
  

 

VÖRÅNEJDENS JAKTVÅRDSFÖRENINGS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
 

Verksamhetsåret 2019 
 
Jaktvårdsföreningens område omfattar 17st jaktföreningar i Vörå kommun 
Jaktvårdsföreningens verksamhetsområdes markareal är 78173 hektar. 
Jaktvårdsföreningens medlemsantal 31.12.2019 är 764 personer. 

 

FÖRVALTNING 
 

Styrelse     personlig suppleant  
 

Ordförande 
Kaj Westerback, Vörå  Ove Bergman, Vörå 

Viceordförande 
Leif Bäck   Ralf Backman 

Medlemmar  
 Dan Åkers   Joachim Rex 
 Jonny Eklund  Valde Östman 
 Mikael Holm  Stig Hellqvist 
 Frank Påfs   Ronnie Skata 
 Jonathan Agnesbäck  Nicklas Järnström 
 

Medlem som representerar markägarorganisationerna 
 Kenneth Påhls suppleant Magnus Holmström 
 

Verksamhetsledare 
 Jenny Sjöberg 
 

Kassör Börje Lönnqvist 
 
Verksamhetsgranskare Kaj Svels 
suppleanter  Stig Svels 
 
Styrelsen hade 7 möten, jaktvårdsföreningen hade 1 möte. 
 
Jaktvårdsföreningens representant vid regionmötet var (namn och hemort)  
   
Erik Lindgård, Kvimo och suppleant Börje Lönnqvist, Oxkangar 
 
Vid förhandlingar som sammankallats av Finlands viltcentrals region representerades 
jaktvårdsföreningen av:   
Ordförande Kaj Westerback och verksamhetsledare Jenny Sjöberg 
 
 
Jaktvårdsföreningen svarar för främjandet av en hållbar vilthushållning inom sitt 
verksamhetsområde, främjar och organiserar jägarnas frivilligarbete samt sköter de 
offentliga förvaltningsuppgifter som föreskrivits för den.  
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JAKTVÅRDSFÖRENINGENS OFFENTLIGA FÖRVALTNINGSUPPGIFTER 
 

Viltförvaltningslagen 14 § 

 

1. Jägarexamen 
Jaktvårdsföreningen ordnade jägarexamenstillfällen 3 st.  

Försök att avlägga jägarexamen totalt 41 st. Godkända 26 st. 

Jaktvårdsföreningen har 4 av Finlands viltcentral utnämnda mottagare av jägarexamen. 

 

 

2. Skjutprov 
Jaktvårdsföreningen ordnade 9 st skjutprovstillfällen för räfflat kulvapen.  

Prestationsförsök totalt 132 st.  

Godkända prestationer 108 st. 

 
 

3. Deltagande i terrängundersökningar som avses i 25 § i viltskadelagen 
Jaktvårdsföreningen deltog 1 i terrängundersökningar av viltskador, varav 1 st gällde skador 

orsakade av hjortdjur och 0 st stora rovdjursskador.  

Jaktvårdsföreningen har 4 av Finlands viltcentral utnämnda jvf:s företrädare vid 

terrängundersökningar av viltskador.  

 
 

4. Övervakning av jakt 
(bistå de myndigheter som svarar för tillsynen över efterlevnaden av jaktlagen vid övervakning av 

jakten) 

Jaktvårdsföreningen deltog i 0 jaktövervakningstillfällen.  

Jaktvårdsföreningen har 14 av Finlands viltcentral utnämnda jaktövervakare.  

 
 
 

JAKTVÅRDSFÖRENINGENS ÖVRIGA UPPGIFTER 
 

Viltförvaltningslagen 14 § 
 

1. Främja hållbar vilthushållning 

    Planering av hjortdjursjakten 

 

2. Främja hållbar, säker och etiskt godtagbar jakt 

o givna utlåtanden 

o rekommendationer 

Rådgivning vid problem 

Jaktvårdsföreningen uppmanade de lokala klubbarna att hålla efter skadedjur såsom rävar, 
mårdhundar, minkar, kråkfåglar, trutar osv. 
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3. Främja viltvården, viltbeståndens hållbarhet och livskraft, skötseln av viltets 

livsmiljöer och förebyggandet av skador som orsakas av viltet  

o skötsel av livsmiljöer 

o uppföljning av hjortdjursstammarna 

o småviltsinventeringar (vilttrianglar, sjöfåglarnas punktinventering osv.) 

o uppföljning av stora rovdjursstammarna (jvf:s rovdjurskontaktpersoner) 

o uppföljning av övriga viltstammar 

o åtgärder för förebyggande av skador  

 
Hjortdjuren flygräknades till 165st, Jaktvårdsföreningen understödde räkningen med ca 
1000€.  
Älgjaktlagen uppskattar hjortdjurens stam efter avslutad jakt och denna uppskattning har 
visat sig vara ganska trovärdig. 

Saltstenar delades ut till de lokala jaktföreningarna. 

Inventerade vilttrianglar 5 st. 

Inventerade punktinventeringar av sjöfågel 0 st 

Årliga bytesstatistiken. 

Rovdjurskontaktpersoner  

Frank Dan Gunnar Påfs 

Roy Mikael Hägglund 

Jarl Ove Bergman 

Erik Johan Lindgård 

Mikael Harald Holm 

Kim-Johan Mikael Stagnäs 

           Jaktvårdsföreningen har 6 utnämnda rovdjurskontaktpersoner. 

En viltkamera lånas ut till en jaktförening för ett år i taget 
 

4. Producera expert-, utbildnings- och rådgivningstjänster med anknytning till jakten, 

vilthushållningen och viltet samt att ge information och sköta kommunikationen i 

fråga om dessa tjänster  

o förberedande kurser för jägarexamen  

o skolningstillfällen, kurser 

o ungdomsarbete 

o Meddelanden 

o givna intervjuer 

Jägarexamenskursen hölls av Erik Lindgård i Medborgarinstitutet i april  

Kust-Österbottens Viltcentrals årliga information/skolning till hjortdjursjaktledarna i Hällnäs 
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Erik Lindgård är jaktvårdsföreningens representant (sekreterare) i föreningen Jaktlerduvan 
r.f. som ordnar verksamhet för ungdomar bl.a. den årliga tävlingen Jaktlerduvan som är en 
lerduveskytte- och jaktstigstävling. 

Vörånejdens jvf deltog i arrangemanget av årets Jaktlerduva i maj.  

Ett stort tack till funktionärerna som ställde upp denna dag. 

I Tegengrensskola (högstadiet) hölls skytteträning för ungdomar från nejden. 

Ett speciellt tack till Vörå jaktvårdsförening som låtit ungdomarna använda deras skjutbana. 

 

 evenemang Deltagare 

Jägarexamensutbildningar 1 30 

Jaktledarutbildningar, hjortdjur 1 70 

Viltinventeringsutbildning 1 3 

Föreningens informationsverksamhet riktar sig till jaktföreningar i första hand av e-post samt 
en hemsida, adressen är www.voranejdensjvf.fi 

5. Utföra andra uppgifter som föreskrivits för jaktvårdsföreningen eller som åläggs 

den av jord- och skogsbruksministeriet eller Finlands viltcentral.  

 
 

STOR ROVDJURSASSISTANS, SRVA 

 
SRVA-personer Tor-Erik Påfs, Frank Påfs, Mikael Holm  
 
Vid en krock kontaktar nödcentralen/polisen SRVA-personerna, som i sin tur ordnar eftersöken i 

samråd med den lokala jaktföreningen där krocken ägt rum.Vid en krock tillhör hjortdjuren officiellt 

jaktvårdsföreningen men man har tillsvidare kommit överens om att de tillfaller den lokala 

jaktföreningen.  

SRVA-incidenter 39, utförda arbetstimmar 186, personer som deltagit 82. 

SRVA-incidenter: 

olyckor 37 st 

fördrivningar 0 st 

sjukt djur / skadat 2 st 

 

SKJUTBANA, SKYTTE 
Skjutprov-och träningstillfällena har funkat bra vid skjutbanan. 
Skjutbanan hyrdes ut åt föreningarna. 
Förbättringsarbeten utfördes vid skjutbanan. 

 

 

FÖRTJÄNSTTECKEN, UTMÄRKELSER 
Förtjänstecken i brons beviljades åt Marit Skata, Kennet Hägg, Magnus Holmström, Björn Dalaholm, 
Jim Söderblom, Johnny Nickull, Peter Sippus, Christer Kullbäck och Ronnie Skata. 

 
o övriga utmärkelser 
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INTRESSEGRUPPSVERKSAMHET 
 

o samarbete med intressegrupper  

o deltagande i kommittéer 

Ordförande hade på vårvintern samtal med skogvårdsföreningens ordförande och ÖSPs 
representant. 

Föreningarna har samsökt på hjortdjurslicenserna. 

Vörånejden samarbeter med andra jaktvårdsföreningar gällande förvaltningen av 
älgstammen, RaPoPo2  älgförvaltningsområdet 

 

 

ÖVRIG VERKSAMHET 
 

o utlåtanden 

o förslag 

o initiativ 

o jvf:s egna tävlingar (skyttetävling, små rovdjurstävling mm.) 

Den årliga älgskyttetävlingen Vasa-Vörånejden ordnades 2019 av Vörånejdens jaktvårdsförening 
på Kolstobban. Tävlingen vanns i år av Vörånejden. 

Jaktvårdsföreningen deltog inte i år i trap-DM individuellt+lag som ordnades mellan 
jaktvårdsföreningarna.  

Älgkampen ordnades, älgskyttetävlingen mellan jaktföreningarna i nejden. 

Kamp mot Nykarlebynejden i trap och älgskytte ordnades och vanns av Vörånejden.  

DM i älgskytte anordnades i Kronoby och Vörånejden kom på en andra plats. 

DM jaktstigen anordnades inte 2019. 

 

Statistikuppgifter i separat statistikbilaga 


