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Program för kvällen

Bildspel, med en tillbakablick från jaktvårdsområdets 
bildande, och vad som har hänt fram till idag.

Filmvisning, med filmer från 1975 och senare.

Filmare har varit; Bo Larsson, Sixten Winolf, Åke Ullnert 
och Birger Olausson.

Bildvisning och film,  Torbjörn Sundelin.

Bufé, ca kl. 19.00



3

Bakgrunden till bildandet av jaktvårdområdet.

Det mesta av skogsarealen denna tid ägdes av bolaget Gustafsfors fabriker 
och sedan Billingsfors-Långed. Jägarna i Åsebyfors, Tenvik och Tjärn jagade 

på bolagets och egna marker, och som arrende ville bolaget ha ett lår.

Jakttiden var fyra dagar.

Det blev vissa protester från jägarna, som tyckte att arrendet var för högt, 
då älgtillgången var liten denna tid. Protesterna medförde att jägarna fick jaga, 

men endast på egna marker.

För att få en lösning på problemet, föreslog ledningen för skogsbolaget att 
Åsebyfors skulle bilda ett jaktvårdsområde.

I samråd med jaktvårdskonsulent Nedin, Billingsfors-Långed och jägarna i 
Åsebyfors, Tenvik och Tjärn, föreslogs ett bildande av jaktvårdsområde.

Till ett stormöte samlades alla, och med 100% enighet beslöts att bilda eget 
område, (JVO) och så blev det! Området kom sedermera att få namnet, 

Åsebyfors JVO.
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Utdrag ur protokollet

Det tillsattes en arbetskommité om sex personer med uppdrag att i 
ordningställa alla erfoderliga handlingar för jaktvårdsområdet, samt att å 
delägarnas vägnar anhålla om Länstyrelsen fastställelse av området eller 
om så erfodrades tillsättande av förättningsman.

Till ledamöter utsågs:

Bror Kärnfors, Åsebyn, sammankallande.

Ragnar Jansson, Åsebyn.

Bengt Danielsson, Tenvik.

Henry Edström, Åsebyn.

Lars Larsson, Kärn.

Åke Salomonsson, Årjäng,Skogvaktaren vid A.B Billingsfors-Långed.
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Den 28/10 1957  antogs teckningslistan, med 90 markägare i Åsebyfors, Tenvik och 

Tjärn, som ville bilda Åsebyfors jaktvårdsområde.
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Länstyrelsens resolutioner
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Den 7:e Febr. 1958 antogs VVO:t som medlem i Värmlands Läns 
Jaktvårdsförbund.



10

Vid tiden för bildandet av jvo:t var inte kameran så 
vanlig, så några händelser  från denna tid har inte 
dokumenterats.

Som det framgick av länstyrelsens resolution 1957, var 
JVO:t bildat på en prövotid av 10 år.

Efter dessa år beslöts en förlängning av 15 år, och nya 
stadgar antogs för området.
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Det fanns många  profiler den här tiden, 
här är ett axplock.

Många är nu borta, men lever ändå kvar 
som oförglömliga minnen!
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Älgjaktsbild från VVO:s barndom.

• Fyra nöjda jägare 
har samlats runt 
den fällda älgen. 
Att kunna fälla en 
älg i dessa tider 
krävde både list och 
möda!

Fr. vänster: Knut Danielsson, Gunnar Johannesson, David Hagberg 
och Anders Hammarsson.
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Uno på Herrgårn
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19Vila i det gröna efter ett slitsamt drev!
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En nöjd jägare med sitt byte. Bengt ” på udden”  
Danielsson,  heter skytten.
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Tillvaratagande av villtet.

• Här har 
passgrannar och 
några ur drevet 
samlats vid 
skytten, för att 
hjälpa till.
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Det var mycket jobb att få 
ut älgen till bilväg, i väglöst 
land. Det fanns inga 
skogsbilvägar då, utan man 
fick dra ner älgarna till 
Tjärn, där vägen slutade 
på den tiden.
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Eller transportera med båt.
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Va kan de 
va för någe 
gött i den 

tro?
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Sixten Winolf, en trogen 
drevkarl.
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Behovet av en slaktbod var stort, och planer om ett sådant 
bygge  började smidas.
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