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Styrelsearbetet lokalt 
Efter semestern har vi haft ett styrelsemöte i länsföreningen med sedvanliga agendapunkter att be-

handla.  

Råddekommittén jobbar med att få bättre tillgänglighet till vissa pass så att vi kan erbjuda ”Jakt för 

alla” på vår jaktmark på Rådde.  

Vi har också från länsföreningens sida varit representerade på några lokala utställningar/skogsdagar. 

Just nu pågår planeringen inför 2015-års verksamhet. Hur kan vi åstadkomma medlemsnytta? Vad 

skall vi satsa på? Hur kan vi lokalt attrahera fler medlemmar? Frågeställningar som vi tillsammans 

med våra kretsar måste hitta svar på. 
 

 

SO-råd 
SO-möte hölls den 15 september  i Skedhult. På programmet stod egentligen genomgång av ett utkast 

för planering inför 2015. På plats fanns alla SvJF´s tjänstemän i SO-syd samt länsordförandena i syd. 

Ett omfattande planering redovisades och vissa synpunkter lämnades bl.a. att det är viktigt att inte 

planera allt för omfattande verksamhet så att man inte har tid också för det löpande. Lämnade syn-

punkter skall sedan lämnas inarbetas i slutgiltig verksamhetsplanering. 
 

  

VO-råd 
Onsdagen 24 september hade vi VO-råd på kontoret i Skara. VO-rådet är ett möte mellan länsordfö-

randena i Västar Götaland d.v.s. Västra Götaland Väst, Skaraborg och vi i Södra Älvsborg. Vi jobbar 

ju mot gemensam länsstyrelse och det finns alltså frågor som måste hanteras gemensamt, innan man 

träffar myndigheten. Den stora frågan på detta VO-möte var kontorsplaceringen i vårt område. 

Kontoret är ju egentligen bara en arbetsplats för tjänstemännen och väldigt få om ens några medlem-

mar besöker kontoren utan kontakten sker via telefon och mail. Ytterligare ett VO-möte kommer att 

hållas ang kontorsplaceringen. Ytterst beslutande i kontorsfrågan är Jägareförbundets generalsekrete-

rare. 

En annan fråga som varit uppe i VO-rådet är vem som skall vara representant i Viltförvaltningsdele-

gationens  klövviltsutskott. Anders Andersson från vår styrelse har representerat jägarna i Västra 

Götaland i klövviltsutskottet och efter lite diskussioner i VO-rådet är det ett gemensamt förslag för 

nästa tidsperiod att Anders fortsätter. 

Efter länsstyrelsens utskick till samtliga kretsar om rovdjursinventering har frågan lyfts på VO-nivå. 

Fråga är hur vi skall ställa oss till rovdjursinventering. Vi vet ju historiskt att myndigheterna på alla 

sätt försökt att ”mörka” (enligt jägarnas uppfattning) på de inventeringsresultat som kommit fram. Bland 

våra medlemmar är frustrationen stor och vi vet att det på sina håll är svårt eller helt omöjligt att mo-

bilisera personer för rovdjursinventering beroende på missnöjet med tidigare redovisningar från 

gjorda inventeringar. Samtidigt vet vi också att om vi på sikt skall få jakt på rovdjur ( i våra trakter fram-

för allt lodjur) så måste vi påvisa rovdjursförekomst. Tanken är att representanter för de tre länsför-

eningarna skall träffa länsstyrelsens tjänstemän och där tydliggöra att vi inte accepterar att man ”mör-

kar” inventeringsresultat och att det är en förutsättning för fortsatt samarbete när det gäller rov-

djursinventeringar. Tid för detta möte har i nuläget inte fastlagts. 
 

 

Kommande möten/aktiviteter 
Nästa styrelsemöte i Länsföreningen sker tisdagen den 21 oktober på Väla. 

Ordförandekonferens (landets samtliga länsordföranden) på Öster Malma den 14 och 15 nov 

 
 

 

 

 

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


