
Verksamhetsberättelse för Tåkernbygdens jaktvårdskrets 2015 
 

Styrelsen har under året bestått av Jan Engholm, ordf., Stefan Holmertz, vice ordf., 
Thomas Rosén, kassör, Anders Fred sekr., Anders Wall  Stefan Lenér, Ulf Hansson 
och Magnus Karlsson.  
Adjungerade till styrelsen är: 
Studieansvarig Jan-Erik Karlsson. 
Viltspårsansvarig Erik Andersson. 
Ungdomsansvarig Axel Ektander 
 
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), Axel Ektander 
och Tommy Cserhalmi. 
 
Kretsens medlemsantal uppgick den 31/12 2015 till 150, d v s en ökning med 2 
sedan föregående år. 
 
Årsmötet hölls på restaurang Valven den 26.2 2015 med ett trettiotal besökande. 
Ordförande Jan Engholm Inledde  med en återblick på det gångna året. Glädjande 
var att medlemstalet ökat med 2, vilket pekar på att Jägarförbundets nedåtgående 
trend hade vänt. Sara Hamilton Widegren, Östergötland jaktvårdsförbund och Jan 
Engholm inledde ett grupparbete om jaktetik, som deltagarna fick arbeta med. 
Ett uttalande antog om att polisen snarast bör utbetala ersättningen till eftersöks-
jägarna. 
 
Till ombud för länsförbundsstämman valdes Jan Engholm och Thomas Rosén. 
 
Beträffande ekonomin hänvisas till bokslut och balansräkning.. 
 
Skjutbanan i Väversunda har används flitigt, 536 serier har skjutits av 66 skyttar. 
På hagelbanan vid Stavlösa har det skjutits flitigt. 452 serier har skjutits. Flera yngre 
skyttar skjuter mycket flitigt där. 
 
Mink och mård vann Arne Andersson 
Kråka vann Per Pettersson 
Räv och grävling vann Niclas Öhrman 
Kretsmästerskap i skytte vanns  Per Pettersson 
Bästa spårhund var Tollaren Saga förd av Sebastian von Gegerfelt, som fick 
representera kretsen på länsmästerskapet hösten 2015. 
Vid det länsmästerskap, som hade uppskjutits från hösten 2014 och hölls under 
våren 2015 deltog taxen Red förd av Margareta Rydholm. 
 
Vid länsförbundets årsmöte deltog Jan Engholm och Thomas Rosén. 
Thomas Rosén tilldelades Östergötlands Jaktvårdsförbunds förtjänsttecken i brons. 
  
Två protokollförda styrelsemöte har hållits under året. Styrelsen har hållits informerad 
med hjälp av mail. 
Arbetsutskottet har hållit kontakt per telefon och mail 
 
Jan Engholm och Thomas Rosén har deltagit på två kretskonferenser, varvid den 



sista tillsammans med Studiefrämjandet. 
Jan Engholm har varit på en konferens om viltsvin 
Vidare deltog Jan Engholm i en konferens om vilthistoria på Öster-Malma samt 
Sveriges Vildnads konferens om. "Samförvaltning av vilt och andra naturresurser" där 
bland annat turismjakt behandlades. 
Jan Engholm deltog i kurs för rovdjursansvariga i kretsarna. 
Axel Ektander har deltagit i träff för ungdomsansvariga. 
 
Kråkkampanjen har fortsatt under 2015.  
Viltövervakningsrapporteringen från kretsen var 100% även under 2015. 
Utbildning av eftersökshundar har skett under våren. 9 hundar deltog. Kursen 
avslutades med teori frågor och smörgåstårta i Hovs Bygdegård. Ett stort antal 
företag i trakten hade sponsrat med fina priser till samtliga deltagare. 
En temakväll om hundar hölls i Hovs Bygdegård där Björn Lindevall—Valla 
Djursjukhus medverkade. Ett trettiotal personer besökte mötet, vilket var mycket 
uppskattat. 
Eftersök i samverkan fortsätter. En viss ersättning utgår numera för det arbete som 
nedläggs av eftersökspatrullerna. 
21 rådjursolyckor har rapporterats till polisen, som har skett i Vadstena kommun. 
Kritik har riktats mot att databasen "Viltolycka.se" innehåller flera felaktiga rapporter. 
Tyvärr rättar inte polisen de felaktigheter, som vi påpekat. 
Hovs Viltvårdområde har sett till att det kommit upp viltvarningsskyltar vid Hovgården 
på den mest utsatta vägsträckan inom kretsen. 
 
Studieverksamheten leds under året av Jan-Erik Karlsson, med kurs i jägarexamen.  
 
Fältfågelinventeringen fortsätter. 3 rapphönskullar har rapporterats.  
 
Gåsbetena fortlöper som tidigare.  
 
Viltstammen inom kretsen: 
Älgstammen på Omberg är god men det är dåligt med tjur och kalvarna är små. 
Några älgar har periodiskt uppehållit sig i strandskogarna runt sjön och i Nässja-
skogen. Älgarna går ofta ut på fälten och betar. 
Rådjursstammen är stabil men mindre med kid. 
Harstammen är stabil, men med stora variationer inom området. 
Rävstammen är normal, många rävar har skabb.. 
Grävlingstammen mycket stor. 
Mård oförändrad/mink ökar 
Vildsvin har observerats sporadiskt. 
Andtillgången är dålig pågrund av lite växtlighet i sjön.. 
Dåligt med hönsfågel. 
Grågås minskar något 10 600 mot 11 900 2014. 
Sädgås  ökat 13 600 mot 13 300 2014 som mest. 
Vitkindade gäss 180 inräknade som mest. 
Tranorna 5 200 mot 7 100 2014. 
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 Nässja-, Mjölnaån, Tåkern och Diseviån. 
Utterspår har konstaterats i Hov 
Skarven har minskat i Tåkern. 

 
Arbetet med ny folder om "Jakten i kretsen" har skett och den är också översatt till 
Ryska Foldern har delats ut till markägarna  och jägarna i kretsen  
Kritik kring säljjakterna på gäss har ökat igen. Två fall av olaga jakt har polisanmälts. 



I ett fall har dom fallit mot den jägare, som sköt två svanar. Ännu har inte åtals väcks 
mot jägare som inte medför hund vid gåsjakt. Stort arbete har lagts ned  för att få 
polis och åklagare att även åtala dessa fall av jaktbrott. 
Svensk Jakt har uppmärksammat problematiken. Kretsen har även skrivit 
debattartikel där vi tar avstånd mot "Oseriösa säljjakter 
En brev har delats ut till de markägare som vi vet upplåter sina marker för säljjakter 
Jan Engholm besökte under våren ROTARYKLUBBEN VADSTENA KLOSTER och 
informerade om Jägarförbundets etikprojekt. 
 
Styrelsen framför ett varmt tack till alla som bidraget till kretsens verksamhet till gagn 
för medlemmarna och det vilda inom Tåkernbygden. 

 
 
Vadstena den 29 februari 2016 


