Protokoll styrelsemöte Jägareförbundet
Kristinehamns Jaktvårdskrets

Dag: Måndag 2014 11 03
Tid: 18.30
Plats: Skogsstyrelsen, Skaraborgsvägen 4, Kristinehamn
Närvarande: Tomas Olsson, Bengt Högberg, Patrik Igelström, Henrik Nyström . Peter Moberg, Arvid
Lundtoft, Magnus Stenström,
Frånvarande, anmält, Marcus Lidman, Jonas Odebäck, ,
Frånvarande, ej föranmält: Ingemar Roselin

1. Mötet öppnas
Ordförande förklarade mötet öppnat.

2. Val av justerare
Peter Moberg valdes.

3. Godkännande och ev. tillägg till dagordningen
Förslaget godkändes.

4. Genomgång av förra mötets protokoll
Protokollet genomgicks och lades till handlingarna.

5. Redovisning av ekonomi
63 887:- Vi har inte fått det medlemsrelaterade bidraget från Jägareförbundet centralt.

6. Info till medlemmar
Hemsidan är up to date.
Facebook-gruppen fungerar.
Vi har haft artiklar i Sv. Jakt.

7. Älg-info
Norr E 18 är det ont om älg. Däremot ingen brist på varg. En observation gjordes på 12
vargar. Klar brist på kalv. Området som styrs av Stora Enso har alldeles för hög tilldelning
enligt plan men har inga älgar. Vargarna klumpar ihop älgarna.
Trenden på ÄFO Vänern-Möckeln är nedåtgående på alla mätparametrar.

8. Aktiviteter
Karl Hedin i Karlskoga 20 november.
Manifestation för vargdödade hundar i Karlstad 12 november. Undersöks närmare.

9. Ungdomsverksamhet
Arvid Lundtoft tackar nej till erbjudandet att medverka i ungdomsarbetet.
Valberedningen måste arbeta med frågan då Marcus arbetar på annan ort.

10. Skytte
Ingen aktivitet f.n.

11. Rovdjur
Har genomförts en skyddsjakt norr E 18 där en varg sköts.
Söder E 18 har jakten genomförts utan resultat. Fortsatt kontakt med Länsstyrelsen i frågan.

12. Hundverksamhet
Fick inställa informationen om nya jaktprovsregler för vissa raser pga. för få anmälningar.

13. Etik
Viktiga punkter att diskutera i det fortsatta arbetet:
Träningsskytte
Skadskjutning med koppling på olika värdering av olika slags vilt.
Felaktig fordonsanvändning.i kombination med GPS.
Snabbsprungna hundar på långdrev på rådjur.

14. Vad tycker vi om Nya Älgförvaltningen
• Administration/byråkrati Ökat genom ytterligare en nivå.
• Ekonomi, särskilt statliga fällavgifter På acceptabel nivå.
• Länsstyrelserna arbete med älgförvaltningen. Tillför inte särskilt inte mycket.
• Viltförvaltningsdelegationernas funktion och arbete med älgförvaltningen, särskilt i relation till
länsstyrelsens tjänstemän. Inte märkt så mycket av dem.
• Länsstyrelsernas web-portal Älgdata. Vet inte hur pass väl det fungerar i praktiken genom att
flera skogsbolag kräver rapportering i bolagsspecifika system.
• Jägareförbundets web-portal Viltdata. Vet inte hur pass väl det fungerar i praktiken genom att
flera skogsbolag kräver rapportering i bolagsspecifika system.
• Samverkan mellan jaktlag/jaktområden. Bättre samverkan mellan lagen där det finns ÄSO.
• Arbete med älgstammens kvalitet. Bättre där det finns ÄSO.
• Älgskötselområden i relation till licensområden, särskilt ansvar och befogenheter. Något större
frihet och ansvar för ÄSO.
• Älgskötselområden/licensområden i relation till Älgförvaltningsområden, särskilt ansvar och
befogenheter. Till stor del beroende av ägarstrukturen inom ÄFO. Bolagen toppstyr.
• Arbetet i Älgförvaltningsgrupper. Till stor del beroende av ägarstrukturen inom ÄFO. Bolagen
toppstyr.
• Älgförvaltning och stora rovdjur. I dagsläget sker ingen vargförvaltning med utgångspunkt från
älgförvaltningen.
• Älgförvaltning och skogsbolag. Går på många håll inte särskilt väl ihop.

15. Valprocedurer ÄFO
Möte 20 november 18.30. Riksjägare och Karlskoga-Degerfors JVK inbjuds.

16. Kretssamverkan
17. Plats och tid för nästa styrelsemöte
Måndag 12 januari 18.30.

18. Material till Svensk Jakt
19. Övriga frågor
20. Mötet avslutas

Vid protokollet

Justeras

Henrik Nyström

Peter Moberg

