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Olofströms Jakt och Viltvård
Verksamhetsrapport 2018
Olofströms Jakt och Viltvård får härmed avge följande berättelse avseende verksamhetsåret 2018. Nytt Jaktavtal
har upprättats under året och tidigare kontrakt med Olofströms Samarbetsorganisation är annullerat.
Jaktklubben är en ideell förening som har till syfte att bereda sina medlemmar och övriga gäster möjlighet till
rekreation genom jakt och viltvård i en trivsam kamratkrets. Jaktklubben skall förvalta de av jaktklubben
disponerade markerna samt verka för bevarande av artrika och livskraftiga viltstammar och korrekt bedriven jakt.
Varje år skall jaktavgifter revideras av styrelsen och beslutas på Jaktledarmöten.

Styrelse
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Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning.
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Ordförande

Lars-Peter Runeson

Vice Ordförande

Michael Örknér

Sekreterare

Sven-Åke Kieninger

Kassör/Controller

Stefan Lilja

Styrelseledamot

Gert-Ove Åkesson

Styrelseledamot

Emil Tumelius

Styrelseledamot

Jimmy Norrman

Revisor

Knut Hessbo

Sammanträden
Sammanträde under året har fördelats på möten med Styrelse och Jaktledare/Skyddsjägare-möte och där beslut
för verksamheten förankrats.

Ekonomi
Beträffande ekonomi hänvisas till Balansrapport, Huvudbok, Resultatrapport.

Nytt Jaktavtal
Nytt jaktavtal tecknat med upplåtelsetid 2018-07-01 – 2021-06-30. Avtalet förlängs med 3år i sänder om
uppsägning inte sker 6 månader före avtalstidens utgång.

Suverän delegation
I samband med nytt kontrakt har Lars-Peter Runeson 2018-06-14 skickat uppsägning av suverän delegation som
fanns mellan Jägareförbundet Olofström och Olofströms Kommun daterat 2012-01-06.

Stadgar
Jaktklubben är en ideell förening som har till syfte att bereda sina medlemmar och övriga gäster möjlighet till
rekreation genom jakt och viltvård i en trivsam kamratkrets. Jaktklubben skall förvalta de av jaktklubben
disponerade markerna samt verka för bevarande av artrika och livskraftiga viltstammar och korrekt bedriven jakt.
Varje år skall jaktavgifter revideras av styrelsen och beslutas på Jaktledarmöten.
Styrelsen har sitt säte i Olofström
Jaktklubbens verksamhetsår/räkenskapsår omfattas av (1 januari - 31 december). Avgift enligt kontrakt med
Olofströms Kommun skall regleras senast 30 juni varje år.

Skyddsjägare
Nytt tillstånd för skyddsjägare förnyat för 16 personer som finns i verksamheten och dessa fungerar även som
Jourhavande Jägare. Tillståndet gäller från 2018-06-30 – 2020-06-30.

Viltdata
För rapportering i Viltdata har Janne Tumelius varit registrerad som Jaktledare och Lars-Peter Runeson som
rapportör.

Antal jakter under året har fördelats på Bock jakt, Jakt med drivande-ställande-stötande hundar, älgjakt,
vildsvinsjakt, jakt med drivande hund på hare och räv, samt ett antal skyddsjakter på vildsvin. Vi har normalt cirka
30 jakter. Med anledning av vildsvinsskador har extra skyddsjakter planerats in är vi även kallat in jägare när vi
planerat skyddsjakter på områden som inte är detaljplanelagt. Inom detaljplanelagt krävs tillstånd från
Polismyndigheten. På dessa skyddsjakter har jaktdagen varit avgiftsfri.

Prislista
Jaktavgifter är uppdaterade för jaktåret 2018 – 2019 och finns publicerade på vår webb för Olofströms Jakt och
Viltvård. http://www.jaktolofstrom.se/ .

Inventarieförteckning
Alla fällor och utrustning till skyddsjägare finns registrerat i inventarielista.
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Jaktdagar
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Halens Naturreservat
Jägarorganisationen i Olofström har lämnat remissvar till Länsstyrelsen för ombildande av naturreservatet Halen.
Vi har tillsammans med representanter från Olofströms Kommun haft ett antal möten tillsammans med
representanter från Länsstyrelsen.

Inbrott på Jägartorpet
Under året har tjuvar gjort inbrott på Jägartorpet och stulit bland annat TV med tillbehör och även ett antal
inventarier från både huset och slaktutrymme i längan. Alla lås är nu utbytta och ny nyckelförteckning framtagen.

Årsstämma
Årsmöte i Jaktklubben Olofströms Jakt och Viltvård planerad andra måndagen i februari.

Avskjutning
50 % av ca 90 jaktlag i Olofström rapporterade avskjutning av vildsvin i Viltdata 2017, jakt pågår och
slutrapportering/sammanställning för 2018 sker efter jaktårets slut som är 30 juni. 2017 rapporterades 269
vildsvin skjutna i Olofström och siffran för 2018 kommer efter 30 juni och när sammanställning är klar. På
kommunens marker har fram till 2019-01-15 16 stycken vildsvin skjutna. Övrig statistik finns i vår elektroniska
dagbok som innehåller rapporter för varje jaktdag. Varje jakt innehåller deltagare, hundar och skjuta samt
observerade djur.

Projekt Sveriges Sydligaste Vildmark
Vi har under året startat en ny webb med modernare gränssnitt och Projektet har sponsrat jaktorganisationen med
2-årsabonnemang. Anledning är att besökarna skall känna igen sig när dom hittar VISITBLEKINGE –
VISITOLOFSTOM och till vår webb JAKTOLOFSTROM:

Avslutning
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Vi ser fram emot ett nytt år med spännande utveckling i nya organisation i Jaktklubben. Att organisationen i
dialoger med kontaktpersoner i Olofströms Kommun och Länsstyrelsen i Blekinge utvecklar verksamheten.

3

Jaktklubben tackar och hoppas på fortsatt förtroende.
Olofströms Jakt och Viltvård den 15 februari 2019.

Styrelsen

