Verksamhetsberättelse för Tåkernbygdens jaktvårdskrets 2014
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 Stefan Lenér
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), Magnus
Karlsson och Håkan Ektander.
Kretsens medlemsantal uppgick den 31/12 2014 till 148, d v s en ökning med 1
sedan föregående år.
Årsmötet hölls på restaurang Valven den 20.2 2014 med ett tjugotal besökande.
Ordförande Jan Engholm Inledde med en återblick på det gångna året. Glädjande
var att medlemstalet ökat med 9, vilket pekar på att Jägarförbundets nedåtgående
trend hade vänt. Länsförbundets avgående ordförande redogjorde för förbundets
framtidsprojekt "Jakten på framtiden" 10 böcker av "Svenska Jägareförbundets 75 år
i allmänhetens tjänst för det vilda" såldes.
Till ombud för länsförbundsstämman valdes Jan Engholm och Thomas Rosén
Kretsen ekonomi är i balans.
Skjutbanan i Väversunda har används flitigt, 458 serier har skjutits av 54 skyttar.
På hagelbanan vid Stavlösa har det skjutits flitigt. 349 serier har skjutits. Flera nya
yngre skyttar skjuter mycket flitigt där.
Mink och mård vann Nicklas Öhrman
Kråka vann Arne Andersson
Räv och grävling vann Stefan Holmertz
Kretsmästerskap i skytte vanns Per Pettersson
Bästa spårhund var hunden Red förd av Margareta Rydholm
Vid LM i viltspår representerades ställdes in på grund av värmen och torkan
Vid länsförbundets årsmöte deltog Jan Engholm och Thomas Rosén.
Göran Karlsson 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
Jan Engholm har deltagit i en kretskonferens och en konferens om vildsvin under
året. Vidare deltog Jan Engholm i en konferens om vilthistoria på Öster-Malma.
Kråkkampanjen har fortsatt under 2014.
Viltövervakningsrapporteringen från kretsen var 100% även under 2014.

Utbildning av eftersökshundar har skett under våren. 19 hundar deltog. Kursen
avslutades med att Sten Johansson från länsförbundet hundgrupp delgav deltagarna
många värdefulla tipps inför den fortsatta träningen. Ett stort antal företag i trakten
hade sponsrat med fina priser till samtliga deltagare.
Eftersök i samverkan fortsätter. En viss ersättning utgår numera för det arbete som
nedläggs av eftersökspatrullerna.
29 rådjursolyckor har rapporterats till polisen, som har skett i Vadstena kommun.
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. 2 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 Nässjaskogen.
Rådjursstammen är stabil men mindre med kid
Harstammen har ökat något.
Rävstammen fortsatt hög, många rävar har skabb..
Grävlingstammen mycket stor stam.
Mård oförändrad/mink minskar
Vildsvin har observerats sporadiskt.
Andtillgången är fortsatt god.
Dåligt med hönsfågel. rapphönskullar och några vaktlar.
Grågås minskar mycket 14900 2013 till 11900 2014.
Sädgås ökat från 13200 2013 till 13300 2014 som mest.
Vitkindade gäss har börjat öka kraftigt, 2300 som mest
Tranorna ökat mycket 6400 2013 till 7100 2014.
Både havs- och kungsörn har visat sig vid Tåkern vid ett
flertal tillfällen
.Bäver stationär vid Nässja-, Mjölnaån och Diseviån.
Skarven har minskat i Tåkern.
Arbetet med ny folder om "Jakten i kretsen" har skett. Foldern har delats ut till
markägarna och jägarna i kretsen .Länsstyrelsen fick ett antal till sin berörda
personal och de var mycket nöjda med vårt arbete med foldern. Gåsriket beställde
300 stycken till sina kunder. Vid besöksplatserna har foldern också satts upp på
anslagstavlorna. Kritiken kring gåsjakten har varit mindre detta år
Styrelsen framför ett varmt tack till alla som bidraget till kretsens verksamhet till gagn
för medlemmarna och det vilda inom Tåkernbygden.
Vadstena den 26 februari 2015

