Motion från Berit Bodin; Billigare jakt om man inte vill ha kött –
Styrelsens förslag till beslut
Berit Bodin anser att möjligheten att jaga älg till en lägre avgift ska finnas om man avstår
helt från köttet. Hon säger att det förekommer inom många andra VVO :n, ÄSO:on och
jaktklubbar . Det kan finnas flera olika anledningar till att man avstår från köttet. Man kan
vara två el flera i samma familj som jagar eller man jagar på flera ställen t.ex och får mer kött
än man behöver.
Hon föreslår därför att stämman beslutar om att jägare kan välja att delta i älgjakten utan att
vara med och dela på bytet och då till en lägre kostnad som föreslås vara ev.
arrendekostnad och jakträttsbeviset.
Jakträtt har man som fastighetsägare/jakträttshavare oavsett om man når 150 hektar eller
inte, det kan man inte bli nekad. Det vi har gjort är att beslutet om hur bytet fördelas, kopplas
mot en viss areal. Om man jagar och ska ha kött måste man rätta sig efter beslutet att ha ett
underlag på 150 ha. Det betyder att det motionären skriver om underlaget för kostnader inte
är riktigt. För en fastighetsägare med jakträtt tillkommer inga kostnader för arrende i detta
fall. Fällavgiften skall inte vara med enligt motionären. Av Naturvårdsverkets föreskrifter (34
§) framgår det att fällavgifter ska betalas av de som har rätt att tillgodogöra sig älgen. Det
betyder att den som inte ska ha kött inte heller betalar fällavgift. För att jaga ska man
naturligtvis ha ett jakträttsbevis som måste vara samma kostnad för alla. Varje lag debiterar
också en jaktlagskostnad för varje jägare. En viss del av den kostnaden går naturligtvis till
slakteriet och kostnader för slakten, men den går också till andra gemensamma åtgärder inför
och under jakt för att jakten ska kunna bedrivas på bästa sätt och styrelsen anser att den
därmed också blir en naturlig kostnad även för den som inte vill ha kött.
Utifrån ovan skrivna kan det vara svårt att bifalla motionen eftersom den inte riktigt hanterar
vad som faktiskt gäller. Ett alternativ har varit att avslå den och att styrelsen sedan har
skrivit ett eget förslag. Vi tycker dock att vi kan hantera den på följande sätt:

Styrelsens förslag: motionen beviljas enligt nedan
Fastighetsägare/jakträttshavare som inte vill ha kött löser jakträttsbevis och betalar
jaktlagskostnad.

