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Infoblad nr 3/2014  
 

 

 

Styrelsearbetet lokalt 
Vi har haft två styrelsemöten i länsföreningen sedan förra info-bladet, ett styrelsemöte den 5 maj samt 

ett möte den 11 juni. Viktiga punkter på dessa möten har varit planeringar inför ungdomslägret samt 

hur vi lösa kretskampen på bästa sätt. Vidare har vi stämt av våra handlingsplaner så att övriga plane-

rade aktiviteter inom länsföreningens område verkligen blir genomförda av resp. arbetsgrupp. Utöver 

detta naturligtvis löpande styrelsefrågor. 
 

 

 

SO-råd 
SO-möte hölls den 12 maj i Skedhult. Två representanter per länsförening var kallade och Bo-Erik 

Person och undertecknad var där. På programmet stod egentligen planering, gemensamt med tjänste-

männen, inför 2015 samt också funderingar om hur SO-råden skall jobba i framtiden. Mötet var en 

heldagsaktivitet i Skedhult och en fråga som alltid ställs är om man kunnat genomföra detta möte på 

annorlunda sätt.  
 

 

  

SvJF´s årsstämma 
Helgen 14 och 15 juni hade Jägareförbundet årsstämma på Isaberg strax utanför Gislaved. Vår läns-

förening representerades av ordförande och v. ordförande. En i stort lugn stämma i ett enigt förbund. 

Det enda anmärkningsvärda som inträffade var att valberedningen inte fick igenom sitt förslag utan 

med bred majoritet antogs ett allternativt förslag innebärande bl.a. att Torbjörn Larsson sitter kvar i 

förbundsstyrelsen och på så sätt får styrelsen en representant som bor och verkar i områden, som är 

drabbade av rovdjursutbredningen. I samma förslag valdes Angelica Johansson in förbundsstyrelsen. 

Angelica bor och verkar i Skaraborg och blir förbundsstyrelsens yngsta medlem. Referat från års-

stämman kan läsas på SvJF´s hemsida. 

I samband med årsstämman så fick vi information av Anders Grahn som jobbar med intressebevak-

ning inom förbundet. Helt klart är 2014 ett otroligt viktigt år för hur jakten fortsättningsvis skall bed-

rivas. Vi har jaktlagsutredningen, som lämnar delbetänkanden i rask takt, men slutbetänkandet kom-

mer först efter valet i höst. Och naturligtvis påverkar valutgången hur jakten i Sverige kan bedrivas 

fortsättningsvis. 

Också vår riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné informerade oss stämmodelegater om året som passe-

rat samt vad som komma skall. Vi har aldrig haft så stor acceptans för jakt som nu – 87% av svenska 

befolkningen är positivt inställda till jakt, vilket är helt unikt sett till ett internationellt perspektiv. Ac-

ceptansen har under en lång följd av år varit stigande!! Men ändå vet vi inte riktigt vart jaktlagsutred-

ningen tar vägen. I direktiven står ju bl.a. att lagstiftningen skall anpassas till ett EU-perspektiv. Nu-

varande jaktlagsstiftning ger oss jägare stor frihet under ansvar. Och det ansvaret har vi i långa styck-

en tagit och där är jaktetiken en otroligt viktig ingrediens.  

I arbetet med jaktlagsutredningen har SvJF ”tre hörnstenar”, som vi bygger våra ställningstaganden 

kring: 

 Nyttoaspekten – tillvaratagandet, därför vårdar vi, hushållar och tar ”räntan” samt jagar till-

sammans över stora områden med världens högsta acceptans för jakt. 

 Hundanvändningen – hunden är en absolut förutsättning för jakt med lite folk i viltglesa 

marker.  Hunden värderas som en ”familjemedlem”, och våra jakthundar är idag de raser som 

lever längst och besöker veterinären minst… 

 Folkrörelsen ”Viltvård” – vi är utan tvekan världsledande i Sverige, jägarna gör 45´000 tra-

fikeftersök varje år, jägarna spenderar 320 miljoner kronor, skattade pengar, på viltvård ur 

egen ficka årligen, vi bidrar till forskning, vi gör inventeringar ……. 
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Gemensamma skrivelser inom VGR 
Som framgått av vår hemsida har de tre länsföreningarna i Västra Götaland gemensamt skrivit brev 

till länsstyrelsen i fällavgiftsfrågan samt till länspolismästaren i frågan om handläggningstider för va-

penlicenser. 

Länsföreningarna har blivit kallade till ett möte, den 16 juni, med länspolismästaren med anledning av 

brevet, men tyvärr har vi väl egentligen inte fått några utfästelser om förbättringar avseende oaccep-

tabla handläggningstider. Polisen är medveten om problematiken och gör tafatta försök till förbätt-

ringar, men vi har ännu inte sett några resultat. 

Vad gäller fällavgifterna för älgen har vi heller inte lyckats i vår framställan, eftersom bl.a LRF och 

Södra representanterna gick emot vårt ambitiösa förslag i viltförvaltningsdeligationen, där vi föreslog 

en sänkning med 200:-/vuxen älg. Det finns ett gammalt beslut om att det skall vid varje årsskifte fin-

nas en budgetreserv på ca en miljon kronor fonderade på länsstyrelsen. Vid årsskiftet 2013/2014 upp-

gick beloppet till 1,4 mkr. När man sedan tittar på kostnader och utgifter, så genereras med nuvarande 

fällavgifter ett överskott på ca 1 mkr/år och med vårt förslag skulle årets överskottet minska till ca 

400´000:-. Men i voteringen i viltförvaltningsdeligationen förlorade vårt förslag med en rösts margi-

nal bl.a. beroende på att LRF och Södra representanterna röstade för oförändrade fällavgifter.  
 

 

 

Ungdomsläger 
Helgen 14 och 15 juni hade vi ett lyckat ungdomsläger på Väla. Lägret hade samlat tio-talet ungdomar 

och vi kunde varit några ungdomar ytterligare, men förhoppningen är att ett lyckat arrangemang i år 

skall ge ”ringar på vattnet” inför kommande år, så att vi kan fylla lägret med max-talet 20 ungdomar. 
 

 

 

Kommande möten/aktiviteter 
Länsföreningsfinal i Kretskampen går av stapeln den 9 augusti 2014 

Nästa styrelsemöte sker torsdagen den 21 augusti på Rådde och samordnas med en pyrschjakt. 

 

 

Med en förhoppning om en mycket skön sommar med mycket sol och bad, så att vi kan ta oss an hös-

tens styrelsearbete och jaktupplevelser skickas 

       Sommarhälsningar från Länsföreningen 
 

 

 

 

Ev. frågor ang ovanstående besvaras av Bengt-Ove Ström 0705/16 26 69 


