Till medlemmarna
i Örebro län

2022-02-04

Ordförande har ordet
När jag satte mig för att skriva detta nås av beskedet att den sjätte vargen är fälld i Immenreviret.
Det är bara att skicka en tacksamhetens tanke till alla jägare som löst uppgiften på bästa sätt med de
förutsättningar som rått. Samtidigt får jag ett mail som innehåller en berättelse om en drever i
Halland som blivit dödad av varg på hardrev. Kampen för en rimlig vargförvaltning måste fortsätta på
alla fronter.
Gårdagens besked om avskaffade restriktioner, med anledning av smittspridning av coronavirus,
kommer att ge oss alla de möjligheter som vi vanligen har att bedriva verksamhet. Det ska bli skönt.
En av förändringarna blir att vi genomför länsföreningens årsstämma i City Konferenscenter i Örebro.

Styrelsemöte den 1 december
På styrelsemötet den 1 december beslutade vi om budget och aktivitetsplan för 2022. Vi har en hög
aktivitetsnivå inom alla områden och därmed ökade kostnader jämfört med föregående två år.
Fokusområdena och framdrift av arbetet inom dessa är numera en stående punkt på dagordningen
och det börjar bli alltmer verkstad inom samtliga.
Vi beslutade också att stödja det arbete som bedrivs inom länsföreningarna i region Syd för att
förbundet ska ta initiativ till en återgång till tidigare regler vad gäller jakt på råbock. Om det blir
verklighet kanske regeringen avskaffar jakten på råbock i maj för Örebro län. Eftersom vi ännu inte
prövat det i länet känns det inte som någon stor uppoffring och vem vet det kanske innebär att de
finaste bockarna får föra sina anlag vidare och kommer i pass i augusti.

Extra styrelsemöte den 27 december
På det extra styrelsemötet hade vi endast ett ärende. Bergslagens Jägargille i Lindesberg sägs upp
som provbana för Svenska Jägareförbundet då provledarna där gått över till Jägarnas Riksförbund.

Styrelsemöte den 20 januari
I perioden mellan styrelsemötet den 1 december och mötet den 20 januari har samtliga
styrelseledamöter producerat texter om sina respektive områden till länsföreningens
verksamhetsberättelse och bokslut. Dessa kommer jag att gå igenom ganska noga på länsföreningens
årsstämma.
Janne Gustafsson informerade om en samtidig och länsomfattande inventering av lodjur som
kommer att genomföras så snart vädret det finns spårsnö. Det är viktigt att vi bidrar till detta i de
jaktlag och älgskötselområden där vi jagar. Utan bra inventeringsdata finns det inget underlag för
länsstyrelsen när beslut om jakt 2023 ska fattas. Detsamma gäller rapportering i Skandobs. Om du
inte redan laddat ner den kostnadsfria appen till din telefon. Gör det nu.
Mikael Pulkkinen presenterade ett förslag till hur processen skall vara när vi nominerar ledamöter till
älgförvaltningsgrupper. Beslut kommer att fattas på styrelsemötet i februari.

Rabatt på Lanna Lock & Load
Leif Tjärnén, skytteansvarig, i styrelsen presenterade ett avtal med Lanna Lock & Load som innebär
att medlemmar i Jägareförbundet får rabatt. Helgfria måndagar och tisdagar 13:00-17:00 betalar vi
som medlemmar 300:- per person.

Nytt datum för länsföreningens årsstämma
På styrelsemötet den 20 januari beslutade vi att skjuta på stämman för att då kunna ha den som ett
fysiskt möte. Nytt datum är således lördagen den 9 april kl 10.00 på City Konferenscenter i Örebro.

Vargsatsningen och möte med länets riksdagsledamöter
Inom ramen för förbundets satsning för att påverka beslutsfattare hade vi bjudit in samtliga tolv
riksdagsledamöter från Örebro till kontoret den 17 januari. Endast en kom och fick en gedigen
information av undertecknad och Janne Gustafsson och medskicket att driva våra fyrapunkter:
•

Nytt riksdagsbeslut som slår fast referensvärdet till 170 vargar

•

Regeringen bör söka stöd hos andra medlemsländer för att flytta vargen från bilaga 4 till 5.
Ta strid med kommissionen.

•

Ändra lagen så att även de berörda får talerätt i domstol

•

Vägleda NV och Länsstyrelsen i fråga om jaktligt uttag annars får vi betydligt fler vargar än
målet.

Information om vargförvaltning i Örebro län med Janne Gustafsson, rovdjursansvarig och Göran Eriksson, ordförande i
Jägareförbundet Örebro län. I mitten riksdagsledamoten Lotta Olsson (m).

Kretsårsmöten
I går deltog jag, dessvärre digitalt, i årets första kretsårsmöte med Hällefors. Som vanligt mycket
trevligt och lärorikt. Att få höra vad som är problemen och möjligheterna i varje lokal organisation
gör förhoppningsvis att vi från styrelsen, som deltar, kan göra ett bättre jobb i länsföreningens
styrelse.

Göran Eriksson,
070-525 9110
goran058214388@hotmail.com

