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jaktledare/kontaktpers.
Ansvariga för jakten.
Kommunikation.
Samlingspunkter.
Länsstyrelse och polis.
Trofén.
Björnpasset.

eftersöksekipage.
 Jaktinformations PM.
 Jaktledare/kontaktpers
uppgifter till nästa möte.
 Övriga frågor.

Upplägg inför samjakten under 2013 och framåt i tiden där
kanske även lodjursjakten kan ingå i konceptet.

Datum för björnsamjakten är 23/8 tom 25/8.
Jakten smygstartar dock den 21/8 på den egna marken.
Uppstartsmöte 20/8 kl. 19.00 på studiefrämjandet i S-vik.
Rörelse i markerna är av högsta önskan redan den 21/8 då jakten drar i
gång. Det för att få några fler björnar på fötterna innan samjakten på
fredagen drar igång.
Björnarna byter föda ikring den 15/8 från kött och dylikt till att äta bär
inför vintern. Rör er därför i områden där ni tror det finns bär av alla de
sorter, främst då kanske blåbär och kråkbär.

Utsedd jaktledare och dess manskap skall vara klara inför jaktstarten och finnas
tillgänglig för Daniel G för varje område.
Då kännedom om den egna marken är viktig så får os person dirigera ut passkyttar
på området.
Av säkerhetstekniska skäl kan det vara bra att 1:a året med samjakt använda sig av
dom befintliga älgpassen.
Stor områdeskarta finns att tillgå.
I vårat tänk så är ca 54 000 ha indelat i 3 st. större områden. Se karta!
Tanken är att områdesansvariga har tilldelat sig x antal jaktledare och deras
manskap. Detta för att lättare kunna samordna och utplacera skyttar vid
björnobservationer och dirigering på utsättningsområde.

Områdeskarta i bilaga 1.

Övergripande ansvar för kommunikationen har
Daniel Gustafsson 070-6003646.
Områdesledare utöver utsedd jaktledare ansvarar
tillsammans för jakten på tänkt område och ser till att PM
följs.
Niklas Östh
Västra delen dvs Viggesågen, se karta.
070-6451335
Eddie Gabrielsson
Östra delen, se karta.
070-2541018
Robert Olausson
Öster om 45:an, se karta
070-6889259

Björnobservation--------> Daniel-----> sms grupp till
utsedda jaktledare------>
utsedda jaktledare har egen smsgrupp ut till
jägarna/deltagarna i sitt jaktlag----->Samlas på ett
förutbestämt ställe vid ett klockslag för vidare info och
utsättning som bestäms av Daniel G då han har
förbestämda platser att tillgå.

HEMSIDA
TEL

APP/SMS

Daniel

SMSGrupp
utsedda jaktledare
SMS
Jaktlag

SMS
Jaktlag
SMS
Jaktlag

SMS
Jaktlag

SMS
Jaktlag

Ex. Viggesågen, LBC i Brånan, Lillbörtnan (korsningen).
Mer förslag!?!
Gärna stora områden som tar många bilar och är lite
undanskymt. Samåkning ut på passområdena är att
rekommendera.

Skytten har det yttersta ansvaret vid nedlagd björn att ta
kontakt med länsstyrelsen tillsammans med aktuell
jaktledare.
Lathund med hjälpande info att ta del av kommer att
finnas via jaktledaren .

Bilaga nr 2.

Den tillfaller skytten dvs. kraniet, skinnet och tassarna.
Köttet tillfaller jaktlaget såsom ev. fällavgifter till staten.
Övriga fällavgifter tas förslagsvis INTE ut.

Alla som deltar i björnjakten SKALL ha skjutit ett godkänt
björnpasset.
Det är utsedd jaktledares uppgift att kontrollera att det passet
finns godkänt.
Det anordnas skytte, just för björnpasset i Åsarna under 2
kvällar, 8 och 15/8 mellan kl. 16.00 och 20.00.
Detta är då för alla som deltar i den organiserade björnjakten
under 23-25/8 2013.
Daniel och Nicke Ö finns som instruktörer vid dessa 2
tillfällen.

Tänkta observatörer kan vara timmer/lastbilschaufförer, skogsarbetare och
allmänheten.
Affärer/mackar/turistställen i närområdet ska få tillgång till ett mobilnummer
dom kan ringa vid obs av björn på området.
Jaktledarna har flyers och visitkort att ta med sig hem för vidare
spridning under sommaren i närområdet.

Förslag: Myrviken: ICA, Statoil, Myrviken buss, Granngården och
turist infon i centrumhuset.

Svensta: ICA, Systemet, Landens och matställena.
Åsarna: Hydro, Skicenter, Värdshuset och kiosken.
Börtnan: Fiskeförsäljningen och bua?

Vi har lyckats fånga några som har erkänt duktiga hundar. Vi
behöver ett antal till för att säkerställa jakten, så kom med förslag!
Vi har för avsikt att dela in dom i olika nivåer som ex. mycket
erfarna hundar, erfarna hundar och mindre erfarna hundar. Då
mycket erfarna hundar är hundar som aktivt jagar och ställer björn
där det skjutits ett flertal björnar.
Det vore bra om vi kunde ha så många hundar som möjligt klara
inför mötet den 23/5 kl. 19.00 på studiefrämjandet i Svenstavik.

Bilaga nr 3

Godkända ekipage för eftersök finns att tillgå.
Sven-Gunnar och Benka G har accepterat uppgiften som
eftersöksekipage.
Fler godkända, särskilt tränade eftersöksekipage behövs
det garderas upp med.
FÖRSLAG!

Det är viktigt att samtliga läser igenom och skriver under det
jaktinformations PM som finns, detta för att få vetskap om
att samtliga tagit del av och förstått innehållet i PM:et. Det är
jaktledarens ansvar att se till att deltagarlistan signeras och
överlämnas till områdesansvarige. Ytterligare ett förenklat
jakt PM kommer att finnas för samtliga deltagare att ha med
på pass + några bilagor med ytterligare information.
Nästa möte är den 23/5 kl. 19.00 på detta ställe.
Bilaga nr 4 och 5.

