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Minnesanteckningar förda vid sammanträde med styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten. 

 

Plats: Kronan, Luleå  
Dag och tid: måndagen den 10 november, kl. 10:00 –15:30 

 

Närvarande: Styrelseledamöter 

Mikael Samuelsson 

Tore Hjort  

Lars-Erik Andersson 

Harald Holmqvist 

Åsa Karlsson 

Anders Wanhatalo 

  

Adjungerade 

Niklas Lundberg 

 

Förhinder  
Carina Lindmark 

Lennart Ölvebo 

Birgitta Isaksson 

 

 

 

SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE: Ordförande hälsade närvarande ur styrelsen 

välkommen och förklarade mötet öppnat.  

 

FÖRHINDER: Se ovan 

 

PROTOKOLLFÖRARE: Styrelsen beslutade att utse Niklas Lundberg till protokollförare 

vid dagens sammanträde. 

 

JUSTERINGSMAN: Styrelsen beslutade att utse Anders W jämte mötesordförande 

justera styrelseprotokollet. 

 

DAGORDNING: Styrelsen beslutade att godkänna föreslagen dagordning . 

 

FÖREGÅENDE PROTOKOLL: Protokollet är justerat. Styrelsen beslutade att tills vidare 

lägga protokollet till handlingarna 

 

 

 

ORDFÖRANDEN INFORMERAR: Mikael S informerade om ett möte i Arjeplog den 

20/10, 2014. Mötet var initierat av lokala turismidkare i Arjeplog som vill påverka 

Länsstyrelsen avseende jakten ovan odlingsgränsen. Länsstyrelsen representerades av 
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tjänstemännen, Erik Gustavsson, Niklas Tuorda samt Roland Saitzkoff. Jägareförbundet 

representerades av Elisabeth Lestander (ordf. Jägareförbundet Arjeplog) samt Mikael 

Samuelsson (ordf. Jägareförbundet Norrbotten). Turismidkarna vill ha större nyttjanderätt 

(ensamrätt) för att bedriva älg- och småviltsjakt på vissa områden inom kommunen och i 

synnerhet inom dalgången Laisan, Laisälven och längs med Silvervägen. Syftet är att bedriva 

näringsverksamhet. Näringsidkarna ser ex.v. Länskortet (årskort avseende småviltsjakt) som 

ett problem och de vill därför starkt begränsa bla. länsbor att jaga småvilt. Näringsidkarna ser 

gärna att någon variant av den s.k. Tåssåsenmodellen införs. Styrelsen konstaterar att 

jägarintresset och näringsidkarintresset står långt ifrån varandra. Styrelsen konstaterar att 

Jägareförbundet Norrbotten måste bemöta detta och försvara jägarnas intressen. Mikael S har 

från Jägareförbundet Västerbotten samt Jägareförbundet Mittnorrland begärt in deras 

erfarenheter av ”Tåssåsenmodellen”.  

Ansvar och Roller. Mikael S förtydligar att vi framgent skall förtydliga ansvar och roller 

mellan förtroendevalda och tjänstemän. Detta som ett naturligt led av den nya organisationen 

inom SJF 

Medlemsnytta och medlemsrekrytering. Mikael S deltar i ett arbetsmöte (15-16/11, -14 vid 

Öster Malma) med syfte att ta fram arbetssätt för att nå uppställda mål avseende medlemnyttan 

och medlemsrekryteringen.  

Mikael S informerar om att nomineringarna till ÄFG fortsätter. 

Styrelsen beslutade att lägga informationen till handlingarna 

 

INFORMATION FRÅN FÖRBUNDSSTYRELSEN:  Senaste möte för förbundsstyrelsen 

var den 9/10, -14. Vid mötet konstaterades att SJF:s ekonomi var bra. Utöver detta har mycket 

tid lagts till efterarbete av senaste riksdagsvalet. Nästa förbundsstyrelsemöte är den 15/11, -14. 

Styrelsen beslutade att lägga informationen till handlingarna.  

 

INFORMATION FRÅN ROVDJURSRÅDET: Ingen Information från rovdjursrådet. 

Styrelsen beslutade att lägga informationen till handlingarna. 

 

INFORMATION KUSTRÅD: Niklas L informerade om den debattinlaga som de tre nordliga 

ordförandena gjort. Inlägget var publicerat i ett flertal tidningar inom region Norr. 

Debattinlägget handlade om förbudet att sälja produkter från säl. 

Säljägare som av länsstyrelsen beviljas jakt på allmänt vatten saknar av länsstyrelsen 

information (karta/sjökort) om var jakträtten gäller. Jägareförbundet Norrbotten har muntligt 

begärt att Robert Henriksson (VFD) tar upp frågan med berörda vid VFD eller annat lämpligt 

forum. Robert H återkommer i frågan. Styrelsen beslutade att lägga informationen till 

handlingarna 

  

INFORMATION FJÄLLRÅD/FJÄLLFRÅGOR: De övergripande frågor som berör 

fjälljakten ligger just nu i den pågående jaktlagsutredningen. Av den anledningen så är 

fjällrådets arbete för närvarande ajournerat.  Länsvisa frågor drivs fortsatt vidare mot 

länsstyrelsen. Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna 

  

ETIKPROJEKTET: Styrelsen diskuterade de tre viktigaste etiska frågorna som de anser 

förbundet skall jobba vidare med. Allt inom ramen för det pågående etikprojektet. Styrelsen 

enades om följande huvudämnen: 
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1. Skytte:  

- Övning ger färdighet och kunskap om sin egen förmåga vilket sannolikt ökar 

förmågan till gott omdöme 

 

2. Teknikanvändningen:  

- Den nya tekniken inom jaktutövandet ökar snabbt och ger nya möjligheter, 

såväl goda som dåliga. God etik måste därför vara ett fundament i nyttjandet av 

den nya tekniken. 

 

3. Respekt: 

-  Jägarkåren skall och måste visa respekt i alla lägen mot såväl medmänniskor 

som mot viltet. Det kan handla om bemötande av skogflanörer till 

omhändertagande av fällt vilt. Samhällets acceptans för jakten är stor och så vill 

vi att den skall förbli. 

 

Styrelsen beslutar att uppdra Niklas L att delge etikprojektet styrelsen svar senast 

den 13/11, 2014. 

 

JAKTLAGSUTREDNINGEN: Närmast framför oss har styrelsen att besluta om 

delbetänkande 2. Styrelsen beslutar att uppdra AU att besvara delbetänkande 2.  

 

VILTFÖRVALTNINGSDELEGATIONEN: VFD hade möte den 6/11. -14. Frågan om 

delning av VFO 4 behandlades och länsstyrelsens tjänstemän förordar att området inte delas. 

Delegationen tar formellt beslut i frågan vid nästa VFD-möte. Delegaternas ståndpunkt kan 

därmed påverkas. Styrelsen föreslår att berörda VFD-delegater skall få Jägarförbundet 

Norrbottens ståndpunkt förklarat. Niklas inhämtar VFD-delegaternas kontaktuppgifter. 

Därefter tar JFN:s ledamöter kontakt med VFD-delegater och ger vår syn på frågan om 

delning av VFO 4. Vid VFD-mötet redogjorde Bo Leijon (Skogsstyrelsen) om senaste ÄBIN. 

En föreslagen forskningsjakt på björn, sommaren 2015 diskuterades. Jakten avser 20 björnar 

och i samband med renkalvningen. Hur och vem som skall få jaga är i så fall oklart. Det är 

också oklart hur denna eventuella avskjutning påverkar tilldelningen inför ordinarie höstjakt på 

björn. Styrelsen beslutade - att uppdra Niklas L inhämta kontaktuppgifter till VFD:s 

delegater. - att Styrelsen tar kontakt med VFD-delegaterna och förklarar vår ståndpunkt 

avseende delning av VFO 4.- att fortsätta bevaka frågan om eventuell forskningsjakt på björn, 

sommaren 2015.  

 

MEDLEM: Mikael S redogjorde kort om medlemsläget enligt Bilaga 1. Styrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna 

  

EKONOMI: Niklas L redogjorde kort om ekonomiska läget enligt bilaga 2 och vi har inget 

anmärkningsvärt att rapportera avseende ekonomin. Styrelsen beslutade att lägga 

informationen till handlingarna 

 

KRETSORDFÖRANDEKONFERENS 6-7 DECEMBER, 2014: Verksamhetsplanering 

Styrelsen diskuterade kommande verksamhet. Inför kommande verksamhetsplan måste vi 

bryta ned funktionsplanerna på länsnivå samt koppla dessa till kommande budget. Ett utkast på 
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detta skall vara klart till inför ordförandekonferensen. Styrelsen föreslår att tjänstemännen tar 

fram ett utkast som under framtagandet förankras med styrelsen och de i styrelsen 

funktionsansvariga. 

Budget 2015. Till kommande budget skall det tas höjd för kommande mässor (släpvagn med 

mässutrustning). Utöver det skall det kommande medlemslotteriet inberäknas samt 

älgutbildning. Kostnad för det är beräknad till 150000 kr/länsförening. 

Vid ordförandekonferensen kommer ett fokus ligga på Medlemsrekrytering och medlemsnytta 

men också ansvar och roller mellan förtroendevalda och tjänstemän. Mer om detta arbete tas 

upp vid ordförandekonferensen den 13-14/11 på Öster Malma där Mikael S deltar. 

Första delen i etikprojektet är genomfört på länet och viss återkoppling kan tas upp vid 

kretsordförandekonferensen. 

Kretsträffarna skall under ordförandekonferensen följas upp med bl.a. utbildningsinsattser, 

årsmöten etc. 

Styrelsen beslutade att godkänna ovan redovisad arbetsplan. Styrelsen beslutade att uppdra 

tjänstemännen att påbörja arbetet med verksamhetsplan och budget 2015. Ett utkast skall vara 

klart till styrelsemötet den 5 december, 2014.  

    

Skjutbanor: Gällivare, samarbetet mellan de två föreningar som drivar skjutbanan har 

förbättrats enligt uppgift. Bedömningen är att inte involvera huvudansvarige, Gällivare 

Kommun, i det samarbetssvårigheterna som tidigare pekats ut. Ärendet bevakas tillsvidare. 

Dokkas, Skjutbanan i Dokkas vill få möjligheten att genomföra jägarexamen och har vänt sig 

till Jägareförbundet Norrbotten. Styrelsen uppdrar till AU att ta beslut efter eventuell analys. 

Styrelsen beslutade att bevaka utvecklingen avseende skjutbanan i Gällivare att uppdra till 

AU att besluta om skjutbanan i Dokkas och möjligheten till examination av provtagare 

(jägarexamen).  

 

 

MÖTE MED LANDSHÖVDING 3/10: Mikael S har erhållit svar från Länsstyrelsens Britta 

Wännström avseende ett antal frågeställningar. Mikael S skickar detta svar vidare till styrelsen 

via e-post. Styrelsen beslutade att lägga informationen till handlingarna 

   

JAKTMARK: Thore H och Anders W redovisade ett utkast om policy avseende 

länsföreningens jaktmarker. Styrelsen anser att utkastet skall vidareutvecklas. Styrelsen 

beslutade att uppdra till tjänstemännen att jobba vidare med policyn och presentera detta för 

styrelsen vid styrelsemötet den 5/12, -14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖVRIGA FRÅGOR:  

 Styrelsen beslutade  
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 - att behålla skyttesimulatorn som stationär anläggning vid kansliet. 

 - att avseende utredningen om arvoden lägga det till handlingarna. 

 - att frågan om jakt på kronoholmar anses besvarad. 

 - att uppdra Irené L A att se över informationsspridningen till valberedningen. 

 - att tillfråga Lars-Henrik A om förslag på länskommunikatör. Niklas L ansvarar. 

 - att presentera vårt förslag om organisation avseende lockjakt på räv på statens 

mark ovan odlingsgränsen.  

- att uppdra Björn S att tillsammans med del av styrelsen (Lennart Ö, Harald H) 

analysera enkäten om älgförvaltning.  

 - att uppdra Niklas L att uppdatera krönikalistan och delge styrelsen denna.  

- att uppdra Niklas L att tillsammans med Lars-Henrik Andersson färdigställa 

presentationerna av ledamöterna.  

 

NÄSTA MÖTE: Nästa möte planeras till den 5/12, 2014 i Kalix. Eventuell samåkning 

koordineras via kallelsen. 

 

AVSLUT: Ordförande tackar ledamöterna och avslutar mötet  

  

 

Vid pennan 

 
 

Niklas Lundberg  
 

 

 


