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KALLELSE 

 

 

 

Jaktvårdskretsarnas valda ombud kallas till  

Jägareförbundet Västra Götaland Väst 

länsföreningsstämma 2019. 

Torsdagen den 4 april kl. 18:30 i Bohusläns museum 

 

OBS! Anmälan och avprickning av ombuden från kl.17:30  

Kom gärna i god tid.  

Stadgeenliga ärenden 

Stämmohandlingar bifogas 

 

Preliminär tidsplan: 

 

17:30 Enklare förtäring 

 

18:30 Stämman öppnas 

   

ca 20:00 Avslutning 

 

Skogaryd den 13:e mars 2019 

 Jägareförbundet Västra Götaland Väst 

 Styrelsen 
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Länsföreningens årsstämma 2019 Bohusläns Museum 

Koordinater och vägbeskrivning. 

Du som skall bevista länsföreningens årsstämma och som har tillgång till GPS kan ha nytta 

av de aktuella koordinaterna. 

Adress: Museigatan 1, 451 19 Uddevalla 

GPS-koordinater: Latitude: N58,3496 Longitude: E11,9281 

 

 

Med bil:  

Österut från riksväg 44: Kör mot Uddevalla centrum. Ta höger vid avfart mot södra 

Uddevalla (skylt Bohusläns museum). Sväng vänster inpå Fjällvägen. Kör rakt fram 

på Västerlånggatan och följ skyltarna till Bohusläns museum. Sväng höger i 

rondellen och fortsätt inpå Bastiongatan. Sväng vänster in på Kampenhofsgatan. 

Från E6:an: Ta avfart mot riksväg 44, ta avfart höger mot Kasen, sväng höger på 

Kurverödsleden. Ta första avfarten i rondellen och fortsätt 1 km på Bastiongatan. 

Sväng höger på Kampenhofsgatan och kör cirka 70 meter. 

Parkering Ca 50 meter från museet finns det en stor parkering på Kampenhofs-

området som är avgiftsbelagd 5kr/timma fram till kl 18. 



LÄNSFÖRENINGSSTÄMMA                          2019-04-04 

 

 1 

  

 

Dagordning för Västra Götaland Väst länsföreningsstämma 4 april 2019 

 

1. Föreningsstämman öppnas  

2. Upprop och fastställande av röstlängd 

 

3. Stämmofunktionärer 

a) Ordförande och vice ordförande för mötet 

b) Anmälan om av styrelsen utsedd sekreterare för mötet 

c) Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet – tillika 

rösträknare 

 

4. Godkännande av dagordning 

5. Fråga om stämman är stadgeenligt utlyst 

6. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse 

7. Revisorernas berättelse 

8. Beslut om resultaträkning samt fastställande av balansräkning 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

10. Val av ordförande i länsföreningen tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år 

11. Val av ledamöter i styrelsen 

a) 6 st. ledamöter för ett mandat på 2 år 

  2 ledamot från valregion 1 

  1 ledamöter från valregion 2 

  2 ledamot från valregion 3 

  1 ledamöter från valregion 4 

b) Eventuella fyllnadsval 

12. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter på 1 år i länsföreningen 

13 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter på 1 år i Göteborgs Jagtsällskaps 

Stiftelse 

14. Val av (3) ombud och (3) suppleanter till Svenska Jägareförbundets årsstämma 2019 

15. Val av valberedning  

a. 1 st. ordförande/sammankallande i valberedningen 

b. 4 st. ledamöter för en mandattid på 2 år  

Valregion 1 

Valregion 2 

Valregion 3 

Valregion 4 
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16. Styrelsens förslag beträffande: 

a) Verksamhetsplan för 2019 

b) Kretsbidrag 

c) Budget 

d) Ärenden över vilka Jägareförbundet begärt stämmans yttrande 

e) Inkomna motioner 

f) Övriga ärenden   

g) Avrapportering föregående års motioner 

  

 

17. Ersättningar till styrelse och valberedning 

 

18. Bestämmande av sättet att kalla till nästa föreningsstämma 

 

19. Belöningar, utmärkelser och avtackningar 

 

20. Ledamot i förbundsstyrelsen, Anders Gruvaeus har ordet 

 

21. Anders Andersson redogör för älgavskjutning 2018/19 

 

22. Föreningsstämman avslutas 

 

  

 

Ombud som är förhindrade att närvara vid stämman 

ombeds överlämna kallelsen och stämmohandlingarna till vald ersättare. 
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Jägareförbundet Västra Götaland Väst 

 

Verksamhets- och förvaltningsberättelse för år 2019 

 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning:  

 Ordförande  Göte Johansson 

 1:e Vice Ordförande  Tore Stening, (Morgan Andersson) 

 2:e Vice Ordförande  Morgan Andersson 

 Sekreterare   Magnus Fabbe Nilsson, - (Carl Dahlöf) 

 Kassör   Tore Stening, (Lars Bergdahl) 

 Övriga ledamöter: Lennart Gustavsson,  

  Magnus Blomstrand,  

  Niklas Karlsson 

  Lisbeth Hellner,  

  Lars Bergdahl,  

  Carl Dahlöf,  

  Anders Kling  

  Stefan Alfredsson (Avgått på egen begäran) 

  Mats Svantesson.  

 Arne Kjellstrand adjungerad till styrelsen som Kassaförvaltare. 

 

I arbetsutskottet har ingått: Göte Johansson, Morgan Andersson, Lars Bergdahl  

Magnus Fabbe Nilsson samt Tore Stening – (Carl Dahlöf) 

 

Länsföreningens styrelse, liksom AU har under året haft 9 sammanträden  

 

Styrelsen har organiserat verksamheten i arbetsgrupper.  

I varje arbetsgrupp har någon av styrelsens ledamöter varit kontaktman till styrelsen. 

Styrelsens ledamöter har dessutom varit kontaktpersoner för var sina grupper av 

jaktvårdskretsar. 
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Styrelsen har varit remissinstans i frågor från länsstyrelsen, polismyndigheten och olika 

organisationer samt i ett antal frågor/remisser från Svenska Jägareförbundet. 

Ordinarie länsföreningsstämma hölls i Bohusläns Museum Uddevalla den 5 april 2018. 

Utöver styrelseledamöter deltog 90 kretsombud, personal samt ett antal inbjudna gäster. Som 

stämmoordförande tjänstgjorde Lars Ivarsbo och Lars Olof Lyrdahl.  

Förbundsstyrelseledamoten Britt Marie Nordqvist gästade stämman och avslutade med 

uppskattade anföranden. 

Revisorer har varit Thomas Johansson och Ture Andersson 

Revisorsuppleanter har varit Mattias Samuelsson och Andreas Johnsson 

Svenska Jägareförbundets personal har för vår del utgjorts av Regionchef Jihm 

Forsberg,(Mariana Skoglund) konsulenterna Karl Johan Brindbergs, Hanna Ståhl och Jerker 

Andersson gemensamt med övriga länsföreningar i Västra Götaland.  

Som kontorist Katarina Dahlgren och som viltvårdare Göran Karlsson. 

Ombud vid Svenska Jägareförbundets årsstämma i Kiruna var Göte Johansson, Lisbeth 

Hellner och Tore Stening. 

 

Under 2018 har länsjaktvårdsföreningen varit engagerad i flera olika projekt: 

Länsföreningen 

 har haft en kretskonferens i Vänersborg under november månad.   

 har bekostat litteraturen Jägarskolan för ungdom upp till 25 år, som tecknar/har 

tecknat medlemskap i Svenska Jägareförbundet 

 har under året, med starkt stöd av Stiftelsen Göteborgs Jagtsällskap, fortsatt drivit ett 

ungdomsprojekt med Jan Karlsson som projektledare 

 har under året medverkat till utveckling av Skogaryd som mötesplats för kretsar och 

medlemmar 

 har medverkat i Västra Götalands Viltförvaltningsdelegation genom Göte Johansson 

 har deltagit vid ordförandekonferens vid de tillfällen som detta arrangerats av 

förbundet under året  

 har deltagit vid samverkansträffar i Region Syd och Region Mitt. 

 har löpande under året haft ett antal kontakter med myndigheter, tjänstemän, 

förbundsstyrelsen, andra länsföreningar, kretsar, medlemmar och enskilda i en rad 

ärenden 

 har besvarat ett antal remisser 

 har deltagit i möten med andra intresseorganisationer.  

 har deltagit i möte med Jägareförbundets representanter i VFD 

 har via sina kontaktpersoner ute i kretsarna deltagit vid kretsårsmöten och i 
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förekommande fall även på styrelsemöte löpande under året 

 har bistått vid kretsars arbete med sammanslagning 

 har inbjudit valberedningens ordförande/ledamöter vid flera styrelsemöten 

 har deltagit på Svenska Jägareförbundets årsstämma i Kiruna 

genom Göte Johansson, Lisbeth Hellner och Tore Stening 

 har erbjudit utbildning med hjälp av skyttesimulator till alla jägarskoleelever 

 har deltagit i ett antal mässor med Bok- och Biblioteksmässan som största satsning 

 har tillsammans med Länsstyrelsen arrangerat möten inför rovdjursinventering 

 

Länsföreningens styrelse har utöver vad som ovan nämnts arbetat aktivt enligt 

Jägareförbundets policys i alla dess hänseenden  

 

Vissa av aktiviteterna har i god anda skett tillsammans med vår samarbetspartner 

Studiefrämjandet. 

 

Antalet medlemmar var den 31dec 2018: 10945 st. 

(motsvarande siffra 31 dec 2017: 10797 st.)  
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FOKUSOMRÅDEN OCH ARBETSGRUPPER 

Länsföreningen arbetar enligt den organisationsstruktur som beslutades om vid årsstämman i 

juni 2014. Befintliga arbetsgrupper sorterar nu under något av de fyra huvudområdena. 

Länsföreningen har också arbetsgrupper som kan anses tillhöra flera huvudområden och dessa 

benämns som stödfunktioner nedan. 

Ansvariga ur styrelsen för de olika arbetsgrupperna har varit 

Jakt och Viltförvaltning (Göte Johansson,  Morgan Andersson, Tore Stening) 

1) Älg, skog, foder, viltvård, vildsvin, hjort, invasiva arter, fältvilt:  

     Göte Johansson,  Morgan Andersson 

2) Kustjaktrådet:    Martin Hahne (ej styrelseledamot) 

3) Rovdjur:   Göte Johansson, Morgan Andersson samt  

     Stig   Strandberg (ej styrelseledamot) 

4) Hund:     Lennart Gustavsson Niklas Karlsson 

5) NVR:     Lennart Gustavsson-Magnus Fabbe Nilsson 

6) Viltdata:    Magnus Blomstrand 

Utbildning (Mats Svantesson) 

7) Utbildningar:    Mats Svantesson 

8) Jägarexamen:    Lisbeth Hellner 

9) Skytte:    Anders Kling 

Opinion och Kommunikation (Lars Bergdahl, Mats Svantesson samt Carl Dahlöf) 

10) Ungdom:    Mats Svantesson,  

11) JAQT:     Vakant 

12) Ungdomsprojektet:   Janne Karlsson 

13) Opinion och Kommunikation: Carl Dahlöf 

Medlem och Marknad (Lars Bergdahl) 

14) Mässor:    Magnus Fabbe Nilsson, Lars Bergdahl  

15) Medlem:    Jan Karlsson (ej styrelseledamot) 

Stödfunktioner 

16) Skogaryd:    Mats Svantesson 

17) Ekonomi:    Tore Stening (Lasse Bergdahl) 
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JAKT OCH  VILTFÖRVALTNING  

 

JAKT & FAUNA 

Jakt och Faunagruppen i Jägareförbundet Västra Götaland Väst har under verksamhetsåret, 

liksom tidigare, behandlat frågor och remisser som rör gruppens kompetensområde. Enskilt 

samt i samarbete med övriga länsföreningar i Västra Götaland. 

Länsföreningarna är representerade i länets viltförförvaltningsdelegation (VFD) genom Göte 

Johansson, Jakt och Viltvårdsintresset samt politiskt genom Morgan Andersson. Vidare ingår 

Anders Andersson från Södra Älvsborg i Klövviltutskottet. 

Avskjutningen av älg fortsätter sjunka i verksamhetsområdet. Detta speglar en bild av läget 

där planerna varit en minskad numerär. Oroande är de sjunkande slaktvikterna på kalv samt 

de låga reproduktionstalen. Sommarens extrema torka och värme kommer troligen få 

konsekvenser på framtida älgpopulation och här har flera ÄSOn tagit höjd för detta med en 

försiktig jakt riktad mot småväxta vuxna älgar samt kalvar. Mycket talar för att vi först 2019 

får se konsekvenserna genom färre födda kalvar. 

Liksom i fjol har ett antal självdöda små kalvar i Dalsland konstaterats vara smittade av 

hjärnhinnemask. Länsföreningen arbetar nu med uppbyggnad av en organisation i kretsarna 

för omhändertagande av dött vilt för vidareförmedling till SVA. 

Vildsvinspopulationen täcker idag hela vårt verksamhetsområde även om stora lokala 

variationer förekommer. Här liksom i övriga jaktsammanhang är det oerhört viktigt att 

avskjutningsrapport sker i Viltdata så att vi kan följa utbredning och uppskatta 

populationsstorleken. Vår uppfattning är att många vildsvin skjuts men inte rapporteras. 

Kron- och dovvilt fortsätter öka och på vissa håll finns jaktbara stammar av framförallt dov. 

Flera kronskötselområde bildas och på många håll är även denna art jaktbar. 

Rådjurspopulationen är överlag god men varierar kraftigt och här ses ett klart samband med 

förekomst av lo och varg. 

 

ROVDJUR 

I perioden 2018-2019 fortsätter Västra Götaland Väst det inventeringsprojekt som vi 

tillsammans med Länsstyrelsen startat upp, där vi samlar vargspillning för DNA analys. 

Vidare med kameraövervakning av framförallt lo där Länsstyrelsen inköpt 200 kameror som 

placeras ut med hjälp av jägare och markägare. Egna s.k. åtelkameror kan nu också lagligt 

användas och här ser vi en stor potential. Ett projekt med insamling av s.k. E-dna genomförs 

där dna tas från spårstämplar i snö för att särskilja familjegrupper. Allt detta skall ses som en 

hjälp i inventeringen men fortfarande är vi beroende av rapporter om spårlöpor och därpå 

följande spårningar av Länsstyrelsens fältpersonal för kvalitetssäkring. Efter hemställan från 

länsföreningen har nu en revidering av Länsstyrelsens förvaltningsplan för rovdjur skett där 

möjlighet till förvaltningsjakt stärkts.  
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2017/18 års rovdjursinventering resulterade i att vi i år tilldelades 3 lodjur på licensjakt att 

fällas i Bengtsfors - Åmåls och Melleruds kommuner.  

Viltövervakningen är ett ständigt återkommande ämne och fortfarande ligger vi långt under 

målet, 30 % täckningsgrad i Västra Götaland Väst. Även rapporteringen för älg och rovdjur i 

VILTDATA minskar och detta är alarmerande då dessa uppgifter är grund för framtida 

förvaltning. Nu måste vi ALLA hjälpas åt att bryta denna trend. 

KUSTJAKT 

Har deltagit på seminarium på Öster Malma med fokus på säl och skarvförvaltning. Vidare 

arbetat med reportage om mink och sjöfågeljakt, likaså med tillvaratagande av säl och 

sjöfågel. Inbjudit till årligt möte och har haft bra kontakt med Länsstyrelsens personal rörande 

kustjaktfrågor. Deltagit på julmarknad där vi bjöd på grillad skarv samt rökt säl till 

allmänhetens förtjusning. Vidare bjöd vi alla barn på en egen fågelholk som skänkts av 

länsföreningen.  

 

HUND 

I samverkan med övriga hundansvariga i Västra Götaland anordnades en träff för instruktörer. 

Man samlades på hundutbildningsanläggningen i Karlsborg. Genomgång av jägarförbundets 

riktlinjer och demonstration av anläggningen.  

EFTERSÖKSASSISTANS som startades upp i VGV vill man nu utöka till flera 

länsföreningar. Marcus Olsson, central handläggare för eftersök i SJF leder detta arbetet. 

Referensgruppen består av L Gustavsson VGV, Patrik Nilsson södra Älvsborg samt Thomas 

Larsson från Västmanland. 

 

NVR 

I början på året var det mycket diskussion gällande krav på nya hundekipage. Från Polisens 

sida tycker man dock att det nu fungerar bra på de flesta håll. Det är mycket tydligt, viktigt 

och många gånger helt avgörande, att den kommunansvarige fungerar väl. 

Centralt pågår en genomgripande genomsyn av verksamheten, där vi varit delaktiga. Väntas 

vara klar sommaren 2019. 

 

VILTDATA 

Länsföreningen följer inrapporteringen av fällt vilt genom att månadsvisa rapporter tas fram 

till varje styrelsemöte. Ungefär 86 % av de älgar som inrapporteras i länet rapporteras via 

viltdata. Det är några procent mer än förra året. 

Småviltsrapporteringen är fortfarande för låg över lag. Täckningsgraden för 

jaktvårdskretsarna Västra Götaland Västs länsförening varierar mellan 6,3 - 100 %. Det är 

mycket positivt att alla kretsar har rapporterat in avskjutningsstatistik.  

Täckningsgraden för hela länsföreningen ligger på 27,2 %. Svenska Jägareförbundets 
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målsättning är att nå en täckningsgrad om 30 % i länets alla kretsar. 10 av 28 kretsar i 

länsföreningen klarar det nationella målet. 

 

En arbetsgrupp bestående av Hans Vondrak, Hanna Ståhl och Magnus Blomstrand arbetade 

under maj-juni med att få in fler rapporter. På vissa håll fungerar det riktigt bra men i vissa 

kretsar finns stor potential till förbättringar. 

 

OPINION OCH KOMMUNIKATION 

Den nya organisationen inom Opinions- och Kommunikationsarbetet med kommunikatörer 

inom varje län har under 2018 följts upp med telefonmöten och möten på Öster-Malma.  

Det mest påtagliga i arbete med opinionsbildning har varit att möta allmänheten vid olika 

mässor/events inom länet. Svenska Jägareförbundet deltog för fjärde gången med en monter 

på Bok- & Biblioteksmässan i Göteborg, där Länsföreningen var huvudansvarig för byggande 

och bemanning. I likhet med föregående år var montern välbesökt och förbundets deltagande 

bedöms som mycket framgångsrikt från såväl SJF centralt som Länsföreningen och kommer 

troligtvis få en fortsättning under kommande år.  

Mycket av den information som utgår centralt från förbundet kommer med automatik in på 

vår länsföreningshemsida. Ett av Svenska Jägareförbundets strategiska mål sedan 2013 har 

varit: ”Vi har samhällets acceptans att hållbart bruka naturen genom jakt och viltvård”. En 

nyligen genomförds Sifo-undersökning visar att hela 89 procent av den svenska befolkningen 

accepterar jakt (8 procent är emot jakt och 3 procent vet inte). Detta är den högsta uppmätta 

acceptansen sedan vi började mäta acceptans i början av 1970-talet. Resultatet visar att 

allmänheten har ett stort förtroende för Svenska Jägareförbundet, jägarna och jakten. 

 

WEBB       

På länsföreningens hemsida publiceras främst kurser och kretsgemensamma aktiviteter. 

Förteckning över områdets kretsar liksom länkar till kretsarnas hemsidor hålles uppdaterade. 

Några reportage från större arrangemang och mässor har tacksam tagits emot och publicerats. 

Bokningen av Skogaryd är den mest frekventa uppdateringen på sidan. 

Åtta av länsföreningens kretsars hemsidor uppdateras av länsföreningens WEB-ansvarige. I 

dessa fall rör det sig i första hand om styrelseförteckning och årsmöteskallelser. 

I statistik över besökta hemsidor hos Jägareförbundet är VGV:s hemsida en av dem som har 

flest besök av länshemsidorna.   
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UTBILDNING 

JÄGAREXAMEN  ( Ledningsgrupp gemensam för Västra Götaland ) 2018 

Gruppen har bestått av ordförande Jan Carlsson, Lisbeth Hellner och suppleant Stig 

Strandberg för VGV. Bo-Erik Persson och suppleant Mona Landin för Ps. Åke Johansson för 

Skaraborg. Adjungerade tjänstemän har varit Hanna Ståhl och Katarina Dahlgren. 

Gruppen har haft 3 protokollförda möten under året, 29/1 i Skara, 16/5 i Uddevalla och 28/11 

i Grästorp. Ett gemensamt telefonmöte angående provledare den 9/4. 

PROVBANOR 

Av länets provbanor har 8 st. besiktats eller ombesiktigats under 2018. Fortsättningsvis 

kommer banbesiktning att ske vart femte år!  

PROVLEDARE / KONTAKTMANNATRÄFF 

Utbildning för nya provledare: Under året var det 21 st som gick provledarutbildning.  

Behovet av provledare är under översyn vid länets provbanor för att säkerhetsställa att vi 

följer direktiv och föreskrifter från Naturvårdsverket. Provledare och kontaktmännen hade 

gemensam träff den 16/1 på Nimrod i Uddevalla.  

PROVSTATISTIK 

Under 2018 var det totalt 1 593 personer enligt Naturvårdsverket som tog jägarexamen i 

Västra Götaland. Fortsatt intresse finns att ta jägarexamen. Vi har även varit ute och deltagit 

vid examineringar. Rutinerna mellan provbanor och Naturvårdsverket utförs nu allt via 

datorn. 

Ett stort tack till alla provbanor och till Studiefrämjandet! 

 

Utbildningsverksamhet 

De ungdomsansvariga har deltagit på årsmöten lokalt och regionalt. De har även medverkat 

vid ett möte i Skara med vår samarbetspartner Studiefrämjandet som medförde deltagare från 

hela Västra Götaland. På mötet framarbetades ett förslag till utbildningsprogram för 2019 

utifrån de önskemål som jägareförbundet, studiefrämjandet med flera framfört. Hanna Ståhl 

har nu sammanställt detta utbildningsprogram. Om det uppkommer ytterligare 

utbildningsbehov under året så kommer ungdomsansvariga att försök lösas detta.  

De ungdomsansvariga har därutöver anordnat tre utbildningsjakter för jägarskolelever (en på 

älg och vildsvin och två småviltjakter under vilka det fälldes såväl älg, vildsvin som rådjur.) 

Eleverna fick möjlighet att prova på att ta ur, flå och stycka det fällda viltet vilket rönte stor 

uppskattning bland deltagarna. 

 

Skyttegruppen 

Skyttegruppen i VGV har under 2018 besått av länsinstruktörerna Markku Kämäräinen och 

Stefan Lindell. Styrelserepresentant har varit Anders Kling och jaktvårdskonsulent Hanna 
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Ståhl. Under hösten har planering för en mer omfattande verksamhet under 2019 pågått. Till 

en början hölls under januari ett möte med representanter från samtliga skjutbanor i regionen. 

Gruppens målsättning är att genom aktiviteter öka intresset för övnings- och tävlingsskytte i 

regionen. Det i sin tur bidrar till en ännu bättre skjutskicklighet bland jägarna och en mindre 

risk för skadeskjutningar. 

 

 

UNGDOM 

Länsföreningen ungdomsansvariga har arrangerat ett tredagars ungdomsläger med 21 

deltagare där ungdomarna fick prova på många olika aktiviteter. 11 st älg, vildsvins- och 

småviltjakter samt ett flertal tillfällen till vildsvinsvak på åteln. Sju ungdomar har inte bara 

deltagit utan även varit faddrar för andra ungdomar och jägarskolelever. Under jakterna har 

det fälts en älgkalv, fyra vildsvin och sex rådjur.  De ungdomsansvariga har även deltagit i 

ungdomskonferens på Öster Malma där man presenterade en satsning med namnet ”Ung 

jägare” som vi har tänk få igång under 2019. Till sist vill vi tacka alla som hjälpt till på 

aktiviteterna. Utan er hade det inte gått att genomföra dessa. 

SKOGARYD 

Utnyttjande av Skogaryd har varit ungefär som föregående år. Fasigheten har nyttjats till 

ungdomsläger, skolläger, ungdoms-, elev- och utbildningsjakter. Flera hundklubbar har 

upptäckt Skogaryd och lagt en del av sin verksamhet där. Flera av jägarskolorna besöker 

Skogaryd där de använder skyttesimulatorn i sin utbildning. Janne har gjort ett jättejobb med 

märkning och röjning av pass. Vi har även kontaktat stiftelsen för att få till ett förnyat 

arrendekontrakt vilket Göteborgs Jagtsällskaps Stiftelse ställt sig positiva till. 

JAQT 

Styrelsen beslutade att arbetsgruppen JAQT tills vidare vilar på grund av bristande intresse 

och engagemang från medlemmarnas sida. 

Gruppen kan komma att återuppta arbetet. 
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SKOL- OCH UNGDOMSPROJEKTET OCH LÄNSUNGDOMSARBETET. 

Skol- och ungdomsprojektet är ett viktigt och bra marknadsföringsinstrument. 

Jägareförbundet möter barn och ungdomar på dagis- och skolnivå och skapar en positiv bild 

av jakt och jägare som barnen tar med sig hem och sprider bland föräldrar m. fl. Barnen lär 

sig känna igen vår logotype och de får en positiv bild av oss jägare. Sammantaget skapar 

Skol- och ungdomsprojektet en positiv publicitet kring Jägarförbundet genom att visa på vad 

förbundet kan göra utöver att hantera eftersök, bereda rovdjursfrågor och förvalta klövvilt. 

 

Anställd för att driva ungdomsprojektet har varit Jan Karlsson. Projektet syftar till att initiera 

ett varaktigt intresse för vilt, natur, jakt och miljöfrågor hos de unga. Detta är det sista 

planeraderade året för skol- och ungdomsprojektet, i en tre års period med 2019 som slutår. 

Projektet har till en väsentlig del finansierats av Göteborgs Jagtsällskaps Stiftelse.  

2018 har förflutit ungefär som övriga år med en del nya framgångar. Dit räknas det etablerade 

samarbetet med skog och ungdom samt fritidsfiskarna, utbildningsjakterna på Skogaryd m.m. 

Samarbetet med skog och ungdom i Göteborg fortsätter och verkar mycket lovande. 

 

Verksamheten vid skolorna har även detta år slagit väl ut. Skol- och ungdomsprojektet har 

genererat besök på 50 olika skolor inom storstadsregioner.  Ungdomsprojektet har därutöver 

medverkat i ett antal mässor och marknader samt deltagit på höst- och sportlovsaktiviteter. 

Ungdomsprojektet har haft kontakt med 250 jägarexamenselever. Sammanlagt har omkring 

12 000 ungdomar på något sätt varit berörda av projektet. 

 

MEDLEM OCH MARKNAD 

MEDLEM 

Medlemsantalet i Länsföreningen är något fler vid utgången av december 2018 jämfört med 

föregående år. Ordinarie medlemskap med och utan tidning har ökat med 101, medan vi blivit 

färre medlemmar bland ungdomar och generationsskifte.  

Våra ansträngningar att värva ungdomar, bland annat genom jägarskolorna, har inte gett 

något påtagligt genomslag i medlemsstatistiken. 

 

Under 2018 har ytterligare en sammanslagning ägt rum mellan kretsarna Munkedal - Lysekil 

och Kville. Diskussioner pågår om ytterligare sammanslagningar mellan ett antal kretsar. 
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Västra Götaland Väst   

Medlemsutveckling per december 

Jaktvårdskrets 2018 2017 2016 

Ale 362 343 344 

Alingsås 568 573 585 

Askim Härad 577 573 581 

Bengtsfors 273 290 303 

Bokenäset 206 207 198 

Dals Ed 223 226 235 

Färgelanda 194 186 186 

Hisingen-Göteborg 2 096 2 115 2 156 

Härryda Östra 197 193 197 

Lerum-Partille 488 485 499 

Sotenäs 297 282 279 

Kungälv - Stenungsund 825 831 852 

Landvetter 199 206 202 

Ljungskile 195 195 179 

Mellerud 266 253 248 

Munkedal-Lysekil (inkl Kville) 581 574 602 

Strömstad 266 276 274 

Södra Skärgården 85 84 78 

Tanum - Bullaren 200 198 206 

Tjörn 221 215 221 

Trollhättan - Lilla Edet 759 761 753 

Uddevallanejden 234 250 256 

Vänersborg 568 537 545 

Västra Orust 199 198 198 

Vårgårda 217 224 233 

Åmål 249 256 263 

Östra Orust 176 185 188 

Utom länet 89 81 84 

Totalt 10 810 10 797 10 945 
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MARKNAD 

Mässkonceptet som tagits fram centralt, har använts vid ett flertal tillfällen under året på 

mässor och lokala event. Avsikten är att ge allmänheten en kunskap och förståelse för jakten 

och viltvårdens betydelse för vilt, människa och natur. 

För fjärde året i rad medverkade Jägareförbundet, med Länsföreningen som huvudansvarig, i 

den stora Bok- & Biblioteksmässan i Göteborg. Vår närvaro på denna mässa möjliggör 

kontakt och informationsgivning till den breda allmänheten som vi har få möjligheter att nå 

på annat sätt. Fokus har varit att lyfta fram den allmännytta jägarkåren bidrar med, bland 

annat vid eftersök, samt att marknadsföra viltkött genom att låta mässdeltagarna provsmaka. 

Vidare har Länsföreningen deltagit i ett flertal mässor och event. Bondens Dag Backamo-

Ljungskile, Julmarknad på Hunneberg samt ett flertal lokala event ute bland kretsarna. 
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EKONOMI 

Föreningen redovisar för 2018 ett överskott på 115.472 kr. De samlade intäkterna för året är i 

stort sett lika med föregående år. Kostnaden för de olika verksamhetsgrenarna, jakt och 

viltförvaltning, utbildning och opinion/medlem följer i stort de senaste åren med undantag för 

verksamheten på Skogaryd som är lägre. Även de administrativa kostnaderna är lägre än 

budget. Styrelsens förhoppning är att bra verksamhet i kretsarna, nära medlemmen, skall 

generera ett större intresse för jakten och för att bli medlem i Jägareförbundet.  

 Göteborgs Jagtsällskaps Stiftelse bidrar som tidigare år med en större del av kostnaden för 

skol-och ungdomssatsningen (SOU-projektet). Projektet syftar till att initiera ett varaktigt 

intresse bland ungdomar för vilt, natur, jakt och miljöfrågor.  

 Som tidigare år utrycker vi åter vårt stora tack för det stöd vi erhåller från Göteborgs 

Jagtsällskaps Stiftelse för utbildning, lägerverksamhet och ungdomssatsningar.  

 Sammantaget är vår ekonomiska ställning fortsatt stabil med utrymme för samordnade 

insatser och stöd till lokala aktiviteter. 

 

 

 

 

 

 

FÖRVALTNINGSSBERÄTTELSE  

    

    

 

    Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för räkenskapsåret 2018-01-01--2018-12-31 

    

 

    

    

 

    

    

 

    

    

 

    Resultatdisposition 
 

 

    

    

 

    Till stämmans förfogande står 
 

 

    balanserad vinst 
  

 

 
1 474 230 

  årets vinst 
   

 

 
115 472 

  

    

 

 
1 589 702 

  

    

 

    

    

 

    Styrelsen föreslår att 
 

 

    i ny räkning föres 
  

 

 
1 589 702 

  

    

 

 
1 589 702 
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RESULTATRÄKNING 
     

 

 

     

Not 2018-12-31 
 

 2017-12-31 

Rörelsens intäkter 
     

 

 Medlemsavgifter 
    

824 224 
 

 831 336 

Försäljning, diverse 
    

51 750 
 

 50 280 

Göteborgs Jagtsällskaps Stiftelse 
 

3,4,5 196 500 
 

 196 500 

Bidrag skol- och ungdomsprojekt 
 

2 300 000 
 

 300 000 

Övriga intäkter och räntor 
   

6 137 
 

 1 932 

Summa intäkter 
    

1 378 611 
 

 
1 380 048 

        

 

 

        

 

 
Kostnader för verksamhetsgrenar 

 
6 

  

 

 
Jakt och viltförvaltning 

     

 

 

 
Rovdjur 

    
-24 042 

 

 -32 670 

 
Kust 

    
-1 636 

 

 -7 326 

 
Hund  

    
-15 938 

 

 -7 800 

 
NVR 

    
0 

 

 0 

        

 

 Utbildning 
       

 

 

 
Skytte 

    
-13 226 

 

 -3 500 

 
Utbildningar 

   
-44 441 

 

 -20 757 

 
Kretsbidrag 

   
-221 100 

 

 -212 240 

 
Lokalt aktivitetsstöd 

  
-2 660 

 

 -32 487 

        

 

 
Opinion och kommunikation 

     

 

 

 
Ungdom  

   
-64 610 

 

 -109 147 

 
JAQT 

    
0 

 

 -1 500 

 
Ungdomsprojektet 

   
-467 202 

 

 -459 133 

Medlem och marknadsföring 
     

 

 

 
Mässor 

    
-82 883 

 

 -76 895 

 
Skogaryd 

   
-93 386 

 

 -113 081 

        

 

 
Delsumma för verksamhetsgrenar 

  

-1 031 124 
 

 
-1 076 536 

        

 

 Övriga externa kostnader 
     

 

 Årsstämma och möteskostnader 
   

-29 783 
 

 -33 600 

Kostnader för förtroendevalda 
   

-120 755 
 

 -162 646 

Övriga förvaltningskostnader 
   

-112 977 
 

 -115 638 

        

 

 Summa övriga externa kostnader 
  

-263 515 
 

 -311 884 

        

 

 Resultat före återföringar 
   

83 972 
 

 -8 372 

        

 

 Återföringar 
      

 

 Skogarydsarrende, återfört 
  

3 31 500 
 

 31 500 

Summa återföringar 
   

31 500 
 

 31 500 

Årets vinst 
     

115 472   
 

23 128 
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BALANSRÄKNING 

   

2018-12-31 

 

2017-12-31 

    
Not 

   Tillgångar 
      

        Anläggningstillgångar 
     

        

        Värdepappersinnehav 
 

1 956 
 

956 

Summa anläggningstillgångar 
 

956 
 

956 

        

        Omsättningstillgångar 
     Varulager 

    
61 590 

 
34 300 

Övriga fordringar 
   

4 860 
 

20 016 

Upplupna intäkter 
   

151 500 
 

151 500 

Kassa och bank 
   

1 461 769 
 

1 378 065 

Summa omsättningstillgångar 
 

1 679 719 
 

1 583 881 

        

        SUMMA TILLGÅNGAR 
  

1 680 675 
 

1 584 837 

        

        
        Skulder och eget kapital 

    
        Eget kapital 

      Balanserat resultat 
   

1 474 230 
 

1 451 102 

Årets vinst 
   

115 472 
 

23 128 

Summa eget kapital 
  

1 589 702 
 

1 474 230 

        Avsättningar 
      Avsättning för Skogarydsarrende 3 31 500 

 
63 000 

Avsättning för ungdomsskytte 
  

8 064 
 

8 064 

Summa avsättningar 
  

39 564 
 

71 064 

        Kortfristiga skulder 
     Leverantörsskulder 

   
1 872 

 
32 510 

Övriga skulder 
   

4 596 
 

1 560 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  44 941  5 473 

Summa kortfristiga skulder 
  

51 409 
 

39 543 

        

     

1 680 675 

 

1 584 837 
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 
     

         ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR 
     

         
Redovisningsprinciper 

      

         Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med bokföringslagen, relevanta delar av 

årsredovisningslagen samt god redovisningssed. 
    

         Värderingsprinciper m. m. 
      

         Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat 

anges nedan. 
       

         Varulager 
       Varulagret består till största delen av fällor och dessa har värderats till anskaffningsvärden. 

         Fordringar 
       Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

   

         Intäktsredovisning 
      Intäkterna redovisas i den period de avser enligt god redovisningssed. 

  

         

         

         UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER 
   

         

         

         Not 1 Värdepappersinnehav 
     

 
Avser andelar i Länsförsäkringar Trygghetsfond. 

  

 
Marknadsvärde på balansdagen är 1.255.12. 

 Not 2 Skol- och ungdomsprojektet 
    

         

 
Hösten 2010 startade skol- och ungdomsprojektet som från början var tänkt att pågå 

  i två år och avslutas i maj 2012. 
    

 
  

       

 

Styrelsen har därefter med stöd av årsstämman beslutat förlänga 
projektet 

 

 
nu senast till maj 2019. 

     

         

 
Ekonomiskt stöd har beviljats årligen av Göteborgs Jagtsällskaps Stiftelse, de senaste 

 
åren med 300.000 kr per år. 
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Not 3 Skogarydsarrende 
     

         

 
Göteborgs Jagtsällskaps Stiftelse beslutade om att bidra med halva 

  

 
arrendesumman för Skogaryd genom årliga betalningar under tio år. 

 

 

Motsvarande avsättning gjordes från Norra Älvsborgs kapitalvinst 
vid 

  

 
sammanslagningen, totalt 315.000 kr. Under år 2019 är de tio åren 

  

 
tillända. 

       

         

         

         Not 4 Ungdomsverksamhet 
     

         

 
Göteborgs Jagtsällskaps Stiftelse utfäste vid sammanslagningen att för ungdoms- 

 
verksamhet satsa 120.000 kr årligen under fem år. Detta belopp har beviljats varje  

 
år sedan dess . 

      

         

         

         Not 5 Bokmässan 
      

         

 

Även under 2018 beslöt Göteborgs Jagtsällskaps Stiftelse om ett bidrag 
för 

 

 
vår medverkan på Bokmässan med 45.000 kr. Svenska Jägareförbundet har 

 
även under de två senaste åren bidragit med 15.000 kr per år. 

  

         

         

         Not 6 Kostnader för verksamhetsgrenar 
    

         

 
Från och med år 2016 sker redovisningen av kostnader för verksamheten så att  

 
den följer de fyra arbetsområdena; Jak & Viltförvaltning, Utbildning, Opinion och 

 
Kommunikation och Medlem & Marknad. Redovisningen för Svenska Jägareförbundet 

 
centralt blir då mer enhetlig. 
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Valberedningens förslag till 2019 års Länsföreningsstämma 

Jägareförbundet Västra Götaland Väst 

Val av ordförande för Länsföreningsstämman V. Götaland V. 2019 

Ordförande   Lars Ivarsbo                                                         

Vice Ordförande Lars-Olof Lyrdahl 

Val av ordförande för Länsföreningen i V. Götaland V. på 1 år 2019-2020 

Göte Johansson Omval 

Val av ledamöter till styrelsen i Länsföreningen V. Götaland Väst. 2019-2020 på 2 

år.  

Valregion 1 

Magnus Fabbe Nilsson har ett år kvar 

Lennart Gustavsson Vänersborg,  Omval 

Lisbeth Hellner, Dals-Ed,  Omval 

 

Valregion 2 

Anders Kling, Alingsås, har ett år kvar 

Mats Svantesson,Trollh-Lilla Edet, Omval 

Fyllnadsval 1 år efter Tore Stening Vakant 

Förslag från Trollhättan-Lilla Edet Suszanne Håkansson 

 

Valregion 3 

Lars Bergdahl Ljungskile, har ett år kvar 

Niklas Karlsson, Strömstad  Omval 

Magnus Blomstrand Munkedal   Omval 

 

Valregion 4 

Morgan Andersson Stenungssund har ett år kvar 

Anders Sundbäck, Romelanda   Nyval 

Dahn Andersson, Göteborg   Fyllnadsval på ett år 
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Val av två revisorer och två suppleanter i Länsföreningen  

Västra Götaland Väst. på 1 år,  

 

Tomas Johansson, Mellerud,   omval av Tomas Johansson 

Ture Andersson, Alingsås,    omval av Ture Andersson 

Mattias Samuelsson, Lindome,   omval av Mattias Samuelsson  

       personlig ersättare till Thomas Johansson 

Andreas Johnsson Alingsås,            omval av Andreas Johnsson  

personlig ersättare till Ture Andersson 

 

Val av två revisorer och två suppleanter i Göteborgs Jagtsällskaps stiftelse på 1 år, 

 Viktor Bengtsson Göteborg   ordinarie   Omval av Viktor Bengtsson 

 Mattias Samuelsson  Lindome  ordinarie   Omval av Mattias Samuelsson   

 Bengt Kron Göteborg     Omval av Bengt Kron 

personlig ersättare för Viktor Bengtsson   

Lars Hüllert Hisingen Gbg     Omval av Lars Hüllert 

personlig ersättare för Mattias Samuelsson 

 

Val av 3 ombud och 3 suppleanter till Svenska Jägareförbundets årsstämma 2019 

 

Valberedningen föreslår att styrelsen ges i uppdrag att vid konstituerande möte inom sig utse 

ombud till Förbundets årsstämma och suppleanter för dessa. 
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Styrelsens förslag till kretsbidrag 

Styrelsen föreslår kretsbidraget oförändrat 20 kronor per medlem och aktivitetsstöd enligt 

tidigare regelverk. 

 

Ersättning till styrelse och revisorer 

Ordförande   30 % av ett prisbasbelopp per år  

Sekreterare   25 % av ett prisbasbelopp per år 

Samtliga ledamöter  3,000 kr per år vardera 

 

Vid inkomstbortfall  650 kr för halvdag  

Vid inkomstbortfall  1,300 kr för heldag 

Reseersättning enligt den skattefria normen  

 

Revisorer är berättigade till ersättning för inkomstbortfall, 650 kr för halvdag och 1, 300kr för 

heldag samt reseersättning enligt den skattefria normen 

 

 

 

Ersättning till valberedning 

Valberedningen har inget eget förslag utan ger styrelsen/stämman uppdraget att besluta 

härom. 

 

Skogaryd 2019-02-22 

Valberedningen Västra Götaland Väst 

 

 

Styrelsens förslag till ersättning för valberedning 

Ordförande 2000 kr samt övriga 1000 kr i kostnadsersättning.  

Reseersättning som för styrelsen. 
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2019 års valberedning – förslag efter nominering från kretsarna 

 

Ordförande:  Orvar Ottosson Omval 

 

Valregion 1  Valregion 2 

Dennis Gustavsson, Bengtsfors,  Omval Bertil Sagrelius Lerum, Omval 

Jan Olsson, Färgelanda, ett år kvar Lars Ivarsbo, Lilla Edet, ett år kvar 

 

Valregion 3  Valregion 4 

Hans Henriksson, Tanum, Omval Tarmo Honkavaara, Hisingen-Göteborg, Omval 

Leif Andersson, Lysekil, ett år kvar Bror Wennström, Stenungsund, ett år kvar  

 

   Kretsar 

Valregion 1  Norra Dal   Mellerud 

   Färgelanda   Vänersborg 

 

Valregion 2  Trollhättan-Lilla Edet  Ale    

   Vårgårda   Alingsås   

   Lerum-Partille    

 

Valregion 3  Strömstad   Tanum-Bullaren 

   Sotenäs   Munkedal-Lysekil-Kville 

Uddevallanejden             Bokenäset 

   Västra Orust   Östra Orust  

Ljungskile 

 

Valregion 4  Tjörn    Kungälv-Stenungsund 

   Hisingen/Göteborg,   Södra Skärgården 

  Härryda Östra   Landvetter 

  Askim Härads 
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Rekrytering av en valberedning 

 Det skall rekryteras en ordförande från valfri valregion, om ordförande får förhinder 

blir en av de två representanterna i den valregion som utsett ordförande 

ställföreträdare. 

 Till föreningsstämman 2019 är det valregion 3 som står på tur att samordna förslag 

 Det skall rekryteras 1 ledamot från respektive valregion för en mandattid av 2 år 

 Följande kretsar har uppdraget att samordna nomineringsarbetet inom sin region: 

Valregion 1: Vänersborg    Valregion 2: Vårgårda.  

            Valregion 3: Västra Orust     Valregion 4: Askim Härads 

 

 Om det uppstår en vakans i valberedningen så är det upp till styrelsen att fatta beslut 

om vakansen skall ersättas genom att utlysa extra stämma 

 

Valberedningens uppdrag är: 

 att lämna förslag på Ordförande för Länsföreningen 

 att lämna förslag på styrelseledamöter till Länsföreningen enligt arbetsinstruktion 

 att lämna förslag på två revisorer och två suppleanter till Länsföreningen 

 att lämna förslag på två revisorer och två suppleanter till Göteborgs Jagtsällskaps 

Stiftelse 

 att lämna förslag på ersättning till styrelse och revisorer 

 att lämna förslag på Ordförande för Årsstämman  

 att lämna förslag på vice Ordförande för Årsstämman 

 att ge styrelsen i uppdrag att vid konstituerande möte inom sig utse ombud till 

Svenska Jägareförbundets årsstämma och suppleanter för dessa 

 

Skogaryd 2019-02-22 

 

Orvar Ottosson, valberedningens ordförande 
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FÖRSLAG TILLVERKSAMHEFTSPLAN 2019 

 

Jakt & Viltförvaltning 

 

 Samordning av viltförvaltnings- och skötselområden. 

Mål: Att alla skötselområden och ÄFO följer SJF:s ”Handlingsplan älg” 

 Viltrapportering övrigt vilt 

 Mål: Att varje Jaktvårdskrets skall rapportera minst 30 % av sin registrerade 

jaktmarksareal i Viltdata 

 Rovdjursinventering/rapportering 

 Mål: Delta i och vid behov organisera länsomfattande inventering av stora rovdjur 

 Klövviltinventering t ex flyg- och spillningsinventering efter älg, kron och rådjur  

Mål: Påverka ÄSO att i större utsträckning inventera klövvilt för att på så sätt få 

bättre underlag i förvaltningsplaneringen 

 ”Intern” rovdjursinventering/rapportering 

Mål: Ha fortsatt kontroll på rovdjurens utveckling och arbeta för förvaltning (jakt och 

skyddsjakt) inom länsföreningens område. 

 Övrig klövviltsförvaltning 

Mål: att informera, utbilda i förvaltning samt rapportera om utvecklingen av 

vildsvins-, kron- och dovhjortstammarna. 

 Verka för att kronskötselområde registreras. 

Mål: Huvuddelen av arealen i vårt verksamhetsområde bör täckas av KSO 

 

Viltstammar i balans med fodertillgång. 

Mål: Balansera viltstammarna men också kraftigt verka för ökat foderutbud. 

 

Vi har en lokal och regional samverkan med jord och skogsbruk samt andra 

intressenter 

Mål : Vårt samarbete med organisationer som verkar inom jaktens område har 

bidragit till att utveckla och gynna jakten i vårt verksamhetsområde. 
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UTBILDNING 

 

De ungdomsansvariga fortsätter samarbetet med Studiefrämjandet för att ta fram utbildningar 

som efterfrågas av kretsar och medlemmar. De kommer under våren att ta fram en 

tvådagarskurs i styckning och tillvaratagande av vilt. De kommer på samma sätt som tidigare 

att besöka jägarskolorna. 

 

Skyttegruppen 

Målsättningen för skyttegruppen i VGV under 2019 är att fortsätta stimulera övnings- och 

tävlingsskytte för en ökad skjutskicklighet och -säkerhet. Gruppen planerar i samarbete med 

övriga skyttegrupper i länet att: genomföra utbildningar av skytteinstruktörer, verka för utbyte 

mellan skjutbanorna i regionen och bistå med hjälp avseende skytte till kretsar och skjutbanor 

inom VGV. Skyttegruppen planerar också att i samarbete med någon av skjutbanorna i VGV 

anordna LM i jaktskytte, samt anordna andra aktiviteter för att öka intresset för skytte. 

  

Hund 

Innevarande år kommer att börja med en sammandragning i Öster Malma angående 

utvecklingen av EFTERSÖKSASSISTANS. Det kommer sedan att rekryteras ekipage med 

stort intresse och vilja att ingå i gruppen. En kravbild som varje ingående ekipage har att följa 

är under upparbetande och snart klar. 

Inom Region syd anordnas ett antal utbildningar för instruktörer dock ingen inom VGV 

område. 

Det finns planer på att genomföra aktivitet tillsammans med någon hundklubb.    

 

NVR 

Vi kommer inom kort gå ut till kretsarna om arbetet med NVR vad som är bra, mindre bra 

eventuella problem osv. Det kommer att sammanställas och ligga till grund för det fortsatta 

arbetet. 

 

Viltdata 

Länsföreningen kommer att fortsätta följa avskjutningsstatistiken och kommer att ta tillfällen 

i akt vid möten och i medlemskommunikation att verka för att jägarna i länet rapporterar in 

avskjutning.  Möten med kretsansvariga kommer att anordnas för att lägga upp arbetet med 

att öka graden av rapportering av övrigt vilt. Vi behöver ha bra faktaunderlag när vi uttalar 

oss om jaktresultat och viltförekomst. 
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OPINIONSBILDNING & KOMMUNIKATION 

 

Vår förmåga att påverka och skapa förståelse hos allmänhet och beslutsfattare är ett av våra 

viktigaste och svåraste uppdrag. Vi skall klara av denna uppgift genom att samordna vårt 

opinions- och kommunikationsarbete på alla nivåer. Utbildningar som det finns behov av är 

medieträning, skrivkurs och webbutbildning. De två sistnämnda utbildningarna önskas vara 

distansutbildningar via nätet. 

För att behålla en hög acceptans är det viktigt att vi fortsätter på den inslagna vägen – 

samarbete med andra organisationer och myndigheter, utvecklar jaktetiken, sprider kunskap 

och viltkött, samt fortsätter att generera samhällsnytta. 

Genom ett proaktivt kommunikations- och opinionsarbete skall vi förmedla tydliga och väl 

förankrade budskap vilket förstärker bilden av Svenska Jägareförbundet som en attraktiv vilt- 

och naturvårdsorganisation. 

Vi fortsätter arbeta med att få till ett nätverk av lokala opinionsbildare med kontaktnät och 

ingångar till medier och politiker inom länet eftersom detta känns nödvändigt för att få till ett 

effektivt opinionsarbete. 

 

Webb 

 

Ambitionen är att strukturera om vår hemsida något under året. Bland annat skall det bli 

lättare att hitta kontaktuppgifter. 

Gammal information skall rensas bort. Generellt kommer inte information som finns på 

riksnivå att skrivas på vår hemsida, men om vi bedömer det som speciellt intressant kommer 

länkar att läggas in.  

Kretsar utan egen hemsida kommer att kontaktas för att försöka få alla kretsar att sköta sin 

egen hemsida. 

 

Medlem & Marknad  

 

Operativa mål Medlem 

 Vi har minst 11000 betalande medlemmar per december 2019. 

 Vi har träffat minst 50 % av jägarskoleleverna och redovisat värdet av ett medlemskap 

i Svenska Jägareförbundet. 

 Vi har genomfört minst en utbildningsträff med cirkelledare för jägarskolor i syfte att 

stödja dem i att värva nya medlemmar. 
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Operativa mål Marknad 

 Vi har använt och/eller lånat ut mässkonceptet minst 10 gånger. 

 Vi har deltagit på följande mässor. 

o Bok och Biblioteksmässan. 

o Jul på Hunneberg. 

o Bondens Dag. 

 Utöver ovanstående medverkar vi i mån av resurser på mässor som kan anses 

lämpliga, där kretsar inom Länsföreningen söker och beviljas stöd. 

 

 

Ungdom 

 

Då områdena Ungdom, Skogaryd och Ungdomsprojektet går in i varandra har vi valt att göra 

en gemensam verksamhetsplanering, men man kommer fortfarande att kunna granska de 

olika områdena. 

 

Ungdom och Skogaryd 

Vinterfodra på tre ställen. Mål: trivsel och hjälpa det vilda med mat under stränga vintrar. 

Ett ungdomsläger skall i vanlig ordning genomföras. Mål: att väcka intresse för jakt och 

natur. 

Fortsatta Aktivitetsdagar på Skogaryd för i första hand de unga, men givet är att vuxna 

också är välkomna. Tänkt verksamhet: utsättning av saltstenar, biotopförbättringar, skyttedag, 

genomgång av pass, m.m. Mål: skapa en aktiv viltvård på fastigheten. 

Jakter för ungdomar, jägarskolelever och nya jägare och även erbjuda ungdomarna 

Åteljakt på vildsvinsåtel. Mål: 10-12 jakttillfällen samt utbildning i praktisk jakt. 

Delta i förbundets möten och arbeta för att alla kretsar skall ha en ungdomsansvarig.  

Mål: Delge information och ta del av information. 

Samla ungdomsansvariga i kretsarna till en träff på Stjärnåsens skyttecenter.  

Mål att få igång förbundets nya ungdomssatsning Ung Jägare och få igång 

ungdomsverksamhet i fler kretsar. 

Vi planerar även att bygga en vak-koja till åteln samt bygga nya jakttorn och flytta en del 

gamla. Mål: Få säkrare pass. 

 

Skol och ungdomsprojektet 

Fortsätta att erbjuda besök i skolorna med fokus på de större städerna. Mål 3–5000 besök. 

Besöka jägarskolorna. Mål att nå 75 % av eleverna inom Västra Götaland Väst.  

Besök på gymnasium eller liknande. Mål: 3-5 besök om året.  

Dagläger på Skogaryd. Mål 7 st. skolklasser.  
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Övernattnings läger på Skogaryd. Mål: 5 st skolklasser.  

Vara stöd för kretsarna i deras ungdomsverksamhet. Mål öka verksamheten i kretsarna.  

Delta i större sammanhang typ mässor och dylikt i syftet att visa upp jägare och jakten, värva 

medlemmar. Mål: 6 st. tillfällen.  

Fortsätta samarbeta med skog och ungdom, fritidsfiskarna.  

Prova att erbjuda ungdomar aktiviteter genom annonsering på skolor tillsammans med 

kretsarna på orten.  

Vara behjälplig i övriga ungdomsfrågor.  

Fortsätta att utveckla jakterna på Skogaryd pass och systemet Wehunt. 

Mats Svantesson Jan Karlsson. 
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BUDGET 2019 
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MOTIONER 

Inga motioner har lämnats in från Kretsarna 

 

 

 

 

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDETS ÅRSSTÄMMOBESLUT RÖRANDE MOTIONER ANTAGNA AV 

JÄGAREFÖRBUNDET VÄSTRA GÖTALANDS ÅRSSTÄMMA 2018. 

 

Motion  avseende rätten att nyttja kobbar och skär där annan 

jakträttsinnehavare vid skyddsjakt på knubbsäl inom 8-fjordar området. 

Förbundsstämman avslår motionen med följande yttrande: Beslut om skyddsjakt efter säl 
fattas av Naturvårdsverket. I beslutet ska framgå villkoren för när, var och hur skyddsjakten 
får bedrivas. I de beslut om skyddsjakt efter säl som fattades 2015 angavs villkoren bland 
annat att ” jakten får ske på annans jaktområde”. Beslutet fattades med stöd av 24 d § 
jaktförordningen. Konsekvensen av detta blev en kraftigt ökad avskjutning. 
Naturvårdsverket ändrade åsikt i den här frågan och möjligheten att bedriva skyddsjakt på 
annans jaktområde togs bort i 2016 års skyddsjaktbeslut Detsamma har gällt för besluten 
2017 och 2018.  

Samtliga våra sälarter är nu tillräckligt talrika för att vara jaktbara. Förbundet arbetar hårt 
för att få till stånd licensjakt på säl och en begränsning av skyddsjakten till 
problemindivider. Samtidigt verkar förbundet för att jakten på statens mark och vatten 
längs kusten ska bli tillgänglig för alla svenska jägare till rimlig kostnad. Det finns gott hopp 
om framgång i dessa strävanden. 

Mot bakgrund av att förbundet arbetar för generell licensjakt på säl är det i 
förbundsstyrelsens ögon tveksamt att stödja ett förslag som utvidgar skyddsjakten och 
innebär en inskränkning av äganderätten. I ett framtida läge med licensjakt som 
kompletteras med skyddsjakt på problemindivider eller vid skadedrabbade redskap kan det 
dock i de enskilda skyddsjaktbesluten finnas utrymme för att utrymme för att utnyttja 24d§ 
jaktförordningen. 
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Förbundsstämmans beslut angående motion rörande inrättande av en 

central arbetsgrupp för klövviltsinventering initierad av styrelsen för 

Jägareförbundet  Västra Götaland Väst.  

Förbundsstämman ansåg motionen besvarad genom följande yttrande. 

Sedan den nya adaptiva älgförvaltningen infördes har förbundet arbetat målmedvetet med 
att stötta ÄSOn och ÄFOn. Sedan starten genomför varje region minst en utbildning av 
ÄFG årligen, ofta i samarbete med markägarnas organisationer och LST. Verktyget 
”Älgfrode” har tagits fram, samt uppdaterats fyra gånger, för att underlätta älgförvaltarnas 
planarbete samt skapa samförstånd med markägarna och LST om användandet av ett 
enhetligt system. Under våren lanseras också ”Ektörne”, motsvarande system för 
kronhjortsförvaltningen.  

Sedan tre år tillbaka finns också en nationell arbetsgrupp, bestående av fyra representanter 
från förbundet och fyra från markägarna som årligen följer upp samtliga ÄFO och om till ex. 
markägarnas utslagsröst använts. Samma grupp jobbar också kontinuerligt med att 
utveckla nya, och förfina befintliga, kvalitetssäkrade inventeringsmetoder. Som ett resultat 
av detta arbete testas under hösten ett nytt redskap i Västerbotten som utifrån Älgobs och 
avskjutning räknar fram en sannolik täthet av älgstammen. Detta verktyg samt ” Älgfrode” 
och ”Ektörne” är framtagna i samarbete med Svensk Naturförvaltning AB och SLU. 

Under våren anordnas också tre regionala konferenser, i samverkan med markägarna, för 
att befästa det s.k. ”Handslaget” samt utbilda och utveckla arbetet inom ÄSO och ÄFO 
samt vår fältpersonal. Det stöd som motionären efterlyser med att tolka och analysera data 
är något som främst våra jaktvårdskonsulenter ska kunna vara behjälpliga med. Det är en 
mycket viktig och tydligt utpekad del i vårt Jakt och viltvårdsuppdrag (JVU). Konsulenterna 
fortbildas ständigt för att bli bättre i datahantering och analys. 

Förbundets Viltövervakning(VÖV) har varit en bärande del i JVU sedan 1938. Efter 
införandet av nya Viltdata.se samt teknisk utveckling, till ex. tillåtande av åtelkameror, har 
förbundet under våren inlett två parallella processer för att utveckla VÖV. En arbetsgrupp 
utreder hur befintliga system kan utvecklas och en arbetsgrupp utreder nya tänkbara 
redskap och metoder för viltövervakning. 

 


