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Ordförande har ordet
Även detta år rapporteras om märkliga turer hanteringen av beslutad licensjakt på varg. Man blir
frustrerad av hur många infallsvinklar det tycks finnas för att förhala det som man i demokratisk
anda kommit fram till vara rimlig avvägning mellan olika intressen.
Kretsen har närvarit vid Länsföreningens stämma, samt vid kretskonferenser, och Länsföreningens
utbildningar.
Vidare har dubblerad jägarexamenskurs och en kurs i viltspår genomförts.
Kretsens ekonomi är fortsatt god.
Detta och mera kan du läsa om längre fram i skriften.
Kom på Årsmötet. Vi får lyssna på Jonas Malmsten, som talar om hur våra Älgar mår, han forskar
på SVA, och vet mycket om aktuell hälsostatus på stammen. Under året har vi hört från andra
landsändar om svaga kalvar som inte överlever, och vuxna älgar med sårig hud.
Här i kretsen har hittas självdöda älgar i markerna, kanske flera än vanligt.
Jägarhälsningar Åke Niklasson
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Jägarskolan
Föregående Jägarskola avslutades i maj månad 2015 och 18 av 21 deltagare hade då fullgjort
samtliga krav – teori, avståndsbedömning, hagel mot rakt frångående lerduva (4 träffar av 6
möjliga), markmål hagel (löpande rådjursfigur 20 m), precision kula 80 meter ( med jaktmässigt
stöd 4 av 4 möjliga inom en cirkel med 12 cm diameter) samt klass 1 på älgbanan (4 godkända
serier av 9 möjliga).
Till höstens skolstart hade fler anmält sig än vad platsantalet tillät så tyvärr får en del vänta
till nästa år. Årets kurs har alltså tolv deltagare varav 4 är kvinnor. Åldrarna varierar från 18
till 60 år. Studierna inleddes i oktober och vi skall förhoppningsvis vara klara för prov på den
teoretiska delen i slutet av februari. Därefter vidtar skytteutbildning, säker vapenhantering och
avståndsbedömning. Skytteutbildningen inleds med teori och skyttesimulator för att sedan gå
över till skarpskytte på Skepplanda Sportskyttars skjutbana – såväl hagel som kula. Prov på de
praktiska delarna – avståndsbedömning, säker vapenhantering, hagelskytte mot markmål och
flyktmål, precisionsskytte kula och älgbana - skall vi förhoppningsvis sedan vara klara med innan
midsommar varefter de godkända deltagarna skall kunna erhålla vapenlicenser och påbörja sin
jägarbana som kunniga, omdömesgilla och ansvarsfulla jägare.
Björn Seve
PS Ett tips till dig som jagar: Gör de praktiska proven årligen så du vet att du når upp till de
krav som ställs på den nyblivne jägaren! Om du upptäcker att du har problem med någon del
kan du vända dig till någon av kretsens utbildade skytteinstruktörer för att få tips om detaljer
du kanske behöver justera. DS
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Viltspårkurs
Under våren – försommaren genomfördes en viltspårkurs i Ale. Det var fem ekipage som genomförde kursen. Samtliga hundar var ”nybörjare”, idag har en genomfört ett godkänt anlagsprov
och övriga kommer att genomföra det under våren.
Önskemål om en fortsättning finns och eventuellt blir det av under 2016.
Jan-Erik Johansson
Samordnande jägare NVR Ale

Ett serviceföretag inom svets, smide,
park ock anläggning.
Tel 0520-662436
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Försvunna jakthundar/ hundar

I

nom Ale Jaktvårdskrets finns det en kontaktgrupp när det gäller bortsprungna hundar. Om hund har försvunnit eller om Ni har tagit hand
om en hund så kontakta gärna följande personer för ytterligare hjälp.

Nödinge: 		

Ulf Atterskog 		

031-981 303

Starrkärr: 		
Glenn Svensson 		
0303- 749 306
						0705 - 920 255
			

Roland Sjöqvist 		

0303 740 827

Skepplanda: 		
Bertil Andersson 		
0303 -746 993
						0704 – 320 423
			

Roger Andersson 		

0303 - 338 137

Hålanda / Livered :

Douglas Hjärtinge

073 – 420 45 94

Kilanda: 			

Rune Arvidsson 		

0303 -740 214

I övrigt så kontakta Polisen för anmälan och eventuell information,
den som blir av med sin hund uppmanas att kontakta samtliga närliggande
Polisdistrikt som Ale (Kortedala), Alingsås & Borås
då man tyvärr ej samkör dessa anmälningar.
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Berättelse av ”nyblivna” jägaren Emelie
"Mitt intresse för djur och natur har funnits sedan barnsben. Intresset för jakt blommade upp
vid 5 års ålder när pappa hade skjutit ett rådjur som jag och min lillebror fick klappa på.
Sedan dess har det inte varit mycket annat än jakt i huvudet! Jag växte upp med fågeljakt och
hundrasen pointer och första turen upp till fjället blev när jag var 10 år. Sedan dess har det
blivit några turer uppåt i landet för både ripa och skogsfågel och extra roligt har det varit att
jaga tillsammans med min egen hund! En till fyrbent vän kommer jag och sambon Niklas (som
jag för övrigt träffade genom jakter för ungdomar) att skaffa inom kort, fast då med inriktning
på klövvilt då vi för tillfället har mest tillgång till det. Men fågeljakten med stående fågelhund
kommer alltid att ligga mig varmast om hjärtat och det kommer definitivt bli mer av det i
framtiden!"
Emelie Hagberg
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Kassaredovisning 2015 Ale Jaktvårdskrets
Inkomst
Kassabehållning från 2014
Kretsbidrag
Annonser i infoblad

3.900

Infohäfte
Swedbank
Lokalhyra & Fika
Annons årsmöte

Viltövervakning
Skyttesimulator Kilanda marknad

1.000
470

Annons årsmöte
Hemsida Alejaktvård

5.000
1.000

Utgående behållning

10.319
138.262

Summa

136.381
6.830

Utgift

148.581

Intygas Nygård 2015-12-22 Karl Olof Karlsson Kassör

3.456
750
3.000
2.113
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Skytte inom kretsen 2015.
Ofta hör man oss jägare uttrycka att ”man borde kanske träna lite mer skytte”.
Varför inte se till att göra detta på någon av de två jaktskyttebanor i Surte respektive Skepplanda
(Hålanda) som för närvarande finns inom vår krets.
Bägge dessa anläggningar kan erbjuda träning på såväl kula som hagel.
Visste ni att inom Ale Jaktvårdskrets finns det flera utbildade jaktskytteintruktörer.
Dessa kan man ta kontakt med om man vill ha lite hjälp eller tips om skytte och skytteteknik.
Varför inte boka en tid för sig själv för att i lugn och ro få lite tips eller som en rolig grej tillsammans i jaktlaget under icke jaktsäsong och samtidigt få nyttig träning inför jakten.
Det finns redan enskilda och jaktlag som utnyttjar denna möjlighet men det finns plats och
möjlighet för så många fler att göra detta och visst är det roligare att gå ut och jaga när man
känner sig säkrare på sin egen kapacitet när det gäller skyttet.
Ett annat sätt att få lite mera skytteträning är att delta i någon av de tävlingar som kretsen
anordnar så som t.ex. Kretsälgen. Om det finns intresse så kommer kretsen eventuellt att ordna
någon form av jaktskytteträningstillfällen i framtiden. Man måste inte ta så jätteallvarligt men
det kan vara ett trevligt tillfälle att möta andra medlemmar i kretsen och samtidigt få lite nyttig
skytteträning. Alla skott på skjutbanan har man till godo i skogen!
Ta gärna kontakt med någon av kretsens skytteinstruktörer.
Skepplanda Sportskyttar:
Björne Hansson 0303-74 82 49, 070-458 26 92
Douglas Hjärtinge 0520-66 83 62, 073-420 45 94
Glenn Svensson 0303 – 749 306, 0705 – 92 02 55
Michael Nazelius 0704 – 66 65 19
Björn Seve 0303 – 748 205, 0707 – 61 27 47
Surte – Bohus Sportskyttegille:
Christian Aronsson 076-874 94 13
Björne Hansson
Skytteansvarig i kretsen
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Årsmöte
Tisdagen den 16 februari 2016
klockan 19.00
Medborgarhuset
Alafors, A-salen

Jonas Malmsten kommer
och pratar om
Hur våra Älgar mår
Kaffe dricka mm, serveras

Välkomna
Styrelsen
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Föredragningslista Årsmöte 16/2-2016
1. Fastställande av röstlängd
2. Val av årsmötesfunktionärer:
a/ Ordförande
b/ Val av två personer att jämte ordförande justera årsmötets protokoll
c/ Anmälan om av styrelsen utsedd sekreterare
3. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst
4. Fastställande av dagordning
5. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Fastställande av balansräkning
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Val av kretsens tillika styrelsens ordförande
10. Val av övriga ledamöter samt suppleanter i styrelsen
11. Val av två revisorer och två suppleanter
12. Val av 4 st ombud och suppleanter till länsföreningsstämma (tors den 14/4 i Vbg )
13. Val av valberedning, varav en sammankallande
14. Styrelsens förslag
A/ i ärende, varöver länsjaktvårdsföreningen infordrat yttrande
B/ angående inkomna motioner
C/ angående övriga ärenden
15. Bestämmande av sättet att kalla till nästa årsmöte och eventuellt extra möte
16. Övriga frågor som årsmötet beslutar ta upp till behandling
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Vi har 25 års erfarenhet inom verkstadsbranschen
Vi är certifierade enligt ISO 9001:2008 samt ISO 14001:2004
Vi har hög leveranssäkerhet och hög kvalitet
För mer information kontakta:
Håkan Andersson 0303333970, 0708448980
hakan@hamekaniska.com www.hamekaniska.com
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Försäljning av viltvårdsmaterial.
Depåpris: 10%
rabatt vid köp över 2000:ROVDJUR
2015
Priserna gäller fr.o m. 1/1 2010Rovdjursförekomsten inom kretsen är ungefär den samma
Försäljningsplats: Nols Snickerisom
AB,deRune
Arvidsson
senaste
åren. Vi har sporadiska besök av både
lodjur ochTelefon
varg, men
ännu finns
Alingsåsvägen 18, 449 50 ALAFORS,
0303-74
02det
14inget som tyder på

någon fast etablering. I somras hittades ett lodjursdödat
Medlemspris
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1200
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Under 350
en period i höstas kom
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300
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90
från olika platser i Risveden och en varg blev fotograferad öster om Tunge. Det var säkert en
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300
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Du kan lägga in dina observationer i www.rovobs .se eller ringa40direkt till Bertil
100
150
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35
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Bertil Andersson

Viltvårdsmaterial

UTBY
MASKIN
SKOGS- & TRÄDGÅRDSMASKINER

			

AMMUNITION | KLÄDER | TILLBEHÖR
GÖTEBORGSVÄGEN 94 • ÄLVÄNGEN
0303-74 86 11
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ÄLGAVSKJUTNING I ALE tom dec 2015
Lite om älgtillgången under åren som gått:
För 40 år sedan 1974 sköts det i Ale kommun 		
1975 sköts det			
Ökade skedde fram till 1983			
Sedan ca 130st per år fram till 1989 då sköts		
Efter detta minskade det fram till 1995 då sköts det

45 älgar.
50 älgar.
134 älgar.
150 älgar.
72 älgar.

							Avskjutning per
Avskjutning per
							1000 ha		1000 ha
							licens		
total
		Tjur
Ko
Kalv
Total
Kalv% areal		
areal
1998
58
36
37
131
28
3,63
1999
56
36
53
145
37
		
4,02
2000
48
37
63
148
43
		
4,10
2001
43
48
43
134
32
		
3,71
2002
38
51
43
132
33
3,66
2003
35
40
43
118
36
		
3,27
2004
35
29
22
86
26
		
2,38
2005
18
15
15
48
31
		
1,33
2006
19
16
22
57
39
		
1,58
2007
19
7
12
38
32
		
1,08
2008
19
12
29
60
48
		
1,67
2009
47
11
32
90
36
2,97
2,50
2010
37
16
39
92
42
3,04
2,62
2011
41
26
50
117
43
3,86
3,33
2012
21
16
37
74
50
2,44		
2,11
2013
25
22
71
118
60
3,21		
3,36
2014
18
18
47
83
57
3		
2,4
20151231
20
10
25
55
45
1,87
1,57
källa: vildata.se
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Årsredovisning från Ale NVR Grupp avseende trafikeftersök
Vi har under 2015 haft 117 rapporterade viltolyckor i Ale.
Fördelningen har varit:
Viltslag		
Älg		
Kronhjort
Dovhjort		
Rådjur		
Vildsvin		
Totalt antal

2015
2014
17
13
1		
6
9
83
84
10
8
117
114

2013
32
3
74
11
120

Som siffrorna visar ligger vi ungefär lika de senaste åren. Det som sticker ut är 2013 års siffror
för älgar och då E45 Älvängen
Vad gäller fördelning av olycksplatser är länsvägarna 1968 Alafors – Kilanda, 1978 Älvängen –
Skepplanda samt E45 de vägar som är mest utsatta.
Allmänt:
Vi i NVR blir även kontaktade av polisen då allmänheten ringer in om skadat vilt, här försöker
vi i möjligaste mån få tag i jakträttsinnehavaren eftersom detta ligger på varje enskild person att
avliva vilt som lider. Men ibland får vi i uppdrag av polisen att försöka lösa det ändå, t.ex. den
berömda Doris i Surte.
När det gäller avlivningsuppdrag som kommer från polisen för t.ex. ”trädgårdsälgar” tillfaller
viltet staten även om det sker under ordinarie jakttid. Här finns kanske arbete för oss alla – att
försöka få bort fallfrukt från trädgårdar. Askims JVO har i samarbete med Göteborgs stad ställt
ut containers som villaägare kan slänga överbliven frukt i. Detta har minskat problemen med
vilt bland husen med 75 %
Jan-Erik Johansson
Samordnande jägare NVR Ale
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Så här gör du om du kolliderar med vilt
Enligt § 26 i Jaktlagen och § 40 i Jaktförordningen måste en sammanstötning mellan motorfordon och björn, varg, järv, lodjur, älg, kronhjort, dovhjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår
och örn rapporteras till polisen även om djuret
inte är synbarligen skadat. Platsen för sammanstötningen måste också markeras.
Att inte anmäla en sammanstötning är straffbart
och belagt med böter.
Det vilt som du har kolliderat med kan antingen ligga
dött på plats eller ha gått vidare mer eller mindre
skadat. Skadat och trafikdödat vilt ska omhändertas.
• Placera ut varningstriangel så att inte fler olyckor
händer.

Foto Torsten Nilsson

•

Ring 112 och anmäl olyckan.

• Markera alltid olycksplatsen så att jägare med
eftersökshund kan hitta platsen.

•

Även om viltet ligger dött på platsen ska markering ske som information till andra trafikanter
att olyckan är anmäld till polisen.

•

Häng upp markeringsremsan på den sida av vägen som viltet försvann efter kollisionen.

•

Vid kollision med vildsvin, björn, varg och lodjur placeras markeringsremsan cirka 100 meter
från olycksplatsen. Informera polisen om detta.

•

Om möjligt avlägsna döda djur från vägbanan, men tänk på din egen säkerhet.

•

Försök inte att själv göra ett eftersök, djurets lidande kan förvärras.

•

Försök inte att själv avliva det skadade djuret om du inte har den kunskapen.

Ale
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Om du har kört på en hund, försök aldrig att avliva den, låt veterinär avgöra.

Vid anmälan till polisen ska du förutom sedvanliga person- och fordonsuppgifter tala om:
•

Olycksplatsen - vägnummer, ort, kännemärke.

•

Hur olycksplatsen är markerad - markeringsremsa, plastkasse etc.

•

Viltslag - rådjur, älg, vildsvin.......

•

Viltets flyktväg - i vilken rikting djuret försvann.

• Detaljerad väg-/platsbeskrivning för olyckan, gärna en GPS-position eller om det är möjligt,
nollställ bilens trippmätare och kör till en plats där du känner igen dig (exv. vägkorsning, kyrka,
rastplats) och läs av trippmätaren. Det förekommer tyvärr mycket ofta att platsangivelsen är
felaktig vilket ofta leder till att ett skadat djur ligger länge och plågas.
För de människor som arbetar med eftersök av trafikskadat vilt är dina uppgifter som trafikant
mycket viktiga för att ett bra eftersök ska kunna genomföras och ett svårt skadat djur ska slippa
ett långt lidande.
Vid kollision med övriga viltslag, utöver de ovan nämnda, gäller inte någon formell anmälningsplikt till polisen. Om man har kolliderat med ett mindre djur ska man se till att djuret blir avlivat
och om möjligt avlägsnat från vägbanan, men som tidigare nämnts tänk alltid på din egen säkerhet.
•

Att kollidera med ett vilt djur kan hända oss alla.

•

Att inte anmäla en viltolycka till polisen är ett brott.

Älgobs

Krets
Ale

s:a

Lilla Edet

Lerum

Alingsås

0,114

Antal
Obs/
obs 1000 tim

3823

Man
timmar

380

0,099

Antal
Obs/
obs 1000 tim

2962

Man
timmar

380

Antal
obs

0,084

0,066

0,128

Obs/
1000 tim

2015

Man
timmar

441

384

445

2014

Antal
Obs/
obs 1000 tim
3854

4582

6726

2013

0,116

0,092

0,071

2012

602

438

699

Man
timmar
5195

4744

9846

0,122

0,117

247

0,089

0,075

2025

1456

620

0,104

16295

693

334

0,086

5279

3201

1851

9234

0,102

21614
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Lite historik och fakta om kvinnliga jägare/jägarinnor

År 2015, är 6 procent av jägarkåren kvinnor. Svenska Jägareförbundet, som har arbetat med olika
projekt för att öka antalet kvinnliga medlemmar, ligger ändå efter både USA med 11 procent
kvinnliga jägare och Norge 12 procent. Ett projekt som bidragit till fler kvinnliga jägare
i Sverige, är Jägareförbundets kvinnliga nätverk JAQT som Ewa Klingspor drog ingång 1998.
Historier om jakten finns det gott om, även om de flesta handlar om män och jakt. Men det
finns kvinnliga jakthistorier också. Om kvinnor som älskade naturen och att jaga. I år gick en
av dessa jaktlegender ur tiden, Astrid Bergman Sucksdorff.
I dag är vi drygt 17000 kvinnliga jägare i landet – av totalt cirka 300 000. Och sedan flera år är
var femte som tar jägarexamen en kvinna. Och jaktmarker borde inte vara något problem, för
nära 40 procent av de privata skogsägarna är kvinnor!
Ovanstående text är urklippt från en artikel i tidskriften TIDENDE,
skriven av Christina Nilsson-Dag, Svenska Jägareförbundet
Målen för JAQT – Svenska Jägareförbundets kvinnliga nätverk är:
•
Rekryterat minst 1000 nya kvinnliga medlemmar (till december 2016)
•
Kvinnor ska ha minst lika högt ”nöjd medlems-index” som män (till december 2016)
•
Minst 20 procent av alla ledamöter i styrelser, samt instruktörer och ledare ska vara
kvinnor (till december 2016). Det finns ingen målsättning om kvotering, utan målet
ska nås genom kompetens och intresse.
Ann-Marie

I Ale jvk har vi 8 % kvinnliga medlemmar. /Åke
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Kurser mm
Om intresse finns, så ordnar vi viltspårkurs med början under våren.
Oftast i slutet av april
Förmedlar kontakt till dressyrkurs för Jakthundar
Dessutom anordnar vi Jägarexamenskurs, med början till hösten.
Flera idéer mottages!
Se även info på hemsidan
http://www.jagareforbundet.se/vast/ale
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Eftersöksekipage – Trafikskador 2016
Samordnande kontaktman: Jan-Erik Johansson

0702-392703

Område 0026
Surte-Bohus		
Område 0027
Nödinge, Nol, Ryd		
Per-Göran Karlsson 0707-210538		
Stefan Hellström 0303-741 867		
							0708-711 361
					Jan Johansson
0709-467530
					Jan-Erik Johansson 0702-392703

KUPONG

Område 0028
Kilanda, Burhult		
Område 0029
Bengt Johansson 0303-740 811		
Björn Seve
Doggy
18
kg
0707-322 408
stora eller smМ bitar
			
Område 0030
Fors, Guntorp		
Område 0031
kr i rabattMikael
perNazelius
sКck
Nils Johansson
0736 - 46430
305		
0303 - 338 079ord. pris 239 kr Max 1 köp per kund

Alafors, Alvhem
0707 - 612 747			
Risveden, Skepplanda N
0704 - 666 519			

Gäller t o m 28/2-05

VÄLKOMNAtill
TILL
DEN
Välkomna
den
LEVANDE LANTHANDELN
levande lanthandeln
MOTOROLJOR
I LÖSVIKT
Motoroljor
i lösvikt
TILL BRA PRIS
till bra pris
TEL: 0303-33 60 03

KUPONG

Doggy 18kg

30kr i rabatt per säck
Gäller t o m 29/2 2016

B

Föreningsbrev

Avs:

Ale
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Åke Niklasson
Skalltorp 335 • 446 95 Älvängen

Hos AleVeterinären finns
specialistkompetens i hundens
och kattens sjukdomar.
Service
Poliklinik Mottagning måndag – fredag dag och kvällstid
Akutmottagning
Medicinska utredningar
Dygnet runt vård av inneliggande patienter
Onkologi läran om tumörsjukdomar. Vi inriktar oss på diagnos,
prevention, kirurgisk och icke-kirurgisk behandling av elakartade
tumörsjukdomar (cancer) men handhar även viss diagnostik
och behandling av andra tillstånd som till exempel rubbningar i
sköldkörtelfunktionen.
Kirurgi På vår operationsavdelning utför vi allt från stora akuta
bukingrepp till förebyggande kirurgi såsom kastrationer av
hundar, katter och kaniner.
Narkos och smärtlindring. Vi är specialiserade
inom detta område och erbjuder hög kvalitet
och säkerhet när vi söver ditt djur.
Röntgen och ultraljud
Tandvård Vårt tandteam utför professionell
tandrengöring, extraktion av tänder,
rotfyllningar, röntgen och kirurgi i munhålan.

Besök oss på vår hemsida

Ledetv. 3, Alafors • 0303-74 26 80 • aleveterinaren.se

Gilla oss
på facebook

CENTRALTRYCKERIET/ALINGSÅS 0322-107 99

Butik med foder och tillbehör

DIGITAL PRINT / CENTRALTRYCKERIET/ALINGSÅS 0322-107 99

Provtagning och analyser

