Protokoll styrelsemöte Jägareförbundet
Kristinehamns Jaktvårdskrets

Dag: Tisdag 2015 04 14
Tid: 18.30
Plats: Skogsstyrelsen, Skaraborgsvägen 4, Kristinehamn
Närvarande: Tomas Olsson, Patrik Igelström, Ulf Carlsson, Bengt Högberg, Tommy Jansson,
Magnus Stenström, Lennart Karlsson.
Meddelad frånvaro: Arvid Lundtoft, Ingemar Roselin, Allan Andersson, Peter Moberg.
Ej meddelad frånvaro: Tommy Sander, Jonas Odebäck.
Särskilt inbjudna pkt 4: Bengt Stevensson, länsansvarig polis viltolyckor och Anders Näsström,
lokalt ansvarig polis viltolyckor.

1. Mötet öppnas
Ordförande Tomas Olsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2. Val av justerare
Till justeringsman utsågs Patrik Igelström.

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

4. Trafiksäkerhetsprojekt –Viltolyckor
Två län är försöksområden, Värmland och Östergötland. Projektet har till syfte att få fram
metoder för att förebygga viltolyckor på befintligt vägnät, alltså inte nyproduktion.
Trafikverket har ansvar för förebyggande åtgärder. Oftast svårt att få upp viltstängsel som
förbättring jämfört med nyproduktion.
V 26 söder Kristinehamn har många viltolyckor. Svårt säkerhetsmässigt att göra eftersök.
En besiktning av vägen har gjorts.
Osäkert om V 26 kommer med i försöket. Antalet viltolyckor, främst med älg, har minskat. Kan
nog ha samband med minskad älgstam inom området norr Bäckhammar.
Om vi nu inte kommer med så kan vi vidta egna åtgärder lokalt. Siktröjning skulle hjälpa en hel
del
Vi försöker att ordna med en träff med markägare. Arrangeras med Skogsstyrelsen och
polisen.
Se över lokalt var det skulle löna sig med fysiska åtgärder. Ta fram förslag på åtgärder och
sträckor.

5. Genomgång av förra mötets protokoll
Genomgicks och lades till handlingarna.

6. Redovisning av ekonomi
65 813:- i kassan. Presentkort, serviceavtal,, faktura för årsmötet, serviceavtal för
bokföringsprogrammet är de senaste utgifterna, Vi har haft höga annonskostnader i samband
med olika aktiviteter. Fakturor för kretsgemensamma aktiviteter är utsända.

7. Info till medlemmar
Hemsidan mycket aktuell.
Maillistan alltför begränsad. Många inaktuella adresser.

8. Älg-info
Nya skötselplaner för ÄSO ska tas fram liksom förvaltningsplan för ÄFO.
Bergslagskanalen har börjat inse att man behöver lägga om sin avskjutningspolitik.

9. Aktiviteter att planera
 Vike. Skjutsimulator lånad. Förbereds kvällen före. Henrik ansvarig.
 Teknikdagen Rudskoga.


Volvo-dagen. Huvudansvarig är Tomas. Lista på potentiella utställare skickas ut. Datum
ännu ej fastställt från Volvo:s sida.

10. Ungdomsverksamhet
Bra samarbete mellan Tommy och Anneli. Ska satsa på skjutning på Björneborgs skjutbana.
Varit i kontakt med rektor på Stenstalidsskolan. Intresse för att erbjuda eleverna jaktrelaterade
aktiviteter på friluftsdagar. Vi ska backa upp läraraktivitet.
Lugnt på facebook-gruppen.

11. Skytte
1:a maj duvjaktstig Spjutbäcken.

12. Rovdjur
Länsstyrelsen har varit mycket aktiv med att kartlägga Vismen-revirets vargantal samt revirets
utbredning. Tyvärr har arbetet försvårats av att en del jägare av svårförståeliga skäl inte vill
rapportera förekomst av varg till Länsstyrelsen. Ett kontraproduktivt resonemang då vi för
såväl skötsel- som förvaltningsplaner avseende älg och kronvilt behöver ha uppgift om
rovdjursförekomsten. Länsstyrelsen har försökt fastställa om ytterligare ett revir, Vismen 2, har
bildats. Ofullständig rapportering försvårar det arbetet. Likaså behövs ordentlig rapportering
inför ev. behov av skyddsjakt när betesdjuren släpps ut.

13. Hundverksamhet
Utbildningsprogrammet och inbjudan till KM Eftersök är utlagt på hemsidan. Storfors deltar i
samarbetet kring KM Eftersök.

14. Hemsidan
Kontinuerlig uppdatering. Tar gärna emot bra bilder. Vi har valt att inte gå in för
Jägareförbundets standardformat utan har en egen trevlig design. Sidan är länkad till
Jägareförbundets länshemsida.

15. Kretssamverkan
Elmia-resan kommer nog inte bli av. Krävs 35 deltagare enligt kalkylen.

16. Plats och tid för nästa styrelsemöte
18 maj 18.30 Skogsstyrelsen.

17. Material till Svensk Jakt
Henrik har gjort ett inlägg med anledning av Sveaskogs artikel angående reducerad älgjakt
inom ÄSO Lusasken. De gjorde i samband med detta ett påhopp på såväl Lusasken som ÄFO
Vänern-Möckeln. Kommer i numret i slutet av april.
En artikel med anledning av lite märkliga synpunkter på älg- och skogsförvaltning framförda av
Skogsstyrelsens ÄBIN-företrädare Rollander kommer i numret i slutet av maj.

18. Övriga frågor
Ytterligare en jägarexamenskurs startar nu. Blir någon form av snabbkurs.

19. Mötet avslutas
Ordförande förklarade mötet avslutat.
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