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Styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten avger följande  

verksamhetsberättelse för 128:e verksamhets- och räkenskapsåret 

2014-01-01 – 2014-12-31 
 

Styrelse 
 Vald t.o.m 

Ordinarie ledamöter årsstämman 
 

Mikael Samuelsson Arvidsjaur  Ordförande 2015 

Tore Hjorth Haparanda vice ordf 2015 

Lars-Erik Andersson Piteå  2015 

Lennart Ölvebo Gällivare  2015 

Carina Lindmark Jokkmokk  2015 

Åsa Karlsson Luleå  2016 

Harald Holmquist Kalix-Nyborg  2016 

Birgitta Isaksson Kiruna  2016 

Anders Wanhatalo Pajala 2016 

 

Mikael Samuelsson och Niklas Lundberg är behörig att teckna föreningens firma var 

för sig. 

 

Arbetsutskottet 
Mikael Samuelsson 

Tore Hjort 

Åsa Karlsson 

 

Ledamot i Svenska Jägareförbundets förbundsstyrelse (Valregion Norr): 

Anders Iacobæus Umeå 

Peter Eriksson Skyttmon 

Torbjörn Lövbom Burträsk 

  

Viltförvaltningsdelegationen 
Robert Henriksson   

 

Revisorer  Suppleant 

Johan Ljungberg   Stig Hellström 

Andreas Starenhed  Signar Hammargren 

 

Föreningens representanter i Svenska Jägareförbundets årsstämma 2014 
 

Ordinarie Suppleant 
Mikael Samuelsson Lennart Ölvebo 

Carina Lindmark  Thore Hjort 

Lars-Erik Andersson  
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Representation i Svenska Jägareförbundets råd: 
 

Svenska Jägareförbundets fjällråd: 

Ulf Lindroth Piteå 

Jan Näsholm Kiruna 

 

Svenska Jägareförbundets rovdjursråd: 

Rune Stokke Kåbdalis 

 

Svenska Jägareförbundets kustråd: 

Inge Öhrnerling Luleå 

Harald Holmquist Kalix-Nyborg 

 

Valberedning 
Ordinarie ledamöter  Personliga suppleanter 

Roger Ögren, Kiruna  Lars Isaksson, Kiruna 

Hans Wemmenhag, Boden  Johan Lövgren, Boden 

         Bertil Nilsson, Piteå  Seth Renberg, Piteå 

Lennart Fredriksson, Luleå  Mikael Sjögren, Luleå 

Gerhard Lundström, Arvidsjaur  Rune Eklund, Arvidsjaur 

Bertil Bodlund, Kalix  Anna Sundén, Kalix 

        Sven Saviniemi, Haparanda  Bertil Segerlund, Haparanda 

        Folke Åhl, Malmberget  Åke Nordvall, Gällivare 

 

Sammankallande är Bertil Bodlund, Kalix 

 

Medlemmar 
Medlemmar per den 31 december 2014  

 

Totalt:  8019 

 

Årligen betalande enskilda medlemmar 7423 

Årligen betalande lokalorganisationer    222 

Generationsmedlem, ej betalande   374 

 

Medlemsavgifter, länsföreningens andel inom parentes 
Medlem med tidning  600 kronor (90kronor) 

Medlem utan tidning 300 kronor (45 kronor) 

Ungdomsmedlemskap (t.o.m. 25 år) 300 kronor (45 kronor) 

Seniormedlem (+70 år) 300 kronor (45 kronor)  

Lokalorganisation 600 kronor (90 kronor) 

   

Den ekonomiska ställningen framgår av bifogat bokslut. 
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Årsstämman 

Årsstämman hölls lördagen den 5 april 2014 på Kronans filmsal, Luleå 

Där deltog 36 ombud och 11 fullmakter från 14 jaktvårdskretsar. 2 motion 

behandlades. 

Styrelsen 

Styrelsen har haft 9 protokollförda sammanträden under 2014.  

AU har haft 1 protokollfört möte under 2014. 

Medlemstidningen Svensk Jakt  

Medlemstidningen Svensk Jakt har utkommit med 11 nummer varav ett  

dubbelnummer under 2014. 

Personal 

Björn Sundgren Jaktvårdskonsulent 

Niklas Lundberg Jaktvårdskonsulent  

Roger Lundqvist Jaktvårdskonsulent 

Iréne Lidman-Asplund Administratör 

   

VERKSAMHETEN 2014 
 

Den för året fastlagda verksamhetsplanen är genomförd med vissa omprioriteringar.  

 

Medlemsantalet den 31 december 2014 var 8019 vilket är en minskning med  

116 från föregående år. Medlemmar under 25 år är 888 st (-13) och kvinnliga 

medlemmar är 740 st (+25). Den tidigare kraftiga nedgången av antalet medlemmar 

har under detta medlemsår planat ut om än ett litet medlemstapp.  

Glädjande nog ökar fortfarande andelen ungdomar i medlemskåren. Mycket fokus 

har under året riktats mot att åter- och nyvärva medlemmar  

Under 2014 har Jägareförbundet Norrbotten verkat för att de nationella målen 

formulerade i den nationella verksamhetsplanen ska kunna uppfyllas.  

 

Särskild uppmärksamhet har riktats mot att ny- och återrekrytera medlemmar samt 

driva frågor rörande den numer nedlagda jaktlagsutrednigen.   
 

I Norrbotten har särskilt fokus ägnas medlemsvård-/värvning,  fjälljakten, 

viltövervakningen, sälförvaltningen samt älgförvaltningen. Ett visst fokus har lagts 

på etikfrågor och inhämtande av medlemmarnas syn på just dessa frågor. Arbetet, 

som genomförts i projektform, skall mynna ut i tydligare riktlinjer för SJF, 

länsföreningarna och dess medlemar avseende etiken i jakten 

 

I verksamhetsplanen för året delades verksamheten upp i ett antal huvudområden. 

Nedan ses hur verksamheten har bedrivits inom dessa. 
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Medlem 
Målet i handlingsplanen: Öka antalet medlemmar och bidra till att målet på 

nationell nivå nås. 

Resultat: Antalet medlemmar i Jägareförbundet Norrbotten är relativt stabilt under 

2014, där fyra kretsar ökat, en liten minskning kan dock skönjas totalt sett. 

Verksamhet: Samtliga kretsar har varit aktiva med att synas utåt och arbetat 

målinriktat mot att värva medlemmar. En stor del i detta arbete skedde under olika 

publika sammanhang där Stora Nolia i Piteå var störst volymmässigt. Det nationella 

mässkonceptet med tävlingar i form av simulatorskytte och argumentstävling för 

medlemskap anammades och användes framgångsrikt i värvningssyfte och 

opinionsbildning. Värvning via Jägarskolorna har även varit ett viktigt forum att nå 

nya medlemmar och Jägareförbundet Norrbotten har via personal och instruktörer 

träffat 364 kommande jägare ur aktuell målgrupp presenterat nyttan av medlemskap 

samt värvat på dessa.  

 

Några medlemsaktiviteter i form av jakt har arrangerats i samverkan med kretsar 

(Råneå och Gällivare JVK). Aktiviteterna har varit toppjakt i Jäckvik samt ripjakt i 

Ritsem. Arrangemangen har av deltagarna varit uppskattade och ett tydligt 

önskemål har framförts om att dessa aktiviteter skall arrangeras igen. 

 

 

Jägarexamen 
Målet i handlingsplanen: Skapa en god verksamhet med hög kvalité och likvärdig 

bedömning inom länet 

Resultat: Antalet examinerade jägare ökar och målen anses uppfyllda 

Verksamhet: En större träff med de aktiva provledarna har genomförsta liksom tre 

tillfällen med utbildning av nya provledare. Besök har gjort på banor vid 

provtagning.  

 

JAQT 
Målet i handlingsplanen: Underlätta för kvinnor att komma in i jakten. 

Resultat: Antalet kvinnliga jägare och medlemmar fortsätter att öka 

Verksamhet: Ett jaktligt arrangemang – jakt med drivande hund specifikt riktat  

mot kvinnor, nya jägare, ungdomar och rörelsehindrade har genomförts under 2014 

i samarbete med Jägareförbundet Kalix.  En älgjakt för kvinnor på länsföreningens 

av SCA upplåtna jaktmark utanför Klöverträsk har genomförts. Lokalt har 

verksamhet förekommit och på arrangemang genomförda i länsföreningens regi har 

kvinnor deltagit 
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Funktionsnedsatta 
Målet i handlingsplanen: Underlätta för personer med funktionshinder att nyttja 

jakt- och skyttemöjligheter 

Resultat: En jakt genomförd (se ovan). Riksdagsmotion i ärendet. Ett antal banor 

anpassade för rörelsehindrade.  

Verksamhet: En stövarjakt genomförd i Kalix i samarbete med Jägareförbundet 

Kalix samt Kalix naturbruksskola. Skjutbanorna i Gällivare och Kalix är anpassade 

eller under ombyggnad. Kontakt och samarbete med nationellt ansvarig och då med 

fokus på lagstiftning och diskriminering. 

 

Ungdom 
Målet i handlingsplanen: Säkerställa fortsatt rekrytering av nya och unga jägare 

Resultat: Antalet unga jägare är stabilt i länet. Länet hade en 31/12- 2014, 888 

ungdomsmedlemmar under 26 år. Detta innebär en ungdomsandel på 11,1% att 

jämföra med rikssiffran på 9,6 %. 

Verksamhet: Förutom den goda verksamhet som genomförs på lokal nivå har länet 

genomfört ett antal aktiviteter. Ett länsläger genomfördes i Edefors under juni 

månad mot den yngre målgruppen (12-16 år). Under hösten genomfördes två jakter 

med drivande hund utanför Kalix för unga jägare. Nybörjarjakt efter älg 

genomfördes vid fem olika tillfällen där totalt ett 30-tal nyblivna jägare fick prova 

på älgjakt på den av länsföreningen anskaffade marken utanför Edefors. En 

framgångsrik utbytesjak i samarbete länsföreningen i Sörmland efter vildsvin 

utanför Eskilstuna för fem ungdomar från Norrbotten respektive fem från Sörmland. 

Denna följdes upp under januari med en toppjakt efter tjäder för motsvarande grupp 

i Norrbotten.  Ett antal träffar är också genomförda med skolor runt om i länet 

 

Hund 
Målet i handlingsplanen: Öka bredden och säkerställa hög kvalité hos länets 

eftersöksjägare och höja nivån på grundlydnaden 

Resultat: Aktiviteter genomförda vad gäller eftersök. 2 stycken utbildningar har 

genomförts där förbundets nya utbildningsmaterial använts via interaktiv självstudie 

(e-jakt). Utöver det så har 2 st nya länsinstruktörer för eftersök utbildats. 

 SJF Lydnadsdel är under översyn och förväntas komma igång med verksamhet på 

länet då den är klar.  

 

Verksamhet: Eftersöksutbildningar genomförda och länets instruktörer har lämnat 

synpunkter på kommande revideringar av utbildningen. 
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Älg / Klövvilt 
Målet i handlingsplanen: Att skapa en god älgförvaltning inom det nya 

förvaltningssystemet som upplevs positivt av jägarna och ger en god jakt inom hela 

länet. Genomförandet av älgjakten ska ge en bra bild av jägaren och jakten. 

 

Underlag tas fram för utvärdering 2015 

 

 

Resultat: Ett år med låga skadenivåer enligt ÄBIN i de inventerade områdena har 

skapat visst lugn i förvaltningen.  Älgstammen är på nedgång totalt sett i länet och 

fyllnadsgraden av tilldelningarna generellt oacceptabelt låga. Ett flertal datasystem 

gör rapportering och datainsamling rörig och underlaget blir sämre. Ett fortsatt 

försök med ”tags” på fällda älgar möts med skepsis i jaktlagen. Nya nomineringar i 

älgförvaltningsgrupperna visar att många på denna nivå resignerat och avsagt sig 

omval. Mycket arbete återstår för att uppnå målet för älgförvaltningen i länet 

Verksamhet: Länsföreningen har bistått Nationella kansliet med synpunkter på ett 

antal remisser rörande det nya älgjaktsystemet under året. Älgförvaltning har tagits 

upp på kretsträffar runt om i länet. E-jaktsutbildningen och simuleringsprogrammet 

älgfrode har marknadsförts vid dessa och andra jägarträffar.  En träff med kretsarnas 

älgansvariga och jägare i ÄFG har genomförts. Älgfrågan har också behandlats vid 

två tillfällen då samtliga personer inom länets ÄFG har samlats. Anslutningen till 

viltdata har ökat men den övervägande delen av jaktlagen rapporterade skjutna älgar 

direkt till Länsstyrelsen och en stor del skickar fortfarande älg-obs via gula 

blanketter istället för via www.viltdata.se.  I vissa delar av länet märks en tydlig 

påverkan på att datasystemet ”Jaktrapport.se” har börjat nyttjas på bolagsmarkerna. 

I detta system kan även rapporteras älg-obs vilket gör att tillförlitligheten på 

viltdatas siffror sjunker i dessa områden. Märkningsprojektet av 90 älgar med GPS-

sändare har löpt på sitt andra år av tre, 30 i Niemisel, 30 i Ängesån samt 30 i 

Moskosel.  

 

Småvilt / viltvård 
Målet i handlingsplanen: Stimulera fortsatt småviltjakt samt ökad kunskap om 

viltvårdande åtgärder 

Resultat: Intresset för viltvård synes öka något.  

Verksamhet: En viltvårdsexkursion genomförd i Haparanda södra ÄSO på deras 

viltvårdsanläggningar. Arbete att tillsammans med Länsstyrelsen och länets jägare 

begränsa rödrävspopulationen i utpekade fjällområd har inletts under 2014.  Jakten 

inleds under vårvintern 2015. Löpande rådgivning rörande utfodring sker särskilt 

under senhöst/vinter 

 

 

 

 

http://www.viltdata.se/
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Stora rovdjur 
Målet i handlingsplanen: Att skapa acceptans för jakten genom väl genomförd jakt 

och en anpassning av lo- och björnstammen till en nivå som accepteras av flertalet 

jägare. Lättare regler för åtlar och åtelkameror  

Resultat: Väl genomförd jakt vad gäller antal fällda björnar och minimalt med 

problem vad gäller skadeskjutningar. Detsamma kan sägas för lojakten även om 

kvoten inte fylldes. Kritik mot etik och regelverk. Till årets jakt återkom 

möjligheten att jaga björn med hjälp av åtel. Tyvärr gjorde dels Naturvårdsverkets 

regler samt Länsstyrelsens tilläggsbeslut att det inte fick något praktiskt genomslag..  

Verksamhet: Förslag på björnjakt lämnades från länsföreningen på minst 72 

björnar och ett jaktområde för hela länet. Beslutet blev 68 björnar inom två 

områden. Samarbete med Länsstyrelsens ”akutgrupp” fortgår och 

eftersöksinstruktörer har deltagit vid björneftersöksutbildning.   

Jägareförbundet föreslog en oförändrad lotilldelning om 25 djur i länet. 

Länsstyrelsen tilldelade länet 11 lodjur uppdelat på tre delområden, av dessa fälldes 

8 stycken 

 

 

Viltövervakning 
Målet i handlingsplanen: Att öka anslutningsgraden till viltdata vad gäller både älg 

och ”övrigt vilt” 

Resultat: Ökat antal användare av älgdatabasen och mycket god täckning av 

arealen vad gäller övrigt vilt 

Verksamhet: Även under 2014 har de olika rapporteringsmöjligheterna förvirrat 

jaktlagens rapportörer. Detta har tydligt försvårar arbetet med viltdata kopplat till 

älgdatabasen. Samarbetet med skogsbolagen gav återigen mycket god täckningsgrad 

av övrigt vilt. 

 

Säl / kustfrågor 
Målet i handlingsplanen: Underlätta säljakten, öka antal säljägare och få tillstånd 

jakt på vikarsäl 

Resultat: Beviljade tillstånd på skyddsjakt har nyttjats mindre väl troligen som en 

direkt orsak av dåliga isförhållanden. Arbetet för en licensjakt på gråsäl ser positivt 

ut och det förväntas bli till stånd under 2015. 

Verksamhet: En säljaktsutbildning är genomförd. Hårt arbete med förslag på 

licensjakt. Länsföreningen har brevledes påtalat behovet av förvaltning av vikaresäl 

för Naturvårdsverket.  Länsföreningens styrelse har genomfört en guidad 

sälexkursion i Pite skärgård för fördjupad kunskapsinsamling. Länsföreningen har 

påtalat behovet av sälförvaltning med jakt via debattartiklar. Länsföreningen har 

aktivt deltagit vid Svenska Jägareförbundets Kustråd och varit ledande i arbetet med 

problematiken av den s.k. Ekonomiska Zonen. 
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Fjälljakten 
Målet i handlingsplanen: Uppvakta och påverka Länsstyrelsen för att skapa så bra 

regler som möjligt för småviltjakten på statens marker samt ortsbornas älgjakt  

Resultat: Skrivelse i ärendet samt kontakter med myndigheten genomfört. Ingen 

påverkan på regelverket innevarande säsong 

Verksamhet: Fjälljakten och dess frågor har behandlats vid olika tillfällen bla vid 

möten arrangerade av fjällkretsar.  

 

 

Jaktskytte 
Målet i handlingsplanen: Öka övningsskyttet. Minimera skadeskjutningarna. Öka 

kunskapen om bly i viltkött 

Resultat: Mätbara resultat av ökat/minskat övningsskytte finns inte. Kunskapen om 

bly i viltkött och hur man kan minimera detta har spridits vid jägarträffar, sociala 

medier och hemsida.  

Verksamhet: BD-cup genomförd där fokus legat på att få allmogejägaren att träna 

mer skytte.  58 olika skyttar deltog på någon av de fyra ingående tävlingarna under 

2014. Praktiskt jägarskoleutbildning genomförd på ett flertal banor i länet. Bägge 

skyttesimulatorerna nyttjas flitigt på kretsnivå, där kretsarna Arvidsjaur och 

Arjeplog har egen Sim-Target och Gällivare har under året införskaffat en 

motsvarande Sim-Way. 

 

 

Information / lobby 
Målet i handlingsplanen: Att synas bättre i media och i publika sammanhang för 

att bibehålla det starka stödet för jakten i samhället samt värva medlemmar 

Resultat: Medlemsantalet är stabilt. Ett bra genomslag i lokal media, särskilt under 

hösten. Aktiviteter på publika arrangemang i länet 

Verksamhet: Hemsidan och länsföreningens sida på facebook uppdateras löpande. 

Deltagande på Stora Nolia i Piteå samt stöttning till lokala mässor och marknader 

med material och deltagande. Ett antal artiklar rörande vilt och jakt har publicerats i 

lokal media, i första hand rörande älg, stora rovdjur samt säl.  

 

Jägareförbundet Norrbotten har varit en viktig samarbetspartner i landets största 

gymnasieövergripande projekt ”Vildmarkens Kocktävling” i Boden där 1500 

ungdomar fanns i rörelse och kunde få info om jakt, jägarexamen samt prova på 

simulatorskytte på älg. Därutöver bidragit med förstapriset till det segrande laget i 

bestående av en jaktligt helhetsupplevelser efter älg på länsföreningens mark 

utanför Edefors. 
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Media 
Målet i handlingsplanen: Genom vår media delge medlemmar och övriga aktuella 

händelser och planerad verksamhet 

Resultat: materialet från Norrbotten anses hålla en hög kvalité och aktuell 

information har nått ut 

Verksamhet: Ledare skrivs av länsföreningens styrelseledamöter och publiceras 

löpande på länsföreningens hemsida. De lokala bidragen kan öka i tidning och på 

hemsida. Elva av länets femton kretsar har egen hemsida, målet är att samtliga ska 

ha egen hemsida. Ett bättre nyttjande av länets hemsida för lokala arrangemang är 

fortfarande önskvärt. 

 

Utbildning 
Målet i handlingsplanen: Ge medlemmarna/jägarna en möjlighet till bra och 

relevant utbildning 

Resultat: Ett flertal utbildningar, föreläsningar, exkursioner och ”prova-på” 

aktiviteter har genomförts 

Verksamhet: 9 utbildningar har genomförts i länsföreningens regi. Ett 

utbildningspaket bestående av 4 utbildningar har sålts till Sveaskog. 2 föreläsningar 

rörande locksjakt på älg har genomförts. Utbildningsjakter har bedrivits på den av 

länsföreningen arrenderade marken i Boden. En utbildningsjakt på vildsvin 

arrangerades i samarbete med Jägareförbundet Uppland men ställdes tyvärr in på 

grund av för få intressenter.  

 

Instruktörer 
Målet i handlingsplanen: Välutbildade instruktörer som trivs i sin roll 

Resultat: Utbildingar genomförda utifrån behov. Vidareutbildning av befintlig 

länsinstruktör  och nyutbildning ytterligare en länsinstruktör på Jaktskyttest ABC 

genomförd under 2014. 

Verksamhet: Fortbildning av viltundersökare, provledare för jägarexamen samt 

jägarskoleinstruktörer. Övriga ämnen som har efterfrågats planeras i inledningen av 

2014 

 

Föreningsverksamhet 
Målet i handlingsplanen: Skapa ett bra arbetsklimat och en fungerande förening på 

läns- och kretsnivå. 

Resultat: Verksamheten följer planerna och stämningen i föreningen upplevs som 

god. 

Verksamhet: De tillfällen då län och kretsar kan utbyta idéer och erfarenheter är i 

första hand årsmöte (april), kretsträffar (oktober) samt kretsordförandekonferens 

(december).  

 

Under året har tjänstemanaorganisationen omorganiserats i en matrisorganisation 

avseende fyra olika funktioner. Jakt och Vilt, Medlem och marknad, 

Kommunikation och Opinion samt Utbildning. Även länsföreningens styrelse har 
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indelat respektive ledamöter i dessa olika funktioner (Bilaga1) och kan då på bästa 

sätt svara upp mot de löpande arbete som sker i respektive funktion. Syftet med 

omorganisationen är att på bästa sätt svara upp mot de synpunkter som fångats upp i 

projektet ”jakten på framtiden” och som speglar de önskemål våra medlemar har på 

Jägareförbundet. Den nya organisationen är också mer anpassad att hantera vår 

omvärld och de skeenden som påverkar den Svenska jakten och vårt vilt.  

 

Förtroendevalda från länet har också deltagit i två länsordförandekonferenser, två 

SO-råd, riksstämma samt ett antal arbetsgrupper på nationell nivå. Två ledamöter 

från styrelsen har deltagit vid förtroendemanautbildningen på Öster malma. Delar 

av styrelsen har deltagit vid en kustexkursion i Pite skärgård med säl- och 

skarvproblematiken som huvudtema.  

 

Ekonomi: 
Föreningen har en bra och stabil ekonomi. Ekonomin har hållit budget vad gäller 

nivå på det planerade underskottet. Detta då föreningen inte bör bygga på sitt 

kapital allt för mycket utan nyttja det för medlemmarnas bästa.  

 

  

Övrigt: 
Styrelsen tycker att arbetet har flutit bra under året. Fokus har i första hand varit 

medlemsrekrytering samt ett intensivt arbete med hantering av frågor kopplade till 

den pågående jaktlagsutredningen. Utöver detta har arbetet Noliamässan samt 

etikprojektet legat i fokus.  

 

Slutord: 
Styrelsen vill avslutningsvis tacka engagerade medlemmar och förtroendevalda 

samt personal för ett mycket bra arbete under året. Låt oss se fram mot det nya året 

med tillförsikt. 

 

 

Lars-Erik Andersson Birgitta Isaksson Harald Holmquist 

 

 

Tore Hjort Lennart Ölvebo Anders Wanhatalo  

 

 

Carina Lindmark Mikael Samuelsson Åsa Karlsson 

   

 


