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Jägareförbundet Mälarö Jaktvårdskrets verksamhets- och 

förvaltningsberättelse 2015. 
 
Styrelsen för Jägareförbundet Mälaröarnas Jaktvårdskrets lämnar här nedan berättelse 
över verksamhet och förvaltning för 2015. 
  
 Styrelsen 
 Ordförande:  Per Melin            
 Vice ordförande: Waldemar Fagerberg 
 Sekreterare: Bo Liljegren 

Kassör:   Waldemar Fagerberg  
Övriga ledamöter: Petter Jakobsson, Peter Jonsson 

 Suppleanter: Roger Haglund, Björn Falk, Jann Kleffner 
 
      Övriga förtroendevalda: 

Revisorer  Jerker Laufors, Christer Schierbeck  
 Revisorssuppleanter Michael Borgström, Gerry Johansson 
 Valberedning Anton Eriksson (Sammankallande) 

  Bengt Öhman 
  Anders Sparring 
Studieansvarig Styrelsen 
 
Ombud till Länsföreningens årsstämma 2015 
Ordinarie:  Bo Liljegren, Petter Jakobsson  
Suppleanter Waldemar Fagerberg, Peter Jonsson 
 
   

Verksamhetsberättelse 
 
Antalet medlemmar i Mälarö Jaktvårdskrets har i princip varit oförändrat under 
verksamhetsåret. Styrelsen har under året haft 5 protokollförda sammanträden. 
 
Viltolyckseftersök  
Under verksamhetsåret har eftersöks arbete med viltolyckor fortgått med samma 
engagemang och kvalitet som tidigare år. Polisen är mycket tacksam över det goda 
samarbetet. 
 
Genomförda aktiviteter 
Styrelsen har under året varit med och genomfört följande aktiviteter. 

 Eftersökskurser 

 Under april och maj genomfördes en kurs för eftersöksjägare med fem deltagare. Petter 

Jakobsson var ansvarig i egenskap av länsinstruktör med god hjälp av Jann Kleffner, 

Bo Liljegren och Björn Falk från styrseln. Under fyra kvällar tränades 

skottplatsundersökning, skytte, juridik och eftersökets upplägg. Flera av deltagarna 

fortsatte sedan att träna sina hundar under kretsens ordinarie spårträning på Lovön. 

Under maj och Juni hölls sju träningstillfällen under ledning av Bo Liljegren. Tre till fem 

eftersöksekipage deltog varje gång. 
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 Jaktledarutbildning vilken fick ett stort deltagande och generareade fler kurser inom 

Stockholms län. Kursen var mycket uppskattad och kommer att genomföras framgent. 

 Kretsjakt på Bogesund genomfördes i första hand som tack till dem som hjälpte till att 

städa Hässelby holmar. Jakten var uppskattad och genererade flera skjuta rådjur samt 

en del grisobs.  

 Avstädning i naturvårdsområdet på ett par småöar utanför Lambarudd på Lovön samt 

på en mindre del av Hässelby Holme ägde rum i form av ett mycket förtjänstfullt 

viltvårdsarbete under 2 dagar på våren. Förutom delar av styrelsen deltog ett 10-tal av 

medlemmarna i denna aktivitet. Statens Fastighetsverk belönade oss rikligen för denna 

insats.  

 Samordningsmöte och information om jaktlagar och regler för att få flera jaktlag, 

arrendatorer, markägare att samverka för gemensamhets jakter. Detta år genomfördes  

informationsmötet på Adelsö tillsammans med 13 jaktlag. Jakten genomfördes den 

16/1. 

 Hagelskyttestig genomfördes i vanlig ordning tillsammans med Mälaröarnas Skyttegille. 

Antalet deltagare var i stort sett oförändrat, ca 60 pers kom och sköt. 

 Ungdomsverksamgheten har begränsats till att ungdomar bjudits in till jakt på 

Bogesund. 

 Spårträning i form av spårläggning av varierande svårighetsgrad samt spårträning med 

focus på att läsa hunden och dess arbete i spår har genomförts varje tisdag under april 

maj och juni månad vid vattenkällan på Dyvik på Lovön under ledning av Bo Liljegren 

och Petter Jacobsson samt Rolf Grönstedt. En uppskattad aktivitet enligt deltagarna! 

 
 
 
 
Ekerö i januari 2016 
 
Styrelsen för Mälaröarnas Jaktvårdskrets  
 
 
  


