
 

 Till samtliga lokal-
organisationer och 
ombud inom Västerås 
Jaktvårdskrets 

  

Västerås 2017-01-24  

 
 

ÅRSMÖTE I VÄSTERÅS JAKTVÅRDSKRETS 

 
Ni kallas till Årsmöte 15 Februari 2018 kl 18 

 
Kl. 18 – 19 håller Tobias Hjortstråhle ett föredrag kring viltskador samt de nya 
reglerna kring skyddsjakt på dov och kronkalv. Efter detta årsmöte.  

 
Plats: Studiefrämjandet i Västerås, Pilgatan 1 C.   

Kaffe och smörgås serveras för 20 kr. 

 
 

Kallelsen går ut till postmotagaren på varje lokalorganisation. Det ligger då på 
mottagaren att vidarebefordra kallelsen till respektive ombud.  

Vänligen förbered er innan årsmötet på vilka ni lokalföreningar vill skicka som ombud 
och suppleanter till länsföreningens stämma. Maila gärna in era nomineringar till: 
jonas.i.larsson@hotmail.com   

 
Varmt välkomna! 

 
 

Carl Schartau 
Ordförande 
Västerås Jaktvårdskrets 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jonas.i.larsson@hotmail.com


 

 
 

Västerås Jaktvårdskrets 

 
Årsmöte på Studiefrämjandet Västerås den 15 februari 2018 

 
Dagordning 

 
1. Fastställande av röstlängd (får anstå till dess frågan om sluten omröstning 

blir aktuell) 

 
2.  Årsmötesfunktionärer: a) val av ordförande 

 
b) val av två personer att jämte ordförande 
justera årsmötets protokoll 

 
c) anmälan om av styrelsen utsedd 
sekreterare   

 
3. Frågan om årsmötet är stadgeenligt utlyst:  
 

Annonser i Svensk Jakt samt genom kallelser till lokalföreningarna, 
hemsida, Facebook och mail. 

 
(Kallelse på www.jagareforbundet.se lades ut den 11 december, Annons i 
Svensk Jakt dec o jan numret, FB den 14 februari, samt post till alla 
lokalorganisationer den 30 januari.) 

 
4. Fastställande av dagordning. 

 
5. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse. 

Bilaga 1 

 
6. Revisorernas berättelse. 

 
7. Fastställande av resultat och balansräkning. 

Bilaga 2 

 
8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. 

 
9. Ersättning till styrelsen, revisorer mal. nuv. ersättning är 550 kr till ordf., 

sek, kassör, ungdomsansvarig & studieombud samt reseersättning med 
den skattefria delen för resa med egen bil till samtliga funktionärer.  

 
10. Val av antal ledamöter i styrelsen. 

 
11. Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen. 

 



 

Valda tom årsmötet 2018 är: Carl Schartau, Fredrik Pettersson, 
Jonas Larsson, Pär Jernström samt Niklas Fyhr. 
 

 
Valda till och med årsmötet 2019 är:  Philip Polfjärd -Larsson, Sanne 
Säfström, Roger Kölborg samt Carl Johansson. 

 
12. Val av en av ledamöterna i styrelsen till kretsens och styrelsens 

ordförande: 
Tidigare har Carl Schartau tjänstgjort. 

 
13. Val av två revisorer och två suppleanter: 

Tidigare har varit ordinarie Kjell Söderberg och Gunnar Larsson. 
Suppleanter har varit Fredrik Melin och Alf Svensson. 

 
14. Val av ombud och suppleanter till länsföreningens årsstämma. 

 
15. Val av utbildningssamordnare 

 
16.  Val av ungdomssamordnare 

 
17.  Val av eftersökssamordnare 

 
18 a)  Val av valberedning: 

Nuvarande sammansättning är Vincent Olofsson, Fredrik Hörnstedt och 
Christoffer Anderberg (sammankallande). 

 
18 b)  Val av valberedningens representant för Länsförbundet för 

Västeråskretsen:Tidigare har varit Anders Jansson (Siende).  

 
19. Inkomna skrivelser och motioner. 
 - inga motioner eller skrivelser har inkommit.  

 
20. Bestämmande av sätt att kalla till nästa årsmöte och ev. extra möte. 

 
21. Övriga frågor som årsmötet beslutar ta upp till behandling. 

 
22. Årsmötets avslutande. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Bilaga 1 

 
 

Verksamhetsberättelse för Västerås Jaktvårdskrets år 2017 

 
 

Styrelsen för Västerås Jaktvårdskrets får härmed avge följande berättelse för 
verksamhetsåret 2017. 

 
Styrelseledamöter och övriga funktionärer: 

 
Ordförande:  Carl Schartau 

 
Vice Ordförande:  Roger Kölborg 

 
Sekreterare:  Philip-Polfjärd Larsson 

 
Kassör:   Carl Johansson 

 
Ledamöter: Sanne Säfström, Niklas Fyhr, Pär Jernström, 

Jonas Larsson samt Fredrik Pettersson 
 

 
Styrelsens arbete 

 
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 6 protokollförda sammanträden.  

 
Relationerna mellan Länsföreningen och Jaktvårdskretsen har under året varit fortsatt 
goda. Carl Schartau har suttit med i båda styrelserna, vilket gör att relevant 
information på ett naturligt sätt delas mellan nämnda styrelser. 
 
 
Medlemsantal 
 
Antalet medlemmar som betalt medlemsavgift för innevarande år är 1356 st. per 
2017-12-31.  Det innebär en minskning med 17 st. jämfört med föregående år. 
 
2017 1356 st (-1,2 %) 
2016 1373 st  
2015 1375 st 

 

 
Information & Kommunikation 
Kretsen har informerat via Hemsidan, Facebook samt i e-post via Viltdata. Svenska 
Jägareförbundets nya medlemssystem är i funktion och hanteras i dialog med Daniel 



 

Smedeby (Arboga) som är Länsförbundets medlemslandsansvarig. Vi har under året 
samlat in e-postadresser. Kretsen saknar ca 50 % av medlemmarnas e-postadresser 
och uppmanar alla att logga in via www.jagareforbundet.se så att vi på ett 
kostnadseffektivt sätt kan informera om kretsens aktiviteter.  

 
Studieverksamheten 
 
Ett antal jägarskolor har genomförts under året i regi av Studiefrämjandet. Kretsen i 
form av Lars Björk har besökt samtliga jägarskolor. Fortsatt bra ökning av kvinnliga 
deltagare. I övrigt hänvisas rapporteringen avs. studieverksamheten till 
Länsförbundet som har omfattande statistik för alla kurser.   
 
 
Avskjutningssiffror 
 
Nedan redovisas den avskjutning av intresse som finns registrerad i antal i Viltdata. 
Avs. Älg får vi vänta till Länsföreningens statistik då krets ej finns med som val vid 
registrering. Glädjande är att rapporteringsgraden i kretsen är god. Vi når med 
marginal upp och över de måltal som finns på att 40% av markerna skall registrera 
sin avskjutning .  
 

 
  
 

Eftersök/viltolyckor 

 

 
 

 
Rådjur och Hjortolyckorna är stabila över perioden. Stora ökningar på älg och 
framför allt vildsvin som ökade med hela 38 %.  

 
Huvudmannaskapet för viltolyckor och eftersök ligger hos Polisen sedan 1 januari 
2007. Ersättning betalas ut till registrerade eftersöksekipage (NVR).  

 
Jaktvårdskretsen godkänner inkomna förslag från Polisen avs. eftersökspersoner 
som därefter får ingå i NVR.  

http://www.jagareforbundet.se/


 

 
 
 
 
Älgförvaltningsgrupper i Västmanland 
 
From jan 2018 så har länsstyrelserna enats om att minska antalet 
älgförvaltningsgrupper från 5 till 3 st. För Västerås Jaktvårdskrets innebär det att 
upptagningsområdet nu berör 4 områden. 1,2 och 3 i som hör till Västmanland samt 
att väg 56 är gräns mot det område som hör till Länsstyrelsen i Uppsala (se bifogad 
karta). Kretsens absoluta mål är att bli tydligare i viltförvaltningsfrågor. Vi behöver här 
tillsammans med länsföreningen fundera på hur vi kan bli en naturlig part i detta även 
om det berör flera områden och flera län.  
 

 
Genomförda aktiviteter 2017 

 
Skyttedag  
 
Den 10 juni deltog kretsen på HMKs skyttedag på Stockkumla. Iår fokuserade vi helt 
på Hundverksamheten. Vi visade upp ett komplett eftersöksekipage dvs. bil, hund. 
Annette Surau samt Niklas Knutsson från Sala. Ca 200 personer kom till skyttedagen 
som var lyckad i fint väder.  

 
Jaktkväll på Kungsbyn 
 
I strålande sensommarväder samlades vi ca 30 personer på parkeringen utanför 
Kungsbyns djurpark. Henrik Ludvigsson hälsade oss välkomna och vi bordade ett par 
traktordragna safarivagnar. Henrik berättade om sin verksamhet, och bl.a. om att han 
utanför parken försöker skapa attraktiva naturliga miljöer för viltet tex vårmarker, 
viltåkrar och snår. När det gäller jakt ser han ett ökat ifrågasättande från allmänheten, 
och aktivister. Det är viktigt att ha våra argument om varför vi jagar, och ev. tjänar 
pengar på jakt genomtänkta inför debatten enligt Henrik. Efter kaffe gick vi upp på 
skullen och jaktkonsulent Stefan Holm från Uppsala berättade lite om aktuella frågor 
inom förbundet. Sedan drog Henrik Hoffman från VILTH en dragning om deras 
förenkling av viltrapportering genom deras nya digitala verktyg. Det fungerar både via 
sms, dator eller en app och underlättar rapporteringen för ansvariga i jaktlag och 
skötselområden. Sammantaget blev det en mycket lyckad kväll. 

 
 

Hundverksamheten 
 
Anette Surau har varit hundansvarig i Västeråskretsen under år 2017. Under våren 
genomfördes 4 viltspårsträningar. Syftet var att träna eftersök tillsammans med andra 
hundar och förare för att kunna lära av varandra, diskutera, fika och ha trevligt istället 
för att träna på egen hand. 5 april medverkade 5 hundar, 26 april 8 hundar. Vid dessa 
2 tillfällen tränade vi i skogar kring Lycksta, Västerås. Vi var vid Forsby Gård 8 maj 
med 6 hundar samt 22 maj där 7 hundar medverkade. Träningarna har varit mycket 
uppskattade av deltagarna och man önskade även fler träningar under hösten vilket 
tyvärr inte blev av. Vi avslutade den 4 juni med ett Kretsmästerskap i Eftersök på 
Forsby Gård där Thomas Jonsson med sin Jämthund Mito vann och representerade 



 

oss i Länsmästerskapet i juni. Thomas och Mito gjorde en bra insats men det var 
Niklas Knutsson som tog hem segern. 
 
Den 7 september så deltog även kretsen när Agria Djurförsäkring hade bjudit in Per 
”Bula” Kristoffersson som föreläsare. Ca 60 personer deltog och alla fick en liten påse 
med broschyrer etc med sig hem från Jägareförbundet.  
 
Naturkompaniet 
 
Den 9 november så bjöd Kretsen tillsammans med Naturkompaniet in till en 
kundkväll. Kretsen stod för mat och dryck och Naturkompaniet hade bjudit in flera 
leverantörer såsom, Morakniv, Fjällräven, Jägaren o Kocken. Jägaren och skribenten 
Ulrika Karlsson-Arne berättade om sin passion för jakt och sina erfarenheter. Kvällen 
var mycket lyckad och ett 80-tal personer närvarande.  
 
 
Ungdomsjakter 
Under året har som tidigare år två stycken ungdomsjakter ägt rum på 
Studiefrämjandets marker i Rytterne. En harjakt och en Rådjursjakt. Det är mycket 
populärt och fler jakttillfällen önskar kretsen då vi ser ett stort behov att få ut 
nyutbildade jägarna praktiskt i naturen.  
 
 
*Bilder och mer information kring respektive aktivitet som genomförts 2017 finns på 
Länsförbundets Facebooksida. 

 
 
Avslutningsvis vill styrelsen framföra ett varmt tack till övriga funktionärer inom 
kretsen för goda arbetsinsatser. 
 

 
 
 

Västerås januari 2018 

 
 
 
 

Carl Schartau           Pär Jernström  Carl Johansson                
 
 

 
 

Fredrik Petersson Jonas Larsson  Roger Kölborg  
 
 

 
 

Sanne Säfström Philip Polfjärd -Larsson  Niklas Fyhr 



 

 
 

Verksamhetsplan för Västerås Jaktvårdskrets 
Verksamhetsår 2018 

 
 

Styrelsen skall arbeta med aktuella frågor i syfte att samordna och stärka jägarnas 

intressen. Detta skall ske genom engagemang och bevakning i följande frågor: 

 

Öka medlemsantalet enligt nedbrutna mål från Länsföreningen. 

 

Fortsatt hög användning av Viltdata.  

 

Fokus fortsatt på dialog med markägare avs. Vildsvin samt Kronhjort. 

 

Ökat engagemang för spillningsinventering avs. älg och rådjur 

 

Fortsätta arbetet med Hundaktiviteter i samarbete med Länsföreningen med stort fokus 

spårträning och lokala uttagningar till Länsmästerskapen i viltspår.  

 

Skapa fler jakttillfällen under 2018 samt delta på aktiviteter såsom Skyttedagar etc. 

 

Genomföra en fältvandring på lämplig mark för att visa upp viltfrämjande åtgärder. 

 

Genomföra och utbilda jägare i ”Vård i det Vilda”. 

 

Genomlysa och förbättra kretsens eftersöksjägare knutna till NVR. Stärka 

informationsflödet och rapportering.  

 

Genomföra en informationsskväll inför älgjakten för ALLA jägare och inte bara jaktledare.  

 

Fortsatt anpassa kretsens uppgifter till den nya verksamhetsplaneten/organisationen från 

Jägareförbundet (läs modernisera). Synkronisera informationsflöde och kontaktnät till 

våra ledamöter i ÄSO, ÄFO, VFD mm. I detta ligger också att öka kretsens inflytande i 

viltförvaltningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ekonomi 2017 
 
Jaktvårdskretsen erhåller ett bidrag från Länsföreningen baserat på antalet medlemmar 
per den 31 december. Beloppet är ca 8 kr per medlem. För de 8 kr ska kretsen verka för 
en aktiv medlemsnytta nära medlemmarna samt påverka den lokala viltförvaltningen. 
Total budget per år blir då ca 10 tkr.  

 
Huvudbok 2017 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 



 

 


