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 Datum:  7 november 2017 
 

 

 

Protokoll från  styrelsemöte med Rättviks Jaktvårdskrets  

 
Närvarande: Kenneth Björ Rättvik Gärdsjö VVO 

 Else-Marie Dyrsmeds Östbjörka Jvf / sekreterare 

 Anders Gravsjö Gränden Jvf 

 Knuts Denny Hansson Boda-Bingsjö VVO 

 Jonny Jones Östbjörka Jvf 

 Lars-Erik Jonsén Boda Bingsjö VVO 

 Bengt Stor Grändens Jvf 

Information: Helena Tysk Jägareförbundet Dalarna 

 

 

Innan mötet öppnas hälsas Helena Tysk välkommen.  Helena informerar om 

viltrapporteringen och Viltdata.  Rättvikskretsen har, tack vare Anders, Helena m fl 

gått från en rapportering på 14 % till 30 % av arealen.  Duktigt jobbat.  Dalarna ligger 

ändå bra till med en 46 %-ig rapportering jämfört med riksvärdet på 23 %.  Om även 

vårt ”felande” VVO fick igång viltrapporteringen, skulle vi komma ändå högre.  Dom 

arbetar på en förbättring. 
Jonny m fl passar på att ge sina synpunkter och önskemål om förändringar av Viltdata. 

Styrelsen föreslår en kurs för ansvariga för viltdata-rapporteringen inom alla 

VVO/jaktlag.  Helena mailar över lista på samtliga som rapporterar in älgavskjutningen. 

Länsförbundet kan även förse oss med maillistor på samtliga medlemmar för riktad 

information. 

Förslag:  Information om vikten av avskjutningsstatistiken på kretsens årsmöte.  

Samtliga i styrelsen får också i uppdrag att informera om den egna avskjutningen på 

respektive årsmöte. 

 

Helena överlämnar också påsar för vargspillningsinventeringen.  Påsarna finns för till-

fället att hämta hos Jonny. 
 

Under informationen bjuder Stubben, som förlorade vadet om Moras avancering till 

SHL, på en Moratårta.  Den smakade trots allt bra. 
 

§  61 Val av justeringsman 
 Bengt Stor utses att justera dagens protokoll. 
 

§ 62 Föregående protokoll 
Protokollen från styrelsemötet den 19 september 2017 läggs till hand-

lingarna. 
 

§ 63 Kallelse/dagordning 
 Dagordningen godkänns efter följande tillägg: 
 *  Genomgång av referat från Jägareförbundet Dalarnas styrelsemöte den 

  3oktober 2017 

 * Tid och plats för årsmötet 

 * Lista på ouppklarade ärenden 
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§ 64 Ungdomsfrågor 
 Anders meddelar att jägarexamanskursen startar nästa vecka på Stiern- 

 hööksgymnasiet.  Anders kommer att ansvara för kursen och anlita Per  

 Spånberg och Jonny för vissa kursavsnitt.  Intresset är större än antal  

 platser.  26 elever har lottats in med flera på väntelista. 

 

§ 65 Hundverksamheten 

 Eftersom Tina inte är närvarande hänskjuts frågan till nästa möte. 
 

§ 66 Viltrapportering 
 Har behandlats ovan. 

 

 § 67 Årets älgjakt 
 Boda-Bingsjö VVO ½ stora och 8 kalvar kvar 

 Gärdsjö 14 kalvar kvar 

 Södra 

 Västbygge fjärding skjutit 16 tjurar, 11 kor och 22 kalvar 
 I stort verkar det som älgjakten varit lyckad för de flesta lagen. 

 

§ 68 Vargjakt 
 Enligt länsstyrelsens beslut får sex vargar fällas i Flatenreviret söder om 

 Smedjebacken 2 januari – 15 februari 2018.  Beslutet har överklagats av 

 såväl vargvänner som jägareförbunden – men av olika skäl. 

 Ett inhibitionsbeslut borde inte vara möjligt med tanke på Övre Förvalt- 

 ningsrättens prejudicerande dom 2016. 

 

§ 69 Rapporter 
 - Föreläsningen om hanteringen av viltkött 

 Helena Tysk berättar att förbundet fått samtal från personer som  

 berömde föreläsningen och två av dem blev t o m medlemmar i  

 förbundet. 

  Det var ca 50 personer där och föreläsningen hade varit jättebra, om  

  inte skolans teknik strulat.    

 

§ 70 Kommande evenemang 
 - Kommande evenemang 
  Kretsen beslutar att delta vid  stövarjaktens dag den 2 december. 
  Per Spånberg stpr som ansvarig för evenemanget och kretsen försöker  

  hjälpa till att ordna marker att jaga på. 

  Per och Anders har rävhundar och Stig Pettersson, Tammeråsen, till- 

  frågas om han kan ställa upp med sin duktiga harhund.   

  Kretsen ordnar ”annonserar” evenemanget på facebook och kretsens 

  webbsida.  Vi mailar också ut till medlemmar via medlemsregistret. 

 

§ 71   Övriga frågor 

 * Genomgång av referat från Jägareförbundet Dalarnas styrelsemöte den 
  3oktober 2017 
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  Bl a  

  - Tidigare varginventering pekar på en vargstam på 401 individer. 
   Vi hoppas att nuvarande inventering, som pågår längre, ska visa på 

   fler individer. 

  - Länsstyrelsen vill reducera antalet älgförvaltningsområden från 
   dagens 16 till 13 områden.  Rättvikskretsen vidhåller tidigare beslut 

   och vill behålla dagens indelning. 

  - Antalet medlemmar i förbundet är 6.986, vilket motsvarar 53  av 

   alla jaktkortslösare. 

   Vem ska kollar om den, som löser jaktkort, har statligt jaktkort ? 

 * Tid och plats för årsmötet. 
  Beslöts att årsmötet skall hållas på Stiernhööksgymnasiet den 6  

  februari 2018 och att Anders bokar lokalen.  Föredragshållare Erik 

  Ringaby som ska föreläsa om sin rävforskning.  Anders bokar. 

 * Lista över ouppklarade ärenden 
  Ärendet tas upp vid nästa möte. 

 
§  72 Nästa styrelsemöte 
 Tisdagen den 5 december 2017 klockan 18.30 på brandstationen.   
----------------------------------- 

 

 

 

………………………………………… ……………………………………… 

Anders Gravsjö, ordförande Else-Marie Dyrsmeds, sekreterare 

 

 

 

                                   …………………………………………. 

                        Bengt Stor, justeringsman  
 

 


