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Protokoll styrelsemöte JF Halland 20221003 

Deltagare: Magnus Stolpe, Carina Johansson, Lolle Gustavsson, Jonas 
Andersson, Niklas Ljungberg, Håkan Johansson, Stefan Nilsson, Martin 
Broby, Gert Olsson, Åsa Möller, Karl Johansson 

1.   Mötet öppnas 

- Magnus förklarar mötet öppnat  
2.   Godkännande av dagordningen 

- Dagordningen godkändes 
3.   Val av mötesordförande 

- Magnus valdes till ordförande för mötet. 
4.   Val av mötessekreterare 

- Jonas valdes till sekreterare för mötet 
5.   Att justera protokoll utses ordförande jämte 

sekreterare  
6.   Genomgång av föregående mötesprotokoll 

- Föregående mötesprotokollet godkändes 
7.   Information från arbetsgrupper  

Vilt & Fauna 

- Har inte hänt något speciellt. Datumen för 

klövviltskonferenserna är satta. 14/11, 

16/11, 21/11 och 23/11.  

Jaktskytte / Utbildning 

- Karl berättar att det har genomförts JAQT 

skytte och det har varit blandat resultat. 

Carina berättar att en Truls Helgesson hade 

varit på plats i Hylte.  

- Carina berättar om att det varit tre deltagare 

med på sm från kretsen.  

- Carina berättar att JAQT kommer vara på 

plats på hylte-lantmäns tjejkväll. 

NVR / Rovdjur 

- Niklas berättar att vi haft besök av varg i 

södra Halland, inget mer. 

- NVR relativt lugnt än så länge, liten ökning 

jämfört tidigare månader.  

Kommunikation & Opinion 

- Magnus berättar att JF centralt ligger på 

rovdjur inventeringen och avskjutningen på 
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övrigt vilt. Vi ligger inte så bra som vi 

borde.  

Medlem/marknad/webb 

- Magnus berättar att vi har passerat 150k 

medlemmar. 

- Magnus ger respons från Hylte lantmäns 

höstmässa. Bra respons.  

- Jonas har försökt att boka möte med 

förbundets webbanvariga för kurs. 

Ungdom 

- Inget större har hänt sedan sist. Magnus 

berättar att det genomförts jakt i 

Kungsbacka kretsen med lyckat resultat. 

- Jonas kan inte åka på ungdomskonferens 

den 11-12 november. Carina och ev Håkan 

åker istället. 

Hund 

- Magnus berättar att han haft kontakt med 

Christer och han har grejer på gång. 
8.   Ekonomi  

- Allt ser bra ut. Knappt halva budgeten är 

använd än.  
9.     Information från Regionen  

- Magnus berättar att Lolle och han ska upp 

till Jönköping på fredag för att vara med på 

anställningsintervju för den nya 

jaktvårdskonsulenten.  

- Magnus ska på ordförandekonferens i mitten 

av november.  
      10. Information från Länsstyrelsen 

- Gert inleder med att tacka för att 

länsstyrelsen fått vara med på Jonas 

Malmstens föreläsning. 

- Gert och Martin har varit på 

viltforskarkonferens. Som har varit bra. Han 

kopplar de till norra Halland och skåne med 

fokus på viltskador. Framför allt skador från 

fågel t.ex. vitkindade gäss och skarv.   

- Martin berättar att det har varit en träff med 

jägareförbundet där det har diskuterats vad 

som fällts på allmänna vatten. Jägarna är 

dåliga på att rapportera.  
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- Länsstyrelsen har lämnat in sina yttranden 

gällande rovdjuren till naturvårdsverket.  

- Håkan ställer frågan om älgförvaltningen i 

Södra Halland. Skötselområdet är missnöjda 

med älgstammen. Martin förtydligar att det 

är bara samrådsmötena som ska skickas in 

till länsstyrelsen. Generellt sett fungerar det 

bra i länet. Håkan föreslår att alla 

älgförvaltningsgrupperna ska träffas och 

prata om hur det ska gå till. Martin berättar 

att han har vart tredje år samlat alla 

representanter tidigare. Detta är något som 

vi skulle kunna göra tillsammans. Styrelsen 

ska fundera på detta. 

- Håkan frågar om löner för 

älgförvaltningsgruppen, detta är krångligt 

idag. Martin tar åt sig. Han ska se vad han 

kan göra.  

- Håkan frågar om vad som gäller för 

satelitmarker. Martin svara med att i största 

möjliga mån vill länsstyrelsen inte ha några 

satelitmarker. Länsstyrelsen vill gärna att så 

många marker som möjligt angränsar mot en 

väg eller naturliga gränser. Håkan 

efterfrågar riktlinjer i frågan, får svar att 

detta måste diskuteras från fall till fall.  

- Magnus frågar om natura 2000 remissen, 

som styrelsen skulle ta ställning till men vi 

har inte fått den. Detta följt av en diskussion 

om säljakt i områdena. Men vi bordlägger 

frågan för framtiden.  

- Vi har fått påpekat att Mathilda Clausen 

Wingårdh ligger som jägarrepresentant I 

VFD fortfarande. Lolle mejlar Gert för att 

ändra detta till Åsa Möller.  

 

11.         Övriga Frågor 

-  Magnus ställer frågan om broschyren som han            

skickat ut. Han ställer frågan till länsstyrelsen om dom 

ev. vill vara med som annonsör. Magnus fortsätter 

jobba med detta, och efterfrågar företag som kan vara 

med som annonsörer.  
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- Magnus informerar om att Halland museums 

jaktutställning. Den presenteras och öppnas nu den 

15/10. Vi ska ha någon föreläsning mm.  

- Lolle visar filmen från när vi använde skjutriggen.  

         

12.       Nästa möte 

-20221128 på Munkgård 18:00 

13.       Mötet avslutas  

 

 

Justerat Digitalt 3/10-22   Justerat Digitalt 3/10-22 

 

Magnus Stolpe    Jonas Andersson 

  

 


