Jägarförbundet Värmlands förbundsstämma 2013
Så var det dags för det årliga mötet för Jägareförbundet Värmland.
85 av 91 kretsrepresentanter infann sig i god tid före 14.00 vid Värmlandsporten i Värnäs. Var de 6
som inte infann sig blev av vet vi inte.
Färden för Tommy, Tomas, Allan och undertecknad blev tidvis lätt luftburen. Vintern hade gått hårt åt
vägen och tempot var engagerat. Ingen rädder för kameran här. Det fanns inga utmed sträckan.
Peter och Jonas studsade upp i annan bil. alla sammanstrålade vi i Ekshärad och käkade på ICA. De
har alltså en restaurang så vi behövde inte gå runt och shoppa och laga själva.
Sedan vidare mot Värmlandsporten. Snabb parkering. Nära porten på begäran av någon i bilen.
Efter kaffe och bulle bar det av in i den vad gäller utrymmet mycket väl utnyttjade möteslokalen.
Det var med andra ord förb-t trångt!
En rejäl uppstart
Länsförbundets ordförande, Lennart Johannesson, inledde och hälsade välkommen .
Han fortsatte sedan med ett mycket omfattande bildspel och gav en utomordentligt ingående
beskrivning av vad som sig i länet under det gångna året sig tilldragit haver.
Han uppehöll sig naturligtvis en hel del vid vargfrågan. ”Den ligger som en våt filt över jakten”. Länet
kan ju nu glädja sig åt att helt eller delvis beröras av 27 revir och med minst 13 säkerställda
föryngringar under det gångna året. Under året har det tillkommit 7 nya revir. Och snart kan vi glädjas
åt en ny föryngringsomgång. Länet är fullt. Hur det senaste reviret i trakten av Björneborg utvecklas får
vi se. Det kan innebära en radikal påverkan söder E 18. Området är ju bara hälften så stort som ett
gammaldags revir. Revirstorlekarna krymper överallt.
Hur man behåller turister
Turiststraten i Torsby kommun gav oss en presentation av hur mycket naturen och friluftsaktiviteter
betyder för kommunen. Och det var en hel del. På frågan om vad den omtalade rovdjursturismen
betyder så svarade han att den inte betyder ett sk-t (Annat ordval, samma innehåll) Turisterna tycker
att det är klart intressantare att titta på älg. Men då måste de finnas i tillräckligt antal!
Hans engagerade föredrag avbröts plötsligt. Han hade nämligen lyckats parkera sin bil så att en turist
som ville vidare inte kom iväg. Ett nytt och mycket effektivt sätt att se till att folk verkligen blir kvar och
lär känna Värmlandsporten. Han fick lämna ifrån sig sina bilnycklar och turisten släpptes iväg.

Jägarförbundets ordförande

Vår nye förbundsordförande, Björn Sprängare, ställde sig i talarstolen och lyckades på ett kort och
koncist sätt redogöra för var Jägareförbundet står i vargfrågan. Kravet på max 150 vargar fördelade på
hela landet och inte bara i det etablerade vargbältet kvarstår. Högst 1-2 vargrevir per län.
Möjligen kunde man till nöds acceptera den förslaget från den senaste i raden av centerpartistiska
miljöministrar om 180 vargar. Fast om det är tak eller botten vet vi ju inte riktigt ibland.
Han klargjorde att rovdjuren kostar brukarna ca 1 miljard per år och hans debattartikel i frågan, som
bland annat varit inne i den mest inflytelserika affärstidningen Dagens Industri, har inte fått mothugg.
Det han skrev är ju sant. Karln inger förtroende. Ett klart steg framåt ledningsmässigt för
Jägareförbundet. Han berörde också medlemstappet samt behovet av att spara 20 miljoner. Helst

utan uppsägningar. Likaså kom han in på det stora förändringsarbete som pågår inom förbundet och
som har gett möjligheter för alla nivåer och grupper att få fram sina synpunkter.
På måndag 15 april i Karlstad blir det en bred information om rovdjur och vart jägarförbundet är på
väg.
Sedan blev det utdelning av förtjänsttecken och priser. Ingen i Kristinehamn hade gjort något
förtjänstfullt så vi kunde lugnt sitta ner. Andra fick stå upp och gå fram.
Årsstämma
Dags för sedvanlig årsstämma. Framgick av såväl verksamhetsberättelse som ekonomirapport att
Jägartorpet inte fungerar som det borde kunna göra. Stället är ett ekonomiskt blysänke för
länsföreningen. Inte blev det bättre av att ett antal som varit med på älgjakt och ”köpt” kött inte har
betalat. Nu har man gått till fogden för att få ut pengarna. Svag moral!
Men man måste ta tag i verksamheten och se till att utnyttja potentialen om man ska ha stället kvar.
Konstaterades att medlemsminskningen får ekonomiska konsekvenser.
Valen rasslade undan. Inga strider. Lennart Johannesson omvaldes. Det gjorde också Ragnarsson,
Forsgren och Tönnberg. Inga överraskningar alltså.
Motioner
Att storskogsbruket dominerar, ofta på ett negativt sätt, i Älgförvaltningsgrupperna föranledde i
Hagfors att begära att man ska jobba med foderskapande åtgärder istället för att alltid begära att det
skjuts mer älg. Särskilt viktigt nu när det är så gott om varg. Ett revir tar 90-140 älgar per revir. Det blir
en hel del älg med 27 revir. Motionen krävde också att foderskapande åtgärder ska framgå av
planerna även på ÄSO-nivå. Motionen antogs.
Torsby-kretsen tyckte att det var för mycket varg och man motionerar om att ta bort samtliga genetiskt
oviktiga revir inom kretsen samt att man aktivt och kraftfullt ska få skrämma ev. genetiskt viktiga
vargar. Motionen antogs. Länsförbundets styrelses tilläggsyrkande om att vargar som är oskygga eller
uppträder i bebyggelse ska kunna fällas på enskilds initiativ antogs också.
Torsby-kretsen vill också att det blir ett slut på ofoget med att vissa små udda rovdjursvänliga
föreningar ska kunna stoppa demokratiskt beslutade åtgärder i vargförvaltningen.
Avrundningar
Maria Falkevik, Länsstyrelsens nya rovdjursansvariga hoppades på samverkan. Vi måste hjälpas åt
med rapportering och spårning. Får de inte in rapporter så finns inget att spåra. Alltså finns inte våra
kära rovdjur.
Vi ska ut och hämta rävskit. Vi är dåliga på det. Vi måste skicka in för att man ska veta om rävens
bandmask finns i Värmland också.
Säffle hälsade välkommen till stämman 2014. Alltså bara att förbereda sig.
Uttalande från stämman
När vi skulle slå oss ner vid början av stämman låg ett papper med förslag till uttalande på stolarna.
Det läste vi ordentligt. När allt nästan var klart på stämman så tog Johannesson och hade en rejäl
genomgång av innehållet så inget skulle vara okänt. Uttalandet, som antogs, fokuserade på:
 Omedelbar sänkning av vargkoncentrationen i Värmland
 Socio-ekonomisk konsekvensanalys avseende de stora rovdjuren
 Rovdjursförvaltningen görs tydlig, enkel, förutsägbar utformad utifrån berördas villkor
 Alla myndigheter arbetar för att verkställa riksdags- och regeringsbeslut, inte motarbeta
 Kompensation för vargskador
Gamlingarna, dvs. vi i min bil, åkte mycket ordentligt söder ut direkt efter mötet. Peter och Jonas skulle
sova över och vara med på middagen. Vid denna upplagas pressläggning är inget känt om deras
vidare öde.
Henrik Nyström

