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Motion till Arbrå Ö VVO
Ett flertal VVO bedriver idag jakten enligt flera eller alla nedanstående yrkanden, Holmen skog förväntar
dock att VVO styrelsen bereder denna motion och behandlar den på årsstämman samt att åtgärderna
protokollföres.
Holmen skogs mål med klövviltsförvaltningen är att uppnå balans mellan klövviltstäthet och tillgängligt
foder så att skadenivåerna kan hållas på acceptabla nivåer. Holmen skog står bakom nuvarande
älgförvaltningssystem med indelningen i älgförvaltningsområden och styrande älgförvaltningsplaner. För
att uppnå dessa mål krävs att jakten bedrivs målstyrt inom ÄSO (älgskötselområden) och att ingående
jaktlag i ÄSO förstår och accepterar sin roll i det gemensamma arbetet att nå uppsatta avskjutningsmål.
Att uppnå avskjutningsmålen till 100 procent kräver i regel en stor uthållighet av jägarkåren. En svår men
viktig uppgift för VVO är att skapa goda förutsättningar för befintliga jägare samt att rekrytera nya jägare.
En stor utmaning är att bemanna våra jaktlag över tid intill att avskjutningsmålen är uppnådda då vi vet att
intresset för jakten minskar ju längre fram i jaktperioden vi kommer. Holmen skog anser det därför vara
viktigt att skapa möjligheter för jägare med stort intresse att jaga även under den senare delen av
jaktsäsongen. Oftast är det jägare med hund som är mest angelägna om att kunna jaga så länge
förhållandena medger jakt med hund. De absolut flesta VVO har beslutat om att älg skall jagas som
gemensamhetsjakt vilket innebär att samtliga med jakträtt för älg inom VVO skall beredas möjlighet att
delta i jakten. Denna regel är god men skall inte utgöra ett hinder inom VVO och begränsa jakten för de
som är intresserade. Kravet för gemensamhetsjakt uppnås genom att samtliga medlemmar blir
informerade om när jakt skall genomföras och med fördel kan epost, sociala medier, SMS grupper mm
användas.
En åtgärd för att öka bemanningen i jaktlaget under senare delen av jaktsäsongen är att skapa möjlighet
för att bjuda in gäster vilket också är ett bra sätt att skapa en rekryteringsbas för nya jägare till VVO.

1.1 Yrkande
Holmen skog AB yrkar på att viltvårdstämman 2019 beslutar om följande:
1. Att stämman beslutar att följa avskjutnings reglerna enligt ÄSO man är med i.
2. Att årsstämman utser jaktledare i tillräcklig omfattning och/eller ger styrelsen mandat att utse
jaktledare i syfte att tillgodose lagkravet på jaktledare samt att undvika situationer där frånvaron
av utsedd jaktledare begränsar jaktutövningen för övriga inom VVO. Samtliga hundförare kan
med fördel utses till biträdande jaktledare förutsatt att de är lämpliga.
3. Att älgjakt skall vara tillåten så länge avskjutningsmålet inom ÄSO inte är uppnått och inom
jakttidsramarna.
4. Att enskild medlem skall ha möjlighet att jaga älg om det inte är fler medlemmar som är
intresserade eller har möjlighet att delta vid tillfället.
5. Att upprätta ett system (ex SMS grupp) för snabb och enkel förmedling av tider och platser för
jakt.
6. Att besluta om försäljning av gästjaktkort även under älgjakt med huvudregeln att antalet gäster
styrs av antalet ordinarie jägare dvs om ex fyra ordinarie jägare inte deltar så finns det utrymme
för fyra gäster. Med gäst avses en inbjuden person till ordinarie medlem/jägare.
7. Att älgar som fälls sent på säsongen går till försäljning om inte jaktlaget har möjlighet till eget
omhändertagande, jakten skall inte begränsas av den anledningen. Grundprincip är att fälld älg
tilldelas de medlemmar som deltagit vid jakten.
8. Att kallelse och årsstämmoprotokoll skickas via epost till fastighetsägare och medlemmar.
Holmens inriktning är att ha välbemannade jaktlag med intresserade jägare och vår ambition är att
samtliga jakträtter inom VVO skall vara upplåtna till jägare som utnyttjar jakträtten.
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