VERKSAMHET
ÖSTER MALMA
ÅR 2020

Innehållsförteckning
Förord ...................................................................................................................................................... 2
Utbildning ................................................................................................................................................ 3
Yrkesmässig utbildning ............................................................................................................................ 3
Universitets studier ................................................................................................................................. 4
Instruktörs och ledarutbildningar............................................................................................................ 4
Kursverksamhet ....................................................................................................................................... 5
Seminarier med mera .............................................................................................................................. 6
Guidning .................................................................................................................................................. 7
Jägareförbundet Service AB .................................................................................................................... 8
Fastighet ................................................................................................................................................ 11
Öster Malma Wildlife Park .................................................................................................................... 13
Skjutbanan ............................................................................................................................................. 16
Projekt Fjällgås ...................................................................................................................................... 19
Redovisning ........................................................................................................................................... 20
Personal ................................................................................................................................................. 21
Till minne av Magnus Pettersson .......................................................................................................... 22
Samarbetspartners ................................................................................................................................ 23

1

Förord
2020 var ett extremt påfrestande år för oss alla. Pandemin har påverkat på ett högst dramatiskt sätt.
Vi har förlorat en kollega, vi har tvingats att ställa in verksamhet, permittera personal på Servicebolaget
och arbeta på nya sätt. Samtidigt har vi tillsammans visat att vi klarar av att lösa uppgiften även under
svåra tider. Vi har utvecklats och anpassat oss.
Bekämpningen av granbarkborre fortsatte under hela året och Skogsstyrelsens fångstområden i
Götaland och Svealand visade att Sörmland hade det största antalet fångade granbarkborrar per fälla
och att Öster Malma blev området med flest fångade granbarkborrar i hela landet! Drönarinventering
och fältinventeringar resulterade i att ca 10 hektar påverkad granbarkborreskog avverkades på
fastigheten.
Konferensverksamheten, som drivs av Svenska Jägareförbundets Service AB, genomgick ett
omvälvande år med omfattande avbokningar och personalförändringar. Roligare var dock den
efterlängtade uppgraderingen av bufféserveringen med tillhörande värmehållning och framförallt att
vi kunde erbjuda boende och matupplevelser på ett säkert sätt till våra besökare.
Utbildningsverksamheten på Öster Malma mer än halverades p.g.a. pandemin och många interna
fysiska utbildningar, konferenser och möten justerades och anpassades till digital form.
Viltmästarutbildningen ställdes in och flyttades fram till 2022. Samverkan med Realgymnasiet
intensifierades och glädjande var att se eleverna med lärare på Öster Malma.
Besöken i Wildlife Park minskade till ca 3000 betalande personer och några av vildsvinen i hägnet
drabbades av salmonella och hägnet tömdes på djur. Samverkan med Tovetorp-Stockholms Universitet
utvecklades och forskningsstudier påbörjades för att studera vegetationens återkolonisering samt
fågelhäckningar.
Jag vill tacka besökare, medlemmar, konferensgäster och inte minst medarbetare som alla bidrar till
färden mot Öster Malmas mål - att utvecklas till Sveriges jakt- och viltvårdscentrum.

Ulf Sterler
Svenska Jägareförbundet
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Utbildning
Målet är att upprätthålla och utveckla Öster Malmas status som Sveriges ledande centrum för
utbildning inom jakt och viltförvaltning. En viktig del av denna utveckling är att vidga den yrkesmässiga
utbildningsverksamheten och genomföra fler ledarutbildningar. Våra centrala ämnesområden
förutom jakt och viltförvaltning är skytte och tillvaratagande.
Utbildningsverksamhet som genomförs på Öster Malma redovisas i de fem kategorierna; yrkesmässig
utbildning, kursverksamhet, ledarutbildning, seminarier och guidning. Öster Malmas kursprogram
innehåller normala år ca 19 kurser med drygt 200 deltagare. Sedan tillkommer årligen ett flertal övriga
utbildningsaktiviteter och beställningskurser. 8 kurser av kursprogrammets 20 ställdes in p.g.a. Covid
-19 och alla externa kurser under vår-sommar och höst ställdes in.

Yrkesmässig utbildning
Elevprovet genomfördes i februari med två godkända elever, alla övriga fysiska möten med jaktelever
ställdes in. Den planerade Viltmästarkursen med start i januari 2021 flyttades fram ett år.
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Universitets studier
Under höstterminen gavs den mycket populära universitetskursen ”Viltförvaltning och viltvård”, i
samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). 30 studenter har deltagit och fokus i kursen är:




Flerartsförvaltning, d.v.s hur man ska förvalta flera olika populationer av vilt inom ett givet
område.
Samförvaltning, d.v.s. att hitta lösningar som alla parter, t.ex jord-och skogsbruk, friluftsliv
mm, kan acceptera.
Viltets ekosystemtjänster, d.v.s. vilka funktioner som skapas i ett ekosystem och som gynnar
människor.

Instruktörs och ledarutbildningar
I början av mars genomfördes en nationell träff för länsinstruktörer i skytte på Öster Malma. Sju nya
länsinstruktörer utbildades under två dagar och sedan genomfördes en vidareutbildning där ytterligare
tio länsinstruktörer deltog.
Övriga planerade ledarutbildningar genomfördes digitalt eller ställdes in.
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Kursverksamhet
Kurs

Deltagare

Dagar

Viltundersökare

17

1

Styckning av vilt

8

1

Vård i det vilda

16

1

Hagel- och kulskytte

8

1

Praktisk Jägarskola

5

4

Jägarexamen

Inställd

Hagel- och kulskytte

Inställd

Jägarexamen

10

5

Hagel- och kulskytte

8

1

Jägarexamen

11

5

Praktisk Jägarskola

5

4

Styckning av vilt

Inställd

Hagel- och kulskytte

7

1

Viltundersökare

8

1

Vård i det vilda

Inställd

Hagel- och kulskytte

8

1

Viltundersökare

7

1

Tillvaratagande av vilt

Inställd

Viltundersökare

Inställd

Utbildningsjakt dovhjort

Inställd

Tillvaratagande av vilt

Inställd

Summa: 13 genomförda kurser 118 deltagare 27 dagar
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Seminarier med mera
Sveriges Vildnad är en stiftelse som tillkommit på Svenska Jägareförbundets initiativ.
Stiftelsen erhåller årligen bidrag från K A Wallenbergs stiftelse och 2020 har även ett bidrag sökts och
erhållits från Kungliga Patriotiska Sällskapet. Stiftelsen har till ändamål att dels främja utvecklingen för,
och säkerställandet av, viltarter vars populationer visar en vikande trend eller bedöms hotade, dels
främja utvecklingen och säkerställandet av viltbiotoper som är av betydelse för sådana viltarter eller
av annan särskild betydelse.
Sveriges Vildnad står under förvaltning av ett förtroenderåd, som består av högst 60 personer med
bakgrund inom svensk viltförvaltning och viltforskning. Rådet samlas årligen för att bland annat fatta
beslut om verksamheten. Jägareförbundets styrelse fungerar som styrelse i Sveriges Vildnad.
På grund av corona-pandemin hölls årsmötet i november digitalt. Det seminarium som Sveriges
Vildnad arrangerar årligen hölls dagen efter årsmötet i form av ett webb-seminarium. Det hade titeln
"Samhällets acceptans för jakt och viltvård" och sändes från Öster Malma. Föredragshållare var
forskare från Umeå universitet, SLU och Norsk Institutt for Naturforskning, tjänstemän från SVA och
Svenska Jägareförbundet, samt Generalsekreteraren för FACE. Antalet uppkopplade åhörare varierade
mellan 130-170 under presentationerna.

Dagsgamla älgkalvar
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Guidning
Många grupper som besöker Öster Malma vill ofta fördjupa sina kunskaper vad gäller slottets historia,
vilt, jaktanpassat skogsbruk och praktisk vilt- och naturvård. Öster Malmas Wildlife Park har varit öppet
sedan 2012. Under sommaren erbjuds en daglig guidning på cirka 45 minuter av Wildlife Park vars syfte
är att öka upplevelsen av besöket. Totalt besökte 2950 betalande personer parken under året.
Guidningarnas inriktning varierar från mer allmänt Öster Malma fokuserade med historiska inslag till
specialiserade heldagsexkursioner i viltvård för jaktvårdskretsar med mera. Konferensgrupper får vid
efterfrågan en kostnadsfri kortare presentation om Öster Malma.
På grund av Covid-19 pandemin har nästan alla årets konferenser ställts in och därmed genomfördes
betydligt färre guidningar i år jämfört med tidigare år. 13 grupper genomförde en bokad guidning
under året. Antalet guidningar I Wildlife Park var 9 och på slottet tre samt en heldagsguidning.

Barn och Mufflon i Wildlife Park
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Jägareförbundet Service AB
Jägareförbundet service AB är helägt av Svenska Jägareförbundet. Ny VD sen 17 augusti 2020 är Anna
Jensen, dock inte ny i huset då hon har jobbat som receptionschef och på medlemsservice. Anna Jensen
redovisar till styrelsen bestående av generalsekreterare Bo Sköld, Öster Malmas chef Ulf Sterler,
ekonomichef Marianne Åkerlund Lindmark och Annelie Karlsson Lenksjö som valdes in till styrelsen
som ledamot 2020.
Jägareförbundet Service AB omfattar hotell, konferens, restaurangverksamhet samt eget gårdsslakteri
och gårdsbutik. Viltköttet står i fokus på Öster Malma. Bolaget har 15 anställda.
Öster Malma ska vara det självklara valet av mötesplats för jaktvårdskretsar, länsföreningar och
medlemmar i Jägareförbundet.
Inte någon av oss kommer glömma när vi fredagen den 13 mars var tvungna att stänga ner vår
verksamhet här på Öster Malma på grund av pandemin. Ett år som såg så lovande ut med mycket
bokningar blev ett år där vi kämpade hårt för att överleva precis som så många andra anläggningar,
utan Jägareförbundet i ryggen hade vi aldrig klarat det. Från att riktat in oss stort på företag och
konferensbokningar så fick vi byta riktning när vi försiktigt öppnade upp i maj 2020. Återigen kunde vi
erbjuda boende och matupplevelser på ett säkert sätt till våra besökare.
Vår största målgrupp blev och är fortfarande privatpersoner som vill komma ut i naturen, äta gott och
bo bra. Vi började marknadsföra vår natur med viltpark, fiske och härliga cykel -och promenadleder
mer än någonsin. Det gav resultat, sommaren 2020 strömmade det hit folk och hösten såg då lovande
ut även konferensbokningarna började komma in igen.
Sen kom hösten och vintern med nya restriktioner och med det kom avbokningarna. Vi fick ställa in vår
julmarknad och ställa om vårt julbord samt hitta nya ben att stå på så vi lanserade Jul take away. I den
möjligaste mån det går så ställer vi inte in utan vi ställer om. Hela tiden med fokus på säkerheten för
gäster och personal genom att följa samhällets pandemirestriktioner men ändå kunna erbjuda härliga
upplevelser. Vi kämpar på och siktar mot våren och sommaren 2021.

Hotell och konferens
Under 2020 hade vi 2769 rumsnätter, 2004 färre än 2019.
Under 2020 bokades 105 konferenser. SJF svarade då för 63 bokningar. 42 externa bokningar och de 4
största externa företagen var Lantmännen, Fjällräven, Fastighetsbyrån Nyköping och
Distriktsveterinärerna.
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Restaurangen
I vår restaurang Jägaren erbjuder våra skickliga kockar vällagade rätter med inspiration från naturen.
Vi är extremt stolta över den höga klass på råvaror som kommer från skogarna och sjöarna runt
omkring oss. Lika viktigt som att det mesta är närproducerat är hanteringen av köttet. Det vilda köttet
tas om hand i vårt eget slakteri på gården.
Dagens lunch (tisdag-lördag) 19 208 pers.
Konferenslunch

854 pers.

Julbord

484 pers. varav 284 st var med boende.

Take away buffé

327 st

Take away jultallrik

139 st

Julbordslunch

121 pers. varav 37 st var barn.

Afternoon tea

826 pers.

Precis som med mycket annat år 2020 så kan vi konstatera att intäkten blev inte vad det brukar vara
för oss, MEN… vi gjorde vårt allra bästa med rådande situation.
Matstudion
Vår nybyggda matstudio har använts både till grupper och privatpersoner, under sommaren erbjöd vi
att köpa middagspåse för att sedan tillaga den själv i vår matstudio. Vi har även haft chef´s table och
matlagningsaktivitet i matstudion.
Slakteriet
Slakteriet hanterade under 2020 cirka 32,5 ton klövvilt, 130 kg gås och 3978 st fåglar (änder och
fasaner) En stor del av viltköttet används i vår egen restaurangverksamhet men vi säljer även externt,
och då främst till restauranger i Stockholmsregionen, vi sålde för 921 512 kr 2020.
Gårdsbutiken
Vår gårdsbutik här på Öster Malma är öppen tisdag-lördag 8-16, här säljer vi biljetter till wildlife park,
viltkött, inredningsprodukter, SJF produkter, egen producerade livsmedel så som kryddor, granola och
bröd. Gårdsbutiken ligger i anslutning till receptionen där du även kan köpa fiskekort och presentkort
m.m. Vi började även 2020 att sälja färskt viltkött samt färdiga viltboxar med recepttips och info om
viltkött, som komplement till det frysta kött som vi alltid erbjuder.
Total omsättning i butiken 2020: 733 775 kr. Varav viltkött: 297 534 kr.
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Konstutställning Nordic Wildlife Art
Både i slottet och i vår restaurang kan man skåda vackra tavlor, Utställningen heter Nordic Wildlife och
alla tavlor är målade av naturmålare runt om i Norden. Alla tavlor är till salu och 2020 såldes 2st. tavlor.
Mässor, sociala medier och vår marknadsföring
Under 2020 var vi på den stora mötes-och eventmässan, fick många leads och rena bokningar. Vi gick
med i hotellnätverket i Nyköping samt var aktivt delaktiga i andra nätverk såsom matkluster, Nyköpings
guiden och Visit Sörmland m.m.
Vårt fokus har legat på digital marknadsföring med Google, hemsida, Instagram och Facebook, samt
att synas i nätverk och jobba lokalt mer än någonsin.
Våra inlägg på sociala medier visas för mellan 3000 – 4000 besökare varje vecka.
Varje månad hittar i snitt ca 4000 personer (ej unika) oss på Google genom att dom söker på en
kategori, produkt eller tjänst som vi har/erbjuder genom att vi annonserar på Google ads och
merparten söker direkt på vårt namn.
Många går direkt till vår hemsida www.ostermalma.se där man kan boka både middagar och boende
direkt online. Hemsidans sidvisningar ligger på ca 3000 per vecka.
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Fastighet
Fastighetsförvaltningens roll är att ge goda funktionella förutsättningar för verksamheten på Öster
Malma.
Skog
Sök och plock avverkningar av granbarkborreskadad skog fortsatte och drygt 10 hektar avverkades.
Bidragsansökan om att hägna och plantera ädellöv i ”Kohagen” godkändes av Skogsstyrelsen.
Samarbetet och avtalen med Holmen Skog AB och BillerudKorsnäs Skog&Industri AB har fungerat
mycket bra. Markberedning på ca 35 hektar genomfördes i december och plantor beställdes. Öster
Malma är både FSC och PEFC certifierad.
Jord
Jordbruksavtalet med Kjell Eriksson gäller årsvis och omfattar 40 ha uppdelat på 7st åkrar som främst
såddes med höstvete. Den gamla trasiga munken i övre viltvattnet vid Råggärdet byttes ut mot en ny
typ av vattenreglerare.

Jakt
Jakten på Öster Malma används i första hand i utbildningsverksamheten, i andra hand för
kontaktskapande verksamhet och i tredje hand i kommersiellt syfte. Allt sedan 1947 har jakträtt
arrenderats på angränsande egendomar. Jakträtt arrenderas idag av Holmen Skog AB på Torpesta 950
ha skogsmark. 3 småviltsjakter och 13 klövviltsjakter har genomförts. Hittills har 3 älgar, 1 kronhjort,
41 vildsvin, 5 rådjur och 156 dovhjortar skjutits. 382 gräsänder, 11 skator, 15 kaniner, 7 rävar, 5 bävrar
och 6 grävlingar sköts eller fångades under året. De första brokiga vildsvinen skjuts på Öster Malma
och både lodjur och varg besöker marken. Nya eldkorgar pryder borggården och jaktparad.
Viltgården
Viltgården är en viktig del i utbildnings- och informationsarbetet. Fåglar tillhandahålls för egna
utsättningar och visning. Syftet med uppfödningen är att bibehålla kompetens samt upprätthålla och
förmedla kunskap om fågelarter, uppfödning och utsättning.
Under året har 100 stycken, sex veckors utsättningsklara, fasankycklingar satts ut runt Öster Malma
slott. 1000 stycken tre veckors, utsättningsklara gräsänder sattes ut i tre av Öster Malmas viltvatten.
En ny fikaplats har anlagts på stora grusparkeringen utanför laggår´n. 3st olika släp har konstruerats
för persontransport under jakt på grund av covid-19 viruset. Ett nytt staket har satts upp runt
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badplatsen vid sjön Likstammen. Trots 5 skjutna bävrar så lyckades de fälla en asp över två båtar vid
Sundet, Likstammen.
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Öster Malma Wildlife Park
Under åren som gått sedan Wildlife Park öppnade så har det hänt mycket men det mest betydande är
att vi nu lyckats bygga upp en bas med lugna och tama djur. Detta innebär att alla besökare under
högsäsongen kan se alla arter vi håller. Dessa lugna individer möjliggör att vår dagliga guidning av
besökare under högsäsong nu även har innehållit en ”matstund” då älgar och hjortar samt mufflon
utfodrats med sly. Under utfodringen kommer djuren nära besökarna vilket är uppskattat.
År 2020 var ett tufft år för besöksnäringen och wildlife park fick hålla stängt nästan hela maj månad
vilket gav ett tapp i besöksantalet. Däremot gynnades vi av att många svenskar i år valde ”hemester”
och utforskade anläggningar i sin närhet. Under industrisemestern hade vi fullt upp med besökare hela
dagarna och den dagliga visningen fick oftast dubbleras till 2 visningar. Andelen utländska besökare
var dock låg i år, av förklarliga själ, så besöksantalet minskade i augusti. På grund av pandemin ställdes
Julmarknaden och Real camp in detta år.
Illrarna fortsätter att vara alla barns favorit. Illrarnas voljär har byggts ut med en visningsvänlig
avdelning. Där vistas illrarna under dagen på högsäsongen. Deras bohåla i visningsdelen har en sida av
plexiglas vilket gör det möjligt för besökarna att se illrarna även om de för tillfället vilar sig. Efter lite
letande lyckades vi även få tag på två nya illervalpar av honkön så vi har nu tre stycken illrar.

Nya visningsdelen för iller

Allas vår älgtjur Holger som varit lite av kännetecknet för Öster malma Wildlife Park fick i år sluta sina
dagar. Hans hornstege finns uppsatt i parken och är användbar i undervisningssyfte. Som ersättning
för Holger köptes två älgtjurar in från Grönåsens älgpark i Kosta, Småland. Dessa två heter Ted och
Måns.
Nya älgen Ted gjorde, tillsammans med älgkon Märit, ett utmärkt jobb i visningshägnet under
högsäsongen. Med sin vana för människor och sitt lugna sätt lät de sig matas med löv och fotograferas
i alla vinklar. Ett nytt skuggtak för älgarna byggdes jämte gångvägen. Detta tak blev en succé då älgarna
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Älgarna njuter under sitt nya tak

verkade trivas att ligga där i alla väder. När älgarna ligger under taket kan de samtidigt betraktas på
nära håll av besökare vilket är väldigt uppskattat.
De tama dovhjortarna fortsatte att charma besökare och de två publikvana kronhjortarna har nu
hunnit bli 14 taggare, vilket imponerar på många.
Båda våra älgkor har dragit upp tvillingkalvar i år så förhoppningsvis kan vi sälja några älgar som livdjur
framöver då efterfrågan är stor.
Samarbetet med gymnasieskolorna har fortsatt. Enskilda gymnasiet Nyköping, Ökna
Naturbruksgymnasium och Realgymnasiet Nyköping har alla varit här vid separata tillfällen då de
förlagt en del i biologiundervisningen här hos oss. Vi har getts tillfälle att komma i kontakt med dessa
ungdomar och visa samt prata om svenska vilda djur, jakt och viltvård. Dessa elever har samtidigt fått
en unik upplevelse som skiljer sig stort ifrån deras normala vardagar i skolbänken. Det har varit
uppskattat och fler klasser har redan anmält intresse att få komma på besök.
Vi fortsatte att bjuda in alla kommunens höst- och sportlovslediga barn på guidning i parken, vilket
även i år blev en mycket uppskattad aktivitet för både vuxna och barn.
Under hösten insjuknade två vildsvinssuggor i vildsvinshägnet. En av dessa hade Salmonella vilket
resulterade i ett beslut från Jordbruksverket om en nystart i vildsvinshägnet. Hägnet står nu tomt och
ska saneras samt restaureras innan nya vildsvin kan flytta in.
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Kronhjortarna i visningshägnet

Fiske
Öster Malma äger vatten med fiskerätt i sjöarna Båven, Likstammen och Malmasjön. Öster Malma
arrenderar även fiskerätten på Holmens vatten i Likstammen. Under år 2020 såldes 173 stycken
fiskekort.
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Skjutbanan
Skjutbanan drivs tillsammans med Öster Malma Jaktvårdskrets.
Skjutbanan används för Jägareförbundets del i undervisning för kursverksamhet och för privata kunder
som vill vidareutbilda sig i kul -och hagelskytte. Även konferensgästerna som besöker Öster Malma har
möjlighet att prova på kul- och hagelskytte.
Under mars månad började byggnationen av markmålsbanan till jägarexamen. Nytt maskinhus,
avgränsningsplank samt en ny räls med målvagn byggdes. För att driva målvagnen användes en
gammal motor från viltmålsbanan. I slutet av maj stod banan färdig och har under året fungerat bra.
Väntetiderna på markmålsbanan har minskat vilket har bidragit till en bättre logistik på kurserna. Öster
Malma jaktvårdskrets var med och betalade halva kostnaden.
Under hösten anlades även en ny fikaplats utanför klubbstugan. Tidigare har denna legat inne på
skjutbanan vilket medfört vissa begränsningar. Nu kommer vi kunna sitta ute under pågående
skjutningar vilket är en fördel även under rådande pandemi.
Det som har varit märkbart under året är det minskade intresset för privatlektioner i skytte. Givetvis
kan detta kopplas samman med pandemin. Under hösten när smittspridningen minskade ökade
förfrågningarna igen.

Nya markmålsbanan
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I början på mars var det en nationell träff med länsinstruktörer på Öster Malma. Tyvärr var detta precis
i samband av startern på pandemin och med det flera avbokningar med kort varsel. Först genomfördes
under två dagar en ny utbildning för sju deltagare. När denna var färdig genomfördes en
vidareutbildning där ytterligare tio länsinstruktörer anslöt. Praktiska övningar på skjutbanan och
teoretiska genomgångar låg med på schemat. Utöver detta så fick samtliga prova att skjuta i en WR
simulator och uppleva en intressant föreläsning om mörkerriktmedel.

Skjutbanans nya fikaplats
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Byggnader med mera
Traktorgaraget i Viltgården blev äntligen besiktat och klart. Älgarna uppskattade sol- och vindskyddet
i Viltparken och omgivningarna runt klockstapeln färdigställdes med staket, bord och grusning. Nytt
staket byggdes även runt Badplatsen i Likstammen, gamla stora grusgropen ”städades” och
vägbommar sattes upp då folk inte tar hänsyn till skyltar. Ny fettavskiljare från Ladugården grävdes
ned och prospektering av ett större reningsverk påbörjades. Ny belysning i slakteriet installerades och
reparation av stallflyglar och slottsflyglar genomfördes. Våtutrymmena i norra Slottsflygeln
renoverades och gräset runt slottet och Hotellet klipps av gräsrobotar.
Med hjälp av Sörmlands Museum blev även takrenoveringen på Torpesta Kvarn klar.

Grabbarna snickrar tak till älgarna
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Projekt Fjällgås
Verksamheten i projektet under år 2020 bedrevs med stöd från Jägareförbundet, Nordens Ark,
Norrbottens ornitologiska förening, Naturvårdsverket, länsstyrelsen i Norrbotten och länsstyrelsen i
Västerbotten, men är helt beroende av de omfattande ideella insatser som görs. Projektets
verksamhet fortsätter att växa och internationaliseras.
Under året tog projektet flera stora steg i sin 40-åriga historia. En omfattande genetisk undersökning
visade att de farhågor som funnits kring att fjällgässen kunde vara bärare av hybridgener nu kan läggas
till handlingarna som en missriktad oro. Misstankar om hybridgener och den debatt som pågått kring
detta har varit ett ok för projektet under mer än 20 år. Under året provade projektet att sätta ut
fjällgäss på en ny plats i Lappland ca 20 mil norr om det område som varit i fokus sedan starten. Tanken
med denna åtgärd är att hjälpa fjällgässen att sprida sig över svenska fjällen, vilket öppnar ett helt nytt
kapitel för projektet.
Under pandemiåret 2020 blev det en trend att jobba från hemmakontor. För projektet var dock inte
detta något nytt. På bilden ses ett mobilt kontor som även fungerade som verkstad och boende under
sommarens fältarbete.
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Redovisning
Öster Malmas verksamhet står på tre ben Utbildning, Fastighet och Konferensverksamhet (Service AB).
Öster Malma redovisas som en egen sektion inom Jägareförbundet. Målsättningen är att all
verksamhet på Öster Malma ska gå att följa upp på ett enkelt och tydligt sätt. Verksamheten redovisas
i enheterna: Utbildning och Fastighet. För att tydliggöra de ekonomiska redovisningarna är enheterna
egna kostnadsställen och tydligt avgränsade.
Fastighet innefattar alla byggnader, park, vägar, skog, jord, jakt, fiske, viltgård, viltvård, vilthägn,
skjutbana och grusgrop. Personalkostnader för vaktmästare, yrkesjägare och djurskötare ingår.
Hyresintäkter, skogsintäkter och jaktintäkter etc. tillfaller fastighet.
Utbildning innefattar Svenska Jägareförbundets nationella utbildningsfunktion och Öster Malmas
utbildningsverksamhet. Detta inkluderar personalkostnader för chef Öster Malma, utbildningsansvarig
och skjutinstruktör samt administration och nationell utbildning. Utbildningen på Öster Malma
redovisas i de fem kategorierna: yrkesmässig utbildning, kursverksamhet, ledarutbildning, seminarier
och guidning.
All konferensverksamhet ingår i Jägareförbundet Service AB. Det innefattar bl.a. restaurang, kök,
catering, gårdsbutik, slakteri men även reception, städ och boende.
Jägareförbundet Service AB mål är att generera ett ekonomiskt överskott och övriga enheters
ekonomiska utfall värderas mot den årligt redovisade verksamheten.

20

Personal
Totalt jobbar knappt 30 personer med den dagliga verksamheten på Öster Malma. Dessutom
tillkommer, jaktelev, jaktpraktikanter och timanställda.
Chef Öster Malma Ulf Sterler
Utbildning






Anders Broby t.o.m sep.
Ted Lagrelius
Ulf Johansson
Siw Eriksson
Josefin Linusson fr.o.m. 1 nov.

Fastighet








Tobias Borg
Kjell Palmqvist fr.o.m. 1 feb.
Sarah Nordlinder
Magnus Pettersson t.o.m 2 apr.
Tomas Lundgren
Leif Johansson t.o.m. 31 mar.
Rasmus Hellman, jaktelev

Jägareförbundet Service AB

















Anne Heljeved VD t.o.m. 31 maj.
Anna Jensen, VD fr.o.m. 17 aug.
Eva Sjödelius
Viola Bäcklund
Malena Strid
Nathalie Hedin
Anette Lindström
Elin Borell
Sarah Queckfeldt
Mikael Eriksson
Marcus Millberg
Henrik Finck
Sompis Björklind
Judith Juhaszne Fers
Carita Holm
Joel Wredlert

Utöver ovan så deltar personal från Centrala kansliet i form av kursledare, exkursionsledare, juridiskoch ekonomisk expertis etc.
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Till minne av Magnus Pettersson
Vår arbetskamrat Magnus Pettersson är död. Vännerna på Svenska Jägareförbundet sörjer en omtyckt
kollega och trotjänare.
Magnus Pettersson var, med mer än 20 års anställning som vaktmästare på Öster Malma, en oerhört
lojal medarbetare. Det gällde under dygnets alla timmar, årets alla dagar. Otaliga är de gånger han åkte
ut på akuta utryckningar som larm, omkullblåsta träd, snöröjning, dikeskörningar med mera på Öster
Malma.
Magnus hade en otrolig kännedom om vad som byggts och grävts på Öster Malma under de senaste
decennierna. Inte minst mindes han var gamla ledningar och rör fanns nedgrävda, till stor nytta för
fastighetsskötseln.
Magnus gjorde aldrig något större väsen av sig. Trots en komplicerad sjukdomsbild och att det nästan
alltid blåste motvind för hans kropp beklagande han sig inte. En sann kämpe som levde för bygden och
som trivdes bra när han fick arbeta praktiskt med Öster Malmas verksamhet.
Magnus Pettersson blev 51 år. Våra tankar och vårt djupa deltagande går till Magnus mamma Barbro
och syster Carina med familj.
Ulf Sterler

Magnus Pettersson (1968-2020) Foto: Madeleine Lewander
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Samarbetspartners
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