
 

Jägareförbundet Östhammar 
Verksamhetsberättelse 2021 
 

Medlemsantal 488 (471 år 2020) 
 

Styrelsen 

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: 

Ordförande Stefan Runarsson, kassör Torbjörn Andersson, sekreterare Inger Nordholm. 

Styrelseledamöter Daniel Eriksson, Bror Westerberg, Tim Jansson, Julia Marklund, Jakob Tufvesson 

och Johnnie Fredriksson. 

Ett annorlunda år pga pandemi. De flesta aktiviteter har ställts in. Styrelsen har under 

verksamhetsåret hållit 2 protokollförda möten, 1 juli och 24 augusti. 

Viltolyckorna 
Under året har följande viltolyckor rapporterats i Östhammars kommun, totalt 520. (Fg år 520) 

Rådjur   427 

Älg           22 

Vildsvin   68 

Lo               2 

Dovhjort    1 

Medlemskväll  
Ställdes in pga pandemi  
 

Jakt och viltmässa 
Ställdes in pga pandemi. 

 

Ungdomsverksamhet 
Inga aktiviteter pga Covid.  

Kommunikation 
Reportage om skytte, viltspår och KM i viltspår på hemsidan.  

Rovdjur  

Observationer av varg har ökat i kommunen. 

Klövvilt 
Under hösten arrangerades en samjakt av vildsvin i kommunerna Tierp, Älvkarleby och Östhammar. 

Totalt lämnades 55-60 djur in till slakteriet i Strömsberg. 



Älgavskjutningen har resulterat i ca 70% av målet.  

Hundverksamhet  
Viltspårträning vid tre tillfällen på Hargs Bruk. Inger Nordholm och Julia Marklund arrangerade 

träningskvällar med enklare övningar då det sent bestämdes att ett KM och LM skulle genomföras. 

Intresset var stort, trettio ekipage på träningskvällarna (10 per tillfälle) och resulterade i ett 20-tal 

startande ekipage i KM som arrangerades tillsammans med Olands JVK. 

Utbildningar, kurser 

- 

Skytteverksamhet  

Maj och juni på måndagar, 8 tillfällen med skytteträning i hagelgrenar, sammantaget var det mellan 

5-10 deltagare per kväll.  

Syftet har varit att få flera jägare och nyblivna jägare till skjutbanan. I takt med att träffarna av duvor 

ökar, har svårighetsgraden ökats. Resultatet blev att många nya och gamla skyttar kom på 

träningstillfällena. Aktiviteten har genomförts av Jaktskytteklubben i Östhammar. Kretsen har 

deltagit i och hjälpt till med arrangemanget. 

JAQT arrangemang i juni- älg- och grisbana för 10 deltagare. 

Hageljaktstig tillsammans med Oland, LM i augusti. 

Älg- och grisbana för medlemmar på skjutbanan i Börstil i september.  

Kustråd 
Kretsens representanter i Jägareförbundet Uppsala län kustråd har varit Anders Westerberg Gräsö. 

Utökning av fågel och sälskyddsområde har föreslagits.  

 

Ekonomi 

Disponibelt belopp vid årets slut efter inkomna bidrag från Jägarförbundet 27 601,06 sek. 

Separat redovisning. 
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Verksamhetsplan 2022 
 

Deltagande i skytteaktiviteter tillsammans med Östhammars jaktskyttesklubb 

Viltspårträning och KM  

Ungdomsaktivitet, prova på skytte, viltvård 

Jägarträff 

Förutsättning: Folkhälsomyndighetens råd kommer att följas.  

 

   


