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Kallelse
Jägareförbundet Västmanland

Årsstämma 2017
På Brunnby i Västerås
onsdagen den 5 april kl. 18.30

Gästföreläsare
Rickard Axdorff, Naturbrukarna
Britt-Marie Nordquist, Förbundsstyrelsen
Dagordning
Verksamhetsberättelse 2016
Verksamhetsplan 2017
Budget 2017
(Om du som ombud blir förhindrad att delta i stämman ombesörjer du själv
att delge din ersättare dessa handlingar)
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LÄNSFÖRENINGSSTÄMMA 2017
Kallelse
till Jägareförbundet Västmanlands ordinarie årsstämma onsdagen den 5 april
kl.18.30 på Brunnby gård, Västerås. Kaffe serveras från kl.18.00
Föredrag av Rickard Axdorff, Naturbrukarna och Britt Marie Nordquist,
Förbundsstyrelsen

DAGORDNING
1. Årsstämmans öppnande.
2. Fastställande av röstlängd.
3. Stämmofunktionärer.
Val av ordförande. Valberedningens förslag: Sten Unnerstedt, Västerås
Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet
Anmälan om av styrelsen utsedd sekreterare
4. Fråga om stämman är stadgeenligt utlyst, Sv. Jakt 2 och 3, hemsida, facebook,
dagspress samt personlig kallelse via mail till ombuden
5. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2016.
6. Revisorernas berättelse, utdelas på stämman
7. Beslut om resultaträkning samt fastställande av balansräkning.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Fastställande av ersättningar till styrelsen och övriga förtroendevalda samt revisorer
Valberedningen förslag: Oförändrade ersättningar dvs ersättning enligt
Jägareförbundets regler utgår vid av förbundet anordnade sammankomster. Vid
sammankomster anordnade av länsförbundet dock ej efter kl. 16.00 samt lördag och
söndag. Reseersättning utgår med den skattefria delen.
Arvode revisorer föreslås till 900 kr var.
Teleersättning till ordförande och sekreterare med 900 kr, till AU ledamöter med 500
kr, till övriga styrelseledamöter och suppleanter med 500.
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10. Val av ledamöter i styrelsen
I tur att avgå är :
Emil Stolpe-Nordin, Västerås
Göran Pejmo, Köping
Daniel Smedeby, Kungsör

Valberedningens förslag på val om två år :
Omval av Emil Stolpe-Nordin
Nyval av Åsa Norén
Omval av Daniel Smedeby, Kungsör

11. Val av suppleanter i styrelsen
I tur att avgå är :
Mikael Carlsson, Sala

Valberedningens förslag på val om två år:
Nyval av Robert Hjort, Möklinta

12. Val av en av ledamöterna i styrelsen till länsföreningens och styrelsens ordförande för
ett år. Valberedningens förslag: Omval av Emil Stolpe-Nordin, Västerås
13. Val av två ordinarie revisorer för ett år.
Nuvarande revisorer
Fredrik Melin, Västerås
Lars Kamph, Västerås

Valberedningens förslag :
Omval av Fredrik Melin, Västerås
Omval av Lars Kamph, Västerås

14. Val av två revisorssuppleanter för ett år.
Nuvarande revisorssuppleanter
Carl Eriksson, Kolbäck
Jonas Rundgren, Västerås

Valberedningens förslag :
Omval av Carl Eriksson, Kolbäck
Omval av Jonas Rundgren, Västerås

15. Val av ombud och ersättare till Jägareförbundets årsstämma i juni 2017.
Valberedningens förslag
Ordinarie: Valberedningen föreslår förbundsordföranden
Ersättare: Valberedningen föreslår att det uppdras åt styrelsen att utse ersättare
16. Val av valberedning
Tidigare har varit :
Anders Jansson, Västerås, Sammankallande
Lars Skog, Sala
Anders Kjellerstedt, Köping
Åke Ytterberg , Skinnskatteberg
Hans Löwgren, Arboga
Göran Norberg, Fagersta
17. Styrelsens förslag beträffande:
a) Inga motioner och propositioner att behandla.
b) verksamhetsplan för 2017, se sid 16

18. Beslut om hur nästa ordinarie årsstämma 2017 skall utlysas.
Ombuden personlig kallelse, annons i Svensk Jakt, samt på hemsidan.
19. Övriga ärenden
20. Utdelande av utmärkelser
21. Avslutning
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016
Jägareförbundet Västmanlands verksamhetsberättelse 2016
Styrelsen för Jägareförbundet Västmanland får härmed avge följande berättelse för
verksamhetsåret 2016.
Under verksamhetsåret 2016 har styrelsen haft 8 sammanträden

Styrelsen har sedan årsmötet 2016
Bestått av:
Emil Stolpe-Nordin, Västerås, ordförande
Ledamöter valda för tiden 2015-2017:
Emil Stolpe-Nordin, Västerås
Göran Pejmo, Köping
Daniel Smedeby, Kungsör
Ledamöter valda för tiden 2016-2018:
Mårten Olsson, Sala
Sören Lundberg, Skinnskatteberg
Juhani Palonto, Fagersta
Carl Schartau, Västerås
Suppleanter valda för tiden 2015-2017:
Mikael Carlsson, Sala
Suppleanter valda för tiden 2016-2018:
Olle Gustavsson, Fagersta
Stefan Åhs, Västerås
Styrelsens arbetsutskott har utgjorts av
Emil Stolpe-Nordin, ordförande
Carl Schartau
Mårten Olsson
Juhani Palonto, suppl.
Göran Pejmo suppl.
Lars Björk, adjungerad
Sekreterare i styrelse och arbetsutskott
har varit:
Olle Gustavsson
Föredragande i styrelse och
arbetsutskott har varit:
Lars Björk

Revisorer:
Fredrik Melin, Västerås
Lars Kamph, Västerås
Revisorssuppleanter har varit:
Jonas Rundgren, Västerås
Carl Ericsson, Kolbäck
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Opinion och kommunikation
(JAQT, Viltmat, Ungdom, webb/sociala medier)

Verksamhetsberättelse för Opinion och kommunikation
Under större delen av året har funktionen som Länskommunikatör skötts av ordföranden samt vice
ordföranden. Det har inneburit ett flertal myndighetskontakter, debattartiklar samt övrig
mediaexponering. Flera uppskattade artiklar i vargdebatten har förutom att de publicerats på vår
egen sida, även publicerats i Svensk Jakts debattsidor. Under slutet av 2016 har posten som
länskommunikatör tillsats av Erik Bergman som är adjungerad i styrelsen.
Länsföreningen har varit representerad på en regional dag på Öster Malma.
I ett försök att få bättre informationskanaler till medlemmarna har länsföreningen drivit projekt mejl
som tillkom på önskemål av kretsarna. Upplägget innebar att alla förtroendevalda fick 10 adresser
var i sin krets att kontrollera. Detta var en arbetsuppgift som borde ta ca 2,5 timmer. Vi hade som
mål att få in 700 mejladresser och vi lyckades med 198. Det innebär att vi uppnådde 26% av årets
mål.

Slutredovisning projekt mejl

JÄGAREFÖRBUNDET
ARBOGA JVK
JÄGAREFÖRBUNDET
FAGERSTA-NORBERGS JVK
JÄGAREFÖRBUNDET
KÖPINGHALLSTAHAMMARS JVK
JÄGAREFÖRBUNDET
SALAORTENS JVK
JÄGAREFÖRBUNDET
SKINNSKATTEBERGSURAHAMMARS JVK
JÄGAREFÖRBUNDET
VÄSTERÅS JVK

Ingångsvärden
Varav
Betalande
saknar
medlemmar mejladress

Avslutsvärden
Nya
Saknar
adresser mejladresss

243

161 66%

10

151 62%

275

162 59%

20

142 52%

470

329 70%

21

308 66%

483

310 64%

80

230 48%

190

135 71%

0

135 71%

1092
2753

650 60%
1747 63%

67
198

583 53%
1549 56%

Projektet fortlevnad kommer att diskuteras med kretsarna.
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Webb och sociala medier
Även detta år har arbetssättet varit att skriva huvudartikel under verksamhet. Vi länkar dessa till
nyhetsflödet samt vidare till Facebook för uppmärksamhet. Vi har för närvarande 675 personer (389
år 2015) som har avisering via Facebook för inlägg på sidan. Det skall jämföras med de 1200 som
kan nås via mejl.
Antalet artiklar i nyhetsflödet
2016 48
2015 54
2014 9
2013 34
Ungdom
Vi har under 2016 inte haft någon ungdomsansvarig på länsföreningen. Det saknas även
ungdomsansvarig på flera kretsar.
Två ungdomsjakter har hållits på Studiefrämjandets mark, Ekbacken ett populärt arrangemang som
funnits i flera år.
I Arboga/Kungsör har en uppskattad ungdomsdag för årskurs 8 som visade upp skytte, hundarbete,
artkännedom, samt hur viltmaten kommer till tallriken. Detta ger förhoppningsvis en generation
som är positivt inställd till jakt i regionen.
I Västerås har det genomförts ett antal besök i skola och förskola som varit mycket uppskattade.
Detta är ett led i att höja acceptansen och kännedomen för jakt i yngre åldrar.
Viltmat
Friluftsdag för ungdomar i Arboga. Där fick ungdomarna se styckning av vilt samt att de bjöds på
korv och hamburgare gjorda på viltkött.
Skol och förskole besöken i Västerås skedde i samband med Viltmatsveckan. Flera av dessa skolor
serverade viltmat under denna vecka.
Viltmatsveckan som är ett bestående begrepp från Viltmatsprojektet har även 2016 genomförts.
Dock ej i Jägareförbundets regi då detta är ett resultat av det avslutade Viltmatsprojektet.
JAQT
Under året har 8 JAQT-arrangerade evenemang genomförts.
Året började med 2 kvällar simulatorskytte med jägareförbundets skyttesimulator som ställdes upp i
Lillhärads bygdegård.
Instruktör var Mattias Björk och han och skyttet uppskattades mycket. Det blev både hagelträning
och kula.
I februari genomfördes åter en lyckad har- och rävjakt. Denna gång i ymnigt snöfall.
Alla deltagare fick se vilt och en räv fälldes.
En styckningskurs med ett eget medtaget vildsvin blev ett uppskattat arrangemang.
Niclas Wahlström, på restaurang Säsong i Saluhallen, Slakteriet i Västerås, var instruktör. Niclas
fick i år pris för sin bok Nobelmiddagar.
Vildsvinet köptes in via Wikhus och besiktigades i Travarbo.
En söndagseftermiddag i april genomfördes hagelskytte med instruktör Johan Lång på Stockkumla
skjutbana. Skeetbanan var en nyhet för många.
Även kulskytte på gris och älg genomfördes med Johan Lång som instruktör en söndag i juni.
I augusti sköts på älgbanan på Hallstahammars jaktskyttebana där vi även fick prova på flipp-flopp
gris på korthåll. Hjälp fick vi där av Thomas Larsson.
Hallstahammar-Köpingkretsen stod för en liten jaktstig på Hallstahammars skjutbana.
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All heder åt herrarna som alltid ställer upp där.
Onsdagskvällar i maj, juni och augusti har det som vanligt varit hagelskytte på trap-banan i
Hallstahammar. Välbesökt och uppskattat. En tydlig förbättring av skyttet
Stimulerar till fortsatt träning. Några damer fortsatte även en bit i in september och sköt.
Året avslutades som tidigare år med besök på Varpsund skjutbiograf. Bra och rolig träning inför
älgjakten.
En träff på café Global Living, i Västerås, hölls för att sondera terrängen för en eventuell jaktresa
till Frankrike i höst.
Som tidigare år har alla arrangemang varit välbesökta och uppskattade.

Jakt och Viltförvaltning
(NVR, Klövvilt/VFD, Rovdjur, Viltdata, etc)

Nationella rovdjursrådet
Svenska jägarförbundets rovdjursråd har under 2016 tagit en ny skepnad. istället för en delegat från
varje län så består nu rådet av två tjänstemän, en förtroendevald ordförande och två förtroendevalda
från region mitt.
Anledningen till den nya organisationen är att få en mer lätthanterad organisation med snabba
beslutsvägar och spetskompetens.
Rådet har under flera tillfällen haft direkta möten och kontakter med Länsföreningarna. De har
också vart rådgörande organ i processer som länsföreningen bedrivit på lokal nivå i
rovdjursfrågorna.
Nationella viltolycksrådet
NVR:s verksamhet i vårt län och jägarnas insats för eftersök av trafikskadat fungerar enligt vår
uppdragsgivare Polismyndigheten på ett mycket tillfredställande sätt. Många ansöker om att få
komma med i organisationen som eftersöksjägare. Statistiken för olyckorna tyder på en ökning av
antalet viltkollisioner totalt sett i länet. Det förekommer dock en del geografiska skillnader. I norra
och nordvästra delen går olyckorna ner, särskilt där älg är inblandad. Detta beror med säkerhet på
den ökande vargstammen i detta område. Vildsvinsolyckorna ökar också med en ökande
utbredning över i stort sett hela länet. I Mälardalsområdet ökar också sammanstötningar med hjort.
Varg har också börjat öka som ett trafikskadad art. Vargeftersök och även vildsvin ställer särskilda
krav på eftersöksekipagen.
Polisens ledningscentral finns fortfarande kvar i vårt län. Men under 2017 någon gång kommer den
att flyttas till Uppsala. Detta kommer naturligtvis under en övergångsperiod att försvåra för
eftersöksorganisationen med tanke på lokalkännedomen. Den ansvarige polisen för vårt län är nu
ansvarig för NVR för hela regionen Uppland- Västmanland och Gävleborgs län. Samarbete med
de ansvariga i vår region har redan påbörjats för att få fram ett bra samarbete över länsgränserna.
Rovvilt/Inventering
Jägareförbundet Västmanland har denna vinter hjälpt länsstyrelsen med att informera om att spår
och observationer av lodjur ska rapporteras till länsstyrelsen via Skandobs. I det sexpunktsprogram
som länsjaktvårdsförbundet har ska inte förbundet medverka i varginventeringar så länge som inte
jakt på varg beslutas av länsstyrelsen. Däremot har länsstyrelsen beslutat om jakt på lodjur och då
ska vi medverka till att de familjegrupper som finns också ska komma till länsstyrelsens kännedom.
Detta för att få fler lodjur i tilldelning vid jakten. Länsstyrelsens ska enligt NV:s föreskrifter
inventera rovdjursstammarna i länet årligen. Under vintern 2015 reviderades dock 6-
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Punktsprogramet i sådan grad att vi kommande år kan deltaga i områdesinventeringar för Lo om
detta utbringar i positiv effekt för jägarna och en beståndsreglerande jakt kan utföras.
Vintern 2015/16 har Länsstyrelsen lagt riktade resurser på att inventera lodjur då de börjat använda
s.k. doftstationer. Där lockas lodjur med doft och en åtelkamera satts upp. Föregående vinter var
snöfattig men länsstyrelsen hittade 5,5 familjegrupper i länet. Kvalitetssäkringen av inventeringarna
vintern 2016/17 är klara tidigast i maj/juni 2017.
När det gäller varg är det en del förändringar av revir då bl.a. ett nytt vargrevir kommit runt
Skinnskatteberg. Under vintern 2016/17 har lst kvalitetssäkrat 6 vargrevir som helt eller delvis
berörde länet. Dessa var:
Aspafallet som till 50% berörde Västmanland, kvalitetssäkrad föryngring.
Skinnskatteberg ( lst har inte namngett detta revir ännu) som till 100 % berörde Västmanland,
revirmarkerande par ett nytt revir.
Gåsmyren som till 50% berörde Västmanland, revirmarkerande par.
Färna som till 100% berörde Västmanland, kvalitetssäkrad föryngring.
Kölsta som till 100% berörde Västmanland, kvalitetssäkrad föryngring.
Förändring från föregående vinter
Kärrgången försvann - inga stationära vargar kvar.
Skinnskatteberg ett nytt revir.
Färna reviret verkar ha flyttat österut och är även öster om Rv 66.
Licensjakt på Varg
2016 års vargjakt i Färnareviret som LST beslutat om vart överklagat till förvaltningsrätten i
Uppsala av värnarorganisationerna. Förvaltningsrätten ansåg att jakt i ett revir ansågs var
omfattande kontra den population av varg som länet har. Det beslutet resulterade i inhibition av
jakten och att LST´s beslut ogiltigförklarades. Detta trots att länet med marginal hade en inventerad
nivå av varg som översteg både minimi nivå och förvaltningsnivå.
Jägareförbundet överklagade förvaltningsrättens beslut till kammarrätten i Stockholm.
Kammarrätten meddelade att man ej gav prövningstillstånd i ärendet. Vilket i sig var märkligt då
två andra kammarrätter gav prövningstillstånd i andra län. Där gav dock deras beslut olika resultat
vilket gjorde att endast Gävleborg och Dalarnas län gavs tillstånd att jaga varg 2016.
Summa kan man konstatera att rättsprocessen i dessa ärenden är en väldig soppa där samma
grundbeslut från dom olika Länsstyrelserna gav tre olika utfall när tre olika kammarrätter titta på
saken.
Länsstyrelsen i Värmland gick då vidare med sitt ärende till Högsta förvaltningsdomstolen. Den
processen har tagit tid och deras utfall kom i mitten på december. Lyckligtvis så är HFD´s beslut ett
steg i rätt riktning. Deras beslut visar klart och tydligt på att Värmlands beslut om licensjakt 2016
var helt i sin ordning. Hade detta kommit innan licensjakten 2016 hade det i stor sannolikhet blivit
jakt även i Västmanland.
Inför 2017 års licensjakt Vågade inte LST Västmanland ta något beslut om licensjakt på varg. Detta
på grund av det rättsliga läget hade man som förklaring. Jägareförbundet mena på att man skulle ta
ett beslut i alla fall likt det an tog året innan då det rättsliga läget ändrat sig så till vida att man
centraliserat alla överklagningar från hela landet till en och samma förvaltning och kammarrätt.
Med det men vi att vi bör prova beslutet igen då det är en ny rättsordning. Detta ville inte LST
lyssna på. Hede man lyssnat på oss i september när beslutet skulle tas så hade vi med stor snorlikhet
haft vargjakt 2017. HFD domen är så stark och tydlig att ett sådant beslut som vi menade att LST
skulle ta hade hållit hela vägen.
Tyvärr går det inte att göra nå åt saken i nuläget. Vi siktar ock i oss på att få till en licensjakt på
varg i Västmanland i januari 2018.
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Viltförvaltningsdelegationen
Även 2016 har diskussionerna om avsaknaden av en regional rovdjursförvaltning varit dominerande
i viltförvaltningsdelegationens arbete. Länsstyrelsen avstod från att ta något beslut om vargjakt
2017, allt för att det inte skulle finnas något beslut att överklaga. Det beslut som länsstyrelsen tog
angående lodjur stannade vid två individer. Såväl antalet vargar som lodjur kommer därmed att öka
i Västmanland.
Bägge dessa ställningstaganden visar med all tydlighet att den svenska rovdjurs-förvaltningen har
kört i diket. Både vad avser varg och lo överstiger antalet individer i Västmanland det antal som
tidigare beslutats av viltförvaltningsdelegationen i de av Naturvårdsverket senare fastställda
minimi- och förvaltningsnivåerna. Det finns således utrymme för länsstyrelsen att besluta om
vargjakt och om lodjursjakt på betydligt fler än två individer. Det framstår dock som allt tydligare
att besluten om rovdjursjakt i realiteten fattas vid det samråd som sker mellan länsstyrelserna i det
Mellersta förvaltningsområdet och inte regionalt i vårt län. Det förtjänar att i sammanhanget nämna
att en övertygande majoritet av ledamöterna i viltförvaltnings-delegationen är positiva till att
förvalta rovdjursstammarna genom en förvaltningsjakt. Detta hindrar dock inte länsstyrelsen att
agera i motsatt riktning.
Under året har två ledamöter valt att hoppa av från viltförvaltningsdelegationen. Under våren
hoppade naturvårdsintressets representant av och under hösten var det dags för nästa avhopp,
skogsintressets representant.
Positivt för delegationen är att man under året fått en ordförande i form av en ny landshövding som
kan leda ett sammanträde. Den nya landshövdingen var redan från början pådrivande när det gällde
inrättandet av en beredningsgrupp, något som tidigare efterfrågats från flera håll. I
beredningsgruppen ingår bl.a. jägarnas representant.
Älgförvaltningen
Älgförvaltningssystemet har nu varit igång i fem år med 5 älgförvaltningsområden i länet. Där sitter
3 jägarrepresentanter och 3 markägarrepresentanter i varje. Av de 15 jägarrepresentanterna i ÄFOgrupperna sitter 14 på Jägareförbundsmandat.
Samarbetet mellan älgförvaltningsgrupperna och jaktvårdskretsarna är ett arbete som
länsföreningen anser bör bli utökas. Det finns dock en hel del arbete kvar att göra för att
älgförvaltningen skall bli optimal, ett mål som är svårt att nå eftersom vi har en tredje part med i
sammanhanget, nämligen vargen i en tredjedel av länet. Länsförbundets roll i älgförvaltningen har
främst varit att stödja grupperna i älgförvaltningen.
Förbundet har under 2016 påtalat för länsstyrelsen igen om att se över antalet
älgförvaltningsområden och dess gränser. Vi påtalade detta redan 2015 men länsstyrelsen har inte
drivit frågan mot angränsande länsstyrelser särskilt hårt. Det som framförs är bl.a. att gränserna
ibland upplevs som opraktiska samt att det är svårt att få fram engagerade ledamöter till alla fem
områdena.
Inga nya älgskötselområden har bildats under året, detta då stor andel av länet redan ingår i något
ÄSO. Vi har så inte många områden kvar i länet som valt att stå utanför det grundläggande i en älgförvaltningen nämligen samverkan.
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Vildsvinsförvaltning
Arbetet under 2016 har handlat om information och förklaring av vildsvinsförvaltning hos
markägare och våra medlemmar. Den förvaltningsplan som togs fram 2013 för Västmanland har
distribuerats i större upplaga till myndigheter, kretsar och övriga berörda.
Konsulenten har också informerat om vildsvinsförvaltning hos lantbrukets organisationer bl.a. hos
jordbruksarrendatorsföreningen i Västmanland
Viltövervakning
I den svenska viltförvaltningen är viltövervakningen en allt viktigare del. Statistiken för fällt vilt
som samlas in från jaktlagen i länet är uppdelad kretsvis och är då lokal och nära jägaren. I år var
det 165 jaktlag som rapporterat fällt vilt med en areal på 210 000 ha vilket är 45 % av länets areal,
detta var en ökning med 2% mot föregående år.
Detta är bättre än föregående år men mer behöver göras för att öka mot den uppsatta målsättningen.
Läget om några av de jaktbara viltarterna i länet
Älg
Under 2016/2017 års älgjakt fälldes det i Västmanland 1050 älgar enligt länsstyrelsens preliminära
inkomna rapporter. Detta var en minskning med 30 älgar jämfört med föregående år och 83% av de
älgar som planerats fällas, föregående år var motsvarande siffra 81%. En mycket stor del av de älgar
som fälldes under förra året rapporterades in via Jägareförbundets hemsida www.viltdata.se .
Älgobsen blir en allt viktigare del i älgförvaltningen och genomfördes som vanligt de första 30
jaktdagarna. Det som är glädjande är att det är en stor andel av jaktlagen som rapporterar älgobs i
viltdata, säsongen 2016/17 var det 77 % av jaktlagen som rapporterade. Vilket dock är något mindre
än föregående år. För länet var det en minskning i obs/mantimme vilket är femte året på rad. En stor
del av länet är berört av vargrevir vilket ger större variationer av älg tätheten och försvårar
älgförvaltningen. Men även där inte fasta vargrevir finns minskar älgstammen. Detta är en viktig
fråga som förbundet har arbetat med under året. Det är fortfarande en rätt stor skillnad mellan ÄSO
planer och antalet fällda älgar, här måste revidering ske för att ÄSO-planer/ tilldelningen ska styra
älgstammen dit man vill.
Fällavgiften var även under 2016 med 800 kr för vuxen och 50 kr för kalv.
Inför älgjakten ordnar flera av jaktvårdkretsarna träffar för att diskutera skötseln av älgstammen.
Där har man frivilligt kommit överens om hur många och vilka djur som skall skjutas under jakten.
I detta älg-jaktsystem har också kontakter tagits över länsgränserna. Jägareförbundet Västmanland
har haft flera möten med älgförvaltningsgruppernas jägarrepresentanter för att ha en dialog.
Könsfördelningen mellan antalet fällda tjurar och vuxna hondjur blev 55-45%. Det är inte bra då
ljvf anser att 50 % är ett bra mål. Länsförbundets budskap har varit att fäll kalv istället för tjur så att
rätt antal älgar fälls och så att den älgstam som är kvar efter jakten får fler tjurar med högre
medelålder. Det är bättre att ha en tjur kvar efter jakten än en kalv.
Andelen fällda kalvar vid 2016/2017 års älgjakt var 55 %. Både älgskötselområden och
licensområden har fällt lika stor andel kalv. Det är fortfarande viktigt att hålla en hög andel kalv i
avskjutningen för att bibehålla en hög reproduktion även i vargområdena. Enligt älgobsen är kalv
per ko lite högre under 2016 vilket var 0,71 kalvar. Detta är främst i vargområden där de tar många
kalvar som påverkar antalet kalvar mycket negativt. Vid jakten ska kalv och vuxna följa varandra.
Om det inte finns fler kalv ska även jakten på vuxna avslutas, annars minskar älgstammen.
Jägareförbundet Västmanland har antagit en förvaltningsplan där kalvandelen ska utgöra 60 % och
andelen tjur i älgobsen ska vara 40 %. Detta för att få fler äldre vuxna älgar.
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Rådjursstammen är fortsatt på en mycket låg nivå. Året gav en minskning av antalet fällda djur från
4/1000 ha till 3,75. Räknat i antalet fälldes det ca 1740 rådjur i länet. Räven som tar en hel del kid
under sommaren är en orsak. Den fortsatta höga lodjursstammen är dock troligen den största
orsaken till en liten rådjurspopulation. Det är i norra länsdelen som en viss ökning märks men från
en mycket låg nivå, dock fortsätter minskningen i de södra länsdelarna.
Kronviltet fortsätter att sprida sig sakta i länet, avskjutningen 2016/2017 ökade från 450 till
preliminärt 530. Allt större del länet har fått detta förnämliga vilt på sina marker.
Utbredningsområdet ökar allt mer och även norr om E18 mellan Västerås i länsgränsen mot Örebro
län finns det kron vilt på flera platser och skötselområden har nu bildats där också. Fördelningen för
fällda kronvilt är bra, 25 % hjort, hind 34 % och kalv 41 %. De platser i länet där det tidigare
förekom stora skador på gran av kronvilt och målsättningen var att minska stammarna ha lyckats.
Dovviltet är fortfarande mycket lokalt förekommande och antalet fällda minskade för andra året i
rad då årets avskjutning stannade vid ca 350 mot fjolårets 440. Spridningen går mycket långsamt i
länet.
Vad gäller avskjutningen för alla nedanstående arter är det avskjutningen 2015/16 de avser.
Avskjutningen för kommande jaktår 2017/18 ändras rapporteringsperioden till 1 juli 2017 - 31 juni
2018.
Vildsvinen fortsätter att etablera sig i länet på allt fler områden. I dag finns det en reproducerande
stam i stort sett i alla kretsar, även enstaka kullar i Bergslagen. Avskjutningen ökade från 1720 till
2000 fällda vildsvin. Antalet kollisioner i trafiken ökade med 30 till 125.
Skogsfågelstammarnas föryngring var 2016 under medel. Antalet fällda skogsfåglar var i stort sett
densamma för all tre arterna mot föregående år. I Bergslagen där skogsfågeln främst finns är den
minskande avskjutningen mycket beroende på att de jagas allt mindre då allt färre jägare törs släppa
sina hundar och allt färre skogsfågelhundar då området är täckt med vargrevir. Antalet fällda i
jämförelse från föregående säsong. Antalet fällda orrar ökade från 55 till 75. Tjäder minskade från
60 – 50 fällda. Järpe enstaka fåglar fällda.
Fasanen hade en bra sommar med relativt bra reproduktion i den svaga vilda stammen och
avskjutningen minskade till ca 20st.
Rapphönsen verkar ligga kvar på samma nivå med enstaka kullar och det fälldes ca 10 i länet från
mestadels utsatta fåglar.
Sjöfågelstammen visar på en stam i samma storlek som tidigare och av gräsand minskade beroende
på att jaktlag som jagar gräsänder inte sänt in rapport. Antalet rapporterade fällda blev därför400
fåglar.
Noterbart för de jaktbara gåsarterna i länet är att antalet fällda gäss minskade, grågäss till c:a 200
och kanadagäss från 400 till c:a 200 st.
Skarven är etablerade främst i Hjälmaren och Mälaren men börjar synas i allt fler sjöar i länet.
Under 2016 fälldes det på skyddsjakt 44 fåglar varav 30 i Mälaren samt i Hjälmaren 14 på de delar
som tillhör Västmanland. Totalt fälldes det i Hjälmaren 880 st och i Mälaren 97 st. den stora
minskningen beror på att länsstyrelsen avslog den samordnade skyddsjakten som yrkesfiskarna
hade.
Rävstammen visar på en minskning i antalet fällda djur med ca 200 djur till 1200 fällda. Antalet
rävar är dock fortfarande stor och påverkar småviltstammarna i stor omfattning.
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Grävlingar har det fällts färre än föregående jakt säsong, minskningen var hela 150 och det fälldes
den senaste säsongen ca 550 i länet.
Mårdstammen har påverkats av ett ökande intresse för fällfångst och antalet fällda ligger kvar på
samma nivå som föregående år c:a 170 djur.
Minkstammens ökade från en låg nivå. Antalet fällda djur uppgick till 150 jämfört med 60 den
föregående säsongen.
Skogsharens avskjutning ligger kvar på en mycket låga antalet som föregående år med ca 50 fällda.
Att avskjutningen inte ökade trots en god föryngring beror sannolikt på att skogsharen finns främst i
Bergslagen där vargreviren finns och jägarna inte vill släppa sina harhundar.
Fältharen varierar en hel del i antal, jämfört med föregående år är avskjutningen på samma nivå ca
500 fällda. Här påverkar rädslan att släppa hund p.g.a. varg inte lika mycket då merparten av
bestånden av fälthare finns där det inte finns vargrevir.
Bäver har etablerat sig in i länet och finns idag över i stort sett hela länet där lämplig biotop finns.
Avskjutningen ökade något och blev ca 400 djur.
Lodjursstammen ligger kvar på en relativt hög nivå och är på samma nivå som föregående år. När
Länsstyrelsens ska kvalitetssäkrade familjegrupper ska det vara spårningar som ska vara minst 3
km. Länsstyrelsen arbetade föregående år med detta och kunde tillsammans med de s.k.
doftstationer med åtelkameror identifiera ett antal familjegrupper. Det som också finns att tillgå är
rovobsarna under älgjakten som jägarna samlar in. Ser vi på dessa siffror så har obs per 100 timmar
ökat de senaste två åren. Även 2016 blev länet utan lodjursjakt.
Varg har under 2016 haft 5 revir varav 4 som haft föryngring helt eller delvis i Västmanlands län.
De revir som berör länet är Aspafallet, Gåsmyren, Färna, Kölsta och Kärrgången. Under vintern
2016/17 är inte spårningarna klara men mycket tyder på att det kan vara fler revir denna vinter i
samma område.
Det var under 2016 inga angrepp på jakt- och sällskapshundar men några på tamdjur i länet. Länet
täcktes under 2016 till över 40 % av vargrevir.
Det var ingen licensjakt på varg under 2016. Länsstyrelsen beslutade om att Färna reviret skulle
skjutas bort. Detta beslut överklagades till förvaltingsrätte- och kammarrätt som gick på de
klagandes linje och jakten gick om intet. Dock beslutade Högsta Förvaltningsdomstolen den 30 dec
att lst:s beslut var riktigt och att jakt skulle ha skett i Färna reviret i januari 2016. Jägareförbundet
Västmanland har under verksamhetsåret arbetat mycket med vargfrågan med bl.a ett stort antal
möten med länsstyrelsen och andra berörda parter.
Björn har visat sig på flera ställen i länet även i år, både i Fagersta, Skinnskatteberg, Sala och
Hallstahammar. Antalet rapporter ökar.
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Utbildning
(Jägarexamen, Studiefrämjandet, Hund, Skytte etc)

Jägarexamensverksamheten
Under 2016 har jägarexamenskommittén i Västmanland bestått av Mårten Olsson och Mikael
Carlsson samt adjungerad Lars Björk. Länets 4 provbanor för avläggande av jägarexamen finns i Kolsva – Hallstahammar – Västerås – Fagersta jaktskytteklubbar. Provledarna gör ett förtjänstfullt
arbete runt om i länet. Under 2016 har c:a 125 personer avlagt kompletta prov. Samarbetet med
studieförbunden och cirkelverksamheten fortsätter. Det finns också möjlighet att bedriva egna
studier, inom skolan, på intensivkurser eller via Svenska Jägareförbundets E-jakt på nätet. Praktiska
proven sker alltid på länets provbanor. Naturvårdsverket beslutade att justera Föreskriften om
Jägarexamen 2016 med bl.a. något högre avgifter och att högviltprovet ska avläggas på godkänd
provbana NFS 2015:10
Nu diskuteras provledarens roll som examinator/utbildare i teori och
praktik. Är oftast ett problem där långa avstånd förekommer. Utvärderingar kommer att göras i
vår/sommar och provledarhandboken kommer att uppdateras under året
Utbildning
Jägareförbundet har under året genomfört ett flertal utbildningsaktiviteter. De utbildningar som haft
störst volym är jägarskolan och hundverksamheten. Därutöver har utbildning i bl.a. jaktskytte,
viltvård, tillvaratagande av vilt, viltundersökarutbildning mm genomförts. Huvudparten av
aktiviteterna har gjorts i samarbete med Studiefrämjandet. Dessa aktiviteter uppgår till totalt 736
studietimmar . Deltagarantalet har vart 418st varav 141 kvinnor.
Jägarskolan 75 deltagare, 26 kvinnor varav 7 under 25 år och 49 män varav 6 under 25 år.
Kretsarna har tillsammans med Studiefrämjandet arrangerat föreläsningar på olika platser i länet om
aktuella ämnen.
Hund
Kursverksamhet
Kommittén har med det antal instruktörer som finns tillgängliga, en omfattande kursverksamhet.
Målet är att tillgodose behovet för alla jakthundsraser och hundförare







Under året har två stycken lydnadskurser hållits, en vår och en höst.
Vår eftersöksinstruktör har haft två stycken e-eftersökskurser där kursen är intygsgrundande.
En kurs hölls på våren här i Västmanland och en efter inbjudan från annat län. Eeftersökskursen är ämnad att utbilda eftersöksekipaget som helhet varför spårning, skytte,
lagar mm ingår.
En viltspårkurs som handhar spårhundens utbildning har också hållits på försommaren.
Under försommaren hölls även en grundapporteringskurs.
Länets instruktörer har också varit tillgängliga för problemhundslösning

Mentaltester av hund
Under augusti månad hölls Mentaltester enligt Barbro Börjessonmetoden på Tidö Slotts marker
under två dagar. Kvällen före testdagarna höll mentaltestarna en uppskattad föreläsning i
Studiefrämjandets lokaler.
Länsmästerskapen i eftersök
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Länsmästerskap i eftersök skall hållas i varje län enligt regionplanen. Detta år var första året som
inte direktuttagning tillämpade dvs. att man kunde anmäla sig direkt till länsmästerskapet. Detta år
har fyra av sex kretsar haft en hundansvarig. Vi har därigenom lyckats att ha uttagning på kretsen i
fem av sex kretsar.
Den 19 juni hölls Länsmästerskapen i eftersök på Åsby Landbruks marker i Hallstahammar.
Vinnare detta år blev Henrik Frössander med taxen Träff. Henrik och hans hund representerade vårt
län i Regionfinalen som gick av stapeln i Dalarna detta år.
Validering och utbildning
Vi hade en representant närvarande på eftersöksseminariet på Öster Malma.
Under året genomförde en av våra lydnadsinstruktörer en fortbildning från steg 1 till steg 2instruktör. Kursen omfattade analys och problemhundslösning. Denna instruktör är anmäld till steg
3-utbildning under 2017.
Under året har en person coachats av gruppen för att sändas på utbildning till instruktör. Personen är
anmäld till steg 1 lydnadsinstruktör och eftersöksinstruktör under 2017.
Det innebär att kommittén efter genomförda utbildningar av instruktörer 2017 har, 1 steg 3instruktör och två stycken med steg 1-utbildning och eftersöksinstruktörsutbildning. Länet är då i
fas med femårsplanen som gjordes inför 2015.
Kretsverksamhet
Förutom uttagning till Länsmästerskapet i eftersök så har även annan kretsverksamhet genomförts
av våra hundansvariga på kretsarna.




Köping Hallstahammarkretsen har anordnat en resa till Almunge vildsvinshägn för träning
och test av våra hundar på vildsvin och björn.
Västeråskretsen har anordnat en informationskväll om hundens akuta skador i samarbete
med AVC.
Salakretsen har hållit spårträningar under hösten.

Marknadsföring
I förekommande fall där det varit möjligt har Studiefrämjandet varit vår samarbetspartner i
Kursverksamhet och evenemang. Marknadsföringen har skett genom Studiefrämjandet, Svenska
Jägareförbundets Västmanlands hemsida samt Facebooksida.
Regionarbete och samarbete över länsgränserna
Hundansvariga har under året deltagit i regionmöten hund.. Samarbete med andra inom
hundverksamheten i andra län har etablerats.
Jaktskytte
Jaktskyttekommittén har under året i samarbete med jaktskytteklubbarna arrangerat:
 LM hageljaktstig som också ingår i Gyttorp Cup.
 Kombinerat jaktskyttetävlingar med 4 uttagningar
 Länsmästerskap i kombinerat skytte
 Jägarduvan lerduvejaktstig 2 tävlingar
 Länsmästerskap på stående och löpande älg.
Länsmästerskap i hagelstigsskytte med klassindelningar avgjordes i Hedåker. Segrarna i respektive
klass blev damklassen Moa Losbjer, Arboga, junior Henrik Westholm, Möklinta, öppenklass Patrik
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Holmqvist, Arboga som också fick priset för bäste skytt, Yngre Oldboys Lars Karlsson, Sala samt i
veteran KG Eriksson, Norberg.
Årets länsmästerskap i kombinerat jaktskytte avgjordes i Norrby Jsk och vanns av Victor
Magnusson på 363 p och på andra plats Tony Eriksson 358 p. Tredjeplatsen belades av CG
Karlsson med 354 p.
L.M. på stående och löpande älg som arrangerades av Norrby Jsk som vanns av Peter Eriksson med
149 p av 150 möjliga, på andra plats kom Robert Kling med 148 p. På tredje plats kom Daniel
Kling med 148 p.
Vid Jägar SM i kombinerat jaktskytte som arrangerades av Umeå Jsk belade Robert Kling en fin
16:e platsen med 683 p. Västmanlands skyttar gjorde en bra laginsats då 4 skyttar var bland de 35
bästa. Detta innebär att Västmanland får ha 3 ordinarie samt de 4 extra platser till 2017 års JägarSM i Västerås.
Västmanlands 2 lag belade platserna 9 & 12 lagtävlingen.
Skyliften har även under 2016 utlånats till Viltvårdsområden, jaktskytteklubbar och kretsar. Det har
varit i en liten omfattning.
Skyttesimulatorn har under året med start i januari vandrat runt ute på de olika kretsarna.
Utnyttjandet från kretsar har minskat jämfört med föregående år och totalt har ca 40 000 skott
lossats.
Länets jaktskytteverksamhet har i alla dess former under 2016 på ett fortsatt kraftfullt sätt satt
Västmanland på Sveriges jaktskyttekarta, bl.a. genom de fina framgångar som de kombinerade
jaktskyttarna uppvisat i de Svenska mästerskapen.
Ett tack riktas till arrangörer som gjort tävlingsverksamheten möjlig, med jaktskytte i alla dess
former.
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Medlem och Marknad
(Integration, Mässor, Skolor, Handel etc)

Medlemmar
Jägareförbundet Västmanland hade den 31/12 2016, 3452 (3474) direktanslutna medlemmar, av
dessa var det 35 lokalorganisationer. Detta är 67,2 % av jaktkortslösarna i länet. Medlemsantalet i
länet har minskat något. Arbetet med att rekrytera medlemmar under året har legat i focus med flera
mäss-aktiviteter osv. Detta gör det extra tråkigt när medlemsantalet sviker. Antalet ungdomar har
minskat något mot förra året 123 (141). Den stora förklaringen till detta är att ett stort antal av dessa
passerat gränsen för att räknas som ungdom.
Medlemsantalet fördelat mellan kretsarna ser ut som följande:
Arboga
313
(320)
Fagersta-Norberg
334
(331)
Köping Hallstahammar
589
(604)
Salaorten
610
(612)
Skinnskatteberg-Surahammar
226
(234)
Västerås
1373
(1 367)
Utom länet
7
(6)

Kretskonferens
Länsförbundet genomförde den 22-23 april en kretskonferens i Ramnäs.
Samtliga kretsar var representerade med högt deltagande. På programmet stod licensjakt på varg,
implementering av nytt arbetssätt, kommunikation, presentation av ny regionchef, jaktetik och läget
med länets klövviltsstammar. Bo Sköld, SJF fördrog licensjakt på varg. Alpo Syväjärvi, SJF
föredrog Jaktetik och presentation av sig själv som ny regionchef. Lars Björk, föredrog länets
klövviltsstammar. Elisabeth Larsson föredrog kommunikation.
Mässor
Länsförbundet har under året deltagit på ett flertal mässagremang. Exempel på detta är Brunnby
Lantbrukardagar och Mellanskogs Elmia.
Brunnby Lantbrukardagar är en Lantbruksmässa i Västeråsregionen som drar ca 2000 besökare.
Mellanskogs Elmia är en skogsmässa i Sala regionen som drar ca 4600 besökare.
Jägareförbundets focus under dessa mässor var medlemsvärvning, medlemsvård och information
för ickejägare. Vi bedrev försäljning av fällor och hade simulatorskytte.
Länsförbundet har även deltagit i tre stycken Skogspubbar som arrangerats av AREAL och
HOLMEN. Tre positiva kvällar i Sala, Västerås och Köping som resultera i många medlemsmöten
och kontakter med ickemedlemmar.
Utöver detta har förbundet deltagit i flertalet lokala arrangemang, då främst via kretsarna.
Försäljning
Länsförbundet har som tidigare år bedrivit försäljning av minkfällor, mård fällor och
grävlingsfällor. Där vi har vi rabatterat pris för medlemmar.
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Organisation
(Ekonomi, Personal, Riksmöten, Samverkansområde etc)

Svenska Jägareförbundets årsstämma
Svenska Jägareförbundets årsstämma 2016 ägde rum den 4-5 juni i Örebro, detta år var stämman
förlagd till någon av länsföreningarna och anordnades av Jägareförbundet Örebro. En mycket väl
genomförd stämma. Stämmoombud för Västmanland var Emil Stolpe-Nordin, ordförande. Antalet
deltagare på stämman var ca 150 personer bestående av förtroendevalda ombud från alla
länsföreningar, förbundsledning, representanter från riksdagen, statliga myndigheter,
kommunpolitiker, representanter för organisationer och näringsliv. Västmanlands
förbundsstyrelseledamot Torbjörn Larsson närvarade också på stämman.
Jägareförbundet Västmanland hade ingen motion insänd till stämman.
Region Mitt
I Region Mitt ingår Mälardalen-Gotland samt länsföreningarna i Gävleborg, Dalarna, Örebro län
och Värmland. Region Mitt omfattar totalt 9 länsföreningar, 151 kretsar och ca 57 000 medlemmar
samt en total areal på mer än 10 100 000 ha.
Region rådet består av ovanstående föreningarnas ordförande och de har haft 4 sammanträden under
året. Ordförande i Region rådet under 2016 har varit Ingvar Hellqvist, Örebro län.
Region rådet är ett övergripande, rådgivande organ till länsföreningarnas styrelser. Inom Region
Mitt finns tillgång till specialistkompetens och stor erfarenhet inom alla områden som berör jaktoch viltvård. Länsföreningarnas styrelser fattar självständigt alla beslut om verksamhet, ekonomi
och aktiviteter inom sina respektive områden.
Personal och kontor
Under året har jaktvårdskonsulent Lars Björk tjänstgjort med länsansvar för Västmanlands län.
Administrationen har skötts från vårt resurskontor i Västerås av Anna Sahlander. I hennes arbete
ingår medlemsregistret vilket utgör 20-25% av arbetstiden för dem.
Ekonomi
Jägareförbundet Västmanland anlitar Fyrklövern AB för skötsel av föreningens ekonomi. Vår
kontaktperson är Johan Hermelin.
För föreningens placerade kapital har Ceteri anlitats som förvaltare. Placerat kapitel har ett värde på
2 325 802,55 per den sista december. Anskaffningsvärde 2015 av placeringarna är 2 143 895,73:Länsjaktvårdsförbundet har under 2016 erhållit ett resultat på -57 463,69 kr. I övrigt hänvisas till
resultat- och balansräkning som delas ut i samband med stämman.
Organisation
De fyra områden som personalen organiserar sig efter är Jakt & viltförvaltning, medlem/ marknad,
utbildning samt information & kommunikation. Detta är ett nytt arbetssätt som implementerats de
senaste åren. Chef för region Mitt är Alpo Syväjärvi med placering på Öster-Malma. Alpo tillträdde
sin tjänst under 2016 och efterträder Rolf Brittas som pensionerat sig.
Jägareförbundets resurs kontor för konsulenten och administratören för Västmanland ligger på
Brunnby gård, Västerås.
När det gäller samordningen och organisationen av älgjakten, bestod under 2016 länets registrerade
älgmarksareal av ca 92 % älgskötselområden, vilket samma som föregående år.
Älgförvaltningen sker inom älgförvaltningsområden och de tillsatta älgförvaltningsgrupperna där.
De består av 3 jägare och 3 markägare där en markägare är ordförande och har utslagsröst vid lika
resultat vid röstning. Inom länet finns 5 Älgförvaltningsområden varav 14 av de 15
jägarrepresentanter sitter på jägareförbundsmandat.
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Kontakter med andra organisationer och myndigheter
I Viltförvaltningsdelegationen (VFD) representeras jägarna av Claes Johansson. VFD består av
ledamöter från flera intressegrupper t.ex. LRF, skogsnäring, turism, fiskenäring, fåravelsnäring,
rovdjursintresset, jaktintresset samt ett antal politiker utsedda av landstinget. Ordförande i VFD är
landshövdingen. Jägareförbundet Västmanland innehar den ordinarie jägarplatsen i VFD medan
Jägarnas Riksförbund innehar suppleantplatsen. Viss utbildning av ledamöterna har även
arrangerats och mottagits mycket positivt av VFD-ledamöterna. Under året har av naturliga skäl
rovdjursfrågorna dominerat arbetet i delegationen.
Med länsstyrelsen har Jägareförbundet Västmanland kontakter i ärenden rörande älgjakten,
viltvårdsområden, rovdjursfrågor, kronviltsjakten mm.
Under året har omfattande kontakter så som enskilda möten, telefonsamtal och e-mail växlats
mellan förbundet och politiker för att påtala problematiken med det höga rovdjurstrycket i länet.
Under året har också ett stort antal skrivelser inkommit till Jägareförbundet Västmanland vilka
resulterat i yttranden till bl.a. Svenska Jägareförbundet, Statens Naturvårdsverk, Länsstyrelsen,
Vägverket, lokala polisdistrikt, enskilda personer m.fl. i frågor som rör jakt- och faunavård.

Slutligen vill styrelsen framföra sitt tack till alla som vi haft förmånen att samarbeta med och alla
som verkat i förbundets anda.
Västerås i mars 2017
Styrelsen
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ÖVERGRIPANDE MÅL
Övergripande mål: Har vi minst 3550 (+76 st) betalande medlemmar den 31 december 2017 och har vi
initierat en långsiktig medlemsatsning
I Västmanland har vi den 31 december 2016 3474 st medlemmar.

VERKSAMHETSMÅL FUNKTION JAKT OCH VILTFÖRVALTNING

Ansvarig
Dialogmöte med skogliga länsföreträdare

Jaktvårdskonsulenter

Stödjande
Reg funkt
ansv J/V

Dialogmöte med jordbruksrelaterade
länsföreträdare

Jaktvårdskonsulenter

Reg funkt
ansv J/V

Säkerställ att ppt avs Jaktetik att användas som
delmoment vid olika sammankomster

Reg funkt ansv J/V

Reg funkt
ansv K/O

När

Uppskattad
kostnad för Regional
länsförening samfinansiering
1 000 kr
1 000 kr
0
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Regionalt möte viltförvaltning (VFD mm)
Avskjutningsrapportering övrigt vilt,
implementering/utbildning/ information viltdata

Reg funkt ansv J/V

Jaktvårdskonsulenter

1 000 kr

Reg funkt
ansv J/V

5 000 kr

Reg funkt
ansv K/O

0

Utbildning för ÄFG. Utbildningen skall om möjligt
genomföras i samverkan med skogs- och
jordbruksrepr. Fokusområden är flerartsförvaltning,
Jaktvårdsinventeringsmetoder, samverkan
konsulenter

Reg funkt
ansv J/V

3 000 kr

Aktivt utbildningserbjudande till ÄSO.
Älgförvaltning, planer, inventering, Viltdata etc.
Detta görs tillsammans med kretsarna.

Reg funkt
ansv J/V

3 000 kr

Reg funkt
ansv J/V

0

Utforma underlag att användas vid kontakt med
lokalorganisationer, markägarorganisationer, ÄSO
etc avseende rapportering Avskjutning övrigt vilt

Stödja jaktvårdskretsen avseende innehåll och
uttolkning av material till viltförvaltningsråd att
hållas i minst 2 kretsar under 2017

Jaktvårdskonsulenter

Reg funkt ansv J/V

Jaktvårdskonsulenter

Jaktvårdskonsulenter
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Påbörjat kommunikativt arbete med fokus på fältvilt
i samarbete med andra organisationer för att främja
biologisk mångfald i jordbrukslandskapet.

Reg funkt ansv J/V

En arbetsgrupp med en ansvarig tjänsteman som
ordförande med representanter från de län som
avser delta i fokussatsningen inrättas. Grupper
arbetar fram förslag till såväl regionala som länsvisa
aktiviteter med målsättning att genomföras från
2018.

Reg ansv fältvilt

I samverkan med andra organisationer genomföra
regionalt fältviltseminarium på Öster Malma där
målgruppen är markägare, länsrelaterade
organisationer och myndigheter

Reg ansv fältvilt

Jaktvårdskonsulenter

2 000 kr

2 000 kr
Jaktvårdskonsulenter

3 000 kr
Jaktvårdskonsulenter
21 000 kr
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VERKSAMHETSMÅL FUNKTION
UTBILDNING
Ansvarig
Mera aktiv och tydlig marknadsföring i digital media
samt Svensk Jakt kommer öka deltagarantalet på
våra utb./temakvällar jfr med föregående år (2016
ca 2100st)
Erbjuda & arrangera 1-4 utbildningar per län i
regionen med målsättningen att utbilda ca 400
personer i regionen avs projektet vård i det vilda.

Reg funkt ansv Utb

Genomföra ett SKYPE möte för alla landets
hundansvariga

0
Jaktvårdskonsulenter

Projektet

Erbjuda & arrangera utbildning/ar där efterfrågan
finns avs Rådjursförvaltning (fokusområde 2016 - nu Jaktvårdsför utrullning)
konsulenter
Samtliga provbanor inom regionen är besiktade
Jaktvårdsunder de senaste fem åren.
konsulenter
Genomföra en årlig träff för alla cirkelledare.

Stödjande

Uppskattad
kostnad för
Regional
När länsförening samfinansiering

Jaktvårdskonsulenter
Reg ansv hund

5 000 kr

Reg funkt
ansv Utb

1 000 kr

Reg ansv
Jägarex

3 000 kr

Reg funkt
ansv Utb

5 000 kr

Reg funkt
ansv J/V

1 000 kr
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En länsträff med resp läns hundinstruktörer
Delta på en träff för alla steg ett instruktörer inom
region mitt.
Genomföra en st eftersöksutbildning
Ev. Föreläsning HUND
Mentaltest 1 dag
Genomföra länsmästerskap eftersök
Upprätthålla förteckning över hundinstruktörer

Länsförening

Reg ansv
hund

1 000 kr

Reg ansv hund

Reg funkt
ansv J/V

5 000 kr

Reg ansv hund

Reg funkt
ansv J/V

2 000 kr

Reg ansv hund
Reg ansv hund

5 000 kr
1 000 kr

Länsförening

Reg ansv
hund

Reg ansv hund

Länsföreningar

2 000 kr

Länsansvarig jägare medverkar på Trafikverkets
årliga seminarium

Reg ansv Vilt och
trafik

Ett tvådagars regionalt NVR-möte för länsansvariga
jägare genomförs på våren innan det nationella
NVR-seminariet i maj månad

Reg ansv Vilt och
trafik

Reg funkt
ansv J/V

500 kr

Länsansvarig Jägare

Regionalt
Ansvarig
Vilt och
Trafik

2 000 kr

I förebyggande syfte informera allmänheten om
NVR samt viltolycksproblematiken på mässor och
allmänna platser

500 kr
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Södja länsansvariga och kretssamordnare med att ta
fram utbildningsmaterial samt upplägg för
fortbildning riktat till NVR-anslutna eftersöksjägare.
Om möjligt med hjälp av Studiefrämjandet.
Länsinstruktörsträff på ÖsterMalma den 3-4 för hela
Sverige. Ljvf länsinstruktör 1person deltar.
Erbjuda & arrangera 1utbildning för
klubbinstruktörer
Erbjuda & arrangera 1utbildning för skjutledare på
länets banor
Bidrag till klubbar som arrangerar jaktstigar
Möte med jaktskytteklubbarna i länet
Bidrag till Västerås Jsk som arrangerar
Jägar SM 2017(resebidraget utgår)

Reg ansv NVR

Reg funkt
ansv J/V

Reg funkt ansv Utb Jaktvårdskonsulent
Länsinstruktör
Jaktvårdskonsulenter

Jaktvårdskonsulent
Reg funkt
ansv Utb

JaktvårdsJaktskyttekommittén konsulent
JaktvårdsJaktskyttekommittén konsulent
JaktvårdsJaktskyttekommitén
konsulent

0 kr

3-4
mars

1 500 kr

april

2 000 kr

Ja ? Kr

1 000 kr
41 000 kr
500 kr
4 000 kr
53 000 kr

Ja ? Kr
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VERKSAMHETSMÅL FUNKTION KOMMUNIKATION & OPINION

Ansvarig

Stödjande

Uppskattad
kostnad för
Regional
När länsförening samfinansiering

I kommunikation beskriva medlemsnyttan samt vad
förbundet gör och betyder

Alla

0

Aktiviteter i enlighet med kommunikationsinriktning

Alla

0

Träffa och informera länsbänken och andra politiker
Länsförening
om vikten av att SJF har allmänna uppdraget

Reg funkt
ansv

Träffa / möta ingående aktörer inom brukarsidan

Länsföreningar

Reg funkt ansv J/V

vår
och
höst

15 000 kr
0 kr

Kommunicera internt samt externt det
överenskomna ”handslaget”

Alla

0 kr

Kommunicera fler goda exempel (än tidigare) där
hela (eller stora delar av) brukarsidan jobbar
tillsammans. Minsta gemensamma nämnare. Jmf
viltvård = naturvård

Alla

0 kr

Synliggöra bra exempel på hundanvändning,
jaktmetoder, publicerade foton, hur vi
kommunicerar jakt. Istället för att fokusera på det
dåliga så fokuserar vi på bra exempel

Reg funkt ansv J/V
och K/O

Alla

0 kr
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Arbeta proaktivt med press och media

Länsförening

Reg funkt
ansv K/O

4 000 kr

Arbeta upp kontakter / nätverka med press och
media

Länsförening

Reg funkt
ansv K/O

0

Bryta ner nationella pressmeddelanden till regional
och eller lokal nivå

Länsförening

Reg funkt
ansv K/O

0

Regelbundna regionala/lokala pressmeddelanden

Länsförening

Reg funkt
ansv K/O

0

Regelbundna nationella/regionala/lokala
debattartiklar

Länsförening

Reg funkt
ansv K/O

0

Ajourhålla listor över jaktlag och enskilda jägare för
att använda i media i olika ämnen etc

Länsförening

Reg funkt
ansv K/O

0

Informella samt formella kontakter med
journalister. Ajourhålla lista

Länsförening

Reg funkt
ansv K/O

0

Aktivt använda sociala medier. Upprätthålla samt
förbättra rutiner för att använda samma material i
fler forum (webb, svensk jakt etc)

Länsförening

Reg funkt
ansv K/O

0

Stödja län samt kretsar att aktivt och strukturerat
använda digital kommunikation inklusive sociala
media. Använd SJF manual och riktlinjer

Reg funkt ansv K/O

Länsförening

0
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Arbete på läns och kretsnivå för att se över och
kartlägga nuläget avs websidor / soc m
Strukturera upp (rutiner) så att det kontinuerligt
görs korrigeringar, uppdateringar etc. på webben
men även i tex upright

Länsförening

Reg funkt
ansv K/O

Alla

0

0

Svensk Jakt regionala editioner
-

Rutiner för att regelmässigt föra in material.

Reg funkt ansv K/O

Jaktvårdskonsulenter

0

-

Rutiner för att fylla på kalendariet

Reg funkt ansv Utb

Jaktvårdskonsulenter

0

Varje län ska fylla ”sin del” av de regionala sidorna
med material från personal och förtroendevalda, i
respektive län

Länsförening

Jaktvårdskonsulenter

0

Regelbunden kommunikation inom områden med
etik, Vård i det vilda och viltmat

Alla

Reg funkt
ansv K/O

0

Länsförening

Jaktvårdskonsulenter

0

Alla

Reg funkt
ansv K/O

0

I så stor utsträckning som möjligt- använd
viltmatlådan, broschyrer etc. för att öka
acceptansen för jakt etc
Nyttja annan verksamhet tex. ungdom, hund, JAQT,
politiker. I vår kommunikation för att öka
acceptansen
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Delta/samarbeta i viltmatevenemang
Möten med kommunikatörer samt personal

Länsförening

Jaktvårdskonsulenter

0 kr
1 000 kr
20000
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VERKSAMHETSMÅL FUNKTION MEDLEM OCH
MARKNAD
Ansvarig

Stödjande
Reg funkt
ansv M/M

Uppskattad
kostnad för
Regional
När länsförening samfinansiering

I kommunikation internt understryka vikten av
värvning av unga

Alla

Kommunicera betydelsen av förbundet mot unga

Alla

Reg funkt
ansv M/M

0 kr

I kommunikation internt understryka vikten av
värvning av kvinnor

Alla

Reg funkt
ansv M/M

0 kr

Stödja JAQT
Kommunicera jakt och jägarexamen mot kvinnor
Besöka 50 % av alla jägarskolor
Utse och utbilda en till två personer ansvariga för
medlemsregistret.
Brunnbymässan samt Skogselmia

Reg funkt ansv M/M
Alla
Länsförening

0 kr

0 kr
Reg funkt
ansv M/M
Jaktvårdskonsulenter

Länsförening

Jaktvårdskonsulenter

Funkt Ansvarig

JVK

0 kr
2 000 kr
2 000 kr
5 000 kr
9 000 kr
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VERKSAMHETSMÅL
ORGANISATION

Ansvarig
Regional träff med länsföreningarnas
funktionsansvariga i de fyra funktionerna

Stödjande

Regionalt ansvariga Regionchef

Uppskattad
kostnad för
Regional
När länsförening samfinansiering
5 000 kr

*4

Regionalt mål utbildning: Genomföra ny
förtroendemannautbildning (Jägarandan –
”Finkurs”)

Reg ansv Utb

2 000 kr

*2

Regionalt mål utbildning: Genomföra
valberedningsutbildningar
Kretskonferens april 2017
Skyttesimulator
Kretsbidrag
Länsföreningens årsstäma
Arvoden Styrelse / Resor

Reg ansv Utb
Länsförening
Länsförening
Länsförening
Länsförening
Länsförening

4 000 kr
25 000 kr
5 000 kr
55 000 kr
13 000 kr
5 000 kr
114 000 kr

*3

JVK
JVK
JVK
JVK
JVK
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JAQT
Hyra av skjutbanor för aktiviteter enligt program
Arvode instruktörer
Hyra skjutbiograf
Hyra lokal
Delta på Nationell JAQT träff

3 000 kr
2 600 kr
2 000 kr
1 000 kr
1 500 kr
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Budget 2017
Intäkter

Förs. Viltmtrl
Medlemsavgifter
Summa

Kostnader p funktion

JAQT
Verksamhet
organisation
Medlem och Marknad
Kommunikation o
Opinion
Utbildning
Jakt och Viltförvaltning
Summa

Övriga kostnader

Kontorsmtrl
Försäkring
Adm
Representation
Summa

10000
275000
285000
10100
114000
9000
20000
53000
21000
227100
6000
3000
45000
13000
67000
5000

Finansiella int / kost
Summa

Beräknat resultat

Beslut på ovanstående budget taget 2016-12-15

5000
-14100

