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KALLELSE 

 

 

 

Jaktvårdskretsarnas valda ombud kallas till  

Jägareförbundet Västra Götaland Väst 

länsföreningsstämma 2018. 

Torsdagen den 5 april kl. 18:30 i Bohusläns museum 
 

 

OBS! Anmälan och avprickning av ombuden från kl.17:30  

Kom gärna i god tid.  

 

 

Stadgeenliga ärenden 

Stämmohandlingar bifogas 

 

 

Preliminär tidsplan: 

 

17:30 Enklare förtäring 

 

18:30 Stämman öppnas 

  

  

ca 20:00 Avslutning 

 

 

Skogaryd den 13:e mars 2018 

  

Jägareförbundet Västra Götaland Väst 

  

 

Styrelsen 
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Länsföreningens årsstämma 2018 Bohusläns Museum 

 

Koordinater och vägbeskrivning. 
Du som skall bevista länsföreningens årsstämma den 5 april och som har tillgång till GPS kan 

ha nytta av de aktuella koordinaterna. 

 

Adress: Museigatan 1, 451 19 Uddevalla 

GPS-koordinater: Latitude: N58,3496 Longitude: E11,9281 

 

 

Med bil:  

Österut från riksväg 44: Kör mot Uddevalla centrum. Ta höger vid avfart mot södra 

Uddevalla (skylt Bohusläns museum). Sväng vänster inpå Fjällvägen. Kör rakt fram 

på Västerlånggatan och följ skyltarna till Bohusläns museum. Sväng höger i 

rondellen och fortsätt inpå Bastiongatan. Sväng vänster in på Kampenhofsgatan. 

Från E6:an: Ta avfart mot riksväg 44, ta avfart höger mot Kasen, sväng höger på 

Kurverödsleden. Ta första avfarten i rondellen och fortsätt 1 km på Bastiongatan. 

Sväng höger på Kampenhofsgatan och kör cirka 70 meter. 

Parkering Ca 50 meter från museet finns det en stor parkering på Kampenhofs-
området som är avgiftsbelagd 5kr/timma fram till kl 18. 
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Dagordning för Västra Götaland Väst länsföreningsstämma 5 april 2018 

 

1. Föreningsstämman öppnas  

2. Upprop och fastställande av röstlängd 

 

3. Stämmofunktionärer 

a) Ordförande och vice ordförande för mötet 

b) Anmälan om av styrelsen utsedd sekreterare för mötet 

c) Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet – tillika 

rösträknare 

 

4. Godkännande av dagordning 

5. Fråga om stämman är stadgeenligt utlyst 

6. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse 

7. Revisorernas berättelse 

8. Beslut om resultaträkning samt fastställande av balansräkning 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

10. Val av ordförande i länsföreningen tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år 

11. Val av ledamöter i styrelsen 

a) 6 st. ledamöter för ett mandat på 2 år 

  1 ledamot från valregion 1 

  2 ledamöter från valregion 2 

  1 ledamot från valregion 3 

  2 ledamöter från valregion 4 

b) Eventuella fyllnadsval 

12. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter på 1 år i länsföreningen 

13. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter på 1 år i Göteborgs 

Jagtsällskaps Stiftelse 

14. Val av (3) ombud och (3) suppleanter till Svenska Jägareförbundets årsstämma 

2018 

15. Val av valberedning  

a. 1 st. ordförande/sammankallande i valberedningen 

b. 4 st. ledamöter för en mandattid på 2 år  

Valregion 1 

Valregion 2 

Valregion 3 

Valregion 4 
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16. Styrelsens förslag beträffande: 

a) Verksamhetsplan för 2018 

b) Kretsbidrag 

c) Budget 

d) Ärenden över vilka Jägareförbundet begärt stämmans yttrande 

e) Inkomna motioner 

f) Övriga ärenden   

g) Avrapportering föregående års motioner 

  

 

17. Ersättningar till styrelse och valberedning 

 

18. Bestämmande av sättet att kalla till nästa föreningsstämma 

 

19. Belöningar, utmärkelser och avtackningar 

 

20. Britt-Marie Nordqvist, Ledamot i förbundsstyrelsen, har ordet 

 

21. Anders Andersson redogör för älgavskjutning 2017/18 

 

22. Föreningsstämman avslutas 

 

  

 

Ombud som är förhindrade att närvara vid stämman 

ombeds överlämna kallelsen och stämmohandlingarna till vald ersättare. 
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Jägareförbundet Västra Götaland Väst 

 

Verksamhets- och förvaltningsberättelse för år 2018 
 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning:  

 Ordförande  Göte Johansson 

 1:e Vice Ordförande  Tore Stening, 

 2:e Vice Ordförande  Morgan Andersson 

 Sekreterare   Magnus Fabbe Nilsson,  

 Kassör   Tore Stening, 

 Övriga ledamöter:  Lennart Gustavsson,  

  Magnus Blomstrand,  

  Mikael Johansson,  

  Lisbeth Hellner,  

  Lars Bergdahl,  

  Carl Dahlöf,  

  Martin Ludvigsson,  

  Jan Jacobsson  

  Mats Svantesson.  

 Arne Kjellstrand adjungerad till styrelsen som Kassaförvaltare. 

 

I arbetsutskottet har ingått: Göte Johansson, Morgan Andersson, Lars Bergdahl  

Magnus Fabbe Nilsson samt Tore Stening 

 

Länsföreningens styrelse har haft 9 sammanträden och arbetsutskottet har haft 9 

sammanträden. 

 
Styrelsen har organiserat verksamheten i arbetsgrupper.  

I varje arbetsgrupp har någon av styrelsens ledamöter varit kontaktman till styrelsen. 

Styrelsens ledamöter har dessutom varit kontaktpersoner för var sina grupper av 

jaktvårdskretsar. 
 
Styrelsen har varit remissinstans i frågor från länsstyrelsen, polismyndigheten och olika 

organisationer samt i ett stort antal frågor från Svenska Jägareförbundet. 

 

Ordinarie länsföreningsstämma hölls på kommunhuset i Vänersborg den 5 april 2017. 

Utöver styrelseledamöter deltog 89 kretsombud, personal samt ett antal inbjudna gäster. Som 

stämmoordförande tjänstgjorde Sven-Bertil Thelander Göteborg samt Stig Strandberg 

Uddevalla. Förbundsstyrelseledamoten Anders Iacobaeus gästade stämman och avslutade 

med uppskattade anföranden. 

 

Revisorer har varit Thomas Johansson och Ture Andersson 

Revisorsuppleanter har varit Jonas Blomqvist och Carin Rämneland. 

 

Svenska Jägareförbundets personal har för vår del utgjorts av Regionchef Jihm Forsberg, 

konsulenterna Karl Johan Brindbergs, Hanna Ståhl och Jerker Andersson gemensamt med 

övriga länsföreningar i Västra Götaland.  
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Som kontorist Katarina Dahlgren och som viltvårdare Göran Karlsson. 

 

Ombud vid Svenska Jägareförbundets årsstämma var Göte Johansson, Morgan Andersson och 

Tore Stening. 

 

 

 

Under 2017 har länsjaktvårdsföreningen varit engagerad i flera olika projekt: 

Länsföreningen 

 har haft en kretskonferens i Vänersborg under november månad.   

 har bekostat litteraturen Jägarskolan för ungdom upp till 25 år, som tecknar/har 

tecknat medlemskap i Svenska Jägareförbundet 

 har under året, med starkt stöd av Stiftelsen Göteborgs Jagtsällskap, fortsatt drivit ett 

ungdomsprojekt med Jan Karlsson som projektledare 

 har under året medverkat till utveckling av Skogaryd som mötesplats för kretsar och 

medlemmar 

 har medverkat i Västra Götalands Viltförvaltningsdelegation genom Göte Johansson 

 har deltagit vid ordförandekonferens vid de tillfällen som detta arrangerats av 

förbundet under året  

 har deltagit vid samverkansträffar i Region Syd. 

 har löpande under året haft ett antal kontakter med myndigheter, tjänstemän, 

förbundsstyrelsen, kretsar, medlemmar och enskilda i en rad ärenden  

 har deltagit i möte med Jägareförbundets representanter i VFD 

 har via sina kontaktpersoner ute i kretsarna deltagit vid kretsårsmöten och i 

förekommande fall även på styrelsemöte löpande under året 

 har bistått vid kretsars arbete med sammanslagning 

 har inbjudit valberedningens ordförande vid flera styrelsemöten 

 har deltagit på Svenska Jägareförbundets årsstämma på Öster Malma 

genom Göte Johansson, Morgan Andersson och Tore Stening 

 erbjudit utbildning med hjälp av skyttesimulator till alla jägarskoleelever 

 har deltagit i ett antal mässor med Bok- och Biblioteksmässan som största satsning 

 har tillsammans med Länsstyrelsen arrangerat möten inför rovdjursinventering 

 har arrangerat workshop inför Jakten På Framtiden 

 

Länsföreningens styrelse har utöver vad som ovan nämnts i skrift arbetat aktivt enligt 

Jägareförbundets policy i alla dess hänseenden  

 

Vissa av aktiviteterna har skett tillsammans med vår samarbetspartner Studiefrämjandet. 

 

Antalet medlemmar var den 31dec 2017: 10797 st. (motsvarande siffra 31 dec 2016: 10945 

st.)  
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FOKUSOMRÅDEN OCH ARBETSGRUPPER 
Länsföreningen arbetar enligt den organisationsstruktur som beslutades om vid årsstämman i 

juni 2014. Befintliga arbetsgrupper sorterar nu under något av de fyra huvudområdena. 

Länsföreningen har också arbetsgrupper som kan anses tillhöra flera huvudområden och dessa 

benämns som stödfunktioner nedan. 

 

Ansvariga ur styrelsen för de olika arbetsgrupperna är 

 

Jakt och Viltförvaltning (Göte Johansson, Tore Stening samt Morgan Andersson) 

1) Älg, skog, foder, viltvård, vildsvin, hjort, invasiva arter, fältvilt: Göte Johansson, Tore 

Stening samt Morgan Andersson 

2) Kustjaktrådet: Martin Hahne (ej styrelseledamot) 

3) Rovdjur: Göte Johansson, Morgan Andersson samt Stig Strandberg (ej 

styrelseledamot) 

4) Hund: Lennart Gustavsson Mikael Johansson 

5) NVR: Lennart Gustavsson 

6) Viltdata: Magnus Blomstrand 

 

 

Utbildning (Mats Svantesson) 

7) Utbildningar:   Mats Svantesson 

8) Jägarexamen:   Lisbeth Hellner 

9) Skytte: Martin  Ludvigsson 

 

            
Opinion och Kommunikation (Lars Bergdahl, Mats Svantesson samt Carl Dahlöf) 

10) Ungdom:     Mats Svantesson,  

11) JAQT:      Lisbeth Hellner 

12) Ungdomsprojektet:    Janne Karlsson 

13) Opinion och Kommunikation: Carl Dahlöf 

  
Medlem och Marknad (Lars Bergdahl) 

14) Mässor: Magnus Fabbe Nilsson, Lars Bergdahl samt Jan Jacobsson. 

15) Medlem: Jan Karlsson(ej styrelseledamot) 

 

 

Stödfunktioner 

16) Skogaryd: Mats Svantesson 

17) Ekonomi: Tore Stening 
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JAKT OCH  VILTFÖRVALTNING  
 

JAKT & FAUNA, ROVDJUR 

 

Jakt och Faunagruppen i Jägareförbundet Västra Götaland Väst har under verksamhetsåret, 

liksom tidigare behandlat frågor och remisser som rör gruppens kompetensområde, enskilt 

samt i samarbete med övriga länsföreningar i Västra Götaland. 

 

Länsföreningarna är representerade i länets viltförförvaltningsdelegation (VFD) genom Göte 

Johansson, Jakt och Viltvårdsintresset samt politiskt genom Morgan Andersson. Vidare ingår 

Anders Andersson från Södra Älvsborg i Klövviltutskottet. 

 

Avskjutningen av älg fortsätter sjunka i verksamhetsområdet. Detta speglar en bild av läget 

där planerna varit en minskad numerär. Oroande är de sjunkande slaktvikterna på kalv. 

Huruvida detta är ett resultat av foderbrist diskuteras. Eller om det beror på ombrunst av 

korna och därmed sent födda kalvar. Här är det gruppens uppfattning att mera forskning 

behövs.  

Ett flertal självdöda små kalvar har konstaterats vara smittade av hjärnhinnemask. 

 

Vildsvinspopulationen breder ut sig och även om lokala variationer förekommer så finns nu 

vildsvin i hela vårt verksamhetsområde. Här liksom i övriga jaktsammanhang är det oerhört 

viktigt att avskjutningsrapport sker i Viltdata så att vi kan följa utbredning och uppskatta 

populationsstorleken. 

Kron- och dovvilt fortsätter öka lokalt och på vissa håll finns en klart jaktbar stam av 

framförallt dov. Kronskötselområde bildas och på vissa håll är även denna art jaktbar. 

Rådjurspopulationen är överlag god men varierar kraftigt och här ses ett klart samband med 

förekomstav lo. 

 

Rovdjur 
Efter en snöfattig vinter med inventeringsproblem kunde inte tillräckligt många 

familjegrupper lo eller varg konstateras i vårt verksamhetsområde för att medge 

förvaltningsjakt. Det är rovdjursgruppens övertygelse att antalet kvalitetssäkrade lofamiljer 

klart understiger den verkliga numerären. 

I perioden 2017-2018 deltar Västra Götaland Väst i ett inventeringsprojekt tillsammans med 

Länsstyrelsen, där vi samlar vargspillning för DNA analys. Vidare med kameraövervakning 

av framförallt lo där Länsstyrelsen inköpt 200 kameror som placeras ut med hjälp av jägare 

och markägare. Detta skall ses som en hjälp i inventeringen men fortfarande är vi beroende av 

rapporter om spårlöpor och därpå följande spårningar av Länstyrelsens fältpersonal för 

kvalitetssäkring. Efter hemställan från länsföreningen sker nu en revidering av Länsstyrelsens 

förvaltningsplan för rovdjur där möjlighet till förvaltningsjakt stärks.  

 

Viltövervakningen är ett ständigt återkommande ämne och fortfarande ligger vi långt under 

målet, 50 % täckningsgrad i Västra Götaland Väst. Även rapporteringen för älg och rovdjur i 

VILTDATA minskar och detta är alarmerande då dessa uppgifter är grund för framtida 

förvaltning. Nu måste vi ALLA hjälpas åt att bryta denna trend. 
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HUND 

 

Hundgruppen anordnade den 29 och 30 april hunddagarna i ED. Under dessa dagar bjöds på 

möjligheten att testa sin hund i vildsvinshägnet, vidare hölls två föreläsningar i ämnena 

eftersök där Torkel Norling på ett mycket intressant och inspirerande sätt beskrev hur han 

arbetar med sina hundar. Som avslutning höll Carl Dahlöf en föreläsning i ämnet etik.  

Vi har utbildat nya eftersöksinstruktörer. En inventering av alla aktiva instruktörer pågår.  

 

. 

VILTDATA 

  

Länsföreningen följer inrapporteringen av fällt vilt genom att månadsvisa rapporter tas fram 

till varje styrelsemöte. 

Vi kan konstatera att rapporteringen kan bli bättre framför allt när det gäller 

småviltsrapportering. 

Ungefär 84% av de älgar som inrapporteras i länet rapporteras via viltdata. 

 

 

 

 

UTBILDNING 
 

JÄGAREXAMEN  ( Ledningsgrupp gemensam för Västra Götaland ) 

Gruppen har bestått av:  

Ordförande Jan Carlsson, Lisbeth Hellner och suppleant Stig Strandberg för Västra Götaland 

Väst.  

Bo-Erik Persson och suppleant Mona Landin för Södra Älvsborg.  

Åke Johansson för Skaraborg.  

Adjungerade tjänstemän har varit Hanna Ståhl och Katarina Dahlgren. 

 

Gruppen har haft 3 protokollförda möten under året. 10/5 i Uddevalla, 26/9 i Skara och 21/11 

i Uddevalla. Ett gemensamt telefonmöte med region syd angående provledarens roll den 29/8. 

 

PROVBANOR 

Av länets 26 provbanor har 8 st. besiktats eller ombesiktigats under 2017. Fram tills nu har 

det varit besiktning vart tredje år. Det är nu ändrat till att vara vart femte år. 

 

PROVLEDARE / KONTAKTMANNATRÄFF 

Utbildning för nya provledare:  

Under året var det 9 st som gick provledarutbildning.  Behovet av provledare är under 

översyn vid länets provbanor för att säkerhetsställa att vi följer direktiv och föreskrifter från 

Naturvårdsverket. 

Kontaktmannaträff den 31/1 på Sollebrunns Gästgiveri, kontaktmännen för våra 

jägarexamensbanor i Västra Götaland.  
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PROVSTATISTIK 

Under 2017 var det enligt Naturvårdsverket totalt 1.725 personer som tog jägarexamen i 

Västra Götaland. Fortsatt intresse finns att ta jägarexamen.  

Vi har även varit ute och deltagit vid examineringar. Rutinerna mellan provbanor och 

Naturvårdsverket är numera helt datoriserade. 

Ett stort tack till alla provbanor och till Studiefrämjandet! 

 

Utbildningsverksamhet 

Vid utbildningsmötet i Skara med Studiefrämjandet och Jägarförbundet med deltagare från 

hela Västra Götaland togs det fram ett utbildningsprogram utifrån önskemål från 

Jägareförbundet och Studiefrämjandet med flera. Hanna Ståhl har färdigställt ett 

utbildningsprogram för 2018. Dyker det upp något akut utbildnings under året så kommer vi 

att försöka lösa det. En stor eloge till Hanna för det arbete hon gör.  

Vi har även haft en småviltjakt på Skogaryd för jägarskolans ledare i Västra Götaland Väst. 

Där presenterade Janne Karlsson ett bildspel om Jägareförbundet som han visar vid 

jägarskolbesöken, där vi betonar vikten av att ledarna försöker värva eleverna till medlemmar 

i Jägareförbundet.  

Vi informerar om möjligheten att besöka Skogaryd och se fällslingan, foderskapande 

åtgärder, jakttorn, saltstenar, att nyttja skyttesimulatorn och att eleverna har möjlighet att få 

komma med ut på ungdoms- och elevjakterna. Lite tråkigt att ingen av handläggarna på 

Studiefrämjandet kom till träffen på Skogaryd.  

 

Skyttegruppen 

Skyttegruppen i VGV har under 2017 besått av Länsinstruktörerna Markku Kämäräinen och 

Stefan Lindell. Styrelse representant har varit Martin Ludvigsson och jaktvårdskonsulent 

Hanna Ståhl. LM- och SM-uttagningen hölls på Svegeråsens skjutbana den 17:e juni. 

Gruppens målsättning är att få till en ännu bättre skjutförmåga hos jägarna genom ökat 

övningsskytte och därigenom minimera riskerna för skadeskjutning.  

 

 

OPINION OCH KOMMUNIKATION 

 

Den nya organisationen inom Opinions- och Kommunikationsarbetet med kommunikatörer 

inom varje län har följts upp med möten på Öster-Malma.  

 

Det mest påtagliga i arbete med opinionsbildning har varit att möta allmänheten vid olika 

mässor och events inom länet. Svenska Jägareförbundet deltog för tredje gången med en 

monter på Bok- & Biblioteksmässan i Göteborg, där Länsföreningen var huvudansvarig för 

byggande och bemanning. I likhet med föregående år var montern välbesökt och förbundets 

deltagande bedöms som mycket framgångsrikt från såväl SJF centralt som Länsföreningen 

och kommer troligtvis få en fortsättning under kommande år. Under året har Länsföreningen 

även arrangerat föreläsningar om ”Etik och moral inom jakten”.   

 

Mycket av den information som utgår centralt från förbundet kommer med automatik in på 

vår länsförenings hemsida. Ett av Svenska Jägareförbundets strategiska mål sedan 2013 har 

varit: ”Vi har samhällets acceptans att hållbart bruka naturen genom jakt och viltvård”. En 

nyligen genomförds Sifo-undersökning visar att hela 89 procent av den svenska befolkningen 

accepterar jakt (8 procent är emot jakt och 3 procent vet inte). Detta är den högsta uppmätta 
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acceptansen sedan vi började mäta acceptans i början av 1970-talet. Resultatet visar att 

allmänheten har ett stort förtroende för Svenska Jägareförbundet, jägarna och jakten.  

 

WEBB       

 

På länsföreningens hemsida publiceras främst kurser och kretsgemensamma aktiviteter. 

Förteckning över områdets kretsar liksom länkar till kretsarnas hemsidor hålles uppdaterade. 

Några reportage från större arrangemang och mässor har tacksam tagits emot och publicerats. 

Bokningen av Skogaryd är den mest frekventa uppdateringen på sidan. 

Elva av länsföreningens kretsars hemsidor uppdateras av länsföreningens WEB-ansvarige. I 

dessa fall rör det sig i första hand om styrelseförteckning och årsmöteskallelser. 

 

UNGDOM 
 

Vi har genomfört 3 st ungdoms- och jägarskolejakter på Skogaryd.  Den 13/1 småviltjakt med 

29 deltagare varav 11 elever. 20/1 småviltjakt med 48 deltagare 23 elever. Två rådjur blev 

resultatet där eleverna fick se hur urtagning och flåning går till. Sedan fick ledarna med sig 

rådjuren för att ha en styckningskväll med eleverna.  

Den 27/1 hade vi en gemensam vildsvins- och älgkalvsjakt med 2 angränsad marker. 26 

deltagare varav 9 elever.  Resultat ett vildsvin på grannmarken och en bonuskalv på 

Skogaryd. Eleverna fick vara med och flå kalven. Eleverna erbjöds att köpa kalven vilket 

mottogs med glädje och en vecka senare hölls en styckningskväll med 6 elever där de fick 

vara med och stycka sitt första egna viltkött.  

Totalt vi haft med 43 elever från 5 olika jägarskolor under jakterna. Vidträffarna har vi även 

bjudit på en gemensam lunch som Studiefrämjandet har lovat ta kostnaden för. 

 

 

JAQT 

Vi har 860 kvinnliga medlemmar i Västra Götaland Väst.  

JAQT är till för att stötta kvinnliga jägare att komma igång med att på egen hand söka vägar 

till mer jakt. 

Svenska Jägareförbundets nätverk för kvinnor, JAQT, hade nationellt möte på Öster Malma 

21-22 januari 2017. Syftet med mötet var att utvärdera de mål som funnits i två år. Målen 

ansågs vara bra eftersom de riktar sig till hela förbundet och inte bara till nätverket. 

De tre målen som ska gälla i förbundet är: 

1.  Rekrytera minst 500 nya kvinnliga medlemmar till december 2018. (medlemsmål) 

2.  Minst 20 % av alla ledamöter i styrelser, samt instruktörer och ledare ska vara 

kvinnor till december 2018. (organisationsmål ) 

3. Nationell handlingsplan mot kränkande särbehandling och diskriminering ska vara 

implementerad i alla länsföreningar och jaktvårdskretsar till december2018. 

(organisationsmål) 

Våra aktiviteter inom länsföreningen har varit tjejskytte och utbytesjakter. Vi samarbetar 

med andra län och vi har deltagit på mässor.  

Tillgång av simulatorskytte finns på Skogaryd. 

Vi upplever att det är liten efterfrågan inom just JAQT i vår Länsförening. På 

grund av lågt intresse för aktiviteter kommer gruppen JAQT att läggas ner! 
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SKOL- OCH UNGDOMSPROJEKTET OCH 

LÄNSUNGDOMSARBETET. 

 
Detta år har varit det första planeraderade för skol och ungdomsprojektet, i en tre års period 

med 2019 som slutår. 

Göteborgs Jaktsällskaps stiftelse bidrog med ekonomisk stöttning till projektet.  

Anställd för att driva projektet har varit Jan Karlsson. Projektet syftar till att initiera ett 

varaktigt intresse för vilt, natur, jakt och miljöfrågor hos de unga.  

Verksamheten vid skolorna har fortsatt nu med något större fokus på storstäder i vårt område. 

Projektet har deltagit i ett antal mässor och marknader deltagande på höst och 

sportlovsaktiviteter har också skett. Ca 12 000 ungdomar har berörts på nått sätt av projektet. 

Ett samarbete med skog och ungdom i Göteborg har påbörjats, och verkar mycket lovande. 

Kontakt med 250 jägarexamenselever har genomförts. 

Skol- och ungdomsprojektet är ett viktigt och bra marknadsföringsinstrument. 

Jägareförbundet möter barn och ungdomar på dagis-/skolnivå och skapar en positiv bild av 

jakt och jägare som barnen tar med sig hem och sprider bland föräldrar m. fl. Barnen lär sig 

känna igen vår logotype och de får en positiv bild av oss jägare. 

Vi skapar också en positiv publicitet kring Jägarförbundet där vi visar att vi kan göra annat än 

hantera eftersök, rovdjursfrågor och älgförvaltning. 

Länsföreningen har arrangerat ett 3 dagars ungdomsläger med 19 deltagare där ungdomarna 

fick prova på många olika aktiviteter. 14 st. älg-, vildsvins- och småviltjakter samt ett flertal 

tillfällen med vildsvinsvak på åteln. 11 ungdomar har deltagit och även varit faddrar för andra 

ungdomar och jägarskolelever. Under jakterna har det fälts 1 älg, 5 vildsvin och 5 rådjur. 

Ungdomarna har även hjälpt till på grannfastigheterna med skyddsjakt på vildsvin ett vildsvin 

fälldes. Har även deltagit i ungdomskonferens på Öster Malma där dom äntligen har förstått 

på vilket sätt man når ungdomarna på. Till sist vill vi tacka alla som hjälpt till på aktivtetern 

utan er hade inte gått att genomföra dessa.  

 

 

MEDLEM OCH MARKNAD 

 

MEDLEM 

Medlemsantalet i Länsföreningen är 148 lägre vid decembers månads utgång 2017 jämfört 

med föregående år. Av detta utgör ordinarie medlemskap med och utan tidning 60 personer, 

medan vi relativt sett tappat flest medlemmar på grund av generationsskifte och 

bland stödmedlemmar.  

 

Våra ansträngningar att värva ungdomar, bland annat genom jägarskolorna, har tyvärr inte 

gett något påtagligt genomslag i medlemsstatistiken. 

 

Vidare har under 2017 sammanslagningar av kretsar ägt rum mellan Trollhättan - Lilla Edet 

och Kungälv - Stenungsund. Diskussioner pågår om ytterligare sammanslagningar mellan ett 

antal kretsar. 
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Västra Götaland Väst   

Medlemsutveckling per december 

 

Jaktvårdskrets 2017 2016 

   

Ale 343 344 

Alingsås 573 585 

Askim Härad 573 581 

Bengtsfors 290 303 

Bokenäset 207 198 

Dals Ed 226 235 

Färgelanda 186 186 

Hisingen-Göteborg 2 115 2 156 

Härryda Östra 193 197 

Lerum-Partille 485 499 

Sotenäs 282 279 

Kungälv - Stenungsund 831 852 

Kville 140 141 

Landvetter 206 202 

Ljungskile 195 179 

Mellerud 253 248 

Munkedal-Lysekil 434 461 

Strömstad 276 274 

Södra Skärgården 84 78 

Tanum - Bullaren 198 206 

Tjörn 215 221 

Trollhättan - Lilla Edet 761 753 

Uddevallanejden 250 256 

Vänersborg 537 545 

Västra Orust 198 198 

Vänersborg 537 545 

Västra Orust 198 198 

Vårgårda 224 233 

Åmål 256 263 

Östra Orust 185 188 

Utom länet 81 84 

   

Totalt 10 797 10 945 
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MARKNAD 

 

Det nya mässkonceptet som tagits fram centralt, har använts vid ett flertal tillfällen under 

2017 på mässor och lokala events. Avsikten har varit att skapa ett enhetligt och tydligt uttryck 

i de sammanhang Jägareförbundet medverkar. 

 

För tredje året i rad medverkade Jägareförbundet, med Länsföreningen som huvudansvarig, i 

den stora Bok- & Biblioteksmässan i Göteborg. Vår närvaro på denna mässa möjliggör 

kontakt och informationsgivning till den breda allmänheten som vi har få möjligheter att nå 

på annat sätt. Fokus har varit att lyfta fram den allmännytta jägarkåren bidrar med, bl a vid 

eftersök, samt att marknadsföra viltkött genom att låta mässdeltagarna provsmaka. 

 

Vidare har Länsföreningen deltagit i ett flertal mässor och event, Elmia i Jönköping, Bondens 

Dag Backamo/Ljungskile, Julmarknad på Hunneberg samt ett flertal lokala events ute bland 

kretsarna. 

 

 

 

 

EKONOMI 

 

Föreningen redovisar för det gångna året ett överskott på 23 128:- kr. Kostnaden för de olika 

verksamhetsgrenarna, information, utbildning och administration följer i stort de senaste åren. 

Kretsarnas kostnader för deltagande i lokala aktiviteter, marknader och mässor kunde varit 

högre och har inte nått upp till budget 2017. Styrelsens förhoppning är ju att bra verksamhet i 

kretsarna, nära medlemmen, skall generera ett större intresse för jakten och för att bli medlem 

i Jägareförbundet.  

  

Göteborgs Jagtsällskaps Stiftelse bidrar som tidigare år med en större del av kostnaden för 

skol-och ungdomssatsningen (SOU-projektet). Projektet syftar till att initiera ett varaktigt 

intresse bland ungdomar för vilt, natur, jakt och miljöfrågor.  

  

Som tidigare år utrycker vi åter vårt stora tack för det stöd vi erhåller från Göteborgs 

Jagtsällskaps Stiftelse för utbildning, lägerverksamhet och ungdomssatsningar.  

  

Sammantaget är vår ekonomiska ställning fortsatt stabil med utrymme för samordnade 

insatser och stöd till lokala aktiviteter 

  



LÄNSFÖRENINGSSTÄMMA                          2018-03-01 

 

 13 

  

 

  

 
 
 
 
 

ÅRSBOKSLUT 
  

     

  
för 

  

     

     

  

Jägareförbundet Västra Götaland 
Väst 

  

     

  
Org.nr 802452-0457 

 

     

     

     

     

  
Styrelsen får härmed lämna årsbokslut för 

  

  
räkenskapsåret 2017-01-01 - 2017-12-31 

  

     Innehåll 
   

Sida 

     förvaltningsberättelse 
  

2 

resultaträkning 
  

3 

balansräkning 
  

4 

tilläggsupplysningar 
  

5,6 

underskrifter 
  

7 
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Jägareförbundet Västra Götaland Väst 
   

Org.nr 802452-0457 
    

       FÖRVALTNINGSSBERÄTTELSE 
   

       Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för räkenskapsåret 2017-01-01--2017-12-
31 

       

       
Väsentliga händelser under året: 

   

       Vi hänvisar till den särskilda verksamhetsberättelse som styrelsen upprättat. 

       

       

       

       

       

       Resultatdisposition 
    

       Till stämmans förfogande står 
    balanserad vinst 

   
1 451 102 

 årets vinst 
    

23 128 
 

     
1 474 230 

 

       

       Styrelsen föreslår att 
    i ny räkning föres 

   
1 474 230 

 

     
1 474 230 
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Jägareförbundet Västra Götaland Väst 

Org.nr 802452-0457 

       
3(7) 

           RESULTATRÄKNING 
        

    
  

 

Not 
 

2017 
 

2016 

Rörelsens intäkter 
        Medlemsavgifter 

      
831 336 

 
831 623 

Försäljning, diverse 
      

50 280 
 

23 285 

Göteborgs Jaktsällskaps Stiftelse 
  

3,4 
 

196 500 
 

201 500 

Bidrag skol- och ungdomsprojekt 
  

2 
 

300 000 
 

300 000 

Övriga intäkter och räntor 
     

1 932 
 

3 838 

Summa intäkter 
      

1 380 048 
 

1 360 246 

           

           
Kostnader för verksamhetsgrenar 

  
6 

    Jakt och viltförvaltning 
        

 
Rovdjur 

      
-32 670 

 
-18 880 

 
Kust 

      
-7 326 

 
-6 415 

 
Hund 

      
-7 800 

 
-19 539 

 
NVR 

      
0 

 
-1 487 

           Utbildning  
         

 
Skytte 

      
-3 500 

 
-3 681 

 
Utbildningar 

     
-20 757 

 
-34 604 

 
Kretsbidrag 

     
-212 240 

 
-215 200 

 
Lokalt aktivitetsstöd 

    
-32 487 

 
-25 410 

Opinion och kommunikation 
        

 
Ungdom 

     
-109 147 

 
-113 489 

 
JAQT 

      
-1 500 

 
-934 

 
Ungdomsprojektet 

     
-459 133 

 
-491 987 

Medlem och marknadsföring 
        

 
Mässor 

    
5 

 
-76 895 

 
-54 753 

 
Skogaryd 

     
-113 081 

 
-99 918 

Delsumma för verksamhetsgrenar 
    

-1 076 536 
 

-1 086 297 

           Övriga externa kostnader 
        Årsstämma och möteskostnader 

    
-33 600 

 
-61 998 

Kostnader för förtroendevalda 
     

-162 646 
 

-157 049 

Övriga förvaltningskostnader 
     

-115 638 
 

-97 193 

Summa övriga externa kostnader 
    

-311 884 
 

-316 240 

           
Resultat före återföringar 

     
-8 372 

 
-42 291 

           Återföringar 
         För ungdomsskytte, återfört 

   
2 

 
0 

 
0 

Skogarydsarrende, återfört 
   

3 
 

31 500 
 

31 500 

Summa återföringar 
     

31 500 
 

31 500 

           
Årets förlust/förra årets vinst 

     
23 128   -10 791 
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Jägareförbundet Västra Götaland Väst 

Org.nr 802452-0457 
      

4(7) 

         

         

     
Not 17-12-31 

 
16-12-31 

Tillgångar 
       

         Anläggningstillgångar 
      

         Värdepappersinnehav 
  

1 956 
 

956 

Summa anläggningstillgångar 
   

956 
 

956 

         

         Omsättningstillgångar 
      Varulager 

     
34 300 

 
82 070 

Övriga fordringar 
    

20 016 
 

50 176 

Upplupna intäkter 
    

151 500 
 

151 500 

Kassa och bank 
    

1 378 065 
 

1 288 800 

Summa omsättningstillgångar 
   

1 583 881 
 

1 572 546 

         

         SUMMA TILLGÅNGAR 
   

1 584 837 
 

1 573 502 

         

         
         Skulder och eget kapital 

      
         Eget kapital 

       Balanserat resultat 
    

1 451 102 
 

1 461 893 

Årets vinst/förra årets förlust 
   

23 128 
 

-10 791 

Summa eget kapital 
   

1 474 230 
 

1 451 102 

         Avsättningar 
       Avsättning för Skogarydsarrende 

 
3 63 000 

 
94 500 

Avsättning för ungdomsskytte 
   

8 064 
 

8 064 

Summa avsättningar 
   

71 064 
 

102 564 

         Kortfristiga skulder 
      Leverantörsskulder 

    
32 510 

 
14 646 

Övriga skulder 
    

1 560 
 

2 535 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
 

5 473 
 

2 655 

Summa kortfristiga skulder 
   

39 543 
 

19 836 

         

         SUMMASKULDER OCH EGET KAPITAL 
  

1 584 837 
 

1 573 502 

Jägareförbundet Västra Götaland Väst 
    

Org.nr 802452-0457 
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 

        ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR 
     

        
Redovisningsprinciper 

     

        Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med bokföringslagen, relevanta delar av 

årsredovisningslagen samt god redovisningssed. 
   

        Värderingsprinciper m. m. 
     

        Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat 

anges nedan. 
      

        Varulager 
       Varulagret består till största delen av fällor och dessa har värderats till anskaffningsvärden. 

        Fordringar 
      Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

  

        Intäktsredovisning 
      Intäkterna redovisas i den period de avser enligt god redovisningssed. 

 

        

        

        UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER 
   

        

        

        Not 1 Värdepappersinnehav 
    

 
Avser andelar i Länsförsäkringar Trygghetsfond. 

   
 
 
 

Marknadsvärde på balansdagen är 1.223.35. 
 

 
 

  Jägareförbundet Västra Götaland 
Väst 

   
Org.nr 802452-0457 

    

       TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 
    

       

       

       
Not 2 

Skol- och 
ungdomsprojektet 

   

       

 
Hösten 2010 startade skol- och ungdomsprojektet som från början var 

  tänkt att pågå i två år och avslutas i maj 2012. 
 

 
  

     

 

Styrelsen har därefter beslutat att med stöd av stiftelsen och 
årsstämman 

 
förlänga projektet ett flertal gånger. 

  

       

 
Ekonomiskt stöd har beviljats årligen med 300.000 kr av Göteborgs  

 
Jagtsällskaps Stiftelse. Enligt senaste beslutet fram till maj 2018. 
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       Not 3 Skogarydsarrende 
    

       

 

Göteborgs Jagtsällskaps Stiftelse beslutade vid sammanslagningen 
2010,    

 
om att bidra med halva arrendesumman för Skogaryd genom årliga 

 
betalningar under 10 år. 

   

       

       

       

       Not 4 Ungdomsverksamhet 
   

       

 

Göteborgs Jagtsällskaps Stiftelse utfäste vid sammanslagningen att 
för 

 
ungdoms- och utbildningsverksamhet satsa 120.000 kr årligen.  Detta  

 
belopp har beviljats för ytterligare ett år (2018) av stiftelsen.  

       

       

       

       Not 5 Bok- och biblioteksmässan 
   

 

Under 2017 beslöt Göteborgs Jagtsällskaps Stiftelse även om ett 
bidrag 

 
på  45.000 kr för vår medverkan på Bok och biblioteksmässan. 

       

       

       Not 6 Direkta kostnader för verksamheten 
  

 

Från år 2016 sker redovisningen av kostnader för verksamheten så 
att  

 
det följer de fyra arbetsområdena; Jakt & Viltförvaltning, Utbildning, 

 

Opinion och Kommunikation och Medlem & Marknad. Redovisningen 
för  

 
Svenska Jägareförbundet centralt blir då mer enhetlig. 
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Valberedningens förslag till 2018 års Länsföreningsstämma 

Jägareförbundet Västra Götaland Väst 
 

 

Val av ordförande för Länsföreningsstämman V. Götaland V. 2018 

Ordförande   Lars Ivarsbo                                                         

Vice Ordförande Lars-Olof Lyrdahl 

 

Val av ordförande för Länsföreningen i V. Götaland V. på 1 år 2018-2019 

Göte Johansson omval 

 

Val av ledamöter till styrelsen i Länsföreningen i V. Götaland V. 2018-2019 på 2 år 

 

Valregion 1 

Magnus Fabbe Nilsson Åmål i tur att avgå,   omval av Magnus Fabbe Nilsson 

Lennart Gustavsson Vänersborg, ett år kvar  

Lisbeth Hellner, Dals-Ed, ett år kvar 

 

Valregion 2 

Tore Stening, Vårgårda, i tur att avgå,  omval av Tore Stening 

Martin Ludvigsson, Vårgårda, avböjt omval, nyval av Anders Kling Alingsås 

Mats Svantesson, Lilla Edet, ett år kvar  

 

 

Valregion 3 

 

Lars Bergdahl, Ljungskile, i tur att avgå,  omval av Lars Bergdahl 

Magnus Blomstrand, Munkedal, ett år kvar 

Mikael Johansson, Munkedal, ett år kvar, har begärt att bli entledigad från uppdraget 

 fyllnadsval av, Niklas Karlsson, Strömstad 

 

 

Valregion 4 

 

Morgan Andersson, Stenungsund, i tur att avgå, omval av Morgan Andersson 

Jan Jacobsson, Hisingen-Gbg, avböjt omval,       nyval av Stefan Alfredsson Hisingen-Gbg 

Carl Dahlöf, Askim-Härads, ett år kvar 

 

Val av två revisorer och två suppleanter i Länsföreningen V. Götaland V. på 1 år, 

 

Tomas Johansson, Mellerud,   omval av Tomas Johansson 

Ture Andersson, Alingsås,   omval av Ture Andersson 

Mattias Samuelsson, Lindome,  omval av Mattias Samuelsson personlig ersättare till 

Tomas Johansson 

Karin Remneland, Dals-Ed, avböjt omval, nyval av Andreas Johnsson Alingsås, personlig 

ersättare för Ture Andersson 
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Val av två revisorer och två suppleanter i Göteborgs Jagtsällskaps stiftelse på 1 år, 

 

Helen Elonsson, Göteborg, ordinarie, nyval av Viktor Bengtsson Göteborg 

Mattias Samuelsson, Lindome, ordinarie, omval av Mattias Samuelsson 

Bengt Kron, Göteborg, suppleant, omval av Bengt Kron personlig ersättare för Viktor 

Bengtsson 

Lars Hüllert, Hisingen Gbg, suppleant, omval av Lars Hüllert personlig ersättare för Mattias 

Samuelsson 

 

 

 

Val av 3 ombud och 3 suppleanter till Svenska Jägareförbundets årstämma 2018 

 

Valberedningen föreslår att styrelsen ges i uppdrag att vid konstituerande möte inom sig utse 

ombud till Förbundets årsstämma och suppleanter för dessa. 

 

 

 

Styrelsens förslag till kretsbidrag 

 

Styrelsen föreslår kretsbidraget oförändrat 20 kronor och aktivitetsstöd enligt tidigare 

regelverk. 

 

 

Ersättning till styrelse och revisorer 

 

Ordförande   30 % av ett basbelopp per år  

Sekreterare   25 % av ett basbelopp per år 

Samtliga ledamöter  3,000 kr per år vardera 

 

Vid inkomstbortfall  650 kr för halvdag  

Vid inkomstbortfall  1,300 kr för heldag 

 

Reseersättning enligt den skattefria normen  

 

Revisorer är berättigade till ersättning för inkomstbortfall, 650 kr för halvdag och 1, 300kr för 

heldag samt reseersättning enligt den skattefria normen 

 

 

 

 

Ersättning till valberedning 

 

Valberedningen har inget eget förslag utan ger styrelsen/stämman uppdraget att besluta härom 

 

Skogaryd 2018-02-07 
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Valberedningen Västra Götaland Väst 

 

2018 års valberedning – förslag efter nominering från kretsarna 

 

Ordförande:  Orvar Ottosson 

 

Valregion 1  Valregion 2 

Dennis Gustavsson, Bengtsfors, ett år kvar Bertil Sagrelius Lerum, ett år kvar 

Jan Olsson, Färgelanda, Nyval  Lars Ivarsbo, Lilla Edet, omval 

 

Valregion 3  Valregion 4 

Hans Henriksson, Tanum, ett år kvar Tarmo Honkavaara, Hisingen-Göteborg, ett år kvar 

Leif Andersson, Lysekil, omval Bror Wennström, Stenungsund, omval  

 

Valregion 1  Kretsar 

   Bengtsfors 

   Dals-Ed 

   Åmål 

   Mellerud 

   Färgelanda 

   Vänersborg 

 

Valregion 2  Trollhättan-Lilla Edet   

   Ale    

   Vårgårda   

   Alingsås   

   Lerum-Partille    

 

Valregion 3  Strömstad 

   Tanum-Bullaren 

   Kville 

   Sotenäs 

   Munkedal-Lysekil 

Uddevallanejden 

              Bokenäset 

   Västra Orust 

Östra Orust 

Ljungskile 

 

Valregion 4  Tjörn 

   Kungälv-Stenungsund 

   Hisingen/Göteborg,  

  Södra Skärgården 

  Härryda Östra 

Landvetter 

  Askim Härads 
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Rekrytering av en valberedning 

 

 Det skall rekryteras en ordförande från valfri valregion, om ordförande får förhinder 

blir en av de två representanterna i den valregion som utsett ordförande 

ställföreträdare. 

 Om möjligt skall ordförandeskapet rotera mellan de olika valregionerna enligt 

följande ordning: 1-2-3-4 osv 

 Till föreningsstämman 2019 är det valregion 2 som står på tur 

 Det skall rekryteras 1 ledamot från respektive valregion för en mandattid av 2 år 

 Följande kretsar har uppdraget att samordna nomineringsarbetet inom sin region: 

Valregion 1: Färgelanda    Valregion 2: Ale  

Valregion 3: Bokenäset     Valregion 4: Landvetter 

 

 Om det uppstår en vakans i valberedningen så är det upp till styrelsen att fatta beslut 

om vakansen skall ersättas genom att utlysa extra stämma 

 

Valberedningens uppdrag är: 

 att lämna förslag på Ordförande för Länsföreningen 

 att lämna förslag på styrelseledamöter till Länsföreningen enligt arbetsinstruktion 

 att lämna förslag på två revisorer och två suppleanter till Länsföreningen 

 att lämna förslag på två revisorer och två suppleanter till Göteborgs Jagtsällskaps 

Stiftelse 

 att lämna förslag på ersättning till styrelse och revisorer 

 att lämna förslag på Ordförande för Årsstämman  

 att lämna förslag på vice Ordförande för Årsstämman 

 att ge styrelsen i uppdrag att vid konstituerande möte inom sig utse ombud till 

Svenska Jägareförbundets årsstämma och suppleanter för dessa 

 

Skogaryd 2018-03-13 

 

 

Kent Hed, valberedningens ordförande 
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FÖRSLAG TILLVERKSAMHEFTSPLAN 2018 

 

 

Jakt & Viltförvaltning 

 

 Samordning av viltförvaltnings- och skötselområden. 

Mål: Att alla skötselområden och ÄFO följer SJF:s ”Handlingsplan älg” 

 Viltrapportering övrigt vilt 

 Mål: Att varje Jaktvårdskrets skall rapportera minst 50 % av sin registrerade 

jaktmarksareal i Viltdata 

 Rovdjursinventering/rapportering 

 Mål: Delta i och vid behov organisera länsomfattande inventering av stora rovdjur 

 Klövviltinventering t ex flyg- och spillningsinventering efter älg och rådjur  

Mål: Påverka ÄSO att i större utsträckning inventera klövvilt för att på så sätt få 

bättre underlag i förvaltningsplaneringen 

 ”Intern” rovdjursinventering/rapportering 

Mål: Ha fortsatt kontroll på rovdjurens utveckling genom förvaltning (jakt och 

skyddsjakt) inom länsföreningens område. 

 Övrig klövviltsförvaltning 

Mål: att informera, utbilda i förvaltning samt rapportera om utvecklingen av 

vildsvins-, kron- och dovhjortstammarna. 

 Verka för att kronskötselområde registreras. 

Fällavgifter 
Mål: Fortsatt verka för rimliga fällavgifter på älg samt att dessa medel används på ett 

för viltvårdens acceptabelt sätt 

 

 

UTBILDNING 

 

Fortsätta samarbetet med Studiefrämjandet för att ta fram utbildningar önskade av kretsar och 

medlemmar. Vi kommer under året att försöka ta fram en kurs i styckning och tillvaratagande 

av vilt. Samla ungdomsansvariga för att undersöka vad dom har för önskemål på ev 

utbildningar även få till en träff med jägarskolledarna för info om förbundet och om värvning 

av eleverna till förbundet.  

 

Skyttegruppen.  

Målsättningen för skyttegruppen i VGV under 2018 är att fortsätta stimulera och öka 

övningskyttet för en skjutskicklighet. För att kunna genomföra detta skall gruppen bland 

annat: Genomföra utbildningar av skytteinstruktörer, cirkelledare, jaktledare och andra som 

berörs. Bistå med hjälp avseende skytte till kretsar och skjutbanor inom VGV. Arrangera 

länsmästerskap i jaktskytte. Samarbeta med övriga skyttegrupper inom länet.  
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Hund 

 Hunddagar i Ed 

 Färdigställa register på ”aktiva” instruktörer samt på hemsidan presentera dessa så att 

man lätt kan få kontakt med respektive. 

 Fortsatt arbete med NVR. 

Aktivitet/föreläsning gällande jakthundar och etik 

 

Viltdata 

Länsföreningen kommer att fortsätta följa avskjutningsstatistiken och kommer att ta tillfällen 

i akt vid möten och i medlemskommunikation att verka för att jägarna i länet rapporterar in 

avskjutning. Vi behöver ha bra faktaunderlag när vi uttalar oss i dessa sammanhang. 

 

 

OPINIONSBILDNING & KOMMUNIKATION 

 

Vår förmåga att påverka och skapa förståelse hos allmänhet och beslutsfattare är ett av våra 

viktigaste och svåraste uppdrag. Vi skall klara av denna uppgift genom att samordna vårt 

opinions- och kommunikationsarbete på alla nivåer.  

 

För att behålla en hög acceptans är det viktigt att vi fortsätter på den inslagna vägen – 

samarbete med andra organisationer och myndigheter, utvecklar jaktetiken, sprider kunskap 

och viltkött, samt fortsätter att generera samhällsnytta. 

 

Genom ett proaktivt kommunikations- och opinionsarbete skall vi förmedla tydliga och väl 

förankrade budskap vilket förstärker bilden av Svenska Jägareförbundet som en attraktiv vilt- 

och naturvårdsorganisation. 

 

Vi skall ha ett nära samarbete landstings- och kommunpolitiker samt berörda tjänstemän 

inom länsstyrelsen. Vidare skall vi etablera strategiska samarbeten med organisationer med 

vilka vi har gemensamma intressen. 

 

Vi fortsätter arbeta med att få till ett nätverk av lokala opinionsbildare med kontaktnät och 

ingångar till medier och politiker inom länet eftersom detta känns nödvändigt för att få till ett 

effektivt opinionsarbete. 

 

Vi skall arbeta för att göra viltköttet tillgängligt för allmänheten som ett nyttigt och 

välsmakande livsmedel med god hållbarhet. 
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Länsföreningens mål 

 Förbättra det regionala kommunikationsarbetet genom ökad proaktivitet och 

samordning inom ett kommunikationsnätverk med hjälp av utsedd länskommunikatör. 

 Öka det regionala och lokala mediegenomslaget så att det synliggör medlemsvärdet 

och samhällsnyttan som Svenska Jägareförbundet genererar. 

 Öka införandet av relevant information och nyheter på Svensk Jakts regionala sidor. 

 Genomföra träffar med landstings- och kommunpolitiker samt berörda tjänstemän 

inom länsstyrelsen. 

 Belysa den fundamentala betydelsen av att de rekommenderade viltinventeringarna 

blir korrekt genomförda. 

 Medverka till att rapporter om betesskador är representativa och överensstämmer med 

verkligheten. 

 Kommunicera vilka risker den moderna jordbruksnäringen kan medföra för faunans 

och florans biologiska mångfald i jordbrukslandskapet. 

 Positionera jakten och viltvården som ett hållbart brukande av naturen genom att 

synas och höras i olika lämpliga sammanhang. 

 Öka kunskap och färdighet i kommunikation för förtroendevalda. 

 

Webb 

 

Inga förändringar i hantering av hemsidan planeras. Årets bokningar och kurser kommer att 

publiceras löpande. 

Vi kommer att uppmana de kretsar som inte har utsett egen hemsidesansvarig att göra så, för 

att informationen skall hamna så nära den enskilde medlemmen som möjligt. 

Hemsida via krets.jagareförbundet.se/ ger dessutom möjligheten för medlemmarna att 

prenumerera på ändringar på sin lokala hemsida så att man blir påmind när en ny aktivitet 

publiceras. 
 

 

Medlem & Marknad  

 

Operativa mål Medlem 

 Vi har minst 11000 betalande medlemmar per december 2018. 

 Vi har träffat minst 50 % av jägarskoleleverna och redovisat värdet av ett medlemskap 

i Svenska Jägareförbundet. 

 Vi har genomfört minst en utbildningsträff med cirkelledare för jägarskolor i syfte att 

stödja dem i att värva nya medlemmar. 

 

Operativa mål Marknad 

 Vi har använt och/eller lånat ut mässkonceptet minst 10 gånger. 

 Vi har deltagit på följande mässor. 

o Bok och Biblioteksmässan. 

o Jul på Hunneberg. 

o Bondens Dag. 

 Utöver ovanstående medverkar vi i mån av resurser på mässor som kan anses 

lämpliga, där kretsar inom Länsföreningen söker och beviljas stöd. 

 

http://krets.jagareförbundet.se/
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Ungdom 

 

Då områdena Ungdom, Skogaryd och Ungdomsprojektet går in i varandra har vi valt att göra 

en gemensam verksamhetsplanering, men man kommer fortfarande att kunna granska de 

olika områdena.  

Ungdom och Skogaryd 

Vinterfodra på tre ställen. Mål: trivsel och hjälpa till med mat under stränga vintrar. 

1 Ungdomsläger skall i vanlig ordning genomföras. Mål: att väcka intresse för jakt och natur. 

Fortsatta Aktivitetsdagar på Skogaryd för i första hand de unga, men givet är vuxna också 

välkomna. Tänkt verksamhet: utsättning av saltstenar, biotopförbättringar, skyttedag, 

genomgång av pass, m.m. Mål skapa en aktiv viltvård på fastigheten. 

10-12 jakter för ungdomar, jägarskolelever och nya jägare och även erbjuda ungdomarna 

åteljakt på vildsvins åtel.  Mål: jakt tillfällen samt utbildning i praktisk jakt.  

Delta i förbundets möten och arbeta för att alla kretsar skall ha en ungdomsansvarig. Mål: 

delge information och ta del av information.  

Samla ungdomsansvariga i kretsarna till en träff på Stjärnåsens skyttecenter. Mål att 

undersöka vad ungdomsansvariga och kretsar vill ha hjälp med i ungdomsarbetet  

Vi kommer under året att arbeta för att få till en liten renovering av torpet samt försöka få till 

ett nytt 10 årigt avtal med stiftelsen. Vi skall även bygga en vak koja till åteln samt bygga nya 

jaktorn och flytta en del gamla. Mål: få en uppfräschning av torpet samt säkrare pass. 
 

Skol och ungdomsprojektet 

Fortsätta att erbjuda besök i skolorna Mål 3-5000 besök. Fortsatt fokus på de större städerna. 

Besöka jägarskolorna. Mål att nå 75 % av eleverna i vgv. Besök på gymnasium eller liknande 

Mål 1-3 besök. Börja lista jaktmöjligheter för ungdomar och nya jägare. Mål att få 

målgruppen snabbare ut i skogen. Dagläger och övernattnings läger på Skogaryd. Mål 4 st+4 

st. Vara stöd för kretsarna i deras ungdomsverksamhet. Mål öka verksamheten i kretsarna. 

Delta i större sammanhang typ mässor och dylikt. Mål 3 st. Om det finns tid över kommer 

den att läggas på att förbättra Skogaryd. 

Mats Svantesson Jan Karlsson. 
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RESULTATBUDGET 
        

    
  

      Rörelsens intäkter 
       

2018 
Medlemsavgifter 

        
830 000 

Försäljning, diverse 
       

50 000 

Göteborgs Jaktsällskaps Stiftelse 
       

201 500 

Bidrag skol- och ungdomsprojekt 
       

300 000 

Övriga intäkter och räntor 
       

10 000 

Summa intäkter 
        

1 391 500 

           
Kostnader för verksamhetsgrenar 

       Jakt och viltförvaltning 
        

 
Älg,skog -5 000 

       

 
Rovdjur 

 
-20 000 

       

 
Kust 

 
-10 000 

       

 
Hund 

 
-15 000 

       

 
NVR 

 
-5 000 

       

 
Viltdata 

 
-5 000 

      
-60 000 

           Utbildning   
         

 
Skytte 

 
-10 000 

       

 
Utbildningar -30 000 

       

 
Kretsbidrag -220 000 

       

 

Lokalt 
aktivitetsstöd -35 000 

      
-295 000 

           Opinion och kommunikation 
        

 
Ungdom -100 000 

       

 
JAQT 

 
-1 000 

       

 
Ungdomsprojekt -500 000 

      
-601 000 

           Medlem och marknadsföring 
        

 
Mässor 

 
-65 000 

       

 
Skogaryd -100 000 

      
-165 000 

           Delsumma för verksamhetsgrenar 
      

-1 121 000 

           Förvaltning 
         Årsstämma 
        

-40 000 

Ersättningar förtroendevalda 
       

-160 000 

Övrig förvaltning 
        

-110 000 

Delkostnader förvaltning 
       

-310 000 

           Summa kostnader 
       

-1 431 000 

Resultat  
         

-39 500 

           Skogarydsarrende, återfört 
       

31 500 

           
Budgeterat resultat för 2018 

       
-8 000 
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Ödsmål 2018-01-04 

 

Motion till Kungälv Stenungsunds Jaktvårdskrets. 

Motionen avser rätten att nyttja kobbar och skär där annan är jakträttsinnehavare vid skyddsjakt på 

knubbsäl inom 8-fjordar området.  

 

Bakgrund. 

 

Om man saknar jakträtten på lämpliga skär där sälen föredrar att vila är det mycket svårt att bedriva 

en effektiv jakt på säl inom 8-fjordar området. Först och främst ur säkerhetssynpunkt. Fjordarna är 

relativt långsmala och de flesta ställen saknar kulfång vilket gör det mycket svårt att bedriva jakt från 

båt på säl som simmar i vattnet. Jag har utfört praktiska prov och använt v-max kulor som påstås 

splittras när de träffar vattenytan vid ett eventuellt bomskott vilket inte sker. Jag spände upp ett lakan 

på en holme och sköt flera skott mot vattenytan med olika vinklar, liggande och stående, från en 

närliggande holme på ca 100meters avstånd och samtliga skott gjorde runda hål i lakanet. Ytterligare 

fördelar med att skjuta sälen som ligger på kobbar är att det är mycket lättare att ligga på en 

närliggande kobbe och med benstöd prickskjuta säkra skott. Dessutom sjunker inte sälen varför man 

bärgar samtliga. Det skulle vara en stor fördel både för säkerheten, och en minskad risk för 

skadeskjutningar, att återgå till tidigare regler där Naturvårdsverket beslutade om  rätt att jaga säl 

även från platser där man inte var jakträttsinnehavare. 

 

Motionen yrkar till att Svenska Jägareförbundet skall verkar för att möjliggöra rätten att nyttja kobbar 

och skär där annan är jakträttsinnehavare vid skyddsjakt på knubbsäl inom 8-fjordar området.  

 

 

 

Lergodsvägen 14 

44495 Ödsmål. 
martin.lenander@telia.com                    

     

Martin Lenander. 

 

Motionen antagen vid Jägareförbundet Kungälv-Stenungsunds Jaktvårdskrets årsmöte 2018 och 

vidaresänd till Jägareförbundet V Götalands Väst för behandling. 

 

 

Jägareförbundet V. Götalands Västs styrelses yttrande  
 

 

Styrelsen hemställer att länsstämman bifaller motionen för vidare befordran till Svenska 

Jägareförbundets årsstämma 2018 
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Motion till Svenska Jägareförbundets årsstämma 2018. 

 

MOTION: 

Inrättande av en central arbetsgrupp för klövviltsinventering på Svenska Jägareförbundet. 

BAKGRUND: 

Älgobsen, spillningsinventeringen, avskjutning och annan dödlighet samt ÄBIN ingår som mycket 

viktiga grundstenar att ta hänsyn till i den senaste implementerade adaptiva älgförvaltningen. Nämnda 

metoder för att inventera älg förutsätter i dagsläget att jägare inom Älgskötselområdena frivilligt lägger 

ner mycket tid och möda på att samla in och rapportera data. Detta engagemang är naturligtvis 

mycket värdefullt och hedervärt men måste omhändertagas på bästa sätt. Beklagligt nog resulterar 

datainsamlingen i dagsläget endast undantagsvis i rättvisande beskrivningar av älgstammens storlek 

och sammansättning. Konsekvenserna av detta är störst inom de regioner där älgstammen är på 

nedgång! Älgförvaltningen liksom övrig klövviltsförvaltning är därför i behov av ett utökat stöd när det 

gäller att förstå och hantera data, genomföra kompletterande inventeringar samt att utprova 

förbättrade eller nyutvecklade metoder för att tillhandahålla resultat som är mer lämpliga för sitt 

ändamål än de vi har tillgång till idag.    

BEDÖMNING: 

Medvetandegraden om inventeringsmetodernas problematik varierar starkt mellan jägarna vilket gör 

att det inom t.ex. Svenska jägareförbundet borde tillsättas en ”nationell expertgrupp” som kunde ge 

praktiska och teoretiska rekommendationer till Älgförvaltning- och Älgskötselområdena och i 

samarbete tredje part (t.ex. Svensk Naturförvaltning AB och Älgflyg AB) stödja utvecklingen till 

förbättrade inventeringsmetoder för klövvilt.  

FÖRSLAG PÅ LÖSNING: 

Förslaget går ut på att Svenska Jägareförbundet tillsätter en central arbetsgrupp med representanter 

från hela landet som med hjälp av oberoende specialister hjälper till att stötta Älgförvaltning- och 

älgskötselområdena med praktisk och teoretisk information samt att möta det framtida behovet av 

förbättrade och nyutvecklade inventeringsmetoder för klövvilt så att en för förvaltningen mer 

ändamålsenlig information kan erhållas. 

YRKANDE: 

 - att Svenska Jägareförbundet tillsätter en central arbetsgrupp för klövviltsinventering! 

 

Skogaryd 2018-02-15 

Styrelsen för Svenska Jägareförbundets länsförening Västra Götaland Väst. 

Styrelsen hemställer att läns-årsstämman bifaller motionen och vidarebefordrar den till Svenska 

Jägareförbundets årsstämma 2018. 

 


