
Jägareförbundet Österåker-Vaxholm 
Verksamhets- och förvaltningsberättelse 
avseende tiden 2019-01-01 till 2019-12-31 
Styrelsen 
har under året haft åtta protokollförda möten i jaktstugan. Utöver detta personer 
med funktionärsuppgifter träffats för att planera årets dagkortsjakt. 
Medlemstalet 
var den 31 december 756 stycken medlemmar vilket är en ökning med 28 
medlemmar jämfört med samma tidpunkt föregående år. 
Årets Länsföreningsstämma 
avhölls den 4 april i ABF-huset, Sveavägen. Ordförande och 
ytterligare tre styrelsemedlemmar deltog i de sedvanliga förhandlingarna. Kretsen är 
berättigad till 4 ombud. 
Kretsen 
uppmanar alla medlemmar att rapportera in sin avskjutning till 
www.viltdata.se 
Skärgårdsrådet och Mellersta Sjöfågeljaktsföreningen 
avhöll under året två möten som 
kretsen deltog i. Kretsen efterlyser en aktiv sjöfågeljägare för att föryngra i dessa föreningar. 
Kretsen 
lägger regelbundet ut nyheter på kretsens hemsida och i kretsens facebook-grupp. 
Anmäl gärna din mejladress till vår sekreterare: 
akersberga@abkrets.se 
Kanalens dag 
avhölls den 25 augusti. Kretsen deltog med ett stånd i vilket fokus låg på att 
informera om trafikeftersök samt kommunens viltstammar i allmänhet och vildsvinsstammen 
i synnerhet. Viltolycksremsor delades ut och besökare erbjöds en möjlighet att gissa 
levandevikten på ett uppstoppat Vildsvin, de 3 närmast vann priser. Kretsen har även anordnat en 
skjutdag för medlemmar på Österåkers skyttecenter. 
Jaktstugan i Grandalen 
Har fått en uppdatering på frysar som har skänkts av en medlem.
Eftersöksassistans 
erbjuds alla medlemmar i jaktvårdskretsen. Tjänsten syftar till att hjälpa 
medlemmar att uppfylla lagens innebörd om att lämpligt eftersöksekipage ska finnas på plats
inom två timmar efter påskjutning av vilt. Information om tjänsten finns på kretsens hemsida 
samt på kretsens Facebook-sida. Det är glädjande att fler och fler av kretsens medlemmar 
inser värdet av ett kvalificerat eftersöksekipage. 
Dagkortsjakten 
har under 2019 fortsatt att tillmötesgå medlemmarnas önskemål om att, till 
en rimlig kostnad, kunna komma ut i skogen och jaga. Till varje jakttillfälle erbjuds 4-7 
personer att lösa ett dagkort till en kostnad av 500 kronor per tillfälle. Viltvården och 
markarbetet sköts av tio funktionärer som dessutom bidrar ekonomiskt med halva 
arrendekostnaden för jaktvårdskretsens mark vid Brännbacken. 
Utfallet har varit bra. Totalt har 85 dagkort sålts under 2019. Vi har även haft 
fadderverksamhet för personer som (ännu) inte har börjat jaga. Jakterna har varit vältecknade 
och utvärderingar visar att deltagarna har varit nöjda. Att jaga med jaktvårdskretsen ska 
kännas som att vara gäst i ett vanligt jaktlag under en dag. 
Under 2019 fälldes 1 älgtjur, 6 årsgrisar, 5 råbockar, 1 Råkid, 5 rävar och 7 kråkor. 
Viltolyckorna efter vägarna vid kretsens marker påverkar givetvis viltbestånden. Kretsen har 
verkat för ett ökat samjagande med våra jaktgrannar. Detta samarbete har fungerat mycket 
bra. Dagkortsjakten stödutfodrar rådjur och gräsänder samt underhåller ett par vildsvinsåtlar. 



Viltvårdsrådet 
har träffats för att diskutera viltfrågor i Österåkers Kommun. Det är 
huvudsakligen vildsvin och vitkindade gäss som ställer till problem – men även närgångna 
älgar. Det har blivit svårare att jaga då det rörliga friluftslivet har ökat markant, framför allt 
cyklas det en hel del i markerna. Dessutom expanderar kommunen genom nybyggnation 
vilket inskränker möjligheterna att jaga. Delar av de marker som dagkortsjakten äger 
jakträtten på är idag detaljplanerade. Samarbetet mellan kommunen och jaktvårdskretsen 
fungerar bra. 
Vice ordförande 
har även i år varit en jägarrepresentant i Älgförvaltningsområdet. Glädjande 
har den nya älgförvaltningen lett till att samarbetet mellan jaktlagen förbättrats sedan systemet 
gjordes om för några år sedan. 
Kontaktmannaorganisationen 
i Jaktvårdskretsen består av nio kontaktmän och fem 
eftersöksjägare. Totalt i jaktvårdskretsen har det under kalenderåret skett 232
viltolyckor. 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 
Rådjur 178 221 184 175 130 153

Vildsvin 37 27 33 22 9 17 

Älg 10 7 8 15 11 11 

Dovvilt 4 1 3 

Övrigt 3 1 0 2 0 1 

Summa 232 257 228 214 150 182 
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Kretsen erbjuder under 2020

Dagkortsjakt 

Jaktvårdskretsen i Österåker-Vaxholm erbjuder medlemmar möjligheten att vara med på 

korttidsjakt. Ett dagkort kostar 500 kronor och pengarna går oavkortat till bland annat 

viltvården på marken. Vi erbjuder drevjakt på rådjur och småvilt, drevjakt på älg och vildsvin, 

bockjakt och vaktjakt på vildsvin samt räv. Programmet läggs upp på kretsens hemsida och

facebooksida inför varje ny säsong. Anmälan till en jakt sker genom att man sänder ett mejl 
till 
jagaiosteraker@gmail.com 

Eftersöksassistans 
Ska du ut och jaga men saknar tillgång till ett särskilt tränat eftersöksekipage? Har det första 
eftersöksekipaget stött på hinder och ett andra ekipage måste ta vid? Enligt jaktlagen ska 
”[j]ägaren snarast vidta de åtgärder som behövs för att djuret ska kunna spåras upp och 
avlivas” om ett vilt skadats under jakt (§28). Som en tjänst till medlemmarna i Svenska 
jägareförbundet erbjuder jaktvårdskretsen i Österåker-Vaxholm förmedling av kvalificerad 
eftersöksassistans. Vi har resurser att hantera eftersök på de flesta inom området 
förekommande viltslag och verkar under diskretion. Villkoren för det praktiska eftersöket 
träffas enskilt med berört eftersöksekipage. Ring 070 268 35 45 för information och 
vidarehänvisning. 
Utöver detta planeras utbildningar och hundaktiviteter.


