
 

  

Protokoll för genomförande av ”VILTRÅD” i jaktvårdskretsen 

Viltrådet genomförs antingen i anslutning till jaktvårdskretsarnas årsmöten 
alternativt som en separat träff 

Syftet med Viltrådet är att samla upp den kunskap och de synpunkter som finns i 
kretsarna hos medlemmarna angående jakten och viltförvaltningen och de frågor 
som är viktiga för oss som jägare.  

Jägareförbundet Stockholms län vill ha en bättre dialog om jakt, vilt och 
jägarnära frågor, mellan medlemmarna, kretsarna och länsföreningen.  

Alla jaktvårdskretsar i Stockholms län uppmanas att genomföra Viltråd i 
samband med sina årsmöten (eller separat) för att på så sätt få en bra kunskap 
om läget i aktuella frågor.  

Innan kretsårsmötet/VILTRÅDET bör detta protokoll fyllas i när det gäller 
information som är en beskrivning av nuläget och delges kretsmedlemmarna på 
lämpligt sätt (tex status på skötselplaner etc.) 

Ifyllt protokoll sparas i original hos kretsen för att användas i kretsverksamheten 

En kopia skickas till Jägareförbundet Stockholms län, Maskingatan 3, 195 60 
Arlandastad  

Aktuell krets:_____________________________________________________________ 

Datum och plats:__________________________________________________________ 

Antal deltagare:___________________________________________________________ 
(OBS VILTRÅDET ÄR ENDAST FÖR MEDLEMMAR I SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET) 

 

Underskrift kretsrespresentant:______________________________________________ 

Namnförtydligande:________________________________________________________ 

Underskrift jägarrepresentant från älgförvaltningsgrupp:__________________________ 

Namnförtydligande:________________________________________________________ 



 

 Obligatorisk medlemskontroll innan genomförande 

 

Ingående delar (Kretsen avgör själva vilka som är relevanta, förutom de tre första som är 
”obligatoriska”): 

• Älgförvaltning 
• Vildsvinsförvaltning 
• Trafikeftersök 
• Förvaltning av stora rovdjur, inklusive inventering 
• Kronhjortsförvaltning 
• Dovhjortsförvaltning 
• Övrigt klövvilt/småvilt 
• Skyddsjakt på skadegörande individer (alla arter) 
• Övrigt 



 

Älgförvaltning 

Kretsen berörs av ________________ stycken älgförvaltningsområden (ÄFO) och dessa 
är:______________________________________________________________________ 

I deras aktuella älgförvaltningsplaner står följande: 

Namn ÄFO Antal 
älgar/1000 ha 

Planerad 
avskjutning/ 
1000 ha 

Aktuell 
avskjutning/ 
1000 ha 

Målsättning 
älgstam: 

Älgar/1000 
ha 

Ska 
älgstammen 
Öka 

Vara 
oförändrad 

Eller minska 

      

      

      

 

Viltrådets syn (förslag på förändringar eller ok) på de ingående värdena: 

Namn ÄFO Antal 
älgar/1000 ha 

Planerad 
avskjutning/ 
1000 ha 

Aktuell 
avskjutning/ 
1000 ha 

Målsättning 
älgstam: 

Älgar/1000 
ha 

Ska 
älgstammen 
Öka 

Vara 
oförändrad 

Eller minska 

      

      

      

 

Övriga kommentarer:______________________________________________________ 



 

Viltrådets syn på behov av, samt intresse för inventeringar (spillning etc) inför 
kommande säsong: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Viltrådets syn på arbetet älgförvaltningsgruppen (ÄFG) utför; samråd, planer nya 
ledamöter etc. 

Bra, ok, dåligt samt förslag på förändringar:_____________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Övrigt om älgförvaltning:____________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 



 

Vildsvinsförvaltning 

_________ % av kretsen består av areal där vildsvin finns 

Övriga kommentarer:______________________________________________________ 

TÄNKVÄRT INFÖR DISKUSSIONER (se mer i Jägareförbundets handlingsplan för vildsvin): 

• MINST 80% AV DE FÄLLDA VILDSVINEN BÖR UTGÖRAS AV ÅRSUNGAR (UPP TILL 
12 MÅNADERS ÅLDER) DÄR MÅLSÄTTNINGEN ÄR ATT BIBHEÅLLA ELLER ÖKA 
VILDSVINSSTAMMEN 

• SKJUT ALDRIG BORT LEDARSUGGOR SAMT SPARA GÄRNA YNGRE GALTAR 

• OM BEHOV FINNS ATT MINSKA ANTALET VILDSVIN SÅ MÅSTE ANDELEN UNGA 
VUXNA HONDJUR ÖKAS I AVSKJUTNINGEN. DESSA SKJUTS FÖRETRÄDELSEVIS 
UNDER PERIODEN; SEPTEMBER-NOVEMBER 

• ÅTLA/UTFODRA MED NATURLIGT FODER- EJ PROCESSAT LIVSMEDEL 

• UTFODRING BEHÖVS ENDAST UNDER VINTERN SAMT VID EVENTUELL 
AVLEDNING FRÅN SKADEKÄNSLIGA OMRÅDEN. I ÖVRIGT BÖR INTE FODER 
LÄGGAS UT FÖRUTOM I MINDRE MÄNGDER (SOM ÄTS UPP VID ETT ENDA 
VILDSVINBESÖK) I FORM AV ÅTEL 

• SAMVERKAN MELLAN BERÖRDA PARTER; JÄGARE, MARKÄGARE, BRUKARE, 
ARRENDATORER ETC. ÄR NÖDVÄNDIGT 

Vildsvinssamråd med berörda parter har genomförts i kretsen:      JA____    NEJ____ 

Viltrådets syn på gemensamma mål med vildsvinsstammen;  öka, minska eller balansera 
stammen:________________________________________________________________ 

Viltrådets syn på problem med skador orsakade av vildsvin; mycket, lite acceptabelt 
etc:________________________________________________________________ 

Viltrådets syn på hur jakten bedrivs; mest åteljakt, mest hundjakt, mest jakt för skydd av 
gröda, fungerar det bra med hundanvändningen, förslag på förbättringar 
etc.:____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Övrigt:__________________________________________________________________ 



 

Trafikeftersök - NVR 

Samordnande jägare i kretsen:_______________________________________________ 

Samordnande jägare i kretsen:_______________________________________________ 

Jaktvårdskretsen ansvarar för att det finns en eller flera lokalt samordnande jägare. 
Dessa samordnare ska tillsammans med polis och den länsansvariga jägaren se till så att 
det finns lämpligt antal kontaktpersoner och eftersöksjägare med rätt kompetens inom 
jaktvårdskretsens område. De samordnande jägarna på kretsnivå ska också: 

• Uppdatera NVR´s databas med aktuella uppgifter på kontaktpersoner, 
eftersöksjägare och deras hundar 

o Genomfört eller ej samt övriga 
kommentarer:_______________________ 

______________________________________________________________ 

• Tillse att det finns eftersöksekipage med kompetenta hundar för att kunna klara 
av eftersök på alla de viltarter som förekommer inom området* 

o Genomfört eller ej samt övriga 
kommentarer:_______________________ 

______________________________________________________________ 

• Vara uppdaterad om hur jakträtten är fördelad inom området 

o Genomfört eller ej samt övriga 
kommentarer:_______________________ 

______________________________________________________________ 

• Ha bra lokalkännedom om potentiella ekipage att rekrytera  

o Genomfört eller ej samt övriga 
kommentarer:_______________________ 

______________________________________________________________ 

• Stimulera till utveckling av eftersöksekipage genom att informera om prover, 
mästerskap, hundträning, övningsskytte och utbildningstillfällen 



 

o Genomfört eller ej samt övriga 
kommentarer:_______________________ 

______________________________________________________________ 

• Förebygga och informera kontaktpersoner och eftersöksjägare att inte ge 
eftersöksuppdragen en felaktig exponering i t ex. sociala medier 

o Genomfört eller ej samt övriga 
kommentarer:_______________________ 

______________________________________________________________ 

• Informera t ex. ÄFG om frekventa olyckplatser – ”hotspots” i syfte kunna bidra 
till förebyggande arbete för att förhindra/minska viltolyckor 

o Genomfört eller ej samt övriga 
kommentarer:_______________________ 

______________________________________________________________ 

• Aktivt bidra i det förebyggande arbetet för att minska viltolyckor genom 
informationsinsatser i lokalmedia, deltagande vid NVR´s årliga insatsvecka, 
spridande av den så kallade ”viltolycksremsan” mm. 

o Genomfört eller ej samt övriga 
kommentarer:_______________________ 

______________________________________________________________ 

 
*  Som en hjälp kan samordnaren med fördel använda sig av nedanstående 
lista/förteckning för att hålla koll på ekipagen och dess kompetenser 

Eftersöksekipage: Egen 
bedömd 
förmåga 

Rådjur Älg Vildsvin Kron Dov 

SPÅRNING Över medel      

SPÅRNING Medel      

SPÅRNING Under medel      



 

LÖS HUND Över medel      

LÖS HUND Medel      

LÖS HUND Under medel      

 

Övrigt:__________________________________________________________________



 

Stora rovdjur 

Ansvarig i kretsen för inventeringar:___________________________________________ 

Stödjande spårare:_________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

TÄNKVÄRT INFÖR DISKUSSIONER: 

• VIKTIGT ATT ALLA JÄGARE/JAKTLAG RAPPORTERAR OBSERVATIONER AV SPÅR 
OCH DJUR (VARG, LO, BJÖRN, JÄRV) 

• RAPPORTERING / INVENTERING ÄR NÖDVÄNDIGT FÖR ATT KOMMA NÄRMARE 
EN FÖRVALTNING 

• RAPPORTER ÄR FÄRSKVARA ANVÄND NÅGOT AV FÖLJANDE ALTERNATIV: 

o SKANDOBS TOUCH (APP TILL SMARTPHONE) 

o SKANDOBS.SE 

o ROVOBS.SE 

 

Viltrådets syn på tillgång, utveckling, jakt, övrigt:________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________



 

Kronhjortsförvaltning 

Kretsen berörs av ________________ stycken kronhjortsskötselområden och dessa 
är:______________________________________________________________________ 

I deras aktuella skötselplaner står följande: 

Namn KSO Antal 
hjortar/1000 
ha 

Planerad 
avskjutning/ 
1000 ha 

Aktuell 
avskjutning/ 
1000 ha 

Målsättning 
kronhjort: 

hjortar/1000 
ha 

Ska 
kronhjortsstammen 
Öka 

Vara oförändrad 

Eller minska 

      

      

      

 

Övriga kommentarer:______________________________________________________ 

TÄNKVÄRT INFÖR DISKUSSIONER: 

• LÄMPLIG AVSKJUTNING ÄR OFTAST:    
25% HJORTAR, 25% HINDAR och 50% KALVAR 

• EN HJORT (HANDJUR) BLIR KAPITAL FÖRST VID 10-12 ÅRS ÅLDER 

• SVÅRT ATT SE ANLAG PÅ EN SPETSHJORT, BÄTTRE ATT INRIKTA JAKTEN PÅ 
HJORTAR MED DÅLIGA ANLAG OFTAST 3-5 TAGGAR TOTALT PÅ BÅDA 
HORNEN 

Viltrådets syn på gemensamma avskjutningsstrategier samt övrigt om 
kronhjortsförvaltning:______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 



 

Dovhjortsförvaltning 

_________ % av kretsen består av areal där dovhjort finns 

Övriga kommentarer:______________________________________________________ 

 

TÄNKVÄRT INFÖR DISKUSSIONER: 

• LÄMPLIG AVSKJUTNING ÄR OFTAST: 50/50 HONDJUR/HANDJUR AV DE VUXNA 
DJUREN SAMT ”FRI” AVSKJUTNING AV KALV 

• SPARA SPETSAR OCH YNGRE HJORTAR OCH SKJUT LAGOM ANTAL KAPITALA 
HJORTAR SOM UPPNÅT MINST 7-8 ÅRS ÅLDER 

 

Planerade gemensamma inventeringar (ex vårinventeringar):______________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Viltrådets syn på gemensamma mål med dovhjortsförvaltningen, ex antal hjortar, öka, 
minska eller balansera stammen samt övrigt om 
dovhjortsförvaltning:_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 



 

Övrigt klövvilt samt småvilt och viltövervakning 

Viltrådets syn på tillgång, utveckling, jakt etc. RÅDJUR:____________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Viltrådets syn på tillgång, utveckling, jakt etc. ÖVRIGA DÄGGDJUR:__________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Viltrådets syn på tillgång, utveckling, jakt etc. FÅGLAR:____________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Viltrådets / kretsens plan för att få en ännu bättre ”täckning” gällande den frivilliga 
insamlingen av småviltavskjutningen, som i sig är en förutsättning för att vi 
överhuvudtaget ska få jaga i framtiden. 

OBS att målet är minst 33 % rapporterad jaktbar areal i varje krets. Det har uppnåtts i 
Stockholms län de senaste åren. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Övrigt:__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 



 

Skyddsjakt; alla viltslag  

Har kommunen(erna) ansällda viltvårdare/skyddsjägare eller sker det genom 
timarvoderade:___________________________________________________________ 

 

Är kretsen inblandad i organiseringen av skyddsjakten inom kretsens område; nej, ja, 
önskad utveckling etc:______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Övrigt:__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 



 

Övrigt 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 


