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Verksamhetsberättelse 2015. 

Styrelse. 

Styrelsen har 2015 bestått av ordförande samt 10 ordinarie ledamöter och 10 suppleanter. Bilaga 1 

Funktionärer. 

Följande funktionärer har fungerat i JFD under 2015. Revisor suppleant i JFD har varit Ingrid Flygare. 

Valberedningssuppleant i JFD har varit Åke Berglund. 

Valberedning i kretsen har 2015 varit Bernt Hult och Anders Flodström 

Revisorer i kretsen har 2015 varit Ulf Sjöström och Bo Lund 

GÄSO sekreterare har varit Ulf Swensson. Revisorer Anders Flodström och Leif Öster. 

SDÄSO ordf. Jonas Gustafsson, kassör Jörgen Larsson och Håkan Lundin sekreterare 

Möten. 

Följande möten i kretsen, 3 styrelsemöten, 1 AU möte och årsstämma 

Följande möten i JFD har FJVK deltagit i 3 Ordförande möten, 1 valberedningsmöte, 1 möte Rovdjur. 

Följande möte med Folkare JVK har hållits, 1möte ang. samarbete vid rovdjursrapportering. 

Medlemmar. 

2015 hade FJVK under 200 medlemmar, men inför 2016 har över 200 rapporterats, vilket gör att 

kretsen har 3 delegater till länsstämman 2016. 

Endast dessa 4 jaktlag är medlemmar i kretsen.  

Folkärna Norra JK, Stigvägens VVO, Östanfors VVO och By Folkärna Södra VVO. 

Dessa är därmed de enda jaktlag och dess jaktledare som kan åtnjuta SJF jaktlagsförsäkring. 

Ekonomi. 

Budgeten för 2015. 

Ingående balans 20.082 kr. Intäkter på 8.628 kr och Utgifter 7.400 kr Utgående balans 21.310 kr. 

Balansräkning 2015. 

Ingående balans 20.082 kr. Intäkter 9.066 kr och Utgifter 4.294 kr Utgående balans 24.854 kr 

Bilaga 8 
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Utbildning. 

Som utbildningsansvarig 2015 var Ingrid Flygare. Kurs i kötthantering samt temakväll om jaktetik 

(Hans Johansson JFD)och samarrangemang med LRF rörande vildsvin (Claes Lindström JFD)har 

anordnats under 2015. Jägarskolan tillsammans med Studiefrämjandet har haft 7 deltagare. 

Viltprovning. 

Som viltprovare i Gävle Dala ÄSO har Ingrid Flygare fungerat under 2015. Viltprovning är viktig 

funktion vid ex fallvilt och tveksamma skador på fällt vilt. 

Ungdom. 

Som ungdomsansvarig har varit 2015 Ronny Ekholm. Kretsen har deltagit i Jaktens Dag i By skola. 

Hund. 

FJVK har inte heller under 2015 haft någon hundansvarig. Kretsen har inte själv haft någon aktivitet 

utan har rekommenderat kurser i SF regi och SJF e-utbildning. Som länsansvarig har tillsatts Bengt 

Lundell 070 3239275 hundbengt@hotmail.com 

JAQT. står för Jagande Aktiva Qvinnor i Tiden. 

Kontaktperson i kretsen är Ingrid Flygare. Alla kvinnliga medlemmar ingår automatisk i JAQT. 

Kretsen har inte själv anordnat någon aktivitet utan har rekommenderat kurser och aktiviteter i JFD 

regi. 

Viltrapportering. VÖV står för viltövervakning gällande rapportering av viltarter utanför licensjakt 

vid jaktårets slut. 

Som VÖV ansvarig har Åke Berglund fungerat 2015. Kretsen har en framstående rapporteringsgrad. 

Resultat 2014. Bilaga 2 

Älg. 

Älgskötselansvarig under 2015 har varit Åke Berglund. Jaktlagen rapporterar i Viltdata.se, ansvarig 

för sedan ihop statistik för alla jaktlagen i kretsen till en gemensam rapport att kunna jämföra 

kretsavskjutningen över år.  Bilaga 3 

Vildsvin. 

Vildsvinsansvarig har varit 2015 Jerker Anderses som också har liknande uppgift i LRF. 

Avskjutningen ökar och vildsvinsviltolyckorna minskar. Avskjutningen redovisas först vid avslutat 

jakt år medan vildsvinsolyckorna summeras per kalender år.  Bilaga 4 

Rovdjur. 

Rovdjursansvarig 2015 har varit Åke Berglund. Ett samarbete har skapats mellan Folkärna, Folkare, 

Hedemora kretsar för rapportering. Ett samarbete med vargvarning via SMS har skapats med Hofors 

Hundförare, Stjärnsund, Stjärnsund 2, GÄSO Jaktledare samt Rovdjursinventerare i FJVK, Bjurfors 
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U-län, Sala norra U-län. Inget känt revir berör FJVK område, dock passerade under året, några 

vandringsvargar både norr och söder om Dalälven.  

 

Viltolyckor. 

Viltolycksansvarig i kretsen 2015 har varit Åke Berglund. 14 jägare från FJVK har deltagit som 

Kontaktpersoner eller Eftersöksjägare under året, i Avesta kommun där det under 2015 varit följande 

antal anmälda olyckor, med Vildsvin 4. Bilaga 4  Rådjur 132, Älg 11 och.  Bilaga 5 

Hemsida. 

Som webbmaster har under 2015 varit Åke Berglund. Hemsidan består av 201 sidor, 84 inlägg och 37 

kommentarer. Hemsidan har 2015 besökts 32291 gånger, och 49466 sidor har då besetts. Störst antal 

besök en månad var i oktober med 3849 besök. Flest besök på en dag var den 13 maj med 559 besök. 

De sidor som besökts mest var informationssidor samt utskrift av inskjutningstavlor. Endast 17 % av 

besökarna hade besökt hemsidan tidigare, vilket visar att en stor del av medlemmarna inte konsekvent 

följer upp nyheter, kurser, evenemang mm i kretsen. 

Remisser. 

Strategi viltförvaltning. Bilaga 6 

Vapenpolicy. Bilaga 7. 

Skytte. 

Skyttensvarig har varit Sven Gustafsson med Gunnar Persson som biträdande. 

Kretsmästerskap Älgbaneskytte 2015. Medaljer utdelas på stämman.  

1:a. Jimmy Magnusson BFSVVO.      2:a. Oskar Backlund SVVO.      3:a. Hanna Andersson SVVO.

  

 

Fors den 17 januari 2016 Åke Berglund 

 

 

 

 

 

 

 



Jägareförbundet Folkärna Jaktvårdskrets 

 

30 januari 2016 FJVK  

 

 

Bilaga 1.  Styrelse 2015 

Ordförande. Leif Öster   Suppleanter 

Kassör. Jan Lennartsson   Anders Flodström 

V ordförande. Roger Gustafsson  Per Gunnarsson 

Sekreterare. Åke Berglund   Sven Gustafsson 

Ledamot. Göte Andersson   Jerker Anderses  

Ledamot. Per Danilsgård   Alf Larsson 

Ledamot. Anders Yngvesson  Johan Mathsson 

Ledamot. Per Erik Svennar   Ulf Berglund 

Ledamot. Håkan Lundin   Sven Engdahl 

Ledamot. Mattias Öberg    Jonny Holmberg 

Ledamot. Mikael Sundin   Jörgen Larsson 
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Bilaga 2. Småvilt 
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Bilaga 3.   Älgavskjutning FJVK 1995-2015 
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Bilaga 4 

Sammanställning viltolyckor Vildsvin Avesta kommun 2015 

Vildsvin 

Antal olyckor 4  st. 

Uppklarandeprocent 75 % 

Andel olycksplatser ej påträffat 0 % 

Andel avlivat 0 % 

Andel eftersök 25 % 

Andel dött på olycksplatsen 75 % 

Andel bedöms oskadat 0 % 

Andel bedöms skadat ej påträffat 0 % 

Andel ej påträffat 25 % 

Andel markeringsremsa 25 % 

Andel övrig markering 75 % 

Andel släppt löshund 0 % 

Andel polisbeslut eftersök 25 % 

Andel polisbeslut platsbesök 50 % 

Andel kontaktpersonsbeslut eftersök 0 % 

 

Avskjutning FJVK 2015. ?   2014. 54 st. 2013. 37 st. 2012. 15 st. 
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Bilaga 5 

Sammanställning viltolyckor Avesta kommun 2015 

Älg 

Antal olyckor 17  st. 

Uppklarandeprocent 82 % 

Andel olycksplatser ej påträffat 12 % 

Andel avlivat 18 % 

Andel eftersök 35 % 

Andel dött på olycksplatsen 41 % 

Andel bedöms oskadat 24 % 

Andel bedöms skadat ej påträffat 6 % 

Andel ej påträffat 0 % 

Andel markeringsremsa 12 % 

Andel övrig markering 59 % 

Andel släppt löshund 67 % 

Andel polisbeslut eftersök 47 % 

Andel polisbeslut platsbesök 35 % 

Andel kontaktpersonsbeslut eftersök 6 % 
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Sammanställning vilolyckor Avesta kommun Rådjur 

Rådjur 

Antal olyckor 132  st. 

Uppklarandeprocent 88 % 

Andel olycksplatser ej påträffat 5 % 

Andel avlivat 16 % 

Andel eftersök 33 % 

Andel dött på olycksplatsen 48 % 

Andel bedöms oskadat 15 % 

Andel bedöms skadat ej påträffat 3 % 

Andel ej påträffat 5 % 

Andel markeringsremsa 20 % 

Andel övrig markering 63 % 

Andel släppt löshund 11 % 

Andel polisbeslut eftersök 40 % 

Andel polisbeslut platsbesök 52 % 

Andel kontaktpersonsbeslut eftersök 2 % 

 

 

 

 

 



Jägareförbundet Folkärna Jaktvårdskrets 

 

30 januari 2016 FJVK  

Bilaga 6. JFD förslag till remissvar (blå text) som FJVK ansluter sig till. 

1. Naturvårdsverket föreslår nio olika mål, med flera delmål, i strategin. Departementet har 

särskilt frågat om våra åsikter om dessa mål så vi bör ha en åsikt om samtliga i vårt 

remissvar. Vad tycker ni om respektive mål och delmål? 

En mycket komplex frågeställning som grundligt måste konsekvensutredas. 

Främja brukande av vilt som resurs 

I grunden positivt men viktigt att jakten är överordnad upplevelseturism 

Förebygg skador och andra problem som viltet orsakar 

I flera delar positivt men viktigt att jakten och begränsande populationstätheter avseende 

stora rovdjur är den rådande förebyggande åtgärden. 

Skapa en tydlig och förutsägbar viltförvaltning 

Inte nödvändigt med en ny jaktlagstiftning, justeringar är tillräckligt. En fara också att den 

regionala förvaltningen hämmas och den i allt för hög grad styrs av nationell vägledning. 

Bygg viltförvaltningen på kvalitetssäkrad kunskap 

I grunden positivt Jägareförbundet och det ideella engagemanget får inte äventyras 

Samarbeta aktivt med andra länder 

Viktigt att samarbetet andas brukande och inte ensidigt bevarande/ökande 

 

2. Naturvårdsverket föreslår i strategin en översyn av Jaktlagstiftningen. Främst på grund av 

att den bör anpassas till annan lagstiftning, såsom EU-rätt och sekretesslagstiftning. Man 

vill alltså göra samma sak som den nyligen nedlagda Jaktlagsutredningen hade i uppdrag 

att genomföra. Som ett första steg föreslås en översyn av Jaktförordningen. Vad tycker ni 

om detta? 

Finns inget behov av ny lagstiftning. Justera istället nödvändiga delar 

 

3. Naturvårdsverket föreslår att beslut om jakttider flyttas från Regeringen till 

Naturvårdsverket och i vissa fall Länsstyrelserna. Detta för att göra jakttiderna mer 

regionalt och lokalt anpassade. Vad tycker ni om denna föreslagna förändring? 

Nej, nödvändig regional anpassning sker redan idag.  

 

4. Naturvårdsverket föreslår vidare att frågor om vilt i hägn (och i fångenskap) samt 

typgodkännande av fångstredskap ska överföras till Statens Jordbruksverk. Vad tycker ni 

om detta? 

Bör i likhet med andra viltrelaterade frågor överföras till ny myndighet (vilt) 
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5. Naturvårdsverket föreslår också fyra förändringar i sitt myndighetsuppdrag: 

 

- Ett främjandeuppdrag 

- Ökat ansvar för uppföljning och övervakning av viltpopulationer 

- Särskilt ansvar för att ta fram nationella förvaltningsplaner för klövvilt, rovdjur 

och stora fåglar 

- Befogenhet av besluta om jakttider med möjlighet att delegera beslut till 

Länsstyrelser 

                Vad anser ni om respektive föreslagen förändring? 

Främjandeuppdrag är positivt men frågan är om Nv klarar detta 

Problematiskt om uppföljning och övervakning går från ideella till myndighet. Engagemang 

tappas. 

Finns ingen anledning att ha detaljerade nationella förvaltningsplaner. Måste vara på 

extremt övergripande plan, får inte utarma den regionala beslutanderätten. 

Jakttidsbeslut bör ligga kvar i Jaktförordning 

 

6. Naturvårdsverket föreslår att Viltförvaltningsdelegationernas roll, mandat och 

sammansättning utvärderas. Vad anser ni om behovet av en sådan utvärdering? 

Finns en tydlig inriktning i nuvarande Riksdagsbeslut, deras roll och beslutanderätt skall 

förtydligas och stärkas 

 

7. I strategin föreslås licensjakt på säl, förenklad jakt på allmänt vatten samt möjlighet till 

jakt i svensk ekonomisk zon. Ser ni några nackdelar med dessa förslag? 

Nej 

 

8. Naturvårdsverket föreslår en översyn av viltförvaltningens finansiering, inklusive 

Viltvårdsfonden. Man argumenterar för att viltförvaltningen är en nationell angelägenhet 

och således bör skattefinansieras men man vill också se över avgiftsfinansiering. En 

översyn av viltförvaltningens finansiering skulle tveklöst innebära också en översyn av 

vårt Allmänna uppdrag. Ser ni några alternativ till en dylik översyn? 

Skattefinansiering är självklar men myndigheter skall absolut inte i någon del finansieras 

med avgiftsmedel. 

 

9. I strategin föreslås ökade anslag till skadeförebyggande åtgärder från rovdjur, klövvilt och 

stora fåglar. Är detta något ni anser vara positivt eller ska vi framhärda i att skador 

förebyggs mest effektivt genom jakt och skyddsjakt? 

Den viktigaste åtgärden är jakt. Vi bör också påbörja arbetet med att fasa ut begreppet 

skyddsjakt. Det är en åtgärd i syfte att avliva skadegörande individer. Skyddsjakt förknippas 
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för mycket med jägare och jakt. 

 

10. I bilaga 1 till remissen finns en handlingsplan för ökad samordning av vägledning samt 

styrning av Länsstyrelserna. Ser ni något som särskilt ska betonas i vårt svar vad gäller 

denna del, främst utifrån hur Viltförvaltningsdelegationerna fungerar idag? 

Faran med för omfattande vägledning är att den regionala beslutsrätten avlövas. Istället bör 

Viltförvaltningsdelegationernas roll stärkas. Detta bör förtydligas  

 

Övriga synpunkter  

Vi ser en stor fara i dessa förslag som innebär att vi går från ideella krafter till 

myndighetsstyrning. 

För hård styrning genom vägledning bakbinder regional handlingsfrihet 

Finns risk att jakten får stå tillbaka till förmån för ”viltskådning” 

Allt för stort fokus på förebyggande årgärder får inte negativt drabba jakten. Jakten är ett 

viktigt och fundamentalt inslag i det förebyggande. 

Myndighetsfinansiering får absolut inte ske via VV-fonden. 

 

De positiva delarna är: främjandeuppdraget om det sköts rätt, flerartsförvaltning, jakt i 

skyddade områden, skattefinansiering. 

 

Naturvårdsverkets förslag andas kraftigt försök att gå från bevarande till brukande. Frågan 

är om de lyckas. 

I förslaget på sidan 5 under rubriken Balansera mellan bruka och bevara uppenbaras 

problemet på ett tydligt sätt. De två första meningarna är bra men sista meningen avslöjar 

det mesta. Meningen är fullständigt onödig det handlar inte om antingen eller, begreppet 

bruka är att bruka långsiktigt. Begreppet bevara  behöver inte nämnas 
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Bilaga 7. FJVK har beslutat ansluta till denna policy. 

Vapenpolicy  
 
I Svenska Jägareförbundets (SJF) arbete ingår att verka för att jakt utövas effektivt och med 

iakttagande av höga etiska normer för att säkerställa samhällets acceptans. Det är viktigt att jägarna 

och framförallt våra medlemmar får tillgång till de vapen och tillbehör som är motiverade. Detta 

förutsätter en vapenlagstiftning med en rimlig balans mellan kontroll och frihet under ansvar.  

Svenska Jägareförbundet ska därför verka för:  

-Att jakt bedrivs med för jakt ändamålsenliga vapen.  

-Att Polismyndigheten och Naturvårdsverket tar ansvar för frågan om lämpliga och godkända 

jaktvapen, efter samråd med jägarorganisationer och vapenhandeln. 

-Att endast medlem i SJF eller till SJF ansluten förening kan begära yttrande hos SJF om behov av 

vapen. SJF yttrar sig därutöver i ärenden rörande lämpliga vapen för SJF:s målskytte och när 

särskilda skäl föreligger, exempelvis vid handikapp. I övrigt yttrar sig inte SJF i enskilda ärenden.  

-Att vapenlagstiftningen moderniseras och uppdateras i syfte att åstadkomma en tydlig och 

ändamålsenlig reglering. 

 

Denna policy har antagits av förbundsstyrelsen den XX februari 2016 och ersätter riktlinjerna från 

den 11 april 2012. Svenska Jägareförbundet bör revidera denna policy regelbundet. 

 

 

Svenska Jägareförbundet har dessutom följande mål avseende vapenfrågor: 

 

-att vapengarberoben ska omfatta sex vapen utan behovsmotivering. För ytterligare vapen ska 

tillstånd beviljas om tillräckliga skäl finns, 

-att lösa pipor får innehas utan behovsmotivering alternativt att en garderob för lösa pipor m.m. 

införs inom vilken motivering inte krävs,  

-att instickspipor även för klass 1 ska kunna erhållas för jakt utan särskilda skäl, 

-att ljuddämpare inte ska kräva innehavstillstånd, 

-att reglerna för förvaring av vapen på annat ställe än på mantalsskrivningsadressen, t.ex. i 

samband med transport och förvaring hos annan liberaliseras och förenklas, 

-att EU-vapenpasset erkänns fullt ut av Svenska myndigheter, samt att 

-att handläggningstiderna för tillståndsärenden rörande vapen förkortas och rutinerna förenklas 

så att medlemmar och andra jägare får skälig service. 

 
Ovan angivna mål ska revideras årligen av förbundsstyrelsen genom verksamhets-och funktionsplan. 
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Bilaga 8  Balansräkning och Revisionsberättelse. 
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Förslag till FJVK Budget för 2016 

 


