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Information från styrelsemöte. 
 Länsföreningen  

 Olofström lyftes fram för att Olofströms-Jägarna är duktiga att rapportera i Viltdata 
som innebär att vi bättre kan förvalta våra viltstammar. 

 11 juni är det kretsträff i Ronneby och där Jägare från Blekinge deltar för att prata 
viltvård och troligen berättas det vad som hände på årsstämman för 
Jägareförbundet. 

 Eventuellt skall skjutsimulator köpas in för Blekinge som kan lånas till verksamheten 
hos Jaktvårdskretsarna. Olofström använde simulator i Jägarskolan i våras. 

 Viltundersökningskurs är på gång i Blekinge. 
 
 Jägareförbundet Olofström 

Nya styrelsen i Länsföreningen informerad om ansvarsområden i Jägareförbundet 
Olofström: 
 Roller finns beskrivna om ni klickar på länken Styrelse under rubriken Kontakter. 

 
 Vi kommer under året strukturera upp och diskutera Ansvarsområden. 

 
 Ansvarig för Viltdata är utsedd men övriga roller driver vi i form av olika Team 

eller projektgrupper tillsvidare.   
 

 Önskemål har framförts till Länsansvarig och central webbansvarig angående 
Jaktvårdskretsarna webbar i Sverige behöver bättre funktioner liknande 
Länsföreningarna. Projekt Sveriges Sydligaste Vildmark används VISITBLEKINGE 
och VISITOLOFSTROM. För att besökare skall känna igen sig skapade vi förra året 
ny webb för Olofströms Jakt och Viltvård och har även skapat ny för 
Jägareförbundet Olofström och vid besök till gamla webben finns där länkar till 
”Till Jaktorganisationen i Olofström”.   
 

 Rapport gavs från Projekt Sveriges Sydligaste Vildmark och Olofströms kommun 
fick pris 2019 som Sveriges bästa Friluftskommun. Jägareförbundet Olofström har 
representant med i Styrgruppen. 
 
 
 

 Önskemål att Jaktledarkurs skall genomföras lokalt i Olofström. 7 namn finns 
klara vi behöver 4 till för att genomföra. Målet är att genomföra kursen innan 
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höstens jakt. Är du intresserad kontakta Gert-Ove Åkesson, Jimmy Norrman eller 
Stefan Lilja om du vill gå kursen.  
 

 Ny webbsite för finns och länk finns från 
https://krets.jagareforbundet.se/olofstrom/  
 

 Nytt kontrakt tecknat för Jägaretorpet och är överflyttat till Jaktklubben 
Olofströms Jakt och Viltvård. 
 

 Initiativ förvaltning av Svenska Viltstammar älg, hjort och rådjur 
Vi hade ordnat så att vi på ett Skype möte fick information om hur inventering går 
till med drönare. Mycket intressant och det bestämdes att vi skall fortsätta att ha 
kontakt. Bestämdes att vi skall bjuda in styrelsen för Olofströms Åsko/Kronsko   
för att diskutera viltdata och tilldelnings principer. Deltagare från jägareförbundet 
skall vara AU-gruppen och Mikael Björkman (viltdata). Mötesdatum den 9 
september 2019 kl. 18.30 i IT-livings lokaler. Lars-Peter ansvarar för inbjudan. 

 Tidigare inköpta kamera vet ingen vad är och ny systemkamera anskaffas och kan 
lånas av inom organisationen på olika uppdrag för bilder till vår webb. Kameran 
är levererad och förvaltas hos ordförande. 

 
 Arbete i Olofström pågår med jaktlag att bedriva planerad gemensamhetsjakt på 

Vildsvin. Planeras i god tid så hundekipage kan bokas.  
Jaktdag 2019-11 
Område 1 planeringsområde Hemsjö-Karamåla - Röshult-Ebbemåla  
Kontaktpersoner: Lars-Peter Runeson och Michael Björkman 
Område 2 planeringsområde Dalanshult-Kräftemåla-Tulseboda 
Kontaktpersoner: Rolf Olsson och Lars Olsson. 
Jaktdag 2019-12-14  
Område 3 Halens Förvaltningsområde Vildsvin Kommunmark Olofström-
Baggeboda-Brokamåla-Harasjömåla 
Kontaktpersoner: Michael Örkner och Gert-Ove Åkesson. 
Jaktdag xx  
Område söder om område 1 mot Olofström, Pedo Kimberg vidtalas och 
återkommer med information. 
Jaktdag xx 
Område runt Vilshult Gert-Ove Åkesson pratar med Valter och Fredrik 
Jaktdag xx 
Område runt Gränum, Bengt-Olof Nilsson återkommer med information. 

 
 

 Diskussion om Studiecirklar/Kunskapsspridning Vildsvin 
Vi planerar ordna informationsträffar för allmänheten och Jägare samt ta fram 
program under juni 2019. Informationsträff med allmänheten görs innan hösten 
då frukten är mogen i trädgårdar. Finns intresse kan vi starta upp cirklar för att 
dela information och lära mer om vildsvin. 
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 Vi skall planera in jakt med elever som läst Jägarskolan i Olofström och en jakt 
med enbart kvinnliga elever för att knyta kontakt med JAQT, se länk om du vill 
läsa mera. https://jagareforbundet.se/jakt/jaqt/  
 

 
Jägareförbundet Olofström i juni 2019. 
Välkommen som medlem i Jägareförbundet Olofström. 
 
Kontakta Medlemsservice säg att du vill bli medlem i Jägareförbundet 
Olofström. Medlemstidningen Svensk Jakt ingår och andra fördelar.  
 
För mer information, se länk. 
https://jagareforbundet.se/medlem/medlemsservice1/   
 
 
 
 
 
 
 


