
Extra Styrelsemöte SVK Södra 2022 02 10 

Till vårt senaste ordinarie styrelsemöte 20220208 hade en Skrivelse ”Jakt För 

Alla” från Carolin Engman Ordförande SVK Bottenviken om Kommittédirektiv 

till utredning av ny renskötsellag, skickats ut till alla lokalavdelningar i SVK. 

 I skrivelsen efterfrågan man ekonomiskt bistånd för att kunna följa och bevaka 

utredningens framskridande. Och man kallade till en informationskonferens via 

Telefon den 9 februari 2022.  

Beslut:  

Att Göran Ask skulle delta i telefonkonferens och återkomma med information 
till styrelsen för beslut vid ett extrainsatt styrelsemöte. 

Bakgrunden är i korthet denna. 

Efter kontakter med kommittén tror man sig veta att utredarna kommer att föreslå att samerna 

får rätten, men att de måste inrätta samrådsgrupper för jakt och fiske, på lokal nivå tex 

kommun. 

Om samerna får rätten att förvalta jakten kan vi räkna med betydligt dyrare jakt än i dag och 

att den kommer att vara helt beroende av samernas syn på när jakt kan bedrivas. 

Kontakter är tagna med Jägarförbundet som hänvisade till deras lokala avdelningar i norr. 

Med anledning av detta är det Jägarförbundet i Norrbotten samt lokala jakt och hundklubbar 

som dragit igång detta projekt för att om möjligt rädda den så kallade allmogejakten på 

statens marker. En på området kompetent projektledare, konsult, som heter Jan Lundström, 

skall leda och driva projektet enligt sammanfattning nedan. 

Jakt för ALLA skall arbeta i 2 steg. 

Steg 1:  Jobba med nyhetsbrev där de tänker sig få tillgång till olika föreningars medlemmars 

mailadresser för utskick av information. Mottagaren av informationen kan sedan själv 

bestämma om de vill ha fler nyhetsbrev eller ej. 

SVK centralt kommer att bistå med vårt medlemsregister och även gå in med ett belopp om 

minst 10 tkr. 

Steg 2: Under sommaren kommer man att fokusera på politiker och göra detta till en valfråga. 

Med på mötet fanns företrädare för SVK, SVK Bottenviken, Västsvenska, Mellansvenska, 

Jämtland, Södra och någon lokalavdelning till.  

Alla är positiva och menar att detta är en ödesfråga för fjälljakten. Det påpekades också att det 

inte är enbart fjälljakt utan också en betydande del av skogsfågeljakten som blir berörd. 



Beslut: 

Efter att Södras styrelsen informerades i sin helhet via mail om vad som 
framkommit under telefonkonferensen, biföll styrelsen förslaget att SVK Södra 
skulle bistå med 10 Tkr till ”Jakt För Alla”- projektet. 

 

 

 

Göran Ask   Carl-Åke Nilsson  Göran Lang 

Ordf  Vice Ordf/sekr.  Ledamot 

 

 

Pär Svahn   Niklas Öhrn  Linda Eklund 

Ledamot  Ledamot   Ledamot 

 

 

Kaisa Mattila         Jeanette  Eriksson 

Ledamot          Kassör 

 

  

 

 


