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

verksamhetsåret 2016 

 

Medlemsantal 
Vid årsskiftet 2016-12-31 hade kretsen ökat till 1521 medlemmar, (1476 medlemmar 2015) 

 

Styrelsemedlemmar under verksamhetsåret 2016 
Lasse Östman Värmdö Ordförande 

Peter Jernberg Värmdö Vice Ordförande 

O. Sune Bodin Ingarö Sekreterare 

Carl-Einar Lax Värmdö Kassör 

Ledamot Markku Lehtonen Värmdö 

Ledamot Anders Knutas Ingarö 

Ledamot Kaj Winter Ingarö 

Suppleant Christer Littke Gustavsberg 

Suppleant Dan Arvidsson Djurö 

Suppleant Leif Westphal Saltsjö-Boo 

Suppleant Yvonne Carlzon Värmdö 

 

Revisorer 

Håkan Mellin 

Maria Wågberg 

 

Revisors suppleanter 

Claes Svennman 

Bisse Alm 

 

 

Valberedning 

Göte Åberg, (sammankallande). 

Fredrik Erdman 

Jesper Wall 

 

Sammanträden 
Under verksamhetsåret har genomförts 7 protokollförda styrelsemöten. Förutom 

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

kommande styrelsemöte behandlats och bilagts styrelseprotokollen. 

 

Årsmötet samlade xx medlemmar. Till årsmötet var Föreläsare Leif Fredriksson inbjuden att 

föreläsa om allt inom Vildsvinsjakt, vilket var ett uppskattat inslag. 

 

Walter Borg var på plats att förevisa och sälja diverse jaktutrustning och jaktkläder, vilket var 

uppskattat. 

 

 

 



3:7 

 

 

Ombud och suppleanter på Länsföreningen stämma den 11 april 2016 
Ordinarie                    Suppleant  

O. Sune Bodin 

Mattias Dahl 

Fredrik Erdman 

Sandra Von Euler 

Carl-Einar Lax 

Olle Markstedt 

Jesper Wall 

 

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

 

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

betydligt mer inför framtiden än vad som görs i dag. Här ligger ansvaret fördelat på oss alla 

dvs. både Centralt, Länsföreningarna, lokala kretsar och jägarna. 

 

Länsföreningens kretsordförandekonferens på Bogesund den 25-26 nov 
2016 
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 oss mer och försvara sina intressen.  

 

Ett område som berördes var etiken vid jakt viktigt att tänka på hur vi agerar vid jakt. 

 

Och att samarbete mellan Länsförening och krets måste stärkas. 

 

Kretsens hemsida 
Inget nytt har skett med kretsens hemsida under året. Däremot har vi informerat om diverse 

aktiviteter både lokalt och annat på hemsidan. 
 

Kretsens Älgskyttebana / Jägarexamensbana 
Under 2016 har banan fungerat mycket bra, totalt har banan varit öppen för allmänheten 60 

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

utbildade skjutledare, banan har besökts av ca 750 skyttar under året. 

Banan har varit uthyrd till jaktlag/grupper 12 dagar. 

Möjlighet till Björnpass har varit fram till Björnjaktens början. 

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

 

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

 

Under året har även provtagning på lakvatten gjorts vilka visat på mycket låga halter bly. 

 

En bullerberäkning har genomförts och redovisats till Nacka kommun skickat 

DELEGATIONSBESLUT 2016-06-27 

Utdrag av Delegationsbeslut.  

Ärendet 
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Närboende har sedan i september 2013 framfört klagomål på skottbuller från skjutbanorna på 

Ramsmora 1:1. Bullerklagomål har framförts tidigare också. Vidare har det, som nämnden 

uppfattar det, tillkommit klagomål på att skjutbanorna inte är tillräckligt inhägnande. 

Klagomålen gäller buller vid omgivande bostäder och i Velamsunds Naturreservat, som ligger 

direkt väster om skjutbanorna. Velamsund Naturreservat bildades 1992. Två skytteklubbar, 

Boo Skytteförening och Wermdö Skeppslag-Nacka Jaktvårdskrets, Wermdö Skeppslag, har 

skjutbanor på platsen. Det här beslutet gäller bara det skytte som Wermdö Skeppslag 

bedriver. 

 

Wermdö Skeppslag har låtit göra skottbullerberäkningar. De redovisas i WSPs rapporter 

2016-02-03, dels om hagelskytte och dels om jaktgevär kaliber 65x55 och kaliber 308. 

 

Utredningarna visar att villkoret för ljudnivå i Länsstyrelsens tillstånd den 29 februari 1984, 

klaras. Skytte bedrevs före 1984, men utökades då. De beräknade ljudnivåerna är 50-59 dBA 

IMPULS. Den högsta nivån är vid de mest utsatta bostäderna vid Åbroddsvägen, när man 

skjuter med studsare kaliber 308 på jaktskytte/älgbana 80 m. Värdena ligger i samma härad 

som tidigare bullermätningar. Villkoret är 65 dBA IMPULS i medeltal i omgivande 

bebyggelse, för en serie om 20 enkelskott. 

I den del av Velamsund Naturreservat som ligger väster om skjutbanorna, är ljudnivån över 

80 dBA.  

 

Ett villkor för vilka tider skjutning får ske omprövades av Länsstyrelsen den 19 mars 1993. 

Skjutning får ske under ledning och övervakning av utbildad skjutledare, den 1 april-15 juni 

och den 1 augusti-30 oktober varje år. Skjutning får ske på tisdagar, torsdagar och fredagar kl. 

15:00-20:00 och på lördagar kl. 09:00-13:00. Under fem av dagarna vår-respektive 

höstsäsong får järnhagelskytte mot lerduva bedrivas. Banan ska hållas låst för övrigt. 

Skäl till beslut 

Det är inte rimligt att ställa krav på åtgärder mot skottbuller, eftersom Wermdö Skeppslag-

Nacka Jaktvårdskrets visat att de uppfyller villkoret för ljudnivå. Klubben har utrett de vapen 

som ger högst ljudnivå, vilket är tillräckligt. Det är inte heller rimligt att ställa krav på att 

ljudnivån i Velamsunds naturreservat sänks, då detta inte regleras i tillståndet och då 

skjutbanorna fanns när reservatet bildades. Säkerhet vid skjutbanor, till exempel instängsling, 

regleras främst av polisen, som tittar på detta i sin tillståndsgivning. Villkoret att banan ska 

hållas låst när skjutningen inte pågår, bedöms vara uppfyllt i och med att vägbommen hålls 

låst övriga tider. Övriga villkor bedöms också innehållas.…... 

 

Jägarexamen 2016 

 

Under året har 284 Jägarexamens prov avlagts på kretsens Älg bana med registrerings 

nummer AB 110, proven har avlagts av provledarna. Torbjörn Nilsson, Göte Åberg och Lasse 

Österman. 

Av Jägarexamensproven var det 134 teoriprov, 150 praktiska prov, var av 74 Högviltsprov. 

Under året har Conny Andersson börjat sin utbildning till Provledare 

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

hjälp under provtillfällena.  

 

Kontaktman för provledare  

Lasse Österman 
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Kursverksamhet etc. 2016 
 

Den årliga Skjutledarutbildning/Genomgång Tisdag den 15 mars i Värmdö 

Bygdegården  

 

Den årliga skjutledarutbildningen /genomgången genomfördes 15 mars 2016 i Bygdegården. 

Även i år så var Jocke ”Smålänning” med och går igenom tips om hur man lär ut skytte och 

får möjlighet till praktiskt övning på skjutsimulator. Vi kommer även ha iZettle (nytt kassa 

och redovisnings system) där så vi kan öva om man känner sig osäker. Vi har en checklista 

som alla ska ta del av och skriva under. 

 

Skjutledarutbildning på Älgbanan. 

Fredag den 1 april kl. 17 - 18, Möte för skjutledare l på banan,  

Praktisk genomgång av hur uppstart, drift och stängning av banan fungerar, genomgång av 

Checklista för skjutledare. 

 

Eftersöksföreläsning hjortdjur med  Bula 

 

Den 13 april hölls den mycket uppskattande eftersöksföreläsning av Per ”Bula” Cristoffersson 

Bygdegården var fullsatt och stämningen hög. 

Under ca 2 timmar föreläste "Bula" om eftersökets konst samt dela med sig av sin kunskap 

hur man ska lyckas med eftersök på bästa sett. 

"Bula" har i ca 40 år sysslat med eftersök. Sedan 15 år tillbaka är det Bulas yrke då han driver 

företage PK-Eftersök. Det har under årens lopp blivit tusentals eftersök men då ämnet är så 

omfattande och komplext lär man sig något nytt varje gång och man blir aldrig fullärd säger 

Bula. 

 

Vildsvinsutbildning i Forsmark 

 

10 stycken har gått Jägareförbundet och Sveaskogs utbildningsjakt på vildsvin i Forsmark,  

Fredagen den 16 sept. kl. 08.30 

PROGRAM för dagen var följande 

Samlingen är vid Forsmarks bruk kl. 08.30.  

Efter samlingen åkte alla gemensamt till församlingshemmet och utbildningslokal vid 

Forsmarks kyrka. Där genomfördes till kl.14.00 en teoretisk genomgång om 

vildsvin och vildsvinsjakt med paus för lunch på Wärdshuset i Forsmark som deltagarna 

själva bekostade. Eftermiddagen disponerades på skjutbanan i Forsmark för en del 

skjutövningar och kontroll av inskjutningen vapen och övning på vildsvinstavlor.  Deltagarna 

hade med sig egen övnings- och jaktammunition, hörselskydd samt skjutkäpp för övningarna. 

Vid ca kl. 17.00 åkte alla in på jaktmarken och jaktsamlingsplatsen Stjärnåladan för en 

enklare korvgrillningsmiddag som ingick i deltagaravgiften. Efter genomgång av jakt-PM 

lottades pass/åtelplatser. 

Jakten var mycket lyckad och flertalet fick se vildsvin och två lyckliga deltagare fick också 

skjuta var sin gris. 

 

För 2017 planeras redan nu Viltmatlagningskurs, Bäverfällekurs, Skjutledarutbildning. 

 

Ungdomsverksamhet/Ungdomsjakt 
I år har vi kommit igång med skytteverksamhet för ungdomar som har fungerat riktigt bra. 

Ungdomsverksamhet i form av .22 skytte har bedrivits vid 5 tillfällen. På säsongsavslutningen 
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så fick de ungdomar som kände sig redo, testa att skjuta på den riktiga Älgbanan, och det 

sköts riktigt bra med flera guldserier som slutresultat.  

För 2017 kommer verksamheten att fortsätta och utvecklas, meningen är att få ungdomarna att 

ta Jägarexamen. 

 

Förutom ovanstående så har som vanligt 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, deltagit ungdomar från Värmdö på 

Bogesundsjakten. 

 

Jaktstig 
Även i år så arrangerades den årliga Jaktstigen på Myttinge. Deltagandet var något mindre i år 

än i fjol men trots detta var det sammanlagt för Kulstigen och Hagelstigen ca 90 deltagare. 

 

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 att delta på jaktstigen. 

För 2017 planeras att genomföra Jaktstigen på Myttinge den 8-9 april lörd. sönd. 

 

Kretsjakt 
Ansökan rörande kretsjakt på Bogesund avslogs i år med motiveringen att vi hade kretsjakt i 

fjol. Men förnyad ansökan för 2017 kommer att insändas. 

 

Ekonomi 
Den huvudsakliga inkomstkällan har varit kretsbidraget från Jägareförbundet samt ett mindre 

men inte O-ansenligt aktivitetsbidrag till Ungdomsverksamheten. Kretsbidraget har använts 

till kretsens olika verksamheter. För ytterligare information om kretsens ekonomi se 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  Peter Jernberg 

 

 

 

Markku Lehtonen Anders Knutas 

 
Justerad/O. Sune Bodin 

 


