
Verksamhetsberättelse 2014 
 

Styrelsen för Jägarförbundet Södra Hagunda jaktvårdskrets får härmed avge följande berättelse för 

verksamhetsåret 2014. 

Föregående årsmöte hölls i Dalby Bygdegård den 5 februari 2014, där 24 st. närvarade. Carolina Isaksson från 

Länsföreningens styrelse pratade om Jägareförbundets verksamhet och meddelade att vi nu är uppe i 214 st. 

medlemmar från vår krets.  

 

Under året har styrelsen haft tre st. ordinarie möten samt en jägarträff inför älg-kronhjortsakten i Hagby skola 

med 41 st. närvarande. En dovhjorts/vildsvinskväll i Hagbyskola med 30 st. närvarande. Stefan Holm pratade 

om intressanta saker om dovhjort och vildsvin. 

 

Styrelsens sammansättning 

Ordförande Anders Öberg, sekreterare Reine Lövkvist, kassör Christer Wolrath, vice ordförande Clas-

Johan Thunberg ledamöter Ulf Lindkvist, Mikael Eriksson och Mats Hellman. 

 

Kretsskjutningar 

Kretsmästerskap i jaktskytte vanns av Magnus Wolrath, Viktor Bolin vann i junior klassen.  

Nytt instiftat pris Börje Schelin vpr. vanns av Viktor Bolin. 

Kretsmatcherna mellan Södra och Norra Hagunda i Uppsala Näs vanns av Södra Hagund. 

Kretsmästerskapet på älgbanan för jaktlag vanns av Uppsala Näs jaktlag. 

Kretsmästare i trap blev Classe Thunberg Kretsmästare i skeet blev Ingemar Eriksson. 

Lerduvebana och älgbana har varit öppna onsdagar under maj och juni för övningsskjutning, där i genomsnitt 

4,9 st. ungdomar har tränat skytte varje onsdagskväll.   

 

Belöningsmedaljer 

Tommy Olsson belönades med brons, Anders Öberg belönades med silver och 

Bernt Eriksson belönades med guld., 

 

Viltspår 

Viltspårsgruppen har under våren genomfört eftersöksträning för 21 st. eftersöksekipage.  

Kretsmästare i viltspår blev Magnus Wolrath med hunden ”Rozz” som också ställde upp på LM i viltspår där 

”Rozz” kom på elfte plats. 

 

Ungdomsläger 

På ungdomslägret vid Uppsala Näs skjutbana i maj deltog 16 st. ungdomar. 

 

Älgjakt 

Älgavskjutning i kretsen är t.o.m. 31 dec. 2014 totalt 11 st. älgar fördelat på tjur 2 st. hondjur 3 st. och kalvar 8st.   

 

Kronhjort 

Kronhjortsavskjutning i kretsen t.o.m. 31 dec. 2014 hjort 1 st. hind 1 st. 

 

Vildsvin 

Vildsvinsstammen har ökat kraftigt i kretsen det gångna året. Flera viltolyckor med vildsvin har varit under året. 

 

Småvilt 

Rådjurstammen verkar ökan lite, likaså kråkor och skator.   

Räv har under året minskat, vilket kan ha påverkat att haren har ökat. Lodjur, dovhjort och kronhjort har setts på 

ett flertal platser. Länsstyrelsen kvalitetsäkrade två stycken familjer grupper, hona med två ungar och båda 

påträffades i Hagby även ett ensamt spår har kvalitetssäkrats av Länsstyrelsens personal.  

Rävklappjakt var i Hagby där 69 glada gubbar och sex damer närvarade. 

 

Styrelsen vill till sist tacka för det gångna året och önska medlemmarna en god jakt och fortsatt framgång med 

viltvården.  

 

Styrelsen 


