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Styrelsen för Wermdö Skeppslag – Nacka Jaktvårdskrets får härmed lämna redovisning för 

verksamhetsåret 2015 

 

Medlemsantal 
Vid årsskiftet 2015-12-31 hade kretsen 1476 medlemmar, (1487 medlemmar 2014) 

 

Styrelsemedlemmar under verksamhetsåret 2015 
Lasse Östman Värmdö Ordförande 

Håkan Melin Rindö Vice Ordförande 

Carl-Einar Lax Värmdö Kassör 

O. Sune Bodin Ingarö Sekreterare 

Ledamot Peter Jernberg Värmdö 

Ledamot Markku Lehtonen Värmdö 

Ledamot Anders Knutas  Ingarö 

Suppleant Christer Littke Gustavsberg 

Suppleant Dan Arvidsson Djurö 

Suppleant Rolf Adborn  Ingarö 

 

 

Revisorer 

Jan Lilja 

Maria Wågberg 

 

Revisors suppleanter 

Claes Svennman 

Bisse Alm 

 

 

Valberedning 

Leif Westphal, sammankallande 

Kurt Hansson (avled under verksamhetsåret) 

Göte Åberg 

 

Sammanträden 
Under verksamhetsåret har genomförts 8 protokollförda styrelsemöten. Förutom 

styrelsemöten har 1 ett AU möten genomförts samtliga dessa  har protokollförts och vid första 

kommande styrelsemöte behandlats och bilagts styrelseprotokollen. 

Årsmötet samlade 30 medlemmar. Till årsmötet var Walter Borg inbjuden att förevisa och 

sälja diverse jaktutrustning och jaktkläder, vilket var uppskattat. 
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Ombud och suppleanter på Länsföreningen stämma den 11 april 2015 
Ordinarie                    Suppleant  

Lasse Östeman   Nej    Leif Westphal Ja 

Peter Jernberg     Ja 

O. Sune Bodin    Ja 

Anders Knutas    Ja 

Bengt Bogård      Ja 

Thord Axelsson   Ja 

Sandra von Euler Ja 

 

Länsstämman var välbesökt av 87 kallade var 69 ombud på plats.  

Maria Ranka från Svenska Jägareförbundet höll et intressant anförande som kan 

sammanfattas som att vi måste stå mer enade i jaktfrågorna och engagera oss betydligt mer 

inför framtiden än vad vi gör i dag. Här ligger ansvaret fördelat på oss alla dvs. både Centralt. 

Länsföreningarna och lokala kretsar. 

 

Länsföreningens ordförandekonferens på Gålö den 28 12 2015 
Sekreteraren O. Sune Bodin 

Sammanfattningsvis så framstår det allt tydligare även i detta forum att det måste till en mer 

enad och aktiv jägarkår som kan stå upp för, engagera os mer och försvara sina intressen. 

 

Kretsens hemsida 
Diskussioner rörande uppdatering av Kretsens hemsida har förekommit under ett antal möten.  

 

Vid styrelsemötet den 11 januari 2016 beslutades att det skall startas en hemsida baserat på 
Svenska Jägareförbundets Krets layout. Parallellt behålla den nuvarande tills vi ser hur den 
nya fungerar. 
En Dropbox har tagits i bruk SOM digitalt arkiv mm. 
 

Kretsens Älgskyttebana / Jägarexamensbana 
Under 2015 har banan fungerat mycket bra, totalt har banan varit öppen för almänheten 54 

dagar då har också Inskjutningsbana varit öppen, under öppet tider finns det normalt 3 

utbildade skjutledare, banan har besökts av ca 750 skyttar. 

Banan har varit uthyrd till jaktlag /grupper 18 dagar.  

Med ett stort antal duktiga skjutledare så har det fungerat bra. 

Möjlighet till Björnpass har varit fram till Björnjaktens början. 

 

Ett nytt kassasystem har anskaffats, kontant betalningen är bortagen och det är bara 

kortbetalning, vilket har lätt till en stor förbättring för ekonomi redovisning till kassören, 

ammunition redovisning har införts varje dag då banan är öppen och det fungerar mycket bra. 

 

Under året har skjutbanan haft beredskap för att ta emot ungdomar som vill träna skytt. 

 

Underåret har även en provtagning brunn byggts för provtagning av lakvatten. 

 

 

En bullerberäkning är beställd enligt och ska redovisas till Nacka kommun före 15 juni 2016. 
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Jägarexamen 2015 

Under året har 254 jägarexamens prov avlagts på kretsens Älg bana med registrerings 

nummer AB 110, proven har avlagts av dom tre verksamma provledarna, Torbjörn Nilsson, 

Göte Åberg och Lasse Österman. 

En hel del teoriprov men också många praktiska prov så som 62 stycken Högviltsprov. 

Önskar också tacka alla skjutledare som jobbat på banan under provdagarna för era värdefulla 

hjälp under provtillfällena.  

 

Kontaktman för provledare har varit 

Lasse Österman 

Kursverksamhet 2015 
01.06.2015 Skyttekväll med Länsföreningens skyttesimulator 

Skyttekväll med Länsföreningens skyttesimulator hölls i Värmdöbygdegården,  10 deltagare 

från jaktvårdskretsen   fick det stora nöjet att testa sina skjutskickligheter.  

Kursledare var Olle Markstedt 

 

 

15.06.2015 Skyttekväll med Länsföreningens  skyttesimulator  
 Skyttekväll med Länsföreningens  skyttesimulator  hölls Värmdö Bygdegården med 15 

deltagare  från jaktvårdskretsen, som fick det stora nöjet att testa sina skjutskickligheter.  

Kursledare var Olle Markstedt 

 

 

Skjutledarutbildning 15.06.2015 i Värmdö Bygdegården  

Det finns en del att tänka på som skjutledare och program för kvällen var följande: 

• Vilka skyldigheter har en skjutledare 

• Vilka rättigheter har en skjutledare 

• Vilket ansvar har en skjutledare 

• Vilken information ska finnas tillgänglig på skjutbanan 

• Vad ska finnas för material på skjutbanan t.ex. första förband övrig 

hjälputrustning, telefon att ringa 112  

• Skjutledarens personliga utrustning  

• Erforderliga tillstånd för banan (statens skytteombud, polismyndigheten, 

kommunens miljö och hälsa, länsstyrelse) 

• Försäkringar för klubben, funktionärer och skyttar. 

• Märken till försäljning samt plansch över dessa 

• Info angående älgskyttebevis, björnpass, mitt träningsskytte 

Jaktvårdskonsulent och Rikssamordnare för Jaktskytte i Svenska Jägareförbundet  Lars Björk  

var kursledare. 

Totalt deltog 39 deltagare på kursen med 23 stycken skjutledare från våran krets och resten 

från skjutbanor runt Stockholm. 

 

 

Jaktledarutbildning  

Wermdö Skeppslag-Nacka Jaktvårdskrets  arrangerade en Jaktledarutbildningskurs 

vecka 40, måndagen den 28/9 kväll och onsdagen 30/9 kväll hölls i Värmdö Bygdegård,   

skyttedelen var på kretsens   Älgskyttebana fredagen 2 oktober. 

Jaktledaren är en nyckelperson i jaktlaget. Förutom att ha kontroll på jaktens genomförande så 

att den sker på ett säkert och bra sätt vid olika former av gemensamhetsjakt ska jaktledaren 
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också ha kunskap om lagar och regelverk. Det är också jaktledaren som genom sitt 

uppträdande sätter normerna i jaktlaget vad gäller jaktetik och hantering av viltet. 

Syfte med kursen var. 

Att ge deltagaren kunskaper om jaktledarens roll i ett jaktlag. 

Mål med kursen var. 

Efter genomgången kurs skall deltagarna ha grundläggande kunskap om: 

-Jaktledarens roll och ansvar för en säker och väl fungerande jakt 

- Konflikthantering 

-Jaktetik och jaktmoral 

-Jaktlagstiftningen 

-Kötthantering för en bättre köttkvalité 

-Skytteövningar för att avlossa säkra skott under jakt 

Kursledare på teorikvällarna var  

Jaktvårdskonsulenterna Svenska Jägareförbundet 

 Per Zakariasson och Henrik Falk 

Skyttedelen hölls av erfarne skytteinstruktören Ted Andersson från Öster-Malma 

 

Ungdomsverksamhet/Ungdomsjakt 
Ingen aktiv ungdomsverksamhet har bedrivits däremot så har information rörande 

ungdomsskytte och ungdomsjakterna gått ut. Ungdomar som är medlemmar skjuter gratis 
och övriga icke medlemmar får rabatt med 20 kr per serie på Älgbanan. Där det i det senare 

fallet ungdomsjakterna, inkommit anmälningar till ungdomsjakterna 

 

 

Jaktstig 
Även i år så arrangerades den årliga Jaktstigen på Myttinge. Deltagandet var trotts den sena 

annonseringen bra. Totalt anmälda på Hagelstigen var 65 skyttar och Totalt anmälda på 

Kulstigen 32 var. Många av dessa sköt både hagel- och kulstigen. 

 

Walter Borg hade som vanligt sponsrat Jaktstigen med mycket fina priser. Som tack för det 

alltid goda samarbetet mellan Walter Borg och Wermdö Skeppslag-Nacka Jaktvårdskrets så 

erbjöds de en fribiljet till någon av Kretsjakterna. 

 

 

Kretsjakt 
Under hösten har kretsen ordnat två kretsjakter en på Bogesund och en på Gålö. Den 12 

november bjöds in till drevjakt på Älg och Vildsvin på Gålö. Gålö hade som vanligt ordnat 

med bra hundar under dagen många drev och både älg, vildsvin, rådjur och dovhjort 

observerades och efter tre såtar så hade det fällts 1 älg. Totalt deltog 12 jägare. 

Den 18 december var det daggs för kombinerad Rådjur och Vildsvin på Bogesund. I vanlig 

ordning så var det gott om och bra hundar. Efter tre såtar så var resultatet ett fällt vildsvin.  

Vid båda jakterna hade kretsen som brukligt arrangerat frukost-maka och lunchgrillning med 

kaffe.  

Totalt deltog 14 jägare. 
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Älg- och jaktmöte,  

Älg och Jaktmöte avhölls i Värmdö Sockenstuga 28/9 2015 kl. 19.00.Till mötet hade kallelse 

skickats ut till samtliga områden som är registrerad för älgjakt samt inbjudan på Hemsidan, 

Ca 35 representanter från de registrerade älgjaktområdena mötte upp. Efter presentationen av 

deltagarna och genomgången av jaktlagens bedömning av älgstammens skick kunde vi 

konstatera att älgstammen fortfarande är svag men stabil. 

Älggruppens ledamöter har under året varit Göte Åberg, Kurt Hansson (avliden under året)  

Håkan Melin och Kaj Winter som ersatt Kurt. 

Minnesanteckningar från mötet finns på kretsens hemsida. 

 

Ekonomi 
Den huvudsakliga inkomstkällan har varit kretsbidraget från Jägareförbundet. Bidraget har 

använts till kretsens olika verksamheter. Se bifogad resultat och balansräkningar bilagaga 1. 

 

Årets överskott är x kronor. Överskottet överförs i ny räkning. 

 

För information om kretsens resultat och ställning hänvisas till resultat och balansräkning 

nedan. 
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Tack 
Det är många av våra kretsmedlemmar som ägnat stor del av sin fritid åt kretsarbete, där 

jakten, hundarna, viltvård, och god kamratskap är några av våra gemensamma intressen. 

Styrelsen för Jägareförbundet Wermdö Skeppslag - Nacka jaktvårdskrets vill därför framföra 

sitt stora tack till Er alla som på olika sätt bidragit till att kretsens verksamhet under året 

fungerat på ett utmärkt sätt 

 

 
Lars Österman O. Sune Bodin Carl-Einar Lax           Håkan Melin 

 

 

 

Peter Jernberg          Markku Lehtonen          Anders Knutas 

 

 

 

 

 

 


