
 

                   Jägareförbundet Västra Götaland Väst 

 

 
1 

Anteckningar från Kretskonferens i Jägareförbundet Västra Götaland Väst i 

Trollhättans Folkets Hus torsdagen den 1:e december 2022. 

Representanter från 15 kretsar deltog med 35 deltagare. 

 Från Länsföreningens styrelse deltog Morgan Andersson, Mats Svantesson och Magnus Blomstrand. 

Från Förbundet deltog Jaktvårdskonsulent Hanna Ståhl.  

Totalt 39 personer.  50 var anmälda. Så ett visst matsvinn uppstod.  

Landgång samt kaffe och kaka serverades före mötet. 

Agenda 

1. Konferensen öppnas 18:30 

2. Aktuellt inom Jägareförbundet   

3. Nomineringar 

4. Valberedningsarbete 

5. Kretspärm / kretsbidrag 

6. Utbildningar 2023  

7. Övriga frågor 

Aktuellt inom Jägareförbundet 
Jägareförbundet mot 2030 

Morgan redovisade kort om arbetet som kommer att pågå de närmast två åren med att ta fram 

förbundets mål och strategier för 2025-2030. Morgan föreslog att vi skall ordna träffar där kretsarna 

tar del i arbetsgrupper för att bidra med förslag och idéer till detta. Förslagets antogs. 

Älgjakten i länet 

Det fortsätter att röra på sig runt läget med älgstammen och de senaste två veckorna har flera län sett 

debattartiklar och insändare som både lyfter oron över älgstammen och åsikter från motsatt håll om att 

stammen behöver sjunka ytterligare.  

Den nationella kommentaren om resultatet av älgobsen har inte kommit än, men ska vara på gång. Det 

planeras också för att lyfta materialet från ”verktygslådan älg” som resurs för enskilda jägare och jaktlag. Mer 

info kommer framöver, men allt material finns tillgängligt redan nu: 

https://jagareforbundet.se/utbildning/studieplaner/verktygslada-battre-algforvaltning/ 

 

Morgan och Göte som båda ingår i Viltförvaltningsdelegationen (VFD) hade besökt ett skogsområde 

där de presenterades skogsskador som ansågs vara orsakade av älg. Deras reflektion var att det var 

låg förekomst av älgspår i markerna men däremot mycket spår av dovvilt. Älgen får nog klä skott för 

skador som annat hjortvilt skapar. 

Målsättning är att Länsföreningen skall kalla Jägareförbundets representanter i 

älgförvaltningsgrupperna för att diskutera hur arbetet löper och försöka skapa bättre kontakt mellan 

https://jagareforbundet.se/utbildning/studieplaner/verktygslada-battre-algforvaltning/
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kretsarna och de som sitter i älgförvaltningsgrupperna. En fråga som kan bli aktuell att diskutera är 

eventuell framtida samförvaltning av allt hjortvilt. 

Lerum Partille tipsade om en bra föreläsare …. 

Karolin Eriksson från Ljungskile föreslog att man inför ett sådant möte bör sätta upp ett antal frågor 

och diskussionspunkter som deltagarna kan förbereda sig på inför mötet. 

 

Rovdjur 

Det rör på sig även i rovdjursfrågan med potentiellt nytt vargrevir i Skåne, och eventuellt en 

etablering mellan Kronoberg och Kalmar. Men det finns gott om erfarenhet och kunskap både i 

regionen och i övriga landet om vilka steg vi kan behöva ta.  

Det är kallat till möte den 23 jan 2023 i region syd. 

Ökad förekomst i vårt område. Förbundets åsikt är att licensjakt på 75 vargar är för lite.  PÅ grund av 

mycket tät stam i några län i Mellansverige går dessa vargar åt så att vi som ännu har lite glesare men 

dock växande vargstam inte får någon tilldelning. 

Renmarkskommittén  

Förbundet arbetar på att få ett större inflytande på fjälljakten. 

VÖV-rapportering 

Ett erbjudande håller på att ta form där kretsarna skall kunna få köpa viltövervakningskameror till ett 

förmånligt pris. Bilderna från dessa är tänkta att samlas i en gemensam bilddatabas ”VILTBILD” . 

Resultatet hoppas kiunna ligga till grund för bättre uppskattning av våra viltstammar. 

Separat mail om detta planeras att skickas till kretsarna när förlaget är klart. 

Jägarpodd 

Jägareförbundet har en podd som tar upp aktuella ämnen. En snabbenkät band deltagarna visade att 

11 deltagare hade lyssnat på podden. C:a 25%. Podd - Svenska Jägareförbundet (jagareforbundet.se) 

Torsdag 17 nov släpptes ett podd-avsnitt som handlar om fjälljakten. De finns på nationella kanalerna 
så fritt fram att dela. 

Nästa avsnitt kommer att handla om säl och släpps innan jul. Martin Hane deltar i denna podd.  

Har ni förslag på ämnen som ni skulle vilja se under 2023 så säg till!  

  

https://jagareforbundet.se/aktuellt/podd/
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Nomineringar 
Morgan påminde om att kretsarna skall nominera deltagare till länsföreningens valberedning inför 

årsstämman.  Följande beslutades på stämman 2022: 

Till föreningsstämman 2023 är det valregion 3 som står på tur att samordna förslag. 

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

Följande kretsar har uppdraget att samordna nomineringsarbetet inom sin region inför 2023: 

 

Valregion 1: Färgelanda  Valregion 2: Trollhättan-Lilla Edet  

Valregion 3: Sotenäs   Valregion 4: Hisingen-Göteborg 

För valregion 2 finns dessutom en vakans. Så där skall även ges förslag på fyllnadsval på ett år. 

Valregionerna är: 

   Kretsar 

Valregion 1  Norra Dal  Mellerud 

  Färgelanda  Vänersborg 

Valregion 2  Trollhättan-Lilla Edet Ale 

Vårgårda  Alingsås 

Lerum-Partille  

Valregion 3 Strömstad  Sotenäs 

Munkedal-Lysekil  Bokenäset 

Uddevallanejden Orust 

Ljungskile 

Valregion 4  Tjörn  Kungälv-Stenungsund 

  Hisingen/Göteborg,  Södra Skärgården 

  Härryda Östra  Landvetter 

  Askim Härads 

 

 

Morgan påminde också om att komma med nomineringar till Förtjänsttecken och Wallenbergska 

fonden. 

Förtjänsttecken finns i valörerna guld och silver. Det är länsföreningarna som nominerar kandidater 

och förbundsstyrelsen som beslutar. Nomineringarna ska innehålla en kort motivering.  

 Följande rekommendationer gäller för de olika valörerna: 

Förtjänsttecken i silver utdelas till person som genomfört värdefulla insatser för att främja 

förbundets intressen regionalt eller nationellt. 

 Förtjänsttecken i guld utdelas till person som under en längre tid genomfört värdefulla insatser för 

att främja förbundets intressen nationellt eller internationellt. 
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Nedanstående kriterier gäller för Wallenbergska fonden: 

 I donationsboken från 1930 står att läsa: …/… ”att användas till främjande af jagtvården inom 

Sverige, dock ej till premiering av sk. Rofdjur – kattor, kråkor och gräflingar likväl undantagna.” 

 Styrelsen har fattat beslut om att utbetala 2 000 kronor per länsjaktvårdsförening att överlämnas 

som premie till jaktvårdskrets eller annan jaktvårdsinsats enligt förslag från länsföreningarna. 

Utbetalning till länsjaktvårdsföreningarna sker efter att nominering inkommit. 

Absolut senast den 10 januari behöver länsföreningen ha era förslag så styrelsen hinner fatta beslut. 

 

Valberedningen 
Maria Bäckman och Leif Frisk informerade om valberedningsarbetet inför länsföreningens 

årsstämma. De uppmanade kretsarna att bjuda in valberedarna till sina styrelsemöten i kretsarna. 

Kontaktinformation till valberedarna finns under kontaktinformation på länsföreningens hemsida. 

Marias sammanställning över val som skall ske till styrelsen bilägges. 

Kretspärmen 
Magnus informerade om att vi har kretspärmen som är tänkt att vara en hjälp för kretsarnas styrelse 

att planera sin verksamhet. Den innehåller dessutom en del mallar om någon behöver. 

Kretspärmen - Svenska Jägareförbundet (jagareforbundet.se) 

Kretsbidrag 
Magnus informerade om att kretsbidraget kommer att betalas ut så snart vi fått medlemstalet för 

november.  I samband med detta betalas även bidraget för viltdata-rapporteringen ut till de kretsar 

som har över 30% rapporterad areal. Inte alla kretsar har lämnat in årsmötesprotokoll med 

ekonomisk redovisning. Dessa kretsar får inte något kretsbidrag. Skälet till detta är att om inte 

länsföreningen vet att medlemmarna har givit styrelsen ansvarsfrihet kan pengarna hamna i orätta 

händer. 

Utbildningar 
Länsföreningens NVR-grupp kommer att kalla till en utbildning lik den som gjordes i våras även nästa 

vår.  

Morgan har tagit på ordförandekonferensen att Jägareförbundet behöver trycka på för att reda ut 

försäkringsskyddet för NVR-personal. Vid trafikeftersök gäller polisens försäkring inte för annat än 

hemresa efter att djuret är avlivat. Om eftersökspersonen till exempel passar djuret är inte detta en 

aktivitet som ligger inom NVR-uppdraget. När djuret är avlivat tillhör det jakträttsinnehavaren där 

viltet ligger. Om jakträttshavaren är en privatperson gäller jägarförsäkringen, men om 

jakträttshavaren är en juridisk person gäller är det ett arbetsgivaransvar som träder in. 

 Liknande problematik utreds för kommunjägare. 

 

https://jagareforbundet.se/syd/vastra-gotalands-lan/jagareforbundet-vastra-gotaland-vast/medlem-marknad/kretsar/kretsparmen/
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Hanna visade var man hittar förbundets utbildningar på hemsidan, samt önskade förslag från 

kretsarna om utbildningar som man önskar att förbundet arrangerar. 

Övrigt 
Hanna informerade kort om spillningsinventering med hjälp av viltdataappen. Kartinformationen för 

södra Sverige finns ännu inte med, som den gör i mellersta Sverige. Detta beror på att det i Syd är 

Länsstyrelsens kartinformation som används och dessa data är inte överförda ännu. Arbete pågår 

med detta. I Mellansverige har jägareförbundet tagit fram kartinformationen själva. Arbete pågår.  

Antecknat av Magnus Blomstrand 


