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Protokoll nr 34-2018-12-05 möte med Jägarförbundet Göteborgs och Bohusläns Kustjaktråd.

Mötesdatum
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Plats
Närvarande

Nimrods Skjutbanor, Uddevalla
Martin Hahne
Thore Ekelind
Bo Lindqvist
Kristoffer Johansson
Bo Jansson
David Bruun
Fredrik Larsson

(Protokollfört av)
Distribueras

Sotenäs
Kungälv
Askim
Ö:a Orust
Marstrand
Länsstyrelsen Västra
Götaland
----”----

Thore Ekelind
Samtliga närvarande

FÖLJANDE NOTERADES:

§ Nr

1

Öppnande
Martin Hahne hälsade alla välkomna och öppnade mötet

2
Godkännande av dagordning
Godtogs utan anm.
3

4

Godkännande av kallelsen
Godtogs
Val
Till ordförande valdes Martin Hahne, till sekreterare Thore Ekelind och till
protokolljusterare Bo Jansson

5

Föregående Protokoll
Föregående protokoll gicks igenom. Inga synpunkter.

6

Skarv info
Tidigare avskjutningsrapporter (2011-20017) för skarv, har skickats in av Thore Ekelind
varje kvartal, efter kontakt med ett antal jägare längs med Bohuskusten. Enligt nytt
tillstånd from. 2017-11-01 skall varje enskild jägare rapportera direkt till Länsstyrelsens
hemsida.

7

Mink info
Minken har ökat i södra delen av Bohuskusten, men minskat något i Sotenäsområdet.
Lövblås får användas vid minkjakt, efter tillstånd från Länsstyrelsen. Det är ett mycket
effektivt redskap.

7a

Info från L.S
David Bruun höll föredrag om skarvens population, utbredning och matvanor.
Redogjorde för LS’s beslut om skyddsjakt 2018-2020 för kusten.
Endast 87 st skarvar är rapporterade skjutna under år 2018!
I bilaga 2 i EU’s fågeldirektiv finns inte skarven med som art, därför blir det ingen
allmän jakt. Naturvårdsverket har förslag om att införa skarven i jakttidsförordningens
bilaga 4. Bilaga 4 innehåller tider och villkor för skyddsjakt på enskilds initiativ.

8

Ejder och övrig fågel info
Ejdern har en stabil population medan gräsand och vitkindad gås har ökat markant.
Ejdern ligger långt in i skärgården tidigt på året redan i januari.

9

Tankar om säljakten, info av Fredrik Larsson L.S
Förvaltningen av säl ligger på myndigheten Hav o Vatten. Organisationen Helcom har
beslutat att samtliga sälarter skall ha fri tillväxt. Beståndet av säl verkar ha nått sin topp.
Det har räknats till 11000 st sälar på land vid flyginventering längs Bohuskusten. Det
beräknas finnas 25000 st sälar i Västerhavet inkl. Danska sidan. Späcklagret minskar
och risken för en ny epidemi ökar. I fredade områden där fiskeförbud råder ökar säl- och
skarv-populationerna
Inom Natura2000-områden kan man söka personligt tillstånd för säljakt genom att
skicka ett mail till Länsstyrelsen.

10

Hemsida, tankar o idéer
Hemsidan sköts av Magnus Blomstrand

11

Gåsjakt inför häckning?
Enligt L.S är det svårt att få skyddsjakt på gäss på holmar inför häckningen. Gässen
måste orsaka väsentlig skada först.

12

Kustjakten. Hur framställs vi?
Vi syns dåligt i press o media. Martin och Kristoffer ska försöka få med journalister ut
på mink och sjöfågeljakt. Då kanske det kommer in en artikel i en jakttidning.
Allmänheten har fått en positiv syn på jakt och jägare på senare tid.

13

Övriga frågor
Inga övriga frågor framställdes.

14

Nästa möte
Nästa möte sker en onsdag i november 2019.

15

Mötets avslutande
Martin tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Vid pennan 2018-12-05
……Thore Ekelind…………………
Thore Ekelind
Mötessekreterare

…Bo Jansson…..……………………
Bo Jansson
Protokolljusterare

