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Infoblad nr 3/2013  
 

 

SO-råd 
Den 8:e april var det kallat till ett SO-råd denna gång i Växjö och med fokus på rovdjur och personal-

frågor i SO-syd. Vår länsförening representerades av vår vise ordförande, Bo- Erik Persson. Med på 

mötet var också Bo Sköld och Björn Sprängare. 
 

Rovdjursfrågan 
Ja nu har det hänt, det vi alla visste skulle hända – vargen har slagit till på en fårbesättning i Sätila. Vi 

kan väl befara att detta bara är början, men tyvärr råder inte jägarkåren över frågan.  

Vi kan genom opinionsbildning på olika plan kanske få våra politiker att lyssna på landsortsbefolk-

ningen, men här måste vi ”sluta allianser” med övriga intressegrupper som verkar på landsbyggden. 

Det är ju inte ens lätt att få publicerat artiklar gällande rovdjursfrågor i de stora tidningarna, men här 

är vi lyckligt lottade genom att våra tidningar ställer upp och tar med debattartiklar på ett bra sätt. Det 

är naturligtvis så att i våra bygder så är opinionen på vår sida. 

Länsstyrelsens tjänstemän är däremot inte direkt välvilligt inställda till oss jägare. I sitt Nyhetsbrev 

om Rovdjur nr 1/2013 skrev man på ett mycket provocerande sätt att man hade uppfattningen att det 

bedrevs illegal jakt på rovdjur i vårt län. Detta underströks dessutom av en intervju i Västnytt den 4:e 

feb. där Anita Bergstedt-Söderström förstärkte den uppfattningen. 

Länsföreningarna i VGR gjorde då gemensam sak och tillskrev Landshövdingen, där vi påtalade det 

olämpliga i tjänstemännens agerande. Landshövdingens svar på vårt gemensamma brev har nu kom-

mit. Han välkomnar vårt ställningstagande, samtidigt som han också skriver att länsstyrelsen inte an-

klagat Jägarkåren för illegal jakt. Vem man anklagar för illegal jakt framgår dock inte av brevet. 

 

Kretskampen och ungdomsläger 
Glädjande nog så har några kretsar nu verkligen tagit tag i ”kretskampen” genom att anordna uttag-

ningstävlingar. Först ut var Herrljunga tätt följda av Östra Mark. Ytterligare någon krets har för avsikt 

att hålla uttagningstävling inför stundande länsfinal, som kommer att hållas i mitten av augusti.  

Länsföreningen har också annonserat om ett ungdomsläger som kommer att hållas på Väla den 8 och 9 

juni. Se till att detta sprids bland intresserade ungdomar. Länsföreningen kommer att subventionera 

lägret så att lägret med övernattning kommer bara att kosta 400:- per deltagare. 

 

ÄSO-utbildningar 
Vår jaktvårdskonsulent, Karl-Johan Brindbergs, har kommit i gång med ÄSO-utbildningar. Två har 

redan varit (Väla och Månstad) och ytterligare en kommer att ske i Redväg. Steg II av utbildningen 

kommer troligen att ske i höst, när vi har fått kartmaterial för spillinventeringar från länsstyrelsen. 

Kallelser kommer att skickas ut.  

 

Styrelsemöten 
Vi har haft styrelsemöte på Väla den 29 april. Där lades fokus på att verkligen få igång planerade akti-

viteter såsom läger, hundens dag, kretskamp mm.  

 

Kommande möten 
Nästa styrelsemöte sker onsdagen den 12 juni 2013 kl 18.

30
 på Väla. 
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