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Minnesanteckningar förda vid sammanträde med styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten. 

 

Plats: Jägareförbundets kansli, Luleå  
Dag och tid: Fredagen den 21 februari 201, kl. 10:00 – 15:30 

 

Närvarande: Styrelseledamöter 

Mikael Samuelsson, ordf 

Åsa Karlsson 

Owe Pekkari 

Lars-Erik Andersson 

Kristina Gustavsson  

Lennart Ölvebo 

Harald Holmqvist 

Torsten Johansson 

 

 Adjungerade 

 Björn Sundgren 

Björn Palovaara - kommunikatör 

Inge Öhrnerling - kustrådet 

Niklas Lundberg - konsulent 

 

Förhinder  
Tore Hjort 

Rune Stokke – rovdjursrådet 

Ulf Lindroth – Fjällrådet 

Jan Näsholm - Fjällrådet 

 

 

FÖREGÅENDE PROTOKOLL 

Föregående protokoll behandlades. Angående punkten den centrala valberedningen 

har AU beslutat att nominera Birgitta Isaksson till den posten. Konstaterades att 

kvarstående punkter från detta protokoll återkommer i ordinarie dagordning. 

Styrelsen beslutade att lägga protokollet till handlingarna 

 

ORDFÖRANDEN INFORMERAR 

 Information från länsordförandekonferensen samt övrigt som hänt sedan sist. 

Mycket fokus måste 2014 ligga på att förbereda och påverka arbetet med 

jaktlagsutredningen. Vi måste vara tydliga med vad vi vill i norr inför framtiden. 

Lagstiftningen kommer att ha avgörande betydelse för all annan verksamhet under 

överskådlig tid. Vi kommer att behöva kommunicera våra synpunkter på ett bra sätt 

i dessa frågor. ALLA måste inse vikten av detta och att vi driver dessa frågor under 

utredningstiden. I övrigt handlade ordförandekonferensen om summeringen av 

2013, planer på en uppföljande workshop inom ”Jakten på framtiden”, vikten av 

stöd till älgförvaltningen framöver, fortsatt arbete med skogsbruket för ett bättre 

samarbete, vildsvinsfrågan, vargläget, etikfrågan. Presentationer kommer att sändas 

ut senare. 



 

 

  Minnesanteckningar styrelsen 2014-02-21  
 

 

 

2/7 

 Den omorganisation som har planerats bland personalen är nu genomförd. Påverkan 

personalmässigt på Norrbotten är liten, men arbetsområden och arbetssätt kommer 

att förändras. Niklas L kommer att överta rollen som länsansvarig konsulent. Björn 

S kommer att vara regionansvarig för jakt och viltfrågor och Roger L kommer att 

vara regionansvarig för medlemsfrågor. Personalen kommer att jobba mer med 

möten via dator, något som också efterfrågades att länsföreningarnas styrelser 

skulle få tillgång till. Styrelsen beslutade att lägga informationen till handlingarna 

 

INFORMATION FRÅN FÖRBUNDSSTYRELSEN 

 Kristina G och Björn S redogjorde kortfattat för utfallet av ekonomin 2013 som nu 

är vänt till ett positivt resultat. I övrigt har frågorna behandlats i föregående punkt 

 Styrelsen beslutade att lägga informationen till handlingarna.  

 

 

INFORMATION FRÅN ROVDJURSRÅDET 

 Då Rune Stokke, Norrbottens representant i rovdjursrådet, inte kunde närvara 

presenterade Mikael S läget. Vargfrågan överskuggar allt och är nu i flera fall för 

avgörande i domstol på olika nivåer. Jägareförbundet har valt att inte delta i 

rovdjurssymposiet i Vålådalen då man inte ser någon utsikt till ett meningsfullt 

meningsutbyte. Styrelsen beslutade att lägga informationen till handlingarna.  

  

INFORMATION KUSTRÅD 

 Inge Öhrnerling redogjorde för läget inom kustrådet och i Norrbottens skärgård. 

Skärgårdsrapporten som sammanställs en gång per år skickades runt där olika arter 

bedömdes i förhållande till tillgång. Skärgårdsfrågor ligger idag under Havs- och 

vattenmyndigheten och de har dåliga resurser till beståndsövervakning. Kustrådets 

rapport är därför viktig. 

 

 Skarv: Häckande i Norrbotten. Ansökan om prickning av ägg 2009 fick avslag. 

Förvaltningsplanen är mycket dålig och möjligheten att begränsa skarven är små. 

Jakt och prickning av ägg fungerar. Störning med laser är det för ljusa nätter för i 

Norrbotten. Möjligen kan okonventionella metoder användas? 

 

 Säl: Sälen betraktas mer som skadedjur än resurs. Regelverk och skyddsområden 

omöjliggör en effektiv jakt. Den delade kvoten på första respektive andra halvåret 

är olycklig och kan möjligen komma bort då man övergår till licensjakt. Ännu inga 

planer för vikarsälen trots att den är det största problemet i Norrbotten. Officiellt 

antal 8-10.000 stycken. En rödlistad art, men troligen på felaktiga grunder vilket 

måste undersökas! 

 

 Ekonomiska zonen: Förslag om att nyttja jakten i detta område fanns redan 2008 

men ligger nu i jaktlagsutredningen. Borde kunna lyftas ur denna för enskilt 

riksdagsbeslut. 
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 Många skyddade områden i skärgården med jaktliga restriktioner. Frågan är 

framförd till Länsstyrelsen utan respons. Borde bli en fråga för 

viltförvaltningsdelegationen. 

 

 Allmänt vatten: Länsstyrelsen hanterar jakten vilket skiljer sig mycket över landet. 

Norrbotten är dålig på att ge jaktmöjligheter i detta område. SJF har framfört 

förslag på nya regelverk men inga beslut tagna. 

 

 Helsingforskommissionen: Avgörande för många skärgårdsfrågor. Jägareförbundet 

har nu observatörsstatus där. 

 

 Framgångar: Viss jakt från båt, användande av klass 2 ammunition, regleringsbrev 

om att försöka fylla kvoterna, undantag från handelsförbud med sälprodukter 

(oklart hur det blir med detta om det övergår till licensjakt) 

 På gång: Förvaltningsplan under framtagande för gråsäl, knubbsäl och skarv. Ännu 

inte påbörjat något arbete med förvaltningsplan för vikarsäl. Myndighetsansvaret är 

oklart. Sälförvaltningen ska bli regionaliserad. Arbete pågår för samförvaltning med 

Finland  

  

 Styrelsen beslutade att lägga informationen till handlingarna 

  

INFORMATION FJÄLLRÅD / FJÄLLFRÅGOR 

 Kristina G och Niklas L redogjorde för läget. Fjällfrågorna är nu inlagda i 

jaktlagsutredningen varför fjällrådsmötet detta år är inställt. Mycket finns dock att 

göra på länsnivå mot respektive länsstyrelse. Jordbruksverkets utredning är klar 

som pekar på förändrad tillgänglighet men utan att se några problem med detta. 

Länsstyrelsen har svarat på Länsföreningens brev angående jakten i fjällen. De 

redovisar en positiv syn på att tillsätta ortsbojägare i jaktlagen men ser problem 

med att jaktlagen inte vill ha in nya jägare. Från Arjeplog förslås en enkät ut till 

jaktledarna i ortsbolagen för att klarlägga detta. Vad gäller småviltjakten är 

Länsstyrelsen nöjd med sitt agerande. Reaktioner på stora avlysningar i Gällivare. 

Jägareförbundet bevakar frågan. Inbjudan av Länsstyrelsen för att se över 

möjligheten till ökad jakt på rödräv i fjällen. Niklas och Mikael möter Länsstyrelsen 

28/2. Ett möte planeras med Jägareförbundet Arjeplog i maj för att komma vidare i 

samarbetet rörande fjällfrågor. Styrelsen beslutar att lägga informationen till 

handlingarna 

  

VILTFÖRVALTNINGSDELEGATION  

 Robert Henriksson hade förhinder. Björn S redogjorde för vad Robert framfört per 

telefon. Lojakten beslutad till 11 djur i tre delområden. Anledningen till den 

halverade tilldelningen var att detta ska motsvara tillväxten, tidigare år har man 

avsiktligt minskat lostammen i länet. 

 Ett arbete med att ta fram miniminivåer för rovdjur i länet är påbörjat. Beslut tas på 

delegationens möte 10/6. Jakttid älg har det bildats en grupp för att arbeta med, 

samtliga i VFD får delta om de vill. Beslut tas 9/4. Frågan hanteras också på det 

årliga mötet med länets älgförvaltningsgrupper 25-26/2. Ett möte med landets 
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jägarföreträdare i viltförvaltningsdelegationerna kommer att genomföras på Öster-

Malma i maj. Under hösten kommer nomineringarna till nästa tre år i ÄFG 

genomföras, hur detta sker måste bevakas via Robert H. Styrelsen beslutade att 

lägga informationen till handlingarna 

 

   

ÅRSSTÄMMAN / POLITISK DEBATT 

 Björn S redogjorde för upplägget av årsstämman på Kronan. Detaljerna och 

handlingarna gås igenom på kommande möte 13/3. Lunch 12:00. Stämman inleds 

på Bio Kronan 13:00. Inbjudan har gått till Vidar Marcström om föreläsning men 

han har avböjt. Sedvanliga förhandlingar genomförs. Efter stämman genomförs en 

jaktpolitisk debatt med företrädare för riksdagspartierna i samarbete med 

Norrbottens media. Debatten kommer att sändas live via webben samt annonseras i 

förväg i media. Länsföreningen står för delar av kostnaden för sändning och ljud. 

Jägareförbundet stöttar med frågor och förbereder med publikfrågor. De politiska 

frågorna vi anser ”heta” ska också meddelas till nationella kansliet inför 

valbevakningen. Styrelsen beslutade att godkänna upplägget på årsstämman samt 

de tillkommande kostnaderna för samarbetet med Norrbottens Media. Kontakt bör 

tas med polisen för att säkerställa säkerheten runt politikerdebatten, för detta 

ansvarar Björn S. 

   

MEDLEM 

 Mikael S redogjorde för den enkät som är utsänd till länsföreningarna om frågor 

rörande medlemsnytta/medlemsvärvning. Styrelsen såg positivt på förslagen i 

denna enkät. Material för värvning ska ordnas i tillräcklig mängd till länet. 

Jaktledare och skjutbanor är bra målgrupper! 

 Förtroendemannautbildning genomförs på Öster-Malma 25-27 april. Förfrågan om 

deltagande är utsänd till kretsarna med svarsdatum 10/4. Kostnad är 1900:- per 

person för länsföreningen.  

 Mikael gick igenom medlemsstatistiken. Totalt sett en ökning men en minskning i 

länet av både kvinnor och medlemmar under 25 år. Dessutom en dålig värvning på 

jägarskolan. Uppföljning av jägarskolan görs av Roger L 

 Nytt medlemssystem införs från 1 april. Viktigt i framtiden att få in mobilnummer 

och e-post frånmedlemmarna för att nyttja systems potential.   

Styrelsen beslutade att ställa sig bakom förslagen i det utsända förslaget om 

medlemsnytta. En lista med intresseanmälningar till förtroendemannautbildningen 

tillsänds styrelsen via mail 10/4 för avstämning om antalet som kan anmälas. Detta 

är något som bör prioriteras och finnas resurser för 
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EKONOMI 

a) Björn S gick igenom utfallet för 2013 

b) En ansökan om medel för genomförande av mässa i Pajala har inkommit och 

diskuterades 

c) En justering av reglerna för de extra kretsbidragen diskuterades  

 

Styrelsen beslutade att 

a) Med godkännande lägga den ekonomiska informationen till handlingarna 

b) Uppdra åt Owe P att närvara på Pajalakretsens årsmöte och där få mer klarhet i 

ansökan, budget och fördelning av eventuellt överskott. Frågan bordläggs i 

väntan på detta till kommande styrelsemöte 13/3 

c) Godkänna de föreslagna justeringarna av regler för extra kretsbidrag. Ny 

skrivning biläggs protokollet som bilaga 1 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 

 Verksamhetsberättelsen har varit utsänd inför mötet. Styrelsen beslutade att 

godkännande och underteckna verksamhetsberättelsen samt lägga den till 

handlingarna inför stämman 

 

     

LÄNSKOMMUNIKATÖR 

Björn Palovaara presenterade sig själv och sin bakgrund som journalist och övrig 

verksamhet inom media och kommunikation. En diskussion rörande hur och vad vi 

kommunicerar ut i verksamheten internt och extern fördes. En web-utbildning för 

kretsarnas hemsidesansvariga är under planering men datum ej satt. Ett nätverk för 

landets förtroendevalda kommunikatörer byggs upp under våren. Styrelsen 

fortsätter att producera krönikor, nu för hemsidan. Då det är hemsidespublicering är 

formatet och frågorna friare och ingen exakt deadline finns. Styrelsen beslutade att 

Niklas L skickar ut listan på vem som skriver krönika när via mail samt i övrigt 

lägga informationen till handlingarna 

 

ÖVRIGA FRÅGOR 

a) Studiefrämjandets årsmöte 23/2 

b) Länsinstruktör skytte 

c) Nationalparksöversyn utsänd till kretsarna 

d) Jaktmarken Edefors. Älgjaktsdagar bokade. Förfrågan till JAQT. Behov av 

ledare/funktionärer 

e) FACE-möte Öster-Malma april. Inbjudan till länsföreningen. Länsföreningen 

står för resa och övernattning. 

f) Skrivelse Råneå angående kritik mot kretsstyrelsen 

 

 Styrelsen beslutade att 

a) utse Åsa Karlsson att företräda Jägareförbundet på Studiefrämjandets årsmöte. 

Åsa fick styrelsens fullmakt att också kontakta och utse ytterligare namn för att 

fylla de fyra ombudsplatser Jägareförbundet är berättigad till. 
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b) Håkan Bergman samt Tom Strang erbjuds fortbildning på Öster-Malma som 

länsskytteinstruktörer med Jens Whie som reserv 

c) Niklas L och Åsa K hanterar kretsarnas synpunkter samt sammanställer ett svar 

under mars månad 

d) Då program/jaktdagar är klara för hösten sänds detta ut till styrelsen och 

kretsarna 

e) Intresseanmälan in snarast. Beslut om eventuellt deltagande tas av AU. 

f) Interna strider inom kretsen hanteras inom kretsen. Styrelsen förutsätter att 

kretsens styrelse hanterar frågan. Ett svar i den andan skickas till Uno Johansson 

som ställt klagomålet till länsföreningen 

   

  

NÄSTA MÖTE 

 Styrelsen beslutar att kommande möten med styrelsen blir 13 mars samt 4 april. 

   

AVSLUT 

 Ordförande tackar ledamöterna och avslutar mötet  

  

 

Vid pennan / Björn Sundgren  
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Bilaga 1 

 

Beslutat regelverk rörande 

Utbetalning av ”extra kretsbidrag” för särskild verksamhet 
Beslutat vid styrelsemöte med Jägareförbundet Norrbotten 2014-02-21 

 

 

Regler för utdelning till kretsarna är följande. 

 

- Ansökan ska vara skriftlig (brev eller e-post) och ha inkommit före verksamheten genomförs  

- Ska bidrag beviljas skall kretsens ekonomiska årsredovisning ha inlämnats till 

länsföreningen. Bidrag ges i första hand till kretsar med störst behov. 

- Ansökan skall göras av Kretsens styrelse och röra verksamhet som Kretsen är ansvarig för 

- Ansökan skall innehålla en beskrivning av planerad verksamhet 

- Den planerade verksamheten skall ha koppling till de prioriterade verksamhetsområdena 

som finns i verksamhetsplanen för länsföreningen 

- Ansökan skall innehålla en budget för den planerade verksamheten samt hur kostnaderna 

i budgeten fördelas på olika finansiärer. Bidrag ges maximalt med samma belopp som 

kretsen avser att satsa själv. 

- Ett krav för att få utbetalt extra kretsbidrag är att verksamheten dokumenteras i bild och 

skrift samt redovisas till kontoret i Luleå för eventuell publicering i Svensk Jakt Nyheter, 

Hemsida samt Facebook 

 

Bidrag prioriteras för särskild verksamhet som sker i samarbete mellan två eller flera kretsar. 

 

Bidrag ges för respektive krets med utgångspunkt i att ansökan kan inkomma löpande från flera av 

länets kretsar. Summan är därför begränsad för respektive ansökan. Däremot finns inget hinder för 

en krets att vid flera tillfällen under året göra skilda ansökningar om man har ett flertal skilda 

arrangemang.   

 


