
Årsberättelse för MSJV 2020

Styrelsen har varit.

Ordförande Lars Sundgren
Vice ordförande Björn Sjöblom
Sekreterare Joachim Feldhoff
Kassör Carl Erik Lax
Ledamot Anders Pettersson
Suppleant Bo Hallberg
Suppleant Attila Peközer

Revisorer
Revisorer har varit Lars Kuutti och Alf Sahlberg
Revisorsuppleant har varit Martin Eriksson

Valberedning
Valberedning: Vakant

Mink
Mink och holkansvarig har varit Mathias Wikström

Medlemmar
Antal medlemmar är ca 100 men sen tidigare så släpade inbetalning till föreningen efter!

Verksamhetsåret
Jakten på gråsäl som nu blev licensjakt gick sådär. Långt färre än tilldelad kvot
sköts/rapporterades. Det är förmodligen stor skillnad mellan det som skjutits och det som
rapporterats pga sättet att rapportera då det idag måste rapporter per fälld säl. För 2021
gäller tilldelningen alla licensområden. Tot 2000 sälar men ev överskjutning är nog inget
problem för ökad tilldelning.



Mellanskarv som det nu SKALL heta.
Tilldelning 1900 tot för länet.
Jakttid 1/8-31/3-2021.
Fram till 26/3-2021 hade 1529 rapporterats skjutna. Ett stort mörkertal pga låg rapportering!
Ett nytt sätt att rapportera skulle underlätta, förslag emottages!
Under året så har Skärgårdsrådet haft flera digitala möten om samordnad jakt ska
”skarvtalkor i hela Skärgården. Tre i försiktig skala under hösten. Tre nu under hösten 2021.
Gå in på hemsidan. Vi har 900 kvar att skjuta. Man kan nu jaga på ”enskilt initiativ” under
förutsättning att du har jakträtt utan spec tillstånd från Länsstyrelsen.

Jakt
Föreningen har tre öar att jaga på: Stora Länsman och Mellankobben väster om Sandhamn
samt Märrgrundet i Nämdöfjärden. När det gäller jakten på allmänt vatten så får man söka
enskilt tillstånd hos Länsstyrelsen.

Möten
Föreningen har deltagit på de Skärgårdsrådets två digitala möten, vår och höst.
Kustjaktseminariet blev inställt pga pandemin.

Mässa
Den 15/2-2020 hölls den första minimässan om skärgårdsjakt i Wermdö bygdegård med stor
anslutning. Avsikten var att ordna ett nytt möte under hösten-våren 2020-2021 men pga
pandemin så blev det inte så . Vi tar nya tag!

För Styrelsen
Lars Sundgren Ordförande

Sandhamn 2021-08-24


