
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR JÄGAREFÖRBUNDET 

ÄLVKARLEBY-VÄSTLANDS JAKTVÅRDSKRETS 2020 

 

Styrelsen för Jägareförbundet Älvkarleby-Västlands jaktvårdskrets får härmed avge, 

verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020. 
 

Sittande ordförande Christina Lundkvist avtackade f d Ordförande Mikael Larsson. 

Som ny ordförande valdes Robert Sanderfors. 

Styrelseledamöter och övriga funktionärer för 2020 framgår av bilaga 1.  

Styrelsen utsåg Robert Sanderfors och Göran Sanderfors att representera kretsen vid länsförbundets  

årsstämma. 

Länsförbundets årsstämma ställdes in pga Corona pandemin, men utfördes via en Webb enkät. 

 

Styrelsen har haft 3 protokollförda möten, som i huvudsak har ägnats åt planering och uppföljning av 

verksamheten. Kom gärna med förslag till aktiviteter. 
 

Medlemsantalet uppgår till 215 medlemmar, vilket är en ökning med 3 medlemmar från föregående år. 
 

Verksamheten som kretsen har är i stort sett skyttet vid kretsens tre skjutbanor.  

Vi hoppas på ett ökande antal besökare då detta är en verksamhet som kräver många ideella timmar 

att hålla igång.    
 

Skjutbana Älvkarleby öppet 21ggr 707 st serier 

Skjutbana Karlholm   öppet  21ggr 754 st serier 

Trapbanan Älvkarleby öppet 16ggr  302 st serier 

För mer utförlig redovisning hänvisas till de bilagda rapporterna. Bilaga 2-4.  

Ett varmt tack till alla dem som ställer upp som funktionärer och gör de här viktiga verksamheterna  

möjliga.  

Tävlingsverksamhet inom skyttet blev lågt pga rådande corona pandemi. KM i trap har genomförts. 

KM i jaktstig och Norma cup hageljaktstig flyttades först från den 17 maj till 15 augusti månad  

men fick ändå till slut ställas in. 

Inget KM i älgskytte genomfördes.    

Mikael Larsson har även i år varit engagerad som studieledare i jägarskolan, som drivs tillsammans med 

Studiefrämjandet. Tolv nya jägare har utbildats under det gångna året. 

Ta väl hand om dem om ni skulle stöta på dem. 

Kustrådet i Älvkarleby-Västlands JVK har haft ännu ett bra arbetsår. 

Se bilaga 5.  



Belöningsmedaljer tilldelas Oskar Wahlsten (Brons) Karlholms älgbana  

Martin Sahlberg (Brons) styrelseledamot och webbansvarig i kretsen, Älvkarlebys älgbana. 

Kent Johansson tilldelas Guldmedalj.  

Kent Johansson har arbetat ideellt för jakten i hela sitt liv.  

Med ett långvarigt engagemang i kretsens Valberedning som ordförande, har han även ingått i 

styrelsen för Norra Rodens älgskötselområde 

sedan den nya älgförvaltningsorganisationen kom på plats 2012.  

Kent har tidigare även engagerat sig i jaktligt ungdomsskytte samt jobbar som funktionär  

på Karlholmsälgbana. 
 

Älgjakten 2020/2021 har gått bra. En ökad avskjutning i år på många håll.  

Borde ge resultatet att stammen minskar, som målet var!  
 

Vad gäller rapporteringen i Viltdata har vi gjort en riktig djup dykning. 

Från 40% rapporteringsgrad 2019 till 27,5% 2020, vilket innebär att vi gått från mittenplacering i 

länet till allra sist av 20 jaktvårdskretsar. Men vi kan bli ännu bättre. 

Glöm inte utse rapporteringsansvarig i varje jaktlag.  

Det finns beskrivning på jägareförbundets hemsida hur man går tillväga i systemet.  

Eftersöksorganisationen flyter på bra.. 

Det rapporterades in 3043 st viltolyckor i Uppsala län under 2020 så ta det lugnt i trafiken. 
 

Den ekonomiska ställningen för kretsen framgår av bifogad balansräkning. Bilaga 7.    

   

Sandby  4 februari 2021 
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