
 
                     JÄGAREFÖRBUNDET NORRBOTTEN 

Styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten avger följande  

verksamhetsberättelse för 126:e verksamhets- och räkenskapsåret 

2012-01-01 – 2012-12-31 
 

Styrelse 
 Vald t.o.m 

Ordinarie ledamöter årsstämman 
 

Mikael Samuelsson Arvidsjaur  Ordförande 2013 

Robert Henriksson Boden Vice ordförande 2013 

Kristina Gustavsson Älvsbyn  2013 

Owe Pekkari Pajala  2014 

Kjell Holmbom Gällivare  2013 

Åsa Karlsson Luleå  2014 

Torsten Johansson Kiruna  2014 

Harald Holmquist Kalix-Nyborg  2014  

Tore Hjorth Haparanda  2013 

 

Mikael Samuelsson och Björn Sundgren är behörig att teckna föreningens firma var 

för sig. 

 

Arbetsutskottet 
Mikael Samuelsson 

Robert Henriksson 

Kjell Holmbom 

 

Ledamot i Svenska Jägareförbundets förbundsstyrelse: 

Kristina Gustavsson Älvsbyn 

  

Viltförvaltningsdelegationen Suppleant 
Robert Henriksson  Kristina Gustavsson 

 

Revisorer  Suppleant 

Rolf Segerlund   Stig Hellström 

Andreas Starenhed  Signar Hammargren 

 

Föreningens representanter i Svenska Jägareförbundets årsstämma 2012 
 

Ordinarie Suppleant 

Mikael Samuelsson Torsten Johansson 

Kjell Holmbom Tore Hjort 

Robert Henriksson Åsa Karlsson 
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Representation i Svenska Jägareförbundets råd: 
 

Svenska Jägareförbundets fjällråd: 

Kristina Gustavsson Ordförande 

Bo Nilsson Arjeplog 

Jan Näsholm Kiruna 

 

Svenska Jägareförbundets rovdjursråd: 

Kjell Holmbom Gällivare 

 

Svenska Jägareförbundets kustråd: 

Inge Öhrnerling Luleå 

 

Valberedning 
 

Ordinarie ledamöter Personliga ersättare 
Terje Raattamaa, Kiruna Roger Ögren, Kiruna 

Carina Gabrielsson, Boden  Hans Wemmenhag, Boden 

Bertil Nilsson, Piteå Seth Renberg, Piteå 

Lennart Fredriksson, Luleå Mikael Sjögren, Luleå 

Gerhard Lundström, Arvidsjaur Jan Thorfve, Arjeplog 

Bertil Bodlund, Kalix Folke Utterström, Kalix 

Sven Saviniemi, Haparanda Kurt Lindfors, Haparanda 

 

Sammankallande är Bertil Bodlund, Kalix 

 

Medlemmar 
Medlemmar per den 31 december 2012  

 

Totalt:  7773 

 

Årligen betalande enskilda medlemmar 7 083  

Årligen betalande lokalorganisationer     237 

Generationsmedlem, ej betalande    453 

 

Medlemsavgifter t.o.m. 30/6 2012, länsföreningens andel inom parentes 

Med tidningar Svensk Jakt + Svensk Jakt Nyheter  535 kronor  (70kronor) 

Medlem utan tidning 335 kronor (70 kronor) 

Ungdomsmedlemskap med Svensk Jakt och 230 kronor 

Svensk Jakt Nyheter (ungdom under 23 år)  

Ungdomsmedlemskap utan tidning 130 kronor 

(ungdom under 23 år) 

Lokalorganisation med Svensk Jakt och 750 kronor  

Svensk Jakt Nyheter  

Lokalorganisation utan tidningar 550 kronor  
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Medlemsavgifter fr.o.m. 1/7 2012 

Ordinarie medlem 600 kronor (90 kronor) 

Stödmedlem 300 kronor (45 kronor) 

Ungdom (under 25 år) 300 kronor (45 kronor) 

  

Den ekonomiska ställningen framgår av bifogat bokslut. 

Årsstämman 

Årsstämman hölls lördagen den 24 mars 2012 på Kronans filmsal, Luleå 

Där deltog 34 ombud, och 11 fullmakter från 13 jaktvårdskretsar. 4 motioner 

behandlades. 

Styrelsen 

Styrelsen har haft 6 protokollförda sammanträden under 2012.  

AU har haft 2 protokollförda möten under 2012 

Medlemstidningen Svensk Jakt Nyheter 

Medlemstidningen Svensk Jakt Nyheter har utkommit med 11 nummer varav ett  

dubbelnummer under 2012. 

Personal 

Björn Sundgren Jaktvårdskonsulent 

Niklas Lundberg Jaktvårdskonsulent  

Roger Lundqvist Jaktvårdskonsulent 

Iréne Lidman-Asplund Administratör 

   

VERKSAMHETEN 2012 
 

Den för året fastlagda verksamhetsplanen är genomförd med vissa omprioriteringar.  

 

Medlemsantalet den 31 december 2012 var 7773 vilket är en minskning med  

1 954 från föregående år. Medlemmar under 25 år är 875 st och kvinnliga 

medlemmar är 703 st. Den stadgeändring som beslutades om vid årsstämman och 

därtill hörande nya medlemsavgifter och medlemskategorier skapade ett större 

problem än förväntat. Medlemsantalet sjönk mycket kraftigt i inledningen av 

jaktåret. Något som till viss del, men långt ifrån fullt ut, återhämtade sig till 

årsskiftet. Mycket fokus har under hösten riktats mot att åter- och nyvärva 

medlemmar  

 

Enligt den fastställda verksamhetsplanen var det prioriterade områdena  

Viltförvaltning 

Opinion 

Medlem 
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För Norrbotten skulle särskilt fokus läggas på medlemsvård/-värvning, fjälljakt, 

viltövervakning, sälförvaltning samt älgförvaltning. 

 

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

Nedan ses hur verksamheten har bedrivits inom dessa. 

 

Medlem 
Medlemsfrågan var i fokus redan tidigare år och länet bytte under våren stadgar för 

att möjliggöra en enhetlig medlemsavgift inom hela Jägareförbundet. Med detta 

gjordes också justeringar i medlemskategorier. Tyvärr följdes dessa justeringar av 

en hel del problem och medlemsantalet sjönk drastiskt i och med det nya 

medlemsåret 1/7. Fokus på medlemssidan blev inte att öka marknadsandelar och 

antal medlemmar under hösten utan handlade istället om att reda ut frågetecken och 

återvärva de som inte förnyade sitt medlemskap. Länsföreningen och varje enskild 

jaktvårdskrets utsåg under året s.k. ”medlemsjägare” som under kommande år ska 

arbeta fokuserat med både återvärvning och nyvärvning. Positivt är dock att både 

antalet jaktkortslösare och de som tar jägarexamen ökar efter flera års nedgång, 

kundgruppen växer. 

 

Ungdom 
Norrbotten är det län i riket som i december 2012 hade högts andel 

ungdomsmedlemmar (upp till 25 år) med sina 11,4 %.  Under året har det i 

länsföreningens regi arrangerats en rad olika aktiviteter riktade till unga/nya jägare 

såsom länsungdomssläger, minijaktläger efter skogsfågel och nybörjarjakt efter älg. 

En betydande del av länets ungdomsverksamhet har genomförts i kretsarnas regi 

såsom läger, aktivitetsdagar och skolbesök. Tjänstemän har vid kretsträffar i länet 

informerat och lyft fram goda exempel på ungdomsaktiviteter att applicera på länets 

kretsar.  

Under året har dessutom etablerats kontakt med förtroendevald ungdomsansvarig i 

Sörmland där grunden lagts för framtida organiserat jaktligt erfarenhetsutbyte.  

 

Fjälljakten 
Fjälljakten skall utredas i den kommande jaktlagsutredningen. Detta innebär att vi 

under året, och även med stor sannolikhet kommande år, inte har möjlighet att 

uppvakta eller påverka våra beslutsfattare på nationell nivå.  

 

Dock har länsföreningen initierat ett möte, där vi uppvaktat och informerat vår nya 

landshövding om vår syn på fjälljakten och vilka frågor som vi driver. 

 

Under verksamhetsåret har 2 st fjällmöten hållits. Till mötena har respektive krets 

samt delar ur länsföringarna kallats. Även ansvariga tjänstemän från Norrbottens 

länsstyrelse var inbjudna men deltog ej.  
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Viltvård & Fauna 
Enligt verksamhetsplanen ska länsföreningen på alla nivåer vara behjälplig med att 

stötta mådhundsprojektet och hindra vidare spridning av mårdhunden. Med de 

rapporter som kommer från projektet så har det under året varit framgångsrikt, även 

om mårdhunden kan anses vara etablerad i den sydöstra länsdelen. Information om 

projektet har skett på kretsnivå vid ett flertal tillfällen under året. 

 

Björnjakten gick bra. En rekordstor tilldelning på 90 björnar resulterade i att 85 

stycken fälldes. Inga större incidenter rapporterades och endast en av dessa 85 

björnar rapporterades påskjuten men ej återfunnen. Träningen på banorna i form av 

björnpasset noterade ett ökat intresse. Någon återinförd åteljakt fick länet inte, men 

argumentationen fortsätter för att få till detta under 2013. 

 

Älgjakten genomfördes för första året med den nya förvaltningsmodellen. Den 

rekordstora avskjutningen 2011 visade sig i sjunkande siffror i älg-obsen i stora 

delar av länet. Jakten flöt på bra trots ett nytt system där B-licenser och E-områden 

inte längre fanns. Viltdata används i ökande grad, trots att beslut om ett nationellt 

datasystem ännu inte är taget. Informations- och utbildningsmaterial om 

älgförvaltningen är framtaget under 2012 och ska på allvar lanseras under 2013. 

Länsstyrelse, markägare och Jägareförbundet tog gemensamt fram ett förslag om ny 

märkning av älgar med GPS-sändare. Finansieringen sker genom älgvårdsfonden 

och markägarna gemensamt. Märkningen genomförs i inledningen av 2013. 

I och med sjösättningen av det nya älgjaktssystemet fick viltdata en rejäl 

handpåläggning för att möta nya krav. Viltadats rapporteringsdel avseende älgobs 

och avskjutning fungerar nu i stort sett i alla delar.  

 

Under året har rävspillning insamlats på kretsnivå. Denna insamling är ett 

samarbete mellan Jägareförbundet och SVA i syfte att kartlägga utbredningen av 

rödrävens lilla dvärgbandmask (Echinococcus granulosus). Insamlingen avslutas troligen 

under vårvintern 2013. 

 

Kustrådet förlade sitt årsmöte i Norrbotten under maj månad 2012. Länsföreningen 

arrangerade detta stormöte med bravur och delegaterna från hela rikets kustregioner 

fick se ett Norrbotten från sin bästa sida. 

 

Under 2012 växlades arbetet upp avseende viltrapporteringen på övrigt vilt 

genom ett samarbete med skogsbruket. Genom att vi indirekt fick våra utskick till 

skogsbolagens småviltsjägare kunde vi höja rapporteringsgraden i Viltdata avseende 

övrigt vilt.  

 

Utbildning 
Mycket av utbildningsverksamheten riktad mot jägarkåren sker på ett förtjänstfullt 

sätt på kretsnivå i länet. Fyra ”tunga” utbildningsgrenar som i första hand sker på 

kretsnivå är jägarskolan, skytte, hund samt eftersök på björn.   

I länsföreningens regi har under året genomförts utbildningar i allt från 

jägarskoleinstruktörer, jaktskyttets ABC och instruktörsutbildning i praktisk 
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jägarskola till eftersöksutbildning och utbildning av länsinstruktör i jakthundens 

lydnad. 

 

En viktig part i utbildningssammanhang är Sveaskog som valt att köpa utbildningar 

av Jägareförbundet Norrbotten. Utfallet har varit mycket bra vilket bäddat för 

fortsatt utbildningsverksamhet för Sveaskog:s jägare. 

 

Information 
Svensk Jakt Nyheter, länets hemsida samt länets sida på facebook har under året 

löpande använts för informationsspridande. Allt fler jaktvårdskretsar skapar egna 

hemsidor. Material för publicering på nätet eller i tidningen kan fortfarande bli 

bättre från lokal nivå. 

 

24Norrbotten sände under hösten en serie om 16 jaktprogram där Jägareförbundet 

var huvudsponsor. Programserien mottogs positivt både bland jägare och övriga. I 

samband med lanseringen av denna serie deltog Jägareförbundet i 24Norrbottens 

monter på NOLIA-mässan.  

 

Ekonomi: 
På grund av den nya situationen vad gäller medlemsavgifter som inte var känd då 

budgeten gjordes har den under året omarbetats för att möta de nya 

förutsättningarna. Detsamma gäller det oväntat stora tappet av medlemmar under 

hösten vilket har påverkat ekonomin. Då länsföreningens del i medlemsavgiften har 

höjts har ekonomin dock inte påverkats lika negativt som medlemsantalet indikerar. 

Årets verksamhet har, trots detta, bedrivits inom budgeterade ramar. 

   

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

motverka och vända den kraftiga minskningen av medlemmar föreningen upplevde 

under det andra halvåret.  

 

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. 

 

Robert Henriksson Kristina Gustavsson Harald Holmquist 

 

Tore Hjort Kjell Holmbom Torsten Johansson  

 

Ove Pekkari Mikael Samuelsson Åsa Karlsson 

   

 


