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LÄNSFÖRBUNDSSTÄMMA 

LÖRDAGEN 30 MAJ 2020  

FÖRMÖTE TISDAGEN 26 MAJ 

TEAMS, ONLINE 

Till: Mötesordförande, Föredragande, Ombud, Styrelseledamöter,                 

Styrelsesuppleanter för kännedom, Revisorer och inbjudna gäster 
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 Kallelse 

Kallelse till Jägareförbundet Dalarnas Länsförbundsstämma        
Tisdagen den 26 Maj samt Lördagen den 30 Maj 2020. 

Plats: Teams, Online 

Tider: 

26 Maj 

 

30 Maj 

 

18:00 

 

09.00 

10.00 

 

 

Debatt angående Motioner, budget samt 
verksamhetsberättelse 

Registrering av utsedda ombud 

Anförande av Henry Sténson följt av 

Stämmoförhandlingar 

Välkomna! 

Jägareförbundet Dalarna  

/Styrelsen 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Till Dig som är ombud, 

Du har fått förtroendet att representera Din jaktvårdskrets vid årets Länsförbundsstämma.  

Lojaliteten mot dem som valt Dig till ombud kräver att du ställer upp.   

Får du av någon anledning förhinder, tag kontakt med någon suppleant i god tid, så att din krets 

blir företrädd med tillräckligt antal ombud. 

STÄMMOHANDLINGAR SKALL TAS MED TILL STÄMMAN. 

Sida INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
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 Information 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Med anledning av Covid-19 

Årets länsstämma kommer inte bli som vanligt, den pågående pandemin ställer höga krav på 
oss som medmänniskor och vi alla måste göra uppoffringar. 

Pandemin har gjort att Svenska Jägareförbundet har fått ställa in och skjuta upp utbildningar, 
fysiska möten, tävlingar och årsmöten. Men det har även gjort att vi har behövt anpassa oss 
och hitta nya lösningar. Ett av alla anpassningar vi har behövt göra är utformningen av               
länsårsstämman som skulle ha genomförts i Rättvik den 04 april. Styrelsen i Jägareförbundet 
Dalarna har beslutat att årsstämman ska genomföras men i år via något som heter Teams, en 
tjänst för samtal via nätet. För att underlätta för oss alla, ser vi positivt att ni samlas per krets 
alternativt delar av en krets vid samma dator. Men kom ihåg, om ni är i riskgruppen eller har 
symptom ska ni stanna hemma och delta på mötet därifrån om hälsan så tillåter. Annars får ni 
kontakta en suppleant och skicka denne i ert ställe. 

 

Användningen av detta system har visat sig fungera, men att det ställer krav på upplägg och 
alla deltagare. För att det inte ska bli så mycket diskussioner när de formella besluten tas,     
utöver eventuell votering, kommer vi ha ett förmöte den 26 maj klockan 18:00 där vi har        
diskussioner om motioner, propositioner, budget och verksamhetsberättelse samt går igenom 
hur förfarandet kommer gå till den 30 Maj. Efter förmötet har ni möjlighet att skicka in yttranden 
som senast ska vara inne den 27/5 klockan 23:59, detta för att vi ska kunna skicka ut de yrkan-
den som inkommit. Yttranden skickas till: filip.anostam@jagareforbundet.se 

 

Den 30 Maj börjar inskrivningen 09:00, det för att vi i tid ska kunna stötta er om tekniken strular 
och ha allt i ordning till stämman börjar. När ni loggar in på mötet uppger ni erat namn och krets 
och ni får erat ombudsnummer.  

Klockan 09:50 stänger inskrivningen. Men kom ihåg, logga in i god tid så ni slipper kö de sista 
minutrana! 

 

Kraven som ställs på er som ombud är att vi måste vara strikta vad avser användandet av ljud, 
mikrofonerna får under inga omständigheter vara påslagna om man inte har ordet. I Teams 
finns en mikrofonsymbol, om man trycker på den så stänger man av/på mikrofonen, när ni inte 
har ordet ska den ha ett streck över sig. En likadan symbol finns om man ringer in via telefo-
nen. Ni får inte heller ha kameran påslagen då det segar ner systemet. Regler för hur man be-
gär ordet och votering går vi igenom innan årsmötet startar. 

 

Att ansluta sig till Teams kan man göra via datorn eller telefonen. En länk kommer på mejlen 
tillsammans med dessa stämmohandlingar, följ instruktionerna! Om ni har problem, ring Studie-
främjandet Jan Ekebjär, 070-2374311. Om du ansluter via telefon ringer du in på telefonnum-
ret: +46 8 505 218 03, ange Konferens-ID: 274 225 776#  

 

Om du får denna inbjudan på lösblad så har vi inte fått din mejladress, antingen kan du kon-
takta Filip Ånöstam på Jägareförbundet för att få länken. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

tel:+46%208%20505%20218%2003,,274225776# 
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1. Länsförbundsstämmans öppnande 

2. Anförande av Svenska Jägareförbundets Henry Sténson 

3. Fastställande av röstlängd 

4. Stämmofunktionärer: 

a) Val av mötesordförande 

b) Val av 2 personer att jämte ordföranden justera protokollet 

c) Anmälan om av styrelsen utsedd sekreterare och protokollförare 

5. Fråga om stämman är stadgeenligt utlyst 

6. Utdelning av Jägareförbundet Dalarnas förtjänsttecken och hedersutmärkelser 

7. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse 

8. Revisorernas berättelse 

9. Beslut om resultaträkning samt fastställande av balansräkning 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

11. Beslut om ersättningar till styrelsen 

12. Val av 3 ledamöter för en tid av två år samt 2 suppleanter för en tid av två år 

13. Val av en av ledamöterna i styrelsen till länsförbundets och tillika styrelsens ordförande 

14. Val av 2 revisorer och 2 suppleanter 

15. Val av skattmästare 

16. Val av ombud till Svenska Jägareförbundets årsstämma 

17. Val av valberedning samt val av sammankallande 

18. Styrelsens förslag beträffande: 

a) Inkomna motioner 

b) Styrelsens propositioner 

19. Överläggningar om verksamhetsplan och budget 

20. Styrelsens eventuella meddelanden 

21. Beslut om hur nästa länsförbundsstämma skall utlysas 

22. Länsförbundsstämmans avslutning 

 Föredragningslista 

VID JÄGAREFÖRBUNDET DALARNAS LÄNSFÖRBUNDSSTÄMMA I 
RÄTTVIK LÖRDAGEN DEN 30 Maj 2020 
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Nomineringslista 

Valberedningens förslag till val av ny styrelse samt suppleant till dessa vid länsförbundsstämman i 
Rättvik den 30 Maj. Val av ordförande i styrelsen och tillika i länsjaktvårdsföreningen. Vidare val av 
ordförande vid stämman, revisorer och revisorsuppleanter samt ombud till                            
Svenska Jägareförbundets årsstämma. 

VAL AV ORDFÖRANDE VID LÄNSFÖRBUNDSSTÄMMAN I 
RÄTTVIK DEN 30 Maj 2020: 

Förslag:  Johanna Stridh, Rättvik  

 Sekreterare vid stämman Utses av styrelsen 

 Protokollförare vid stämman Utses av styrelsen 

N:a valkretsen Ledamot: 

Ledamot: 

I tur att avgå: 

Pierre Hedlund 

Johan Frost 

Johan Frost 

Särna 

Mora 

Mora 

2021 

2020 

Förslag: Omval Ledamot Johan Frost Mora  

V:a Valkretsen Ledamot: 

I tur att avgå: 

Mats Larsson 

Mats Larsson 

Malung 

Malung 

2020 

Förslag: Omval Ledamot: Mats Larsson Malung  

Mitt Valkrets Ledamot: 

Ledamot: 

Suppleant: 

Suppleant: 

I tur att avgå: 

Thomas Björklund 

Anette Eklund 

Jonas Björ 

Gustaf Halvarsson 

Jonas Björ 

Bjursås 

Bjursås 

Rättvik 

Leksand 

Rättvik 

Vakant 

2021 

2020 

2021 

Förslag: Omval suppleant: 

Fyllnadsval: 

Jonas Björ Rättvik  

2021 

S:a valkrets Ledamot: 

Ledamot: 

Suppleant: 

I tur att avgå 

I tur att avgå 

Ulf Berg 

Per Torsell 

Anders Norman 

Per Torsell 

Anders Norman 

By 

Långshyttan 

Borlänge 

Långshyttan 

Borlänge 

2021 

2020 

2020 

Förslag: Omval ledamot 

Nyval suppleant: 

Per Torsell 

Henric Lindh 

Långshyttan 

Borlänge 
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VAL AV ORDFÖRANDE FÖR STYRELSEN I                           
JÄGAREFÖRBUNDET DALARNA: 

Förslag: Ulf Berg By 1 år Omval 

      

Skattmästare Förslag: Omval Olle Nilsson Rättvik 1 år 

Revisorer Ordinarie Förslag: Omval 

Omval 

Matts Zetterström 

Jan Ordeus 

Falun 

Sundborn 

1 år 

1 år 

Revisorer Suppleanter Förslag: Omval 

Omval 

Ingrid Flygare 

Michael Jakobs 

Avesta 

Rättvik 

1 år 

1 år 

VAL AV OMBUD TILL SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDETS   
ÅRSSTÄMMA PÅ ÖSTER-MALMA 13-14 AUGUSTI: 

Förslag Ordinarie: 1/Utses av Styrelsen 

2/Utses av styrelsen 

Förslag Suppleanter: 1/Utses av Styrelsen 

2/Utses av styrelsen 

Ordförande 

Sekreterare 

Sammanträde mer än 4 timmar inklusive restid  

Sammanträde mindre än 4 timmar inklusive restid 

Reseersättning till styrelse och övriga funktionärer statlig norm  

12 000 kr 

6 000 kr 

1 600 kr 

900 kr 

(f.n 18,50 Kr/mil) 

FÖRSLAG TILL ARVODEN, ERSÄTTNINGAR FÖR              
STYRELSEN 

VALBEREDNING — NUVARANDE SAMMANSÄTTNING 

VALDISTRIKT ORDINARIE SUPPLEANT 

NORRA VALKRETS: Jonas Jonson, venjan 

Jan-Erik Falk, Mora 

Mats Smids, Orsa 

Göran Viktorsson, Älvdalen 

VÄSTRA VALKRETS: Roger Berg, Nås 

Bo Olsson, Malung 

Nils-Erik  Edlund, Dala-Järna 

Calle Sjökvist, Lima 

MITT VALKRETS: Anders Gravsjö, Rättvik 

Anders Wiklund, Falun 

Daniel Bäckström, Vikarbyn 

Kjell Daniels, Leksand 

SÖDRA VALKRETS: Tony Karlborg, Smedjebacken 

Sören Eriksson, By 

Kjell Ola Bergström, Smedjebacken 

Berit Eriksson, Borlänge 

SAMMANKALLANDE: Anders Gravsjö  
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Balansräkning 



 8 

Resultaträkning 
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Revisionsberättelse 
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Verksamhets och förvaltningsberättelse 
för Jägareförbundet Dalarna  
verksamhetsåret 2019 

Ulf Berg, By (ordförande) 2021 Ordinarie ledamöter 

Thomas Björklund , Bjursås 2021  

Pierre Hedlund, Särna 2021  

Anette Eklund, Bjursås 2021  

Johan Frost, Mora  2020  

Mats Larsson, Malungsfors 2020  

Per Torsell, Hedemora 2020  

Gustaf Halvarsson, Leksand 2021 Suppleanter 

Anders Norman, Borlänge 2020  

Jonas Björ, Rättvik 2020  

Olle Nilsson, Falun  2020 Skattmästare (adjungerad) 

Revisorer har under året varit   

Matts Zetterström, Bjursås  2020 Ordinarie 

Jan Ordeus, Falun  2020  

Ingrid Flygare, Avesta 2020 Suppleanter 

Michael Jakobs, Mora 2020  

Styrelsen 

Styrelsen har under året haft åtta protokollförda sammanträden. 

Styrelsens ledamöter har under året varit. 

Jägareförbundet Dalarna har genom styrelsen varit representerat vid konferenser och samman-
träden med myndigheter och företag som har anknytning till vår verksamhet. Förbundet har haft 
överläggningar bl.a. med företrädare för markägare i älgfrågor och med såväl skogsbolag, LRF 
och fäbodbrukare i rovdjursfrågor. Med Polisen har förbundet haft samarbete i frågor kring efter-
sök av trafikskadat vilt.  

 

Två kretsordföranderåd har genomförts, i maj samt november i Leksand med representanter från 
länets jaktvårdskretsar. 
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Arbetet inom Dalarna 

En viktig fråga för styrelsen har varit arbetet med att få fler ungdomar och kvinnor att bli jägare. 
Ungdomslägret blev en framgång och arrangerades tillsammans med kollegorna i Gävleborg.  

Vi beslutade även att nyttja den arrenderade marken för att stimulera fler unga och kvinnor att 
starta ett jägarliv. Förberedelsetiden var kort, men ett antal jakter kunde trots detta anordnas. Det 
blev en lyckad start där en av ungdomarna sköt en fin tjur, 15 taggar, och Britta Lundhs älghund 
gjorde ett gott arbete. Planen är att jakten på markerna på olika sätt ska utvecklas. 

När det gäller älgjakten har styrelsen tagit kampen för att rädda älgen. Många aktörer har uttryckt 
att det ska skjutas betydligt fler älgar och Skogsstyrelsen har varit en av pådrivarna. Det är Jäga-
reförbundets bestämda uppfattning att besluten om förvaltningen av älg ska ske på lokal nivå. 
Där ska jägare och markägare komma fram till lämpliga avskjutningsnivåer efter analyser av äl-
gobs, spillningsinventeringar, fodertillgång, älgbetesinventeringar (äbin) och den lokala kunskap-
en om stammen. 

Det finns tyvärr fortfarande anledning att lyfta rovdjursfrågan. Under våren besökte vi länsbänken 
i riksdagen tillsammans med Jägareförbundet Gävleborg. Närvarande var representanter för Mo-
deraterna samt Sverigedemokraterna. Övriga partier kunde tyvärr inte närvara. Syftet var att dis-
kutera aktuella viltförvaltningsfrågor och främst rovdjursfrågan. Vi har deltagit vid ett seminarium i 
riksdagen där Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson var tydlig med budskapet att varg-
stammen ska halveras. 170 vargar som en första målbild börjar få fäste och flera partier i riksda-
gen har nu slagit fast att riksdagens beslut om 170 – 270 vargar bör ändras till 170 vargar. Fort-
satt hårt arbete kommer dock att krävas. 

När det gäller en eventuell vargjakt 2021 finns det nog inte mycket som tyder på att det kommer 
bli verklighet. Vi ska hysa minst åtta föryngringar inom Dalarna. Just nu verkar det finnas färre 
och om det då blir jakt kommer den att ske utanför Dalarnas geografiska område. Det betyder att 
Dalarna ensamt ska husera nära en tredjedel av vargstammen, vilket inte kan ha varit meningen 
med riksdagens beslut 2013. Kommer riksdagen besluta om 170 vargar i gynnsam bevarande-
status så kan beslut om vargjakt bli ett annat. Något annat än hårt arbete i frågan finns inte.  

Vi kan dock glädja oss att det beslutades om jakt på lodjur 2020. Jakten började den första mars 
och vid klockan 9:00 den andra mars hade alla 15 tilldelade lodjuren skjutits. 

Länsförbundsstämman 2019 

Länsförbundsstämman avhölls i Orrskogens Folkets park i Malung lördagen den 30 mars 2019. 
Cirka 100 personer, valda ombud, styrelseledamöter samt särskilt inbjudna var närvarande. In-
ledningsvis hälsade ordföranden, Ulf Berg välkommen och ordföranden för Malungskretsen, Jan 
Anders Thorud hälsade välkommen till Malung och informerade om kretsens verksamhet. 

Särskilt inbjuden var Jägareförbundets generalsekreterare Bo Sköld, som presenterade ledning-
ens verksamheter och planer.  

 

Följande motioner behandlades av länsförbundsstämman. 

Motion 1: Mailadresser till jaktvårdskretsar, antagen av Hedemora-Säters Jaktvårdskrets. 

Styrelsen föreslog att stämman tillstyrker motionen i så motto att förbundet tilldelar varje jakt-
vårdskrets en e-postadress vardera. 

Stämman beslutade att tillstyrka motionen enligt styrelsens förslag. 

 

Motion 2: Motion gällande trafikeftersök, antagen av Folkare Jaktvårdskrets. 

Styrelsen föreslog att stämman tillstyrker motionen i så motto att Svenska Jägareförbundet arbe-
tar för att det ska bli möjligt att använda sig av medhjälpare godkända av polismyndigheten. 

Stämman beslutade att tillstyrka motionen enligt styrelsens förslag. 
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Utmärkelser 
Vid länsförbundsstämman utdelades följande utmärkelser. 

Jägareförbundets förtjänsttecken i silver utdelades till: 

 

Björn Sinders, Orsa som är en man med ett brinnande engagemang. I många år var han krets-
ordförande i Orsa men för några år sedan gick han åt sidan och släppte in samt stöttat en yngre 
förmåga som ordförande. Han tar väl hand om ungdomarna, han besöker jägarskolor, ordnar 
med arrangemang på skjutbanor samt finns alltid behjälplig när man behöver det. Under lång tid 
har han även varit engagerad och drivande för att avskaffa jaktliga restriktioner vid bildande av 
naturreservat. Han lade ner ett oerhört stort arbete inför bildandet av Koppångens naturreservat 
där fågeljakten var starkt hotad. Beslutet blev fortsatt jakt samtidigt som kretsen, i samarbete 
med länsstyrelsen, ansvarar för årlig skogsfågelinventering. Björn vet minst sagt hur man levere-
rar medlemsnytta. 

 

Åke Berglund, Folkare som har visat ett stort engagemang i förbundsfrågor och ofta kommer 
med bra inspel i hur vi ska driva Jägareförbundet framåt. Han har genom sitt stora engagemang 
för rovdjursfrågor bidragit till ökad kunskap om rovdjursläget i Dalarna. Han koordinerar spårrap-
porteringen i hela södra Dalarna samt för en mycket god dialog med länsstyrelsen och dess na-
turbevakare. Åkes kunskaper och praktiska erfarenheter har bidragit till en, för användarna av 
Skandobs, stor förbättring då Åke kontinuerligt lagt fram olika förbättringsåtgärder. Något som 
har tagits emot väldigt positivt av Skandobs ägare. Han arbetar även mycket för att småviltsav-
skjutningen ska rapporteras in och det återspeglar sig i kretsens rapporteringsgrad som år efter 
år visar höga resultat. Åke är och förblir en 

stor tillgång till Jägareförbundet, han bidrar verkligen till en bättre jakt och viltförvaltning i länet. 

 

Jonny Persson, Särna som under många år varit aktiv i såväl arbetet i Jägareförbundet Dalar-
nas styrelse som i Särna-Idre Jaktvårdskrets. Jägareförbundet Dalarnas ordförande Ulf Berg fö-
redrog motiveringen muntligt. 

 

Stipendium 

Årets stipendium från Wallenbergska fonden tilldelades Anders Wiklund, Falun. Falun är en av 
de kommuner som är mest viltolycksdrabbade i landet. I många år har Anders Wiklund 

kämpat för att på flera sätt förebygga olyckorna, inte i sällan i motvind. Men den enorma 

kämparandan hos honom gav han aldrig upp. Bit för bit har Anders fått tillgång till jakten hos flera 
privata markägare runt Falu stad. Efter att i många år ha arbetat mot kommunens döva öron lyck-
ades han bevisa att tätortsnära jakt behövs för att minska viltolyckorna. Nu har kommunen utfor-
mat en viltvårdsplan och upplåtit jakten och viltvården till Anders och föreningen Falu viltförvalt-
ning. Tillsammans med studiefrämjandet utformade han även en utbildning i tätortsnära jakt vilket 
Falu kommun har som krav att man måste gå för att få jaga på dess marker. Utöver jakten har 
Anders fått kommunen att bekosta avledande utfodring för att få bort rådjuren från vägarna. Kon-
ceptet har hjälpt, under förra året minskade antalet rådjursolyckor i närheten av centrum med 
nästan 40 stycken jämfört med tidigare år. Det som skjuts får markägarna tillbaka samt Riastu-
gan, vilket är en trygg plats för de som har det allra svårast i samhället. Flera kommuner har fått 
upp ögonen för detta koncept och det sprider sig. Anders enorma vilja och kämparanda visar på 
att jägarna och jakten bidrar med en enorm samhällsnytta, fler som honom behövs. 
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Personal 

Alpo Syväjärvi          Regionchef, Öster Malma 

Hans Johansson  Jaktvårdskonsulent, Falun    

Filip Ånöstam  Jaktvårdskonsulent, Falun 

Erik Matsson  Jaktvårdskonsulent, Falun 

Heléne Sterner   Administratör, Falun 

Helena Tysk  Projektanställd (50 % t o m augusti), Falun 

 

Ansvarsområden inom länet 
 

Jakt & Vilt 
 

Viltförvaltningsdelegationen 
I Viltförvaltningsdelegationen har Mats Larsson från styrelsen representerat jakt och 

viltvårdsintresset. Delegationen har haft 4 fysiska möten, ett telefonmöte samt en utbildningsdag. 

 
Viltförvaltningsdelegationen har föreslagit miniminivåer för Björn, Varg, Järv samt Lo. Jägarintres-
sets förslag har biträtts av en majoritet i delegationen, trots detta har Länsstyrelsen gått fram med 
egna förslag till Samverkansrådet för Mellersta rovdjursområdet som i sin tur ”beslutat” om en to-
tal nivå för mellersta området. Den nivån har varit den som Naturvårdsverket gått ut med. 

 
Det har även i delegationen påbörjats ett arbete med att ta fram en förvaltningsplan för älg, Kron 
och vildsvin i länet. 

 
Jaktskytte 

Länsmästerskapet i Jaktskyttekombination avgjordes i Vansbro med Mats Larsson från 
Malung som segrare. I lagtävlingen segrade Järna Jaktvårdskrets. 
 
SM i jaktskyttekombination avgjordes i Krokom med sju deltagare från Dalarna. 
Markus Pollack, Järna blev trea totalt. 
 
Vid veteran SM jaktskyttekombination i Östersund kom Mats Larsson från Malung på tredje 
plats. 
 
Vid Nordiska Mästerskapen som avgjordes i Svegeråsen, Grästorp segrade i veteranklassen 
Mats Larsson från Malung totalt samt i älg-grenen. 
 
Markus Pollack segrade i såväl sporting som älg och kom dessutom tvåa i totalen bland juniorer. 
Kretsmästerskap i älgskytte avgjordes på hemmaortens banor under augusti med ett hundratal 
deltagare. Finalen avseende 2018 års kretsmästerskap avgjordes i Leksand med Calle Sjökvist 
Lima som segrare. 
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Älgjakten 
Till länsstyrelsen har den 1 februari 2020 anmälts en avskjutning på 3 908 vuxna och 3 077 kal-
var. Totalt 6 985 djur. Andelen tjurar var 51 % och andelen kalvar 44 %. Totala antalet skjutna 
älgar har minskat något jämfört med förra året. Länets registrerade älgjaktsareal omfattar knappt 
2,9 miljoner hektar. Länet har 69 registrerade älgskötselområden. Dessa älgskötselområden har 
en areal motsvarande drygt 90% av länets registrerade älgjaktsareal. Spillningsinventering har 
genomförts inom elva områden under våren. Många av dessa områden har genomfört invente-
ringarna flera år i rad och har nu en serie resultat som ger en bra hjälp för arbetet med 
älgskötseln. Älgobsen tillsammans med spillningsinventeringen fortsätter att visa en nedåtgående 
trend. 

Rovdjur 
 
Björnspillningsinventeringen 
Resultatet av 2018 års björnspillningsinventering skapade många frågetecken. Vi inom Jägareför-
bundet Dalarna hade svårt att sätta oss in i hur Länsstyrelsen med hjälp av spillningsinventering-
en räknat fram Dalarnas björnstam.  För att få en förklaring kallade vi ansvariga handläggare från 
Länsstyrelsen till ett möte för att få en förklaring hur man räknat fram underlaget. Tyvärr resulte-
rade mötet i att vi hade lika många frågetecken efter mötet som innan. Vi var mycket tydliga med 
att det är viktigt att vi känner förtroende för det resultat spillningsinventeringen visar eftersom jä-
garna gör ett stort jobb med inventeringen. Förtroende är viktigt för att kunna motivera till att vi 
ska fortsätta göra detta jobb i framtiden. Resultatet av mötet är att förtroendet minskar och efter 
jaktsäsongen 2019 visar björnobsen på en fortfarande stigande kurva, tvärt emot viltförvaltnings-
delegationens mål. 

Björnjakten 
Tilldelningen för 2019 års björnjakt var 48 björnar fördelat inom fyra områden, det beslutades 
även om en honkvot på totalt 4 individer i de sydligaste områdena. 48 björnar sköts under jakten. 

Varg 
Antalet familjegrupper som säkrades i länet var 3,5, antalet revirmarkerande par var 3. Ingen li-
censjakt genomfördes på grund av detta. Vargspillningsinventeringen startade under hösten för 
att undersöka ifall man ska gå från metoden med inventeringar av familjegrupper till att ske med 
hjälp av DNA, liknande björnspillningsinventeringen. 

Lodjur 
Ingen lodjursjakt genomfördes då 2017/2018 års inventering visade att vi låg på miniminivån. In-
venteringen 2018/2019 visade att vi låg klart över miniminivån, 14 föryngringar.  

Beslut om lodjursjakt i Dalarna 2020 
Före julen 2019 fick vi ta del av Länsstyrelsens beslut angående 2020 års lojakt. Beslutet blev 15 
lodjur med total honkvot på sju stycken över 14 kg.  Beslutet om avskjutning bygger, som tidigare 
på att jägarna gör en stor insats för att inventera och rapportera. Vi har även här frågetecken för 
hur man beräknat Dalarnas lodjursstam. 

Jägareförbundet Dalarna skrev en överklagan eftersom Länsstyrelsen bevisligen använt fel om-
räkningsfaktor i Dalarna och Gävleborg. Man har använt 5,48 istället för 6,24 som står angivet i 
den nationella förvaltningsplanen. Det skulle innebära att vi har 11 lodjur mindre. Även i förvalt-
ningsplanen för Dalarna har man använt 5,48 vilket innebär att miniminivån behöver korrigeras. 
Vid överklagan till Förvaltningsrätten så lämnade Länsstyrelsen Dalarna ett utlåtande. Förvalt-
ningsrättens dom innebar att vi inte fick något gehör för vår överklagan. 

Vi konstaterar att vi står väldigt långt ifrån Länsstyrelsen Dalarna i hur man bör hantera rovdjurs-
frågor. Det som förstörs mest är förtroendefrågan som är så viktig i Jägareförbundets arbete med 
inventerings- och rovdjursfrågor. 



 21 

Viltövervakning 
Återrapporteringen av fällt vilt fortsätter att öka, cirka hälften av alla kretsar når målet med 37% i 
täckningsgrad. Många jaktenheter rapporterar i Jaktrapport och dessa rapporter är dock svåra att 
fånga upp men särskilda insatser har gjorts under året. En pågående process arbetar för att hitta 
ändamålsenliga automatiska överföringsrutiner för att lösa detta problem. 
Vildsvinsavskjutningen låg oförändrad jämfört med föregående säsong, det beror med stor san-
nolikhet på de två tuffa vintrar som varit de senaste åren i Dalarna och under jaktåret 2018-2019 
beräknades att 895 vildsvin fälldes i länet. 
Rådjursavskjutningen har minskat, säsongen 2018/2019 beräknas c:a 3 500 rådjur ha skjutits i 
länet. 
Kronviltsavskjutningen är fortfarande relativt låg med ca 50 skjutna individer 2018/2019, dock 
börjar fler områden vilja bilda kronskötselområden. 
Det var ett väldigt gott skogsfågelår säsongen 2018/2019, rapporter från innevarande säsong 
tyder dock på att avskjutningen har minskat under säsongen 2019/2020. 
 

Remisser 
Jägareförbundet Dalarna har aktivt svarat på olika former av remisser, mest betydande är det 
som berör översynen av jakttider. Här gick vi under våren med en förfrågan till kretsarna att 
komma in med synpunkter, främst vad gäller älg och vårjakt på råbock. Här var de svaren vi fick 
av kretsarna negativt inställda till ett fast startdatum för älgjakten samt att man ville ha vårbock-
sjakt på rådjur. 
 
Jägareförbundet Dalarna har även svarat på remisser kring naturreservat där flertalet förslag från 
Länsstyrelsen innebär inskränkningar i jaktutövningen, såsom förbud mot korttidsjakt, utfodring 
och fällfångst. 
 

Hundverksamhet 
Under 2019 har det genomförts följande aktiviteter i länet, kopplade till hund verksamheten: 
• Valpkurs 2 st 21 deltagare,  
• Lydnadskurs 7 st 63 deltagare 
• Spårkurser 2 st, 22 deltagare 
• Eftersökskurs 3 st, 35 deltagare 
• Träningsgrupper 4 st grupper, 6 träffar, 30 deltagare 
• Inspirationsträffar 2 st, 11 deltagare 
• Kretsmästerskap och länsmästerskap i eftersök 
 
Vi har även deltagit på region Mitts träff med andra hundansvariga på länsnivå, för utbyte av er-
farenheter från respektive län. 
 
Korta kurser/informationer hos kretsarna, 1-2 kvällar i något ämne tex spår, lydnad eller eftersök, 
allt för att skapa intresse för Jägareförbundet ordinarie kurser. Där en instruktör besöker en 
krets, där det finns en hund träningsgrupp, för att utmana både hund och förare i nya övningar. 
En väldigt enkel och billig form av träning/kurs för kretsens medlemmar.  
Den här formen av inspirationsträffar kommer att utvecklas ytterligare under kommande år. 
 
Även i år genomfördes ett länsmästerskap i eftersök, i skogarna runt Rättvik där sju anmälda eki-
page samlades. Där Lars Ericsson, Karin Lundin, Ulf Danielsson, Peter Jansson och Calle Ek-
ström skapade förutsättningarna för mästerskapet. 
 
Nytt för i år var att varje ekipage fick en gps-pejl med sig på uppdraget, där vi funktionärer kunde 
följa den tävlande hur spåret följdes, hastighet, markeringar mm. Riktigt spännande att följa 
samtliga deltagare live.  
 
Segrade gjorde Peter Hedberg från Gagnef jvk med hunden Bolt, som då fick representera Da-
larna i regionfinalen. I regionfinalen kom Peter på en väldigt fin 2:a plats. 
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Målsättningen för 2020 har nu nästan uppnåtts. Det finns nu 18 utsedda jakthundsansvariga. Vi 
saknar fortfarande några hundansvariga i fem jaktvårdskretsar.Vi har fungerande träningsgrup-
per och kursmöjligheter finns för jakthundsägare. Dags att formulera nya mål för år 2025 och vi 
välkomnar förslag. 
 
På Jägareförbundet Dalarnas hemsida och andra kanaler, har jakthundverksamheten under året 
fått ut information om kommande och planerad kursverksamhet inom länet. 
 
Så i dagsläget finns det mer än 19 lydnadsinstruktörer var av fyra eftersökinstruktörer, utbildade 
inom Svenska Jägareförbundet, vilket borgar för att jakthundsägare har många möjligheter att 
går kurs, både i lydnad och i eftersök här i Dalarna.  
 
Att vi dessutom har minst åtta som vill påbörja en utbildning till jakthundsinstruktör inom Jägare-
förbundet Dalarna är riktigt roligt.  
 
Det är en stor verksamhet och en viktig sådan, för all jakt i vårt län men även när det gäller rekry-
tering av nya medlemmar. 
 

Länsansvarig för jakthundverksamheten 2019 har varit Ulf Danielsson.  
 

Vilt och trafik 

Problemen vi märker av i länet är fortsatt nonchalans mot bestämmelser som tex registrering av 

hundar trots flertalet påminnelser. Tyvärr har flera ekipage försvunnit ur organisationen då dessa 

antingen inte har godkänt GDPR eller registrerat sina hundar med Jordbruksverkets ID-nummer. 

Patrik Norman från polisen åker på informationsmöten kommunvis och länsansvarig jägare samt 

biträdande jägare försöker följa med på så många som hinns med.  

Vi har ny samordnare i Borlänge och i Avesta har vi en samordnare istället för två. 

2019 hade vi fortbildning med de som var med 2018 med Calle Ekström.  

I slutet på mars 2020 kommer vi ha Per Bula Kristoffersson på besök i Avesta och i Mora för att 

täcka så stor del av länet vi kan.  

 

 

Utbildning 
Under vintern 2018-19 genomförde 219 personer jägarexamensutbildning hos vårt studieförbund 
Studiefrämjandet och under hösten 2019 har 215 påbörjat jägarexamensutbildning hos Studie-
främjandet.  

Nedan redovisas antal genomförda godkända jägarexamensprov under 2019.  

 

 

Prov Antal godkända prov 

Teoriprov 452 

Hagelgevärsprov 347 

Kulgevärsprov 390 

Högviltsprov 362 

Rådjur Älg Vildsvin Dov-

hjort 

Kron-

hjort 

Varg Lodjur Björn Utter Övrigt Örn Totalt 

2305 418 44 3 7 1 4 1 5 8 1 2797 
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Våra jaktvårdskonsulenter har under 2019 genomfört: 
 
2 st Jaktledarutbilningskurser 
5 st Viltvårdsområdeskurser 
2 st Föreläsningar vildsvin  
2 st Föreläsningar viltövervakning 
1 st Föreläsning kronvilt 
4 st Utbildningar i älgspillningsinventering 
1 st Viltundersökarutbildning 
1 st Slagfälla bäver 
 
Under 2019 har planer gjorts för att höja jägarnas färdigheter i skytte. Projektet med namnet 
Dalaskottet kommer att påbörjas under 2020 och syftar till att säkerställa att det på alla jägareför-
bundsbanor ska finnas engagerade instruktörer som är intresserade av att träna sina kamrater i 
praktiskt jaktskytte. Projektet kommer att genomföras av våra duktiga länsskytteinstruktörer. Vi 
beslutade även att utöka antalet länsskytteinstruktörer och har därmed tillsatt ytterligare 3 styck-
en som kommer utbildas under våren 2020.  
 

Kullen 
Styrelsen tog efter ett antal år tillbaka det fulla ansvaret för jakten på Kullen. Anledningen till detta 
är att styrelsen vill säkerställa full tillgång till marken för de arrangemang vi vill genomföra. Till-
sammans med Studiefrämjandet har vi påbörjat en planering för kommande års praktiska utbild-
ningar kopplat till viltvård och jakt. Vi ser även att hundklubbar i framtiden lånar marken för trä-
ning och prov. Ambitionen har varit hög och effekten av arbetet kommer märkas nästa år då vi 
avser genomföra ett gediget program. Personer som vill vara med och utveckla verksamheten får 
gärna kontakta styrelsen. 
 
Under året har fyra stycken organiserade jakter genomförts. Unga jägare som jagade älg med 
framgång. En fin 15-taggare sköts. JAQT som jagade älg under trevliga förhållanden i två dagar. 
Studiefrämjandets instruktörer disponerade marken en dag för klövviltsjakt med syftet att bekanta 
sig marken för kommande utbildningstillfällen. Unga jägare genomförde en rådjursjakt sista hel-
gen i januari. Utöver ovanstående har 21 antal dagkort har sålts.  
 
Avskjutning av småvilt har resulterat i en tjädertupp. 
 

Opinion och kommunikation 
Jägareförbundet Dalarnas aktiviteter och insatser har dominerats av informationsinsatser till dels 
egna medlemmar, dels till media. Tack vare ett fortsatt stort intresse för förbundets aktiviteter från 
såväl lokala tidningar som lokal radio- och tv, har samarbetet med medierna varit fortsatt positivt 
och förtroendefullt. 

Det stora intresset för jaktfrågor i länet återspeglas således i medieföretagens rapportering, sär-
skilt vad gäller möjligheten till jakt på varg och lo. Älgjakten har fortfarande ett betydande genom-
slag i medierapporteringen. Men också kampanjer av typen ”Rädda Älgen”, uppmaningar om del-
tagande i spillningsinventeringar har mötts av intresse från dalamedierna. Målsättningen att bidra 
med flitigt deltagande på tidningarnas debattsidor har kunnat uppfyllas tack vare ordförandens 
flitiga penna med sakligt underlag, framtaget av förbundets medarbetare vid regionens kontor i 
Falun. 

Det interna arbetet via hemsida, Facebook och mötesverksamhet har varit tämligen omfattande. 
Inför kommande verksamhet planeras en översyn av vår organisation i syfte att bli ännu bättre 
vad gäller intern information till våra medlemmar. Arbetet syftar dels till att få fler 
”nyhetsförmedlare” från kretsarna, dels att klara ut formerna och ansvaret för publiceringen.  

Översynen syftar också till att överväga innehållet i den länsmässiga informationen mot bakgrund 
av flödet i olika former från centralt håll. Ansvarsfördelningen och frågeställningen ”vem gör vad” 
blir ett viktigt uppdrag under kommande verksamhetsår.  
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JAQT 
Nätverket samarbetar mycket nära med Jägareförbundet Gävleborg och anordnar därmed ge-
mensamma aktiviteter. Man har aktivt deltagit under året på mässor och andra aktiviteter i länet. 
JAQT har även anordnat skyttekväll i på Gagnefs skjutbana. Utöver detta har det anordnats jak-
ter, både på småvilt och älg. 
 

Ungdom  
 
Jaktläger 2019 
Under verksamhetsåret 2019 beslutade styrelsen att anordna ett jaktläger för ungdomar i åldrar-
na 13-17 år tillsammans med Jägareförbundet Gävleborg. En arbetsgrupp med personer ur båda 
länen arbetade sedan frekvent under en tid för att få till ett så bra läger som möjligt. 
 
Lägret beslutades att läggas på Skålsjögården i Gävleborg och på Envikens Skyttecenter i Dalar-
na. Resultatet av lägret var gott och med de 31st medverkande ungdomarna så är vi mer än 
nöjda. Vid samling och incheckning fick ungdomarna varsin ”Eldris” kniv, varsin kåsa och varsin 
keps samt tröja som de fick nytta av under lägret. Ungdomarna var väldigt nöjda med både aktivi-
teter och boende. Här är några av de aktiviteter som ungdomarna fick prova på: 
 
• Skyttesimulator 
• Hagelskytte, lerduvor och löpande rådjur/rävfigur 
• Ansmygning och skytte vid ett simulerat ståndskall med .22lr. 
• Skytte på löpande älgfigur 80m med klass 1 vapen 
• Skytte med klass 1 vapen på ”attackerande björnfigur” 
• Fiske och bad 
• Fällfångst 
• Pilbågsskytte 
• Eftersök 
• Viltvård 
• Luftgevärsskytte 
 
Förutom de olika praktiska aktiviteterna fick ungdomarna uppleva en genuin stämning på kvällstid 
med god mat och fika på skålsjögården. Innan läggning samlades man i den eldpallkoja som 
finns på berget ovanför gården för att summera dagen, äta en nattsmörgås och elda. Under en 
av kvällarna kom även jaktprofilen David Sundell och föreläste om just det genuina med jakten, 
en föreläsning som uppskattades stort av ungdomarna. 
 
Stort tack till funktionärer och sponsorer som gjorde detta möjligt.  
 

Unga Jägare 
Under verksamhetsåret 2019 har nätverket Unga Jägare tagit ordentlig fart i länet. En ny forme-
rad styrgrupp har skapats och nya ansikten har kommit in i verksamheten. Den 6/3-19 hölls ett 
nystartsmöte på Tallen i Falun, det var startskottet för ett produktivt år inom UJ. Under året har 
det förutom startmötet anordnats, besökts eller medverkats vid ett stort antal aktiviteter, bl a. 
 
• Utbildning i ledarskap för tre personer inom nätverket 16-17/2 på ÖM. 
• Anordnat 1st ungdomsjakt på hare 3/2-19 
• Anordnat 1st ungdomsjakt på bäver 24/4-19 
• Föreläst för medlemmar i region syd (Eksjö) om UJ som nätverk 2/3-19 
• Medverkan och medlemsvärvning på skogsägarmässan i falu gruva 2/5-19 
• Medverkan och medlemsvärvning på Jaktia Faluns skyttedag 16/5-19 
• Medverkan med personal till Swedish Gamefair, Tullgarn 2019 
• Medverkat och bidragit i stor omfattning med personal, ledarskap och planering på Jaktläg-

ret 2019, Skålsjögården 27/6-19 - 30-6/19 
• Medverkat med personal under Västgård Gamefair 2019. 
• Anordnat en fototävling under juli månad 
• Anordnat 1st ungdomsjakt med löshundsjakt på älg på ”Kullen” med 8st deltagande ungdo-

mar. Ett gott resultat med en fälld 15-taggare och god gemenskap under jakten. 
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Unga Jägare sammanfattar året som produktivt och givande med ett framgångsrikt nätverkande 
och som en bra resurs till den övriga ungdomsverksamheten i länet.´ 

Viltmat 

Inom området Viltmat anordnades en aktivitet på Björgården under “Mat runt Siljan” den 7 sep-
tember där vi via Rättvikskretsen bjöd besökarna på grillat rådjur och gav tips om hur man tillagar 
viltkött. 

Medlem och marknad 

Under verksamhetsåret 2019 har flertalet satsningar gjorts inom området medlem och marknad. 
Året kan betecknas som gott med ett stigande antal medlemmar, i synnerhet kvinnor. Under året 
har dessa aktiviteter gjorts: 

• Förtroendevalda har under året besökt och informerat de av oss kända jägarexamenskur-
ser.  

• Medverkat med den största montern och som mässpartner på Södra Dalarnas Jakt & Fiske-
mässa i Smedjebacken, allt detta tillsammans med Västerbergslagens JVK och Unga Jä-
gare. 

• Medlemsvärvning vid aktiviteter runtom i länet så som skogsägarmässorna i Falu Gruva och 
Orsa Grönklitt. 

• Fortsatt det goda samarbetet med Jaktia Falun där vi medverkat på flertalet kundkvällar och 
även medverkat på ett par föreläsningar. Under året har även en resa till Norma ammunit-
ionsfabrik gjorts med rabatterat pris för medlemmar i Jägareförbundet. 

• Under året har även tid lagts på att sprida de kampanjer som region eller nationella kansliet 
lanserar.  

• Medverkat på familjedagen i Gagnef tillsamman med Gagnef JVK. 

Medlemsutveckling 
Här följer en redovisning av medlemsutvecklingen. Antalet medlemmar i länet har ökat under de 
två senaste åren med 89 st medlemmar.  Av samtliga som löser statligt jaktkort i länet är drygt 
hälften (54,6 %) medlemmar i Jägareförbundet Dalarna. I förhållande till 2018 har vi ökat andelen 
medlemmar med 0,5 %. 

          2019-12-31      2018-12-31 
Antal medlemmar             7 801          7 712 
Antal jaktkortslösare (halvårsskiftet)   14 291        14 272  
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Fastighetsförvaltning 
Region Mitt har tillsammans med Jägareförbundet Dalarna nyttjat förbundets lokaler vid Krontalls-
vägen i Falun. Under året har värmeanläggningen gåtts igenom för att förbättra klimatet i lokaler-
na. Termostaterna i samtliga radiatorer har bytts ut eller satts i funktion och fjärrvärmecentralen 
har kontrollerats. Vi har bytt leverantör av larmet i lokalerna under året och därmed sänkt kostna-
derna väsentligt samtidigt som larmfunktionen har förbättrats genom att Securitas numera rycker 
ut vid larm. Tidigare har personalen vid Region Mitt ansvarat för detta. 
 

Ekonomi 
2019 års budget skulle enligt planen, i princip balansera. I verkligheten blev 2019 års resultat, 
+180 tkr. Detta har sin bakgrund i betydligt lägre kostnader än budgeterat. Budgeten för 2019 var 
delvis av bristande kvalitet. Något som styrelsen var medveten om, då vi övergick från att lägga 
en budget på kontonivå till att lägga budgeten per kostnadsställe. Genom detta följer budgeten 
det verksamhetsansvar som styrelsen fördelat mellan styrelseledamöterna. Styrelsens avsikt är 
att kvaliteten på budgeten ska förbättras till år 2020. 
 
Länsförbundets ekonomi är fortsatt stabil. Likvida medel och fondplaceringar uppgår totalt till + 1 
526 tkr.  
 

Avslutning 
Styrelsen vill slutligen framföra sitt tack till Jägareförbundet Dalarnas funktionärer och medlem-
mar, organisationer, massmedia, samt många andra för värdefullt stöd och gott samarbete under 
det gångna verksamhetsåret. 
 
Styrelsen föreslår att årets resultat, +180 tkr överförs i ny räkning. 
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MOTIONER  

MOTION 1 

OM OMRÅDESINDELNING VID BJÖRNJAKT. 

Diskussionerna om björnjakten är ganska livlig på våra jaktmöten.  Många anser att jakten går för 

fort (stressas fram), och att jägareförbundet har svårt att hantera etikfrågan.  Genom att dela in 

länet, främst området norr och öster (nuvarande område 2) om Siljan, i fler områden menar vi att 

tempot i jakten skulle bli rimligare, eftersom man har stor chans att fälla björnar jämt fördelat över 

länet.  Detta skulle medföra bättre förutsättningar att förbättra jaktetiken. Förutsättningarna att 

fälla närgångna björnar under vaktjakt intill byar och åkergrödor skulle också öka. 

Vi föreslår därför att: 

Styrelsen för Jägareförbundet i Dalarna får i uppdrag att verka för att nämnda område delas upp i 

fler områden. 

Rättvik den 30/12 -19 

Anders Gravsjö Rättviks jaktvårdskrets 

 

Förslag till yttrande över motion 1:  OM OMRÅDESINDELNING VID BJÖRNJAKT 

Frågan om licensområdenas storlek var uppe på länsförbundsstämman 2018 där stämman av-

styrkte motionen. Den har även diskuterats av medlemmarna i Jägareförbundet Dalarna vid ett 

flertal tillfällen. Enligt styrelsens uppfattning har det av diskussionerna framgått att en majoritet av 

jägarna istället vill se en slopad områdesindelning vid björnjakten. Däremot bör jägareförbundet 

Dalarna arbeta för en mycket högre tilldelning i björnjakten. 

Styrelsen föreslår att stämman avstyrker motionen och jobbar ännu intensivare för en högre till-
delning. 

 

MOTION 2 

SKYDDSJAKT PÅ ENSKILDS INITIATIV 

Styrelsen för Jägareförbundet Rättviks jaktvårdskrets yrkar på en förenklad och utökad möjlighet 

till ”skyddsjakt på enskilds initiativ” gällande våra stora rovdjur björn, varg, lodjur, järv, säl och 

kungsörn  Med kraftigt ökande rovdjursstammar och inga möjligheter till någon form av förebyg-

gande åtgärder för att skydda tamdjur och egendom mot angrepp från de stora rovdjuren, behö-

ver vi lätta på möjligheten att skydda vår egendom genom förenklad skyddsjakt. 

Möjligheten för skyddsjakt på enskilds initiativ, med syfte att förebygga skada på odling och djur-

hållning, finns idag på ett flertal av våra jaktbara och icke jaktbara arter där ibland vildsvin, röd-

räv, grävling, mård, ekorre med flera.  

Motivet till denna förändring är att numerären av de stora rovdjuren ökar och utbredningsområdet 

för respektive art ökar och med det även incidenter och tillbud förorsakade av dessa arter.  Ty-

värr är möjligheter att förebygga skada av de stora rovdjuren helt obefintliga, vilket gör att bl a. 

tamdjursägare måste utsättas för en allvarlig skada från rovdjur, innan någon åtgärd görs och då 

är redan skadan skedd.  
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Förslagsvis bör arterna Björn, Varg, Järv och Säl införas under skyddsjakt på enskilds initiativ, 

om dessa uppträder inom bebyggelse, hotar och attackerar jakthund, befinner sig i hage med 

tamdjur och på gård eller annan form av djurhållningsplats, såsom fäbod etc. 

Styrelsen föreslår årsmötet att anta motionen som sin och överlämna den till Jägareförbundet 

Dalarnas årsmöte. 

 

Rättvik 29/1 2019 

Anders Gravsjö 

Ordförande Jägareförbundet Rättviks Jaktvårdskrets 

 

Förslag till yttrande över motion 2:  SKYDDSJAKT PÅ ENSKILDS INITIATIV 

Motion med likartad lydelse har behandlats vid länsförbundsstämman 2013. Den antogs av läns-

förbundsstämman och även av Svenska Jägareförbundets stämma som beslutade bifalla motion-

en i så motto att förbundsstyrelsen ska verka för en regionaliserad rovdjursförvaltning, utökade 

möjligheter till skyddsjakt samt förenkling för enskilda personers möjligheter att skydda egendom 

och andra värden på ett rättssäkert sätt och med beaktande av människors säkerhet. Frågan lyf-

tes också in i den dåvarande Jaktlagsutredningen. Resultatet blev en utökad möjlighet att skydda 

tamdjur genom en förändring av 28 §, jaktförordningen. Myndigheterna vill ofta att jakten på stora 

rovdjur ska ske genom skyddsjakt istället för licensjakt. Därmed borde en förenklad och utökad 

möjlighet till skyddsjakt på enskilt initiativ gällande stora rovdjur vara rimligt. 

Styrelsen föreslår därför att stämman tillstyrker motionen och sänder över den till Svenska jäga-
reförbundets årsstämma. 

 

MOTION 3  

MEDLEMSREGISTER 

Nuvarande sättet att få aktuella medlemslistor för att titta till medlemsutvecklingen eller kontakt-

möjligheter görs via att man ska kontakta någon av tjänstemännen på Jägareförbundet, det tar 

tid från både dem och de förtroendevalda.  

Jag yrkar om att länsföreningen ska verka och verkställa ett nytt system för att underlätta för att 

kretsarna ska kunna dra ut aktuella medlemsförteckningar och ändra i dessa t. ex mailadresser 

eller liknande. Om det behövs så får man köra utbildningar innan funktion och rollen ges ut till 

förtroendevald. 

Fredrik Remes, ordförande 
Västerbergslagens jaktvårdskrets 
070 – 67 89 261 | fredrik.remes@remes.se 
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Förslag till yttrande över motion 3:  MEDLEMSREGISTER 

 

Vi ser det som väldigt positivt och glädjande att kretsen vill administrera sina medlemmar för att 

ha så uppdaterade register som möjligt. Uppdaterade register är väldigt viktigt för hela organisat-

ionen och alla våra medlemmar. Som det har varit tidigare har den allra största majoriteten av 

kretsarna velat ha detta på administratörerna. Medlemssystemet tillhandahålls nationellt och är 

väldigt dyra, därför kan inte länsföreningen själva verkställa ett helt nytt system eller göra de upp-

dateringar som skulle krävas. Det är dock väldigt viktigt med ett strikt regelsystem så inte med-

lemsregistret hamnar i orätta händer. 

Jägareförbundet Dalarna föreslår att stämman tillstyrker motionen i så motto att svenska jägare-
förbundet ska göra det möjligt för förtroendevalda på kretsar ska kunna utföra viss registervård 
och översänder motionen till Svenska Jägareförbundets årsstämma. 

 

MOTION 4  

KALENDERHÄNDELSER PÅ JAGAREFORBUNDET.SE 

Nuvarande sättet att lägga in kalenderhändelser är alldeles för omodern och tidskrävande då 

man ska fylla i informationen och sedan vänta några dygn innan den kommer upp i kalendern.  

Vid återkommande händelser så måste man även skriva om all information. 

Det finns mycket enklare och moderna sätt att lägga in aktiviteter och återkommande aktiviteter. 

Titta på Idrottonline (https://idrottonline.se/) som bandyförbundet använder bland andra. 

Jag yrkar om att länsföreningen ska verka och verkställa ett nytt system för att underlätta för kret-

sarna att lägga in aktiviteter och kalenderhändelser. 

Fredrik Remes, ordförande 
Västerbergslagens jaktvårdskrets 
070 – 67 89 261 | fredrik.remes@remes.se 

 

Förslag till yttrande över motion 4: KALENDERHÄNDELSER PÅ JAGAREFORBUNDET.SE 

Det kan tyckas onödigt krångligt och tidskrävande att det dröjer några dagar innan informationen 

kommer upp. Att det tar tid beror på att länets webbadministratör måste läsa igenom och god-

känna för att inte olämpliga evenemang ska dyka upp, därmed är det svårt att komma undan att 

det tar tid att få upp evenemanget. För att det ska kunna göra de förändringar som efterfrågas 

krävs det att man gör om systemet vilket då blir en kostnadsfråga som man får avväga mot nyt-

tan.  

Jägareförbundet Dalarna föreslår att årsstämman tillstyrker motionen i så motto att länsförening-
en arbetar för en snabbare publicering samt arbeta för att Svenska Jägareförbundet ska hitta en 
bättre lösning. 

 

 

 

 

https://idrottonline.se/
mailto:fredrik.remes@remes.se
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MOTION 5  

E-postadresser 

Motion till länsföreningens årsstämma 2020. 

Hedemora-Säters Jvk motionerar om att endast förtroendevalda och jaktvårdskretsar, inom 

Svenska Jägareförbundet ska få tillgång till mailadresser med nn@jagareforbundet.se (tex 

ulf.berg@jagareforbundet.se).  

Det är viktigt för arbetet, att förtroendevalda har ett mailkonto som är knutet till Jägareförbundet, 

vilket ger en mycket bra signal om ett starkt och enat Jägareförbund. 

Gäller också för jaktvårdskretsar att dessa också använder nn.jvk@jagareforbundet.se för sin 

kommunikation till olika kanaler av information till medlemmar i Jägareförbundet.  

Exempel på mailadress för Hedemora Säters jaktvårdskrets skulle namnet kunna vara Hedemora

-Sater.jvk@jagareforbundet.se 

Anledningen är att jaktvårdskretsarna inte ska använda sina egna privata mailadresser för bla 

ägande av FB konton, Instagramkonton eller oklara avsändare vid utskicka av information till 

medlemmar i kretsen, där ska det vara en avsändare från Jägareförbundet.  

Om jag har rätt information är det ca 350 kretsar inom Jägareförbundet. 

För styrelsen 

 

Förslag till yttrande över motion 5:  E-postadresser 

Vi kan konstatera att även fast förbundsstämman beslutade i Kiruna 2018 att varje länsförening 

skulle få fem e-postadresser vardera så har inte beslutet verkställts och är därmed ett stort miss-

lyckande av dem som ska verkställa beslutet. Det som gör det än märkligt är att när en förtroen-

devald blir anställd så tar det knappt en dag för personen att få en e-postadress, men problem 

finns tydligen när årsstämmobeslut ska verkställas. Det blir dessutom problematiskt när förtroen-

devalda tvingas att mejla från privata adresser som ofta kan ha tveksamma namn alternativt 

jobbmejl och i vissa fall med domäner från politiska partier. Om detta är en fråga om kostnad eller 

resurser så ska de förtroendevalda prioriteras med jagareforbundet.se som domän.  

  

Styrelsen föreslår därför att stämman tillstyrker motionen och sänder över den till Svenska jäga-

reförbundets årsstämma.  

mailto:nn@jagareforbundet.se
mailto:nn.jvk@jagareforbundet.se
mailto:Hedemora-Sater.jvk@jagareforbundet.se
mailto:Hedemora-Sater.jvk@jagareforbundet.se
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Proposition  

Proposition 1 

Ny indelning av valkretsar 

Valberedningsarbetet är en demokratisk organisations viktigaste instans, det är dessa som före-

slår vilka som ska företräda medlemmarna samt de som ska granska styrelsen, alltså revisorer-

na. Det är därför väldigt viktigt att valberedningen har de förutsättningar som krävs för att hitta en 

sådan bra representation som möjligt. Styrelsen för jägareförbundet Dalarna blev uppmärksam-

made på att indelningen av valkretsar är föråldrade och ouppdaterade. Se bild nedan. 

Styrelsen föreslår att länsårsstämman ger valberedningen uppdraget att till länsårsstämman 
2021 se över indelningen av valkretsar samt komma med eventuella förslag på nya indelningar. 
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BUDGETFÖRSLAG 
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OMBUDSLISTA 

Krets 
Namn 

Dala-Järna JVK Stefan Olsson 

Dala-Järna JVK Per Johansson 

Falun JVK Fredrik Engström 

Falun JVK Sune Björs 

Falun JVK Tommy Janérs 

Falun JVK Anette Eklund 

Falun JVK Tomas Andersson 

Falun JVK Sonny Nordström 

Falun JVK Conny Andersson 

Falun JVK Jonas Lennerthson 

Falun JVK Anders Eriksson 

Falun JVK Marcus Söderberg 

Falun JVK Fredrik Strandberg 

Falun JVK Anders Wiklund 

Folkare JVK Janne Henriksson,  

Folkare JVK Håkan Andersson,  

Folkare JVK Mathias Henriksson,  

Folkärna JVK Åke Berglund 

Folkärna JVK Roger Gustavsson 

Folkärna JVK Lars-Åke Svensson 

Gagnefs JVK Christer Lundin 

Gagnefs JVK Andreas Warg 

Gagnefs JVK Kjell Larsson 

Gagnefs JVK Pär Hansson 
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OMBUDSLISTA 

Krets 
Namn 

Grangärde JVK Janne Svensson 

Grangärde JVK Daniel Danielsson 

Grangärde JVK Kristian Sundström 

Grangärde JVK Marielle Persson 

Hedemora-Säter JVK Bengt Salåker 

Hedemora-Säter JVK Stig Malte Forslund 

Hedemora-Säter JVK Ulf Danielsson 

Hedemora-Säter JVK Christian Redhe 

Hedemora-Säter JVK Kristoffer Långdahl 

Leksand JVK Lars Söder 

Leksand JVK Kjell Daniels 

Leksand JVK Torbjörn Åkesson 

Leksand JVK Petra Daniels 

Leksand JVK Lars-Åke Kallur 

Lima JVK Calle Sjökvist 

Lima JVK Andreas Renheim 

Malung JVK Mats Larsson 

Malung JVK Bo Olsson 

Malung JVK Lars-Göran Gustavsson 

Malung JVK Tommy Larsson 

Mora JVK Peter Matsson 

Mora JVK Johan Frost 

Mora JVK Martin Ståby 

Mora JVK Jan-Erik Falk 

Mora JVK Donald Matsson 

Mora JVK Mikael Dahlman 

Mora JVK Jonas Jonsson 
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OMBUDSLISTA 

Krets Namn 

Orsa JVK Robin Näs 

Orsa JVK Lars Skarp 

Orsa JVK Göran Rosenquist 

Rättvik JVK Niklas Bergström 

Rättvik JVK Andreas Bäckström 

Rättvik JVK Jonny Jones 

Rättvik JVK Bengt Stor 

Rättvik JVK Lars Wenngren 

Stora skedvi JVK Mats Erlandsson 

Stora skedvi JVK Emelie Jacobs 

Säfsen-Nås JVK Tomas Bäck 

Säfsen-Nås JVK Thomas Luukkonen 

Särna-Idre JVK Jonny Persson 

Särna-Idre JVK Pierre Hedlund 

Tunabygdens JVK Leif Kolseth 

Tunabygdens JVK Berit Eriksson 

Tunabygdens JVK Conny Hermansson 

Tunabygdens JVK Jan Robert Karlsson 

Tunabygdens JVK Björn Trogens 

Tunabygdens JVK Kristian Nilsson 

Tunabygdens JVK Tommy Östlund 

Tunabygdens JVK Bengt Benjaminsson 

Västerbergslagen JVK Fredrik Remes 

Västerbergslagen JVK Torbjörn Andersson 

Västerbergslagen JVK Bo Göran Mähler 

Västerbergslagen JVK Kent-Ove Inge 

Västerbergslagen JVK Martin Eggen 

SSF Mellansverige Stefan Norberg 

Dalarnas Stövarklubb Henrik Marts 


