
Verksamhetsberättelse för Tåkernbygdens jaktvårdskrets 2020 
 

Styrelsen har under året bestått av Jan Engholm, ordf., Stefan Holmertz, vice ordf., 
Thomas Rosén, kassör, Anders Fred sekr., Anders Wall, Stefan Lenér, Axel 
Ektander och Magnus Karlsson.  
 
Webbmaster är Bo Alvarsson. 
 
Styrelsens arbetsutskott har bestått av Jan Engholm, Thomas Rosén och Anders 
Fred. 
Revisorer har varit Gösta Skog och Claes Eke-Göransson. 
 
Valberedningen har bestått av Magnus Emilsson (sammankallande), Tommy 
Cserhalmi   och Magnus Gustavsson. 
 
Kretsens medlemsantal uppgick den 31/12 2020 till 151, d v s en minskning med 6 
sedan föregående år. 
 
Årsmötet hölls på Väderstad Centralkrog med ca 25 besökande. 
Ordförande Jan Engholm Inledde med en återblick på det gångna året. 
Thomas Strandhag informerade om SVJ och ÖJF verksamhet. 
 
Beträffande ekonomin hänvisas till bokslut och balansräkning. 
 
Skjutbanan i Väversunda har använts flitigt. 
Hagelskyttet har skett på Häggestabanan i Ödeshög 
 
Mink och mård vann Arne Andersson. 
Kråka vann Magnus Karlsson 
Räv och grävling vann Magnus Emilsson 
Kretsmästerskap i skytte vanns Per Pettersson 
Ombergspokalen erövrades av Stefan Holmertz 
Övningsskytte hagel – Magnus Karlsson 
Övningsskytte kula – Tommy Cserhalmi 
 
Vid länsförbundets årsmöte deltog Jan Engholm digitalt. 
Styrelsen har hållits informerad med hjälp av mail. 
Arbetsutskottet har hållit kontakt per telefon och mail 
 
 
Viltövervakningsrapporteringen från kretsen var 99,91% under 2020. 
. 
Eftersök i samverkan fortsätter. En viss ersättning utgår numera för det arbete som 
nedläggs av eftersökspatrullerna. 
32 viltolyckor har skett i Vadstena kommun, som har rapporterats till polisen, 
 
Fältfågelinventeringen fortsätter. 9 rapphönskullar och 2 fasankullar har rapporterats. 
 
Gåsbetena fortlöper som tidigare.  
. 
En jourgrupp med jägare som ska kunna vara lantbrukarna behjälpliga när vildsvinen 
går ut i åkrarna finns. 
 
Viltstammen inom kretsen: 
Älgstammen på Omberg har ökat något. Flera älgar har uppehållit sig i 



strandskogarna runt sjön, Dags  Mosse, Nässjaskogen. och Fyllamossen.  Älgarna 
går ofta ut på fälten och betar. 
Rådjursstammen minskat något, 
Harstammen är stabil, men med stora variationer inom området. 
Rävstammen är normal, 
Grävlingstammen mycket stor. 
Mård och mink oförändrad. 
Vildsvin har etablerat fast stam på Omberg och runt Tåkern och sprider sig i hela 
kretsen. 
And tillgången är bättre på grund av ökat växtlighet i sjön. 
Hönsfågel har ökat något. 
Grågås stammen stor. 
Sädgås stammen ökat något. 
Vitkindade gäss okat något. 
Kanadagås oförändat. 
Tranorna oförändrat. 
Många svanar uppehåller sig på åkrarna där de betar och trampar ned grödan. 
Både havs- och kungsörn har visat sig vid Tåkern vid ett flertal tillfällen.  
Bäver stationär vid Mjölnaån, Tåkern och Diseviån. 
Utter har ökat. 
Skarven förekommer i Tåkern. 
Mycket kråkor och kajor. 
 

 
Tyvärr har årets verksamhet påverkats negativt av Coronan.. 
Styrelsen framför ett varmt tack till alla som bidraget till kretsens verksamhet till gagn 
för medlemmarna och det vilda inom Tåkernbygden. 
 
. 
 

Vadstena den 31/12 2020.  
 


