med lokala riksdagsföreträdare känns otillfredsställande 
• Relationerna med stora delar av länsföreningarna upplevs extremt kyliga och SJF styrelse 

känns feodal i sitt ledarskap 
• Förbundet styrs genom tjänstemännen, förtroendevalda lämnas ofta utan information. Den 

ges efteråt. Skall inte SJF och dess anställda tjänstemän styras av dess styrelse och inte 
omvänt? 

• Det Allmänna Uppdraget, var är förankringen med lokala riksdagsmän? Valde SJF att inte i tid 
agera? Finns en rädsla för att en aktiv och offensiv dialog med Regeringen skulle påverka 
tilldelade medel? 

• Försök att förnya stadgarna föll på brist på dialog och ödmjukhet. 
• Processen med förbundets svar på jaktidsremissen fick tas om beroende på brist på dialog 

och vilja att lyssna. 
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