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Åsgarns Bygdegård den 15 februari 



1.   Dagordning 

2.   Val funktionärer på mötet 

a. Godkänna styrelsens förslag som Ordförande (Anders Flodström) 

b. Två justeringsmän att jämte ordförande justera dagens protokoll 

c. Godkänna styrelsens anmälan om sekreterare för mötet ( Åke Berglund) 

3. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst.( FJVK hemsida, Sv Jakt, Annonsbladet) 

4. Fastställa dagordningen.( Av praktiska skäl läggs punkt 9b in och § förklaras justerad) 

5. Godkänna styrelsens verksamhetsrapport. (Verksamhetsberättelse finns på sida 5, 8-18 

6. Godkänna revisorerna berättelse.( finns på sida 6) 

7. Godkänna Balansräkning och  Budget för 2018 (finns på sida 6) 

8. Fråga och beslut om styrelsens ansvarsfrihet för 2017. 

9. Val av kretsens och styrelsens ordförande för 2018 

b.   Beslut att  för andra året godkänna ändring av stadgarna till 9 st ledamöter inkl.  
Ordförande. Samt 3 st ersättare i styrelsen.. (finns på sida 4) 

10. Val av 4 ledamöter och 3 ersättare i styrelsen.(A Flodström, Å Berglund, J Lennartsson 
, I Flygare valda till 2019) på 2 år.  

11. Val av två revisorer och två ersättare. 

12. Val av tre ombud och tre ersättare till JFD stämma 2018. 

13. Val av valberedning.( S Eriksson vald till 2019) 

14. Styrelsens förslag. 

a. Svar till JFD (Ingen fråga) 

b. Inkomna motioner( Se Punkt 9b) 

c. Övriga ärenden ( Se punkt 4 

15. Bestämma hur kallelse till stämma 2019 skall ske. 

16. Övriga frågor som årsmötet beslutat ta upp till behandling under punkt 4. 

17. Mötet avslutas 

 

Vid tidpunkt som mötet beslutar görs ett avbrott för förtäring och samråd med VFG.
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 Motion  

Till Folkärna Jaktvårdskrets stämma 2017.  

Vid stämman 2016, så beslöts att styrelsen skulle se över antalet ledamöter  

och vilken funktion som var och en skall ha. Undertecknad har sedan av styrelsen 

fått i uppdrag att ge ett förslag till stämman 2017 och som skall godkännas av 

Länsförbundet. Det nya förslaget kommer sedan att gälla från och med 2018 års 

stämma.  

Det är ett förslag som har en mera modern form än det nuvarande och som gör  

att alla har en uppgift som är med i styrelsen.  

Härmed föreslås ATT stämman beslutar följande:  

Styrelsen skall bestå av 9 ledamöter och 3 ersättare, samt 1 adjungerande ledamot 

från LRF.  

Fördelning av uppgifter kan se ut som följande, men kan också ändras om styrelsen 

anser att så erfordras.  

Ordförande + media + info.  

V-ordf. vildsvin.  

Kassör + hund + eftersök.  

Sekreterare + Webb.  

Medlem + utbildning + viltprov.  

Ungdoms ansvarig.  

Viltolyckor + rovdjur.  

Styrelsen för GÄSO.  

Styrelsen för SDÄSO.  

Adjungerad.  

3 ersättare.  

Varje ansvarig får till sig värva 2 medarbetare om behov finns.  

Fors 2016-11-22, enligt uppdrag.  

Anders Flodström.  
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Verksamhetsberättelse för 2017. 

Medlemmar. 

Kretsen hade under 2017 över 200 medlemmar, men hade endast 5 Jaktlag som medlemmar, och endast dessa har därmed 

försäkrat jaktlaget och dess funktionärer som jaktledare. 

Styrelse. 

Ordförande Leif Öster, Sekreterare Åke Berglund, Kassör Jan Lennartsson, v Ordförande Roger Gustafsson, Ledamöter 

Anders Flodström, Göte Andersson. Håkan Lundin, Michael Sundin. Ingrid Flygare.  Suppleanter Jerker Anderses, 

Ronny Ekholm, Sören Eriksson. Adjungerad Ledamot av LRF Folkärna Jerker Anderses ersättare Börje Achrén. 

 Ekonomi.  

Resultaträkning och Budget 2018. Bilaga 1 

Skytte. 

Ingen från kretsen deltog i 2017 års Kretsmästerskap och priset, en älgjakt, frös inne. 

Ungdom.  

Kretsen har deltagit i en uppskattad friluftsdag på Lund skola 

Viltprovning. 

Övrig dödlighet på Älg redovisas i Vildata.se på respektive jaktlag, vid oklara marker, på närmaste jaktlag, så gäller även 

vid viltolyckor. Cesium-137 prov har tagits på ett Vildsvin i kretsen, låga Cesiumhalter. En älg har testats om CWD 

(Chronic Wasting Disease) Ej påvisad. 

Rovdjur. 

Ett revirmarkerande par (beteckning på alla par som är könsmogna vargar) har vistats i området mellan Dalälven- Rv68 – 

Barken- Norn, Paret är väl kända och har ej fött några valpar, räknas därför som sterila djur, som dock hävdar revir. Den 

vandrande hane som haft centrum i Hummelbo i Hedemora, sköts under älgjakten enl. § 28 vid angrepp på jakthund i 

Vika. Spillningsinventering har skett för både Varg och Björn, räkning pågår. 

Älgförvaltning FJVK.  Bilaga 2 

Samråd med G-D FVO, avhölls på stämman 2017 från  G-D FVG deltog Jan Henriksson.   

Småvilt. 

Kretsredovisning för småvilt sker nu efter stämman för hela jaktår. Bilaga 3 

Utbildning.  

Jägarskolan löpande för utbildning och jägarexamen, samt en filmkväll med Vargjakts film. 

Hund 

Den 28 november var de hundansvariga i Dalarnas kretsar inbjudna till en träff i Leksand. 

Hundansvariga från 13 kretsar mötte upp och det fanns många ämnen att behandla, bland annat 

Jägareförbundets jakthundsorganisation, målbild 2020, etikfrågor och hur utbildningen ska läggas upp för att stödja NVR-

organisationen. Avsikten är att ge kretsarna en tydligare roll när det gäller jakthundsfrågor. Utbildningen delas upp i flera 

steg, där kretsen exempelvis kan bjuda in någon 

instruktör som informerar ett par timmar i olika ämnen, exempelvis mentalitet, lydnad, spår första hjälpen för hundar, 4 

lätta steg (Jägareförbundets lydnadsutbildning), eftersök och fysisk träning. Upplägget ger kretsen möjlighet att bjuda in 

medlemmar till en eller flera träffar där dagordningen styrs av kretsmedlemmarnas behov. Kretsen ordnar med det 

praktiska och tar ansvar för ekonomin. Nu är det upp till kretsarna att återkomma med önskemål om ämnen som känns 

viktiga och som kompletterar de som redan finns. Deltagarna uppmanades också att se samarbete över kretsgränserna 

som en möjlighet i uppdraget med att skapa ett mervärde för Jägareförbundets medlemmar. 

Viltolyckor Avesta. 

Markant minskning av rådjursolyckor i Avesta.  Bilaga 4 

Möten. 

FJVK Stämma 1. Styrelsen FJVK 3,  AU FJVK 2,  JFD konferens 3, JFD Rovdjur 2, JFD Hund 1.JFD Valberedning 3. 

Avesta Kommun NVR 2. 
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Bilaga 1 
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Bilaga 2 
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Bilaga 3 

Folkärna ca  20.000 ha. 

Avskjutning 165 st 

Viltolyckor 100 st 

Rovdjur    50 st 

Summa.  315 st 
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Avskjutning Vildsvin 2015-16. 

Gävleborg X 19 

Dalarna W 696 

Uppland C 6541 

Östergötland E 8756 
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Antal olyckor md Rådjur 2017 119  st. 

Uppklarandeprocent 76 % 

Andel olycksplatser ej påträffat 4 % 

Andel avlivat 9 % 

Andel eftersök 32 % 

Andel dött på olycksplatsen 47 % 

Andel bedöms oskadat 14 % 

Andel bedöms skadat ej påträffat 8 % 

Andel ej påträffat 12 % 

Andel markeringsremsa 20 % 

Andel övrig markering 64 % 

Andel släppt löshund 18 % 

Andel polisbeslut eftersök 39 % 

Andel polisbeslut platsbesök 54 % 

Andel kontaktpersonsbeslut eftersök 
3 %  

 

Viltolyckor med Rådjur 2017.           (Olyckor 2016 -159 st) 
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Bilaga 4 



Viltolyckor Älg 2017.   (2016  9 st) 

Antal olyckor med Älg 2017 12 st 

Uppklarandeprocent 92 % 

Andel olycksplatser ej påträffad 0 % 

Andel avlivat 17 % 

Andel Eftersök 67 % 

Andel dött på olycksplatsen 17 % 

Andel bedöms oskadat 50 % 

Andel bedöms skadat ej påträffat 0 % 

Andel ej påträffat 8 % 

Andel markeringsremsa 17 % 

Andel övrig markering 67 % 

Andel släppt löshund 38 % 

Andel polisbeslut eftersök 58 % 

Andel polisbeslut platsbesök 33 % 
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Antal olyckor med Vildsvin 2017 7 st 

Uppklarandeprocent 71 % 

Andel olycksplatser ej påträffad 0 % 

Andel avlivat 71 % 

Andel Eftersök 29 % 

Andel dött på olycksplatsen 14 % 

Andel bedöms oskadat 29 % 

Andel bedöms skadat ej påträffat 0 % 

Andel ej påträffat 43 % 

Andel markeringsremsa 43 % 

Andel övrig markering 0 % 

Andel släppt löshund 43 % 

Andel polisbeslut eftersök 43 % 

Andel polisbeslut platsbesök 29 % 

Viltolyckor Vildsvin 2017.    Olyckor 2016  5 st) 
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Dessa markringar är DNA från 

Gåsmyrs vargparets hane. född i 

Sandsjön 2-reviret. G67 – 11 från 1 okt 

2017 – 7 januari 2018. Källa : Rovbase. 

Detta är DNA prov på Tiken i Gåsmyrsparet 

född i Tansen reviret G 124- 13, från 1 oktober 

2017 till den 7 januari 2018.. Källa: Rovbase 
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Pilen visar på samma plats i kartorna 



Länsstyrelsen medger med stöd av 21 § jaktförordningen undantag från 

förbudet i 31 § första stycket jaktlagen (1987:259) att jakt inte får ske 

från motordrivna fortskaffningsmedel. 

    

Detta undantag innebär att sökande längs med väg eller skoterled får 

ske för så kallad ringning för att fastställa djurets ungefärliga 

vistelseplats. Den som söker efter spår från motorfordon får inte skjuta, 

förfölja eller genskjuta lodjur från fordonet. Sökning efter lodjurspår får 

utföras utan att registrera sig i jaktregistret. 

 

Sökning efter lodjurspår med hjälp av motordrivet fordon får ske på 

befintligt vägnät och på befintliga skoterleder som återfinns på 

Lantmäteriets karta i skala 1:50 000, eller på Lantmäteriets karta i skala 

1:100 000 i områden där kartor i skala 1:50 000 inte finns. I 

naturreservat och nationalpark ska dock gällande regelverk följas. 

 

Spårning med hjälp av motordrivet fordon får utföras från och med 

beslutad jaktstart till och med jaktens slut i syfte att fastställa djurens 

ungefärliga vistelseplats. 

 

Då lodjursrevir ur ett jaktligt perspektiv är stora anser Länsstyrelsen att 

det är nödvändigt att medge undantag från jaktlagens förbud mot att 

använda motorfordon i samband med jakt för att möjliggöra att på 

befintligt vägnät och skoterleder söka efter lodjurspår. 

Länsstyrelsen i W-län har beslutat tillåta jakt på 6 Lodjur. 

Jakten får endast ske där inventering skett, d.v.s i  södra  

rovdjursdistriktet. Har också meddelat undantag från § 31/1 i JL. 
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Stort engagemang bland hundansvariga i Dalarna 
Den 28 november var de hundansvariga i Dalarnas kretsar inbjudna 
till en träff i Leksand. 
Hundansvariga från 13 kretsar mötte upp och det fanns 
många ämnen att behandla, bland annat Jägareförbundets 
jakthundsorganisation, målbild 2020, etikfrågor och hur 
utbildningen ska läggas upp för att stödja NVR-organisationen.  
 
Avsikten är att ge kretsarna en tydligare roll när det gäller 
jakthundsfrågor.   
Utbildningen delas upp i flera steg, där kretsen exempelvis kan bjuda 
in någon instruktör som informerar ett par timmar i olika 
ämnen, exempelvis mentalitet, lydnad, spår första hjälpen för 
hundar, 4 lätta steg ( Jägareförbundets lydnadsutbildning), 
eftersök och fysisk träning.  
 
Upplägget ger kretsen möjlighet att bjuda in medlemmar till en eller 
flera träffar där dagordningen styrs av kretsmedlemmarnas behov.  
 
Kretsen ordnar med det praktiska och tar ansvar för ekonomin.  
 
Nu är det upp till kretsarna att återkomma med önskemål om ämnen 
som känns viktiga och som kompletterar de som redan finns.  
 
Deltagarna uppmanades också att se samarbete över kretsgränserna 
som en möjlighet i uppdraget med att skapa ett mervärde för 
Jägareförbundets medlemmar. 
                                                                     Ulf Danielsson, hundansvarig 


