EXTRA STYRELSEPROTOKOLL
Datum: 18 februari 2019
Protokoll från styrelsemöte med Rättviks Jaktvårdskrets i Björgården

Närvarande:

Jonas Björ
Else-Marie Dyrsmeds
Anders Gravsjö
Jonny Jones
Magnus Göras
Lars Wenngren

v ordförande
sekreterare
ordförande

§8

Remiss om ändrade jakttider 2019-01-17
Styrelsen träffas i Björgården och går igenom remissen. Styrelsens förslag
bifogas protokollet.

§9

Val av ledamöter till länsförbundsstämman i Malung 30 mars 2019
Ordinarie ledamöter: Else-Marie Dyrsmeds
Anders Gravsjö
Knuts Denny Hansson
Bengt Stor
Lars Wenngren
Suppleanter:

Kenneth Björ
Kristoffer Björ
Tina Englund
Patrik Karls

Eftersom de flesta inte var närvarande vid mötet, hoppas vi att de, som inte
kan delta, byter med föreslagna suppleanter.
§ 10

Nästa möte
Tisdagen den 26 mars 2019 klockan 18.30 på brandstationen
-----------------------------------

…………………………………………
Anders Gravsjö, ordförande

………………………………………
Else-Marie Dyrsmeds, sekreterare
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Remiss om ändrade jakttider 2019-01-17
Jägareförbundet Rättviks Jaktvårdskrets har diskuterat remissen och har följande
synpunkter:
*

Jakttider på dov- och kronhjort
Positivt med utökade jakttider. Dumt att ta bort skyddsjakt.

*

Fast datum för älgjakten.
Vi i Rättvik är inte för fast startdatum för älgjakten.

*

Ska jakttiderna på älg bestämmas på länsnivå eller nationell nivå ?
En väl tilltagen jakttidsram bestäms på nationell nivå, men starten för älgjakten

bör
beslutas på länsnivå.
*

Vårjakt på råbock
Vi i Rättvik har egentligen ingen åsikt om vårjakt på råbock eller inte. Däremot
ser vi positivt på utökade jaktmöjligheter.

*

Jakt på fågelarter som minskar
Rapphönan är mer behjälpt av jakt.

*

Senarelagd jaktstart (och jaktslut) på sjöfågel
Vi är emot en senareläggning av jakttiden men för en förlängning av densamma.

*

Skymningsjakt på älg
Jakten på älg bör anpassas till övrigt hjortvilt.

Sammanfattning av förslag till ändrad jakttid
*

Vildsvin
En ytterligare reglering av jakten är inte motiverad

*

Grågås
Vi ifrågasätter varierande startdatum. Bättre med gemensamt startdatum

*

Morkulla
Vi konstaterar med förvåning, att Jägareförbundet inte driver frågan om återinförande av sträckjakten på morkulla. Vi anser att sträckjakten på morkulla bör
återinföras.

*

Toppfågeljakt: orre och tjäder
Positiva till senare jaktslut.
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Förslag skyddsjakt
Vi i Rättvik är emot minskad skyddsjakt

Avslutningsvis vill vi betona att vi är för en utökning av jakten och emot minskning av
densamma.
För
Jägareförbundet Rättviks Jaktvårdskrets

Anders Gravsjö
ordförande

