Informationsblad
INSAMLINGSSTIFTELSEN APU SWEDEN

STIFTELSENS MÅL
Stiftelsens ändamål är att förebygga
illegal jakt på rovdjur och allt annat
vilt genom att hitta faror som illegala fällor, förgiftningar, miljöförstöring och illegal jakt och skapa ett
nätverk av seende människor.

INSAMLINGSSTIFTELSEN
APU SWEDEN

Vi förebygger illegal jakt och
miljöförstöring

Insamlingsstiftelsen APU Sweden
Styrelse (ordförande och vice ordförande):
Förvaltar och företräder Insamlingsstiftelsen APU Sweden.

APU Anti Poaching Unit
Koordinator:
Behandlar, sprider, analyserar och sparar information och vidtar de
beslut som behövs.
Land-, Länsansvarig:
Koordinerar Rangers i ett län/land och är kontaktperson till
koordinator.
APU Ranger:
- Patrullering med målet att förebygga illegal jakt och miljöförstöring
Vi har Rangers utbildade i patrullering, tecken av illegal jakt och deras
hantering
- Jaktfrågor och jaktlagen
Vi har Rangers med jägarexamen
- Sökoperationer, både försvunna människor och djur
Vi har Rangers med utbildning och erfarenhet i tracking och personsök
- Viltspårning och Tracking
Vi har 12 utbildade viltspårare och flera utbildade trackers
- Utbildning
Vi genomför utbildningar och presentationer och besöker själva
utbildningar och konferenser
- Information
Vi både tar emot och ger information till boende och besökare i
naturområden
- Tipsverksamhet
Vi tar emot och behandlar tips om jaktbrott och miljöförstöring
- Brottsbekämpning
Vi har flera rangers med erfarenhet från militär- och polisarbete
Informatör:
Engagerade människor som finns, bor, lever och arbetar i
naturområden och som aktivt söker information om illegal jakt, mm.

Organisation

antipoachingunit.org

Rangerverksamhet
Patrullering

Rangerkurs bas

Stöd oss

Kursens innehåll

För att växa och kunna arbeta mot illegal jakt

APU



och miljöförstöring behöver vi bidrag.

genomför

patruller

med

Om APU och Insamlingsstiftelsen
APU Sweden, Ranger policy

Rangers som är
utbildade för att
förebygga



Orientering med karta och kompass,
GPS



Sektorsök



Illegala fällor och åtelkameror



Åtel, gift, grav, eldningsplatser



Miljöförstöring



Patrullering och val av områden



Konflikthantering



Dokumentation



Rapportering och anmälan



Kamouflage



Övning och praktik av patrullering
och dokumentation

illegal

jakt i vargrevir och

Stiftelsens Bankgiro: 803-6162

andra naturområ-

APU Ranger

den. APU Rangers
finns i flera av Sveri-

ges län.

Bli en APU Ranger
Vill du lära dig förebyggande av illegal jakt.
APU genomför en utbildning av APU Rangers i
två steg, bas och specialist. Utbildningen genomförs i Rialareviret. För att bli en APU
Ranger ska du gått Rangerkurs bas. Anmäl dig
på info@antipoachingunit.org.

INSAMLINGSSTIFTELSEN APU
SWEDEN

antipoachingunit.org
E-post: info@antipoachingunit.org

