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Verksamhetsberättelse 2015 

Styrelsen för jaktvårdskretsen "Jägareförbundet Haninge - Tyresö" får härmed avge verksamhetsberättelse 
för tiden 2015-01-01 – 2015-12-31. Kretsen bildades 2005 genom en sammanslagning av Jägareförbundet 
Haninge och Tyresö Jaktvårdskrets. 
 
Jaktvårdskretsen har vid utgången av verksamhetsåret 1 064 (981) medlemmar, av dessa är cirka 100 kvinnor 
och 90 ungdomar (upp till 25 år). 
 
Kretsens styrelse har efter årsmötet den 4 februari 2015 bestått av följande ledamöter 
 
Ordinarie Suppleanter 
Peter Carlsson, ordförande Mats Englund 
Janne Kjellsson, vice ordförande Johan Ekestam 
Victoria Skoglund, sekreterare Melker Skoglund 
Christer Berggren, kassör Leif Johansson 
Philip Larm Rolf Carlsson 
Susanne Bühlmann Johan Westman (avgått under året) 
Christer Engström  
Ioannis Granouzis (avgått under året)  
Lena Söderman  
 
Styrelsen konstituerade sig efter årsmötet den 4 februari.  
 
Av årsmötet utsedda revisorer har varit Johan Lindén och Vidar Risby med Åsa Åkesson och Louise Carlsson 
som revisorssuppleanter. 
 
Valberedning har utgjorts av Mikael Hammar, Göran Springer och Claes Kahl. 
 
Kretsens representant i Skärgårdsrådet har varit Karl- Erik Larsson (ordinarie) och Kåre Hagman ersättare. 
Karl-Erik Larsson har varit adjungerad till styrelsen. 
 
Styrelsen har haft 10 protokollförda sammanträden sedan föregående årsmöte. 
 
Samarbete Haninge kommun 
Samarbetet med Haninge Kommun fortsätter när det gäller viltvård och faunavård inom viltvårdsrådets ram 
enligt tecknat viltvårdsavtal. Kortjakterna på aktuella marker enligt kommunens och kretsens hemsidor 
särskilt för marklösa jägare har organiserats och genomförts som tidigare under året enligt viltvårdsavtalet. 
Jakten på Åby är för närvarande vilande p g a klagomål från en enskild person. En småviltsjakt på 
kommunmarken vid Alby och Kalvsvik, där det normalt inte jagas, har anordnats den 4 november med 
kommunen som värd för att minska trafikolyckor samt intrång och skadegörelse i trädgårdar. 
 
Jaktvårdskretsen har liksom tidigare lämnat Haninge kommun biträde vid skyddsjakt och avlivning av 
skadegörande djur i gård och trädgård.  
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Älgjakten 
En ledamot i kretsen är ledamot i styrelsen för älgförvaltningsområde Södertörn (ÄFO 04).  Arbetet fortsätter 
med att implementera det nya älgförvaltningssystemet som omfattar hela Södertörn med cirka 93 000 ha 
registrerad älgjaktsareal, Älgförvaltningsgruppen har bland annat utarbetat ett förslag till ny 
älgförvaltningsplan (ÄFP) för åren 2015-2017 som har fastställts av länsstyrelsen som grund för 
älgförvaltningen inom aktuella älgskötselområden (4) och licensområden (25). ÄFG har även genomfört 
samverkansmöten med registrerade ÄFO och licensområde.  
 
Statistik från älgjakten 2015 föreligger inte för närvarande men avskjutningen bedöms vara halverad i 
förhållande till 2014 då totalt 126 älgar fälldes på Södertörn varav 35 älgar i Haninge-Tyresö. Detta beror på 
en minskad avskjutning under flera år och att resultatet från genomförd spillningsinventering visar på en 
minskande älgstam som resulterat i att ÄFG föreslagit att det skall krävas minst 500 ha för tilldelning av en 
kalv och ytterligare 1000 ha för att fälla en vuxen älg dvs totalt 1 500 ha för att fälla ett vuxet djur och en 
kalv. 
 
Även 2015 har 8 sjuka och döda älgar inrapporterats från olika delar av kretsen varav 4 kalvar, 2 hondjur och 
2 tjurar. Symtomen har bland annat varit utmärgling och hårlöshet. Flera älgar har skickats in till SVA men 
något resultat som kan ge ett generellt svar på dödsorsaken föreligger inte. Totalt har 31 sjuka älgar avlivats 
eller hittats döda under perioden 2011-2015. Sannolikt är siffran högre då alla döda djur inte hittas eller 
rapporteras. På kretsens hemsida kan man hitta information om vad man bör göra om man hittar en sjuk 
eller död älg. 
 
Eftersök av trafikskadat vilt 
Organisation och kontaktmannalista till polisen när gäller eftersök av trafikskadat vilt i Haninge och Tyresö 
har kontinuerligt uppdaterats och organisationen bedöms fungera bra. Representanter för kretsen har även 
deltagit i två samverkansmöten med polisen.  
 
Årligen inträffar cirka 250 viltolyckor i Haninge och cirka 70 i Tyresö kommun. Antalet har ökat marginellt i 
både Haninge och Tyresö. I Haninge när det gäller vildsvin och i Tyresö när det gäller dovhjort och uppgår 
2015 totalt till 254 st fördelat på 20 (23) älgar, 181 rådjur (173) rådjur, 4 (1) dovhjort och 52 (47) vildsvin.  
I Tyresö uppgår viltolyckorna totalt till 76 st fördelat på 65 (51) rådjur och 11 (6) hjortar. Siffrorna inom 
parantes gäller 2014.  
 
De vägar som är mest olycksdrabbade är väg 227, Dalarövägen, väg 73 Nynäsvägen, väg 257 Grödingevägen 
och väg 229 Tyresövägen. 
 
Av rapporterade olyckor har en stor andel, 131 stycken inträffat på Dalarövägen varav 11 älgar, 39 rådjur, 45 
vildsvin och 4 dovhjort vilket totalt är som 2014. 
 
Effekten av den stora varningsskylt Trafikverket låtit sätta upp på initiativ från kretsen kan konstateras vara 
försumbar. Reglerad hastighet 70 km kombinerad med fartkameror bedöms inte heller ha någon större 
effekt. För att minska trafikolyckorna bedöms andra metoder krävas exempelvis siktröjning utefter de mest 
olyckdrabbade vägarna eller vägavsnitten alternativt viltstängsel so som då måste kombineras med 
tillräckligt många över eller undergångar på vägen. 
 
Viltövervakning Haninge-Tyresö 
Avskjutningsstatistiken är en viktig del av viltövervakningen. Den ger ett verktyg för att uppskatta 
viltstammar över tid och genom det kunna bedriva en adaptiv förvaltning.  
 
Jaktvårdskretsens styrelse har under många år samlat in statistik från jägare inom jaktvårdskretsen. Denna 
har varit lokalt förankrad och med svarsfrekvens runt 80% av kretsens totala areal. Jägarnas egen 



 

 

3 
 

rapportering till Viltdata har generellt sett inte varit lika bra varför kretsstyrelsen även under detta 
verksamhetsår har uppmanat jägarna att rapportera till både kretsstyrelsen och Viltdata. 
Dessa uppmaningar skickades ut via post- och mailutskick till samtliga jakträttsinnehavare inom kretsen 
under våren.  
 
För jaktåret 2014-2015 var rapporteringsfrekvensen runt 40% av jaktbar areal, både för rapportering till 
kretsstyrelsen och Viltdata.  
Man kan alltså konstatera en drastisk minskning av jägarnas avskjutningsrapportering från 80% till 40% på 
några år.  
 
Resultatet av denna trend är att kretsen idag har sämre verktyg att bedöma och förvalta viltstammarna än 
tidigare och underlaget närmar sig Jägareförbundets mål om minimum 30% rapporterad areal.  
 
 

 
 
 
Under 2015 har även en spillningsinventering för älg och rådjur utförts inom Söderstörns ÄFO, vilket givit 
kretsens jägare och ÄFG ytterligare ett verktyg för förvaltning.  
 
Ungdomar 
Under året har ungdomssektionen ökat samarbetet mellan kretsarna i länet. Tillsammans med Stockholms 
Centrala har vi genomfört ungdomsskytte på HJK. Vidare har ungdomssektionen arbetat fram och startat ett 
samarbete med Berga Naturbruksgymnasium (NBG), där vi genomför jägarexamensutbildning med skolans 
elever i skolans lokaler. Vi kan meddela att ungdomarna ligger väl inom utbildningsplanen och vi kommer att 
examinera ungdomarna till våren. Vidare planeras ett utökat samarbete utanför länets gränser då 
ungdomssektionen deltagit i flertalet ungdomskonferenser på Öster Malma där kontakter med närliggande 
kretsar upprättats och ett samarbete arbetas fram. 
 
Ungdomssektionen närvarade på Vildmarksmässan och Stockholm Game Fair i Nacka där vi genomförde 
rekrytering och lyckades rekrytera 101 nya medlemmar till förbundet varav 82 till kretsen. 
 
JAQT  
Jägarförbundet Haninge-Tyresös styrelse har tidigare tagit ett särskilt initiativ till att få ihop en mailgrupp av 
kvinnor som är intresserade av gemensamma aktiviteter. Intresset har under året varit lågt. Det under 2014 
inledda samarbete med en kvinnlig kretsmedlem med egen matblogg har fortlöpt och receptbanken på 
hemsidan fylls på.  
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Utbildning 
Kretsen har deltagit vid Bergadagarna och Haningedagen. Vid Bergadagarna deltog vi med länsförbundets 
skyttesimulator. Deltagarna hade möjlighet att ställa frågor om kretsen, trafikeftersök, jakthundar, jaktutbud, 
kurser mm. 
 
HJK genomförde Jägareförbundets instruktionsutbildning för jaktskytte där även 2 av kretsens 
styrelsemedlemmar deltog, då som funktionärer för HJK. 
 
Länsföreningen har utbildat 3 av våra styrelsemedlemmar för behörighet på den skyttesimulator som finns i 
länet. 
 
Miljö 
När det gäller miljöområdet har Södertörns Miljöförbund förelagt HJK att söka tillstånd hos länsstyrelsen för 
anläggandet av bullervall 3 trots att man tidigare accepterat anläggandet av två bullervallar. Ärendet är 
överklagat och ligger för närvarande hos länsstyrelsen och bedöms behandlas tidigast våren 2016. 
 
Kretsmästerskap 
Kretsmästerskap i Eftersök genomfördes 24 maj, med 8 deltagande ekipage. Segrade gjorde Mats Kyller med 
springer spanieln Mocca. Mats representerade kretsen vid länsmästerskapet under september 

 
Intresset för kretsmästerskap i Hageljaktstig har under senare år varit väldigt lågt med för få anmälda 
deltagare för att kunna utse en segrare.  
 
Kommunikation 
På kretsens hemsida informeras fortlöpande om aktiviteter, rapporter och bilder från genomförda 
aktiviteter, intressanta länkar, viktig information från förbundet. På hemsidan hittar man även information 
om de jakter som erbjuds marklösa jägare, ungdomar och andra, i samarbetet med Haninge Viltvårdsråd 
  
Webbredaktören önskar medlemmarnas engagemang genom synpunkter, jaktberättelser eller annan 
information om intressanta aktiviteter eller händelser. 
 
Kretsstyrelsen har under året regelbundet försett HJK:s medlemstidning Knallehanda med artiklar om 
kretsens verksamhet. 
 
Övrigt 
Med hänsyn till ökningen av vildsvinstammen har kretsen genomfört två samverkansmöten, det senaste i 
mars 2015, med markägare, jordbruks-och jaktarrendatorer när det gäller förvaltningen av vildsvin och 
lämpliga metoder för jakt, utfodring och inventering.  
 
Härutöver har aktuella markägare och jaktlag genomfört en inventering på egen mark vid anordnade 
åtel/foderplatser samt vallar och fält där det är möjligt i april och maj 2015 då totalt cirka 120 vildsvin 
observerades i maj. Använd metod bedöms innebära att cirka 30 % av den totala stammen observeras vilket 
överensstämmer med avskjutning och jakträttsinnehavarnas tidigare bedömning. Ett nytt samverkansmöte 
planeras våren 2016. 
 
Haninge Tyresö Jaktvårdskrets anordnade kråkjakt på Årsta Säteri den 28/3 2015. Det kom 33 skyttar 
kl 05.00 på lördag morgon. Jakten kostar 50 kr och då ingår kaffe på morgonen samt grillkorv och läsk 
kl 10.00 i samband med prisutdelningen. Segrare blev Kaj Kadar med 2 kråkor, på delad andraplats kom Jan 
Fredriksen och Olov Persson, fjärdeplatsen togs av Håkan Schildt 
   
Nästa kråkjakt blir den 2/4 2016. 
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På skyttesidan har ett antal möten angående ungdomsskytte hållits samt bedrivit övningsskytte och 
instruktionsskytte för lokala jaktlag. HaningeDuvan har vi arrangerat i samarbete med HJK och den gick av 
stapeln den 31 maj med Emil Håkansson som segrare.  
 
 
Ekonomisk berättelse 2015 
Inkomster 
Kretsbidrag 21 582,00 kr 
Summa 21 582,00 kr 
 
Utgifter 
Årsmöte 1 887,00 kr 
Lokalhyra 1 498,00 kr 
Bergadagarna 1 250,00 kr 
Haningedagen 1 020,00 kr 
Postgiro 1 137,00 kr 
Kråkjakten 943,20 kr 
Porto 308,50 kr 
KM eftersök 675,00 kr 
Avtackning avgående styrelseledamöter 800,00  kr 
Diverse 249,75 kr 
Jägarexamen (projekt) 7 000,00 kr 
Summa 16 768,45 kr 
 
Kassabehållningen var vid årets ingång 8 634,32 kr och vid dess utgång 13 447,87 kr. Årets överskott uppgår 
till 4 813,55 kr 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peter Carlsson Christer Berggren Victoria Skoglund 
Ordförande Kassör Sekreterare 
 


