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                                                                                                      Logga för Kommunjakten i Olofström 

 

Inledning 

Som en del av förstudie-projekt inom ONAB för Jaktturism vill vi 
lämna vår del i arbetet från befintlig Jaktorganisation. Underlaget 
är diskuterat med berörda tjänstemän och av ONAB utsedd 
konsult Magnus Broomé. 

Detta dokument beskriver övergripande hur jaktorganisationen och åtagande 
fungerar. Syftet med upplåtelsen är att bereda jakttillfällen för kommuninvånarna, 
främst marklösa jägare samt att åstadkomma en avpassad avskjutning av vilt på 
kommuns mark. Lokal nätverk med kunskaper och samarbete med skola, föreningar 
och lokala entreprenörer så hänsyn tas till övriga verksamheter på kommunens 
marker.  

Vi har ett dokument med regler och riktlinjer som ger möjlighet att erbjuda jaktpaket 
och har under åren tagit emot gäster utanför kommunens och Sveriges gränser.  

Vi har tagit beslut att ersätta 2 stycken årskort till förmån för jaktturism och i 
samarbete med övriga verksamheter i kommunen för att skapa möjligheter som kan 
leda till ökad turism och skapa jobbtillfällen som genererar intäkter till Olofströms 
Kommun. 



Underlag förstudie Turism, social verksamhet och förvaltning av viltstammar på marker som tillhör 
Olofströms Kommun  

JaktturismFörstudie 2016  Författare Lars-Peter Runeson 

2 

 
 
Välkommen till Olofström och Jägartorpet, där du kan 
bo och jaga. 

Om du vill delta på Jakter ring Jourhavande Jägare Tel 070-37 99 373. Du löser 

dagskort eller säsongskort som innefattar alla planerade jaktdagar. Jaktmarken är ca 

2000 hektar och du kan läsa mera nedan och där hittar du även alla planerade 

jaktdagar. Varje Jakt extra Jakter annonseras på startsidan. För varje jakt finns 

ansvariga personer utsedda och vill du ha egen hund med anmäler du det till 

Jourhavande Jägare när du ringer och anmäler dig till Jakten. Det finns också möjlighet 

att hyra Jägartorpet med eller utan övernattning. Avgift (Se prislista) för Jakt eller hyra 

gör du via BG 5722-1418. 

Kontakta Jourhavande Jägare om ni vill bilda eget Jaktlag över en helg eller vardag och 

övernatta på Jägartorpet, vi ansvarar för Huvudansvarig Jaktledare, Biträdande 

Jaktledare och Eftersöksekipage vid varje Jakt-tillfälle. Öppet för alla Jägare även 

utanför Olofströms Kommun. 

Vill Du/Ni använda egen jakthund meddela det vid bokning. Ring Jourhavande Jägare 

så återkopplar vi inom vår Jägarorganisation. 

Här finns även möjlighet att vaka Vildsvin en kväll eller natt. Vi ansvarar för 

eftersöksekipage, eftersöksekipage bokas innan Jakt! 

 

På en särskild webbsida ”Olofström - någonstans att Jaga” hittar du aktuell   
information om bestämda jaktdagar, prislista…  
 
 http://krets.jagareforbundet.se/olofstrom/olofstrom-nagonstans-att-jaga/  
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Organisation 

Jägareförbundet Olofström tillhör en riksorganisation som har det allmänna uppdraget från 
Regering/Riksdag att förvalta de svenska viltstammarna.  

Lokalt i Olofström har vi 3 ben: 

1. Jägareförbundet Olofström 
2. Olofströms skötselområde för älg och kronhjort 
3. Jägaretorpet och Kommunjakt 

 

 

 

Organisationen har samarbete med organisationer för skog, trafik och övriga som intressenter som 
ingår i Länsstyrelsens viltvårdsnämnd som är ett organ inom länsstyrelsen för samverkan i frågor som 
rör viltförvaltningen inom länet. Nämnden består av politiska företrädare som utses av landstinget, 
ledamot som har särskild kunskap om trafiksäkerhet och illegal jakt utses av polismyndigheten i 
länet, ledamot som representerar Jakt- och viltvårdsintresset, ledamot som representerar 
naturvårdsintresset, ledamot som representerar friluftsintresset, ledamot som representerar ägare 
och brukare av jordbruksmark, ledamot som representerar lokalt näringsliv och turism, ledamot som 
representerar skogsnäringen, ledamot som representerar yrkesfisket. 
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x Jägarförbundet Olofström ingår Kretsar i nedanstående organisationsbild. 
 
 

 
 
 
x Olofströms skötselområde för älg och kronhjort är en ideell sammanslutning av jaktlag med 

lokala stadgar för att förvalta älg och kronhjort. Lokala stadgar styr arbetet inom 
skötselområdet. Jaktpolitiska frågor styrs via Jaktvårdskretsen. 
 
 

x Jägartorpet och Kommunjakten i Olofström styrs av ett Jakt och viltvårdsavtal mellan 
Jaktorganisationen och Olofströms kommun. Syftet med upplåtelsen är att bereda 
jakttillfällen för kommuninvånarna, främst marklösa jägare samt att åstadkomma en 
avpassad avskjutning av vilt(förvaltning) på Kommunens mark. Om utrymme finns erbjuds 
även icke kommuninvånare att mot fastställd avgift delta vid jakt. 
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                               Vy Jägaretorpet 

 

Jakten på marker tillhörande Olofströms Kommun 

Utdrag från befintligt kontrakt som är hörnstenar i organisationen i och omkring Jägaretorpet i 
Olofström.  
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Jägaretorpet Regler, Riktlinjer och Information,  
(Nuvarande underlag som revideras som revideras årligen på beslutsmöte med alla Jaktledare på marker tillhörande Olofströms Kommun.)  

 

Historik  
1990 bildades Jägareförbundet Olofström och då fanns avtal mellan Olofströms Kommun 
och Blekinge Läns Jaktvårdsförening som tillhör Svenska Jägareförbundet som har 
regeringens uppdrag att förvalta de Svenska viltstammarna. I samband med omorganisation 
i Länet (Jägareförbundet Blekinge) och jaktvårdskretsar skrevs en fullmakt som 
undertecknades av styrelsen och tjänstemän som gav Lars-Peter Runeson i uppdrag att 
omförhandla avtalet till lokal nivå i Olofström. Det visade sig vara fler intressenter när detta 
blev känt. Dåvarande Tekniske chef på Olofströms Kommun hade 2 övriga intressenter som 
visade intresse och det var anställda på Olofströms Kommun som ville bilda Jaktklubb för 
anställda och den andra Jägarorganisationen Landsbygdens Jägare(Riks jägarna).  
 
Det var 5-10 sammanträde mellan kommun och intressenterna, lösningen som startade var 
att en styrelse bildades med det långa namnet Olofströms Samarbetsorganisation för Jakt 
och Viltvård. Styrelsen skulle bestå av 2 representanter från Svenska Jägareförbundet och 2 
representanter från Landsbygdens Jägare(Riks jägarna) och att ordförande skulle bytas varje 
år. Denna lösning föreslogs av Jägareförbundet och skulle det vara något kontroversiellt 
fanns de möjlighet att byta ordförande och därmed ändra beslutet. Jägareförbundet 
Olofström har i alla år ägt ordförandeskapet med undantag för några enstaka år. Initiativet 
har redan från början verkat för att enbart en Jägarorganisation skall finnas.  
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Det var olika samlingsplatser när vi startade verksamheten, parkeringen vid Norra 
parkeringen vid ”bruket”, parkeringsplats vid gamla Fritzatorpet och förfallet torp i Södra 
Rödhult. Vi fick erbjudande att använda längan vid södra sjötorpet som numera kallas för 
Jägaretorpet. Samlingslokal iordningställdes på delar av ovanvåningen och i bottenvåningen 
gjordes slaktrum med kylanläggning att hänga in vilt skjutet på jakterna.  

2004 avled dåvarande hyresgäst i huset (nuvarande Jägaretorpet) och flera personer var 
intresserade att köpa hela torpet. Vi tecknade ett temporärt hyreskontrakt på hela 
Jägaretorpet med både hus och övriga byggnader vid torpet. Vid diskussioner var det några 
styrelsemedlemmar i Jägartorpet som inte trodde att vi skulle klara det ekonomiskt och flera 
möten avhölls. Representanter från Jägareförbundet Olofström presenterade budgetförslag 
för hela anläggningen och den vägrade Riksjägarna ansvara för. För mer information se 
rubriken Ekonomi ansvar.  

Beslut i Verksamheten. 
Alla beslut sker i samråd med Jaktledare och skyddsjägare samt skall vara protokollförda. 
Aktuell förteckning av skyddsjägare/Jaktledare med namn finns på hemsida för 
Jägareförbundet Olofström.   

 

Mål 

Erbjuda marklösa jägare Jaktmark med kunskaper, utbildning, kunskapsöverföring och 
styrning från etablerade Jägare i Jägarorganisation. Bibehålla och utveckla jägarnas 
möjligheter till god jakt.  

Ett grundvillkor för att nå detta mål är framgångsrik kommunikation – med medlemmarna, 
de förtroendevalda Jaktledarna/Skyddsjägare Tjänstemän och politiker på Olofströms 
Kommun och med övriga omvärlden.  

Verksamhetsidé 

x Skapa bättre viltbiotoper. 

x Skapa en enad Jägarkår med god jaktetik och viltvård. 

x Utveckla verksamheten så att alla skall känna sig Välkommen och delaktiga i 
verksamheten. 

x Framföra Jägarnas åsikter och informera medlemmar. 

x Arbeta för en bra och jaktbar viltstam, även med icke jagande organisationer, 

x Verka för Goda förhållande med allmänheten. 
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Ekonomiskt ansvar 
Riksjägarna skrev 2004 de under dokument som innebär att de lämnade över ekonomiska 
ansvaret till Jägareförbundet Olofström, kopia på signerat dokument finns hos Olofströms 
Kommun, Jägareförbundet Blekinge lämnades till dåvarande jaktvårdskonsulent. Original 
finns hos sekreterare i Jägareförbundet Olofström.   
Jägareförbundet Olofström har ekonomiskt ansvar och revidering av räkenskaper görs på 
årsmöte av revisorer vald på årsmöte av Jägareförbundet Olofström. 
 
Lars-Peter Runeson har sedan 2011 suverän delegation och tar alla beslut på möte 
tillsammans med aktiva Jaktledare/skyddsjägare. Delegation är gjord av styrelsen i 
Jägareförbundet Olofström. Kopia lämnad till berörd bank och tjänstemän på Olofströms 
kommun. På egen begäran är det dokumenterat på styrelsemöte i Jägareförbundet 
Olofström att delegationen bör ändras och ingå i ordinarie styrelseansvar för 
Jägareförbundet Olofström.    
 

Delegationsbeslut inom Jägareförbundet Olofström  
(Kopierad text av delegationsbeslut) 

För att detta delegationsbeslut skall gälla krävs godkännande av Olofströms Kommun och 
undertecknat av ansvariga tjänstemän förvaltningschef Sven Olofsson, Parkchef Per Jönsson 
samt undertecknat av arbetsutskottet i Jägareförbundet Olofström. 

Styrelsen i Jägareförbundet har på styrelsemöte 2012-01-16  

Delegerat ansvar till 520403-3350 Lars-Peter Runeson, Ängsvägen 13, 290 60 Kyrkhult att 
suveränt ansvara för verksamheten, ekonomi och underteckna handlingar som berör driften 
av Jägaretorpet och allt ansvar för att driva verksamheten med Jakten på marker tillhörande 
Olofströms Kommun.  

Verksamheten skall följa befintligt kontrakt som är upprättat med Olofströms Kommun 
skrivet mellan Olofströms Kommun och Olofströms Samarbetsorganisation för Jakt och 
Viltvård.  

Riksjägarna har år 2004 undertecknat dokument där de avsagt sig allt ekonomiskt ansvar. 
Dokumentet är inlämnat till Olofströms Kommun samt till Jägareförbundet Blekinge samt att 
Kassör förvarar detta för Jägareförbundet Olofström. 

Beslutat är fattat att separat konto skall upprättas och samt redovisas enligt stadgar i för 
Jägareförbundet Olofström. 
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Årskort/säsongskort 
Säsongskortet gäller för deltagande på alla inplanerade jakter enligt planerade för året. 
Berättigar även till deltagande på Jul-jakten. Innehavare av skall anmäla sin närvaro som 
övriga Jägare till Jourhavande Jägare via Tel 070-37 99 373 eller via Easyhunt, skall göras 
minst 3 dagar innan jakten. Viltavgift ingår inte i detta kort. Enligt beslut är 
säsongskorten maximerade till 5 stycken per jaktår. Årskorten skall vara betalda senast 
16 augusti.  
 

Fällor och fällfångst   
x Fällor är inlåsta och kvitteras ut via Kent Lönnquist eller Ari Hyvönen. 
x Fällor skall inte vara längre än 14 dagar på samma plats  
x Avstämning utplacerade fällor vid överlämning av jouren. 
x Forum i elektronisk dagbok easyhunt skall namn, adress och telefonnummer skrivas 

in var den är placerad. 
x Normalt gör Jourhavande Jägare och beställaren där fällan är placerad 

överenskommelser hur fällan vittjas.  
 

Lockjakt på Räv  
x Regler och genomförande  
x Anmäla till Jourhavande Jägare före och efter jakt   

 
 

Jour-perioden Jourhavande Jägare  
x Beslut att tjänstgöra som Jourhavande Jägare/Viltvårdare är Jourperioden 1 vecka, 

Jourperiod lördag-fredag. Byte kan göras som tidigare via direktkontakt mellan 
skyddsjägare. 

x Mobiltelefon kopplas om till original-telefon av Teamledare. 
x Larm från Viltvakt för vildsvin kopplas om av Teamledare.  
x När larm kommer från viltvakten skall Jourhavande ringa av säkerhetsskäl till den 

Jägare som skall ta över jouren, svarar inte denne ring någon av övriga skyddsjägare 
och notera det i forum.  

Skyddsjakter på rådjur/Vildsvin 
När det gäller skyddsjakt skall det erfarna skyddsjägaren vara mentorer och bjuda in 1-3 
stycken av de nya skyddsjägarna till planerade skyddsjakter. Lista med fördelning av kött 
tas fram och 2015 börjar vi på ny lista som skall gälla över tre-årsperioden (Tillstånd 
2015-2017.) Köttet är en ”ersättning” för jobbet som Jourhavande Jägare. 
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Tillägg och ändring av behörighet i Easyhunt. 
Beslut: Tillsvidare är alla Jaktledare/skyddsjägare uppdaterade med rollen eftersom vår 
information i Easyhunt är viktig, beslutades att alla jaktledare/skyddsjägare skall ha 
tilldelas behörighet redaktör så ingen av misstag gör delete på information. Tills vidare är 
Lars-Peter Runeson, Michael Björkman och Michael Örknér tilldelade rollen 
administratör. Informationen är numera viktig för ekonomi då Jaktrapporten avstäms 
med jaktavgift och viltavgift mot bankgiroinbetalning. 
 

Beslut om Jaktdagar 
Ordinarie Jaktdagar 

Förslag på prissättning skall vara avstämt med jaktårets budget. 

Förslag på ordinarie Jaktdagar skall finnas framme under februari – Mars. Till varje 
jakttillfälle skall utses 3 ansvariga och dessa tillsätts på möte dit Jaktledare/skyddsjägare 
kallas. Jägare som visat gott omdöme och ansvar under 1-3 år och kan förslås till 
biträdande jaktledare för att hela tiden förnya ansvariga och säkra kompetens för 
kommande jaktåren. Innan de blir huvudansvarig Jägare skall Jaktledarutbildning 
genomförts. 

Under älgjakten brukar extra Jaktledare utses med anledning av att jakten är utdragen 
med flera dagar i sträck. 

Jaktdagar för skyddsjakt 

Enligt överenskommelse med tjänstemän på Olofströms kommun skall även skyddsjakter 
planeras och offentliggöras samtidigt som ordinarie jaktdagar. Finns det inget behov blir 
skyddsjakten inställd. Se mer information under rubriken Skyddsjakt Rådjur/Vildsvin. 
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Årlig översyn av markpass och torn innan jakten 
startar. 
Beslut att tillsvidare använda Easyhunt för märkning av pass kan nu kontinuerlig 
genomgång av pass göras på utsatta koordinater. Uppdateras av Jaktledare, skulle ni råka 
göra fel berätta det så vi övriga kan hjälpa till att rätta direkt vid feltillfället om ni är 
osäkra. 

För varje pass kan följande anges: 

x Vägbeskrivning  
x Beskrivning (position, förbjudna skjutriktningar etc.) 
x Att göra (Här kan man jaktledare efter varje avslutad jakt uppdatera om vilka 

åtgärder som behövs.)  

 

 

Vy från applikation med befintliga pass och övrig information. Det vita markeringen med S visar var 
viltvårdsåtgärd med utsatt saltsten. Till varje markering finns detaljerad information i applikationen. 
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Åtlar för Vildsvin 
Det finns en grupp idag som sköter påfyllning vid vildsvinsåtlar och vill du vara med i 
gruppen kontakta Jourhavande Jägare.  Han återkopplar till ansvariga inom 
organisationen som kontaktar intressenten. 

 

 

Vill du vaka vildsvin på Jägaretorpet 
Ring Jourhavande Jägare och boka tid, organisationen ansvarar för eftersök och det krävs 
att vi har en av organisationens eftersökshundar tillgänglig, kontrolleras in jakt. Bokning 
får endast göras 1 dygn per gång. Åteljakt får inte ske dagen innan planerad jaktdag. 
Enbart avgift för skjutet djur enligt prislista. 

 

Viltdata  
Ajourhålla Jaktledare och rapportör för Kommunjakten varje år. Detta innebär att när 
meddelande kommer från Viltdata har dessa personer rapporteringsplikt till övriga i 
organisationen och att älg Obs, avskjutning älg och övrigt vilt uppdateras i Viltdata för 
jakten på Jägaretorpet.  
Jägareförbundet Olofström ansvarar för Viltdata, alla jaktlag som är registrerade i 
Olofströms skötselområde för Älg och Kronhjort.  

Planerade Jakter 

Till samtliga Jakter ansvarar/tillsätter organisationen Huvudansvarig Jaktledare, 

Biträdande Jaktledare och Spårhundsekipage. Vill du använda egen hund på jakterna går 

det alldeles utmärkt, meddela när du anmäler dig till Jakten. Vid råbocks-jakten och 

älgjakten lottar vi ut passen innan jakten så du lätt hittar dit på jaktdagen och meddelar 

några dagar tidigare så du själv kan ta din lott. Det finns även möjlighet att köpa en paket-

jakter och övernatta på Jägartorpet där det finns tillgång till 10 sängplatser. 

Jaktpaket 
Vi säljer Jaktpaket, Du kan bilda eget jaktlag med tillgång till 10 färdiga bäddplatser 
på Jägartorpet 
Vi kan skräddarsy din Jakt med ansvariga Jaktledare i organisationen som ansvar och 

hittar i skogarna och kan passen. Kontakta Jourhavande Jägare så återkommer vi med 

kontaktperson och planerar upp jakten. 

  

Jourlista över Jourhavande Jägare/Viltvårdsansvarig 

Organisationen har skyddsjägare som har tillstånd och ansvar att skjuta inom 

detaljplanelagt område i Olofströms Kommun. Tillståndet gäller normalt 3 år innan det 
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förnyas och sökande till Polismyndigheten är Olofströms Kommun. När uppdrag utförs 

bedöms Jägaren som anställd på Olofströms Kommun enligt försäkringsvillkor. 

Uppskjutning/Kontroll skall göras varje år för att få tjänstgöra som Jourhavande Jägare. 

Om du är intresserad att komma med i ansöknings-handlingarna måste du varit aktiv i 

organisationen 1-3 år och visat gott omdöme och ansvar.  
 

Arbetsuppgifter Jourhavande Jägare/ Viltvårdare                                                                                                                  

Arbetsuppgifter och ansvar för Jourhavande Jägare(Viltvårdare) på marker tillhörande 

Olofströms Kommun.  

x Fungerar som kontaktperson för jakten på marker tillhörande Olofströms kommun. 

x Har stor erfarenhet av jakt och skall uppträda som ambassadör för övriga Jägare 

och markägare-representant för Olofströms Kommun.  

x Jägarens kunskaper nyttjas vid eftersöksverksamhet och vi gör detta för att 

minska lidande för djuren i samband med viltolycka. 

x Förteckning finns på eftersöksekipage finns inom organisationen.   

x Enligt gällande överenskommelse kallar polismyndigheten till årligt möte för 

samråd med alla kontaktpersoner och eftersöksekipage.  

x Ansvariga personer har utbildats i Jägareorganisationen och dessa utbildar 

samtliga skyddsjägare.  

x Förmåga att samarbeta med olika målgrupper.    

x Ingår i jourschema, internt byte tillfälligt på eget initiativ kan göras med övriga i 

gruppen.  

x Kontaktperson för övriga skyddsjägare som utför uppdrag.  

x Samordnar, delegerar till övriga skyddsjägare och olika ansvarsområde.  

x För dagbok på alla samtal från Polismyndigheten, övriga myndigheter, jägare och 

allmänheten i Olofströms Kommun.  

x Jourhavande Jägare är skyldig att lyssna av telefonsvarare varje dag om förhinder 

föreligger att svara direkt, omkoppling av jour-nummer sker till respektives 

mobiltelefon som finns med i förteckning. (Vid akuta problem om jouren inte 

svarar direkt kontakta någon annan i förteckningen.)  

x Åtar sig eftersök på marker tillhörande Olofströms kommun och har tillstånd från 

Polismyndigheten att skjuta inom detaljplanerat område i Olofströms Kommun, 

uppskjutning görs varje år för kontroll av Jägare och vapen.  

x Det händer också att dessa Jägare utför arbete på övriga jaktmarker inom 

kommunen där jakträttsinnehavaren inte går att nå och lämnat tillstånd att utföra 

eftersök.  
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x Kontaktinstans för viltolyckor med godståg från länsgränsen i Vilshult till 

ändstationen vid Volvo Personvagnar i Olofström 

x Dessutom tas klagomål emot på grävling, skator, rådjur...  som  antecknas i 

elektronisk dagbok som bl.a. användes för planering av skyddsjakter som vi åtagit 

oss att sköta enligt kontrakt med Olofströms Kommun.  

x Arbetet utförs ideellt utan ersättning enligt kontrakt och i gengäld sköter  

organisationen viltförvaltning på marker tillhörande Olofströms Kommun.  

x Samordnar skyddsjakter utifrån de klagomål som inkommit från allmänheten.  

x Skyddsjägarna agerar även som ansvarig vid planerade jakter, vid varje jakt finns 

Huvudansvarig Jaktledare, Biträdande Jaktledare och spårhundsekipage vid 

Jakter på kommunens marker.    

 

Samarbete och överenskommelser angående nyttjande av 
Halens Naturreservat och marker tillhörande Olofströms 
kommun. 

x Länk till Kalender som uppdateras av ansvarig på Olofströms Kommun när det 

gäller hundaktiviteter och spårläggning. 

x Kartskiss där hundklubbar kan låna mark efter överenskommelse, kontrollera 

planerade jakter i synnerhet nu när vildsvinsstammen ökar så att ingen Jakt är 

planerad samplaneras med lokal Jaktorganisation och Brukshundklubb i Olofström 

x Inplanerade bokningar på ovanstående kartskisser övriga marker enligt 

överenskommelse. 

 

Tillsättning av Jaktledare 
x Från jägare till Jaktledare 

Visar du gott omdöme, har ordningssinne och kan ta ansvar kan du förslås till ny 
Jaktledare i organisationen för Jakten på Kommunens marker. Kom ihåg att du blir 
du ambassadör för Jakten på Olofströms Kommun. 

x Tillsättning 
Sker när förslag kommer på namn och det diskuteras på Jaktledarmöte. 

x Utbildning 
Efter prov som hjälpjaktledare kan du få Jaktledarutbildning som bekostas av 
organisationen och därefter kan du få mer förtroende i organisationen. 
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Skyddsjägare 
a. Deltar i Jourverksamhet  

i. Se arbetsuppgifter och ansvar för Jourhavande Jägare. 
b. Årlig kontroll av skjutegenskaper. 
c. Tillstånd att använda eldvapen i Detaljplanelagt område i Olofströms 

Kommun. 
d. Tillstånd beviljas av polismyndigheten.  
e. Tillstånd hos Länsstyrelsen att använda rörlig belysning och nattsikte. 
f. Förteckning över vilka som fått utrustning tilldelat  

ii. Olofströms Kommun äger 10 stycken rörlig belysning och nattsikte. 
iii. Jägarförbundet Olofström äger 8 stycken rörlig belysning. 
iv. Slutar någon skyddsjägare skall utrustning återlämnas. 
v. Nattsikte förvaras separat och kvitteras ut vid behov.  

 

Turistfolder för Olofström 
Välkommen till Jägartorpet i Olofström och jakt på ca 2000 hektar 

Kontakta Jourhavande Jägare, se webb http://www.visitolofstrom.se/ om du vill bilda ett 

eget Jaktlag över en helg eller vardag och övernatta på Jägaretorpet. Vi ansvarar för 

Jaktledare och spårhundsekipage. Öppet för alla Jägare även utanför Olofströms 

Kommun. För mer information se http://krets.jagareforbundet.se/olofstrom/under flik 

Någonstans att Jaga i meny till vänster. 

 

Welcome to Jägartorpet in Olofstroem and hunting on 5000 acres. 

Contact the on-call hunter or http://www.visitolofstrom.se/  if you want to form their own 

Hunting Team over a weekend or weekday and stay overnight at Hunters Croft. We are 

responsible for the hunt leader and tracking rig. Open to all hunters outside Olofströms 

Municipality. For more information seehttp://krets.jagareforbundet.se/olofstrom/  in tab 

Somewhere to hunt in the menu on the left. 
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Förvaltningsområde för Vildsvin (Planerad projekt uppstart i september). 
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När jag fick e-post om att du skulle komma tillbaka med datum för ny träff utgick jag att du även 
skulle diskutera dokument angående JAKTTURISM.  Skickar över detta nu så det kan ingå i övriga 
dokument.  

Vill gärna ta del av sammanställt dokument om det är möjligt och att vi kan vara med i gemensamt 
arbete som planeras starta om medel blir godkända. 

Har lagt ner ungefär 90-100 timmar för sammanställning och avstämning av framtaget dokument. 

 

 

Olofström i augusti 2016 

 

Lars-Peter Runeson 

 

 

 

 


