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Jägareförbundet Halmstad

Verksamhetsplan för år 2023

Inledning
Jägareförbundet Halmstad är en lokal, politiskt obunden förening knuten till Jägareförbundet 
Halland och Svenska Jägareförbundet. Verksamheten är inriktad på att tillvarata medlemmarnas 
intressen genom att främja ett gott opinionsklimat, skapa goda möjligheter för träning och för jakt, 
främja livskraftiga viltstammar i balans med samhälle och miljö. Allt vårt handlande skall 
kännetecknas av kunskap, ansvar, etik och moral. 

Utbildning
Vårt kvalificerade utbildningsarbete fortsätter där vi som jaktvårdkrets även i år skall se till att 
Hallandsjägaren erbjuds all utbildning som krävs för att kunna utöva sin hobby. Dialog har förts 
inom kretsen att anordna ytterligare instruktörsutbildning skytte likt den som genomfördes under 
2022. Vi hälsar våra nya provledare välkomna, dessa 4 nya provledare i Halmstadkretsen är ett 
fantastiskt tillskott. Då vi nu har 6 stycken provledare är planen att kunna erbjuda uppskjutning 
hagel vid minst ett tillfälle per månad under april, maj, juni, augusti och september. 

Som en del i vår strävan att knyta fler ungdomar, kvinnor och personer med annan etnisk bakgrund
till vår organisation, kommer vi även denna säsong att träna och utbilda jägarexamenselever samt 
hålla olika föredrag där vi är efterfrågade. Vi skall under 2023 fortsätta vårt arbete med att 
diskutera och prata moral och etik samt vad vi jägare bör tänka på, då vi i olika sammanhang visar 
upp oss på sociala medier eller för den skull utövar vår hobby.

Kretsens skytteinstruktörer och funktionärer kommer fortsatt att erbjuda nya och erfarna jägare 
möjlighet att träna sina praktiska skyttefärdigheter i både kula och hagel. 

Skytte – säkrare jakt
Vi vill även framhålla betydelsen av träningsskytte och uppmanar våra medlemmar att flitigt 
besöka våra skjutbanor på Skedalahed (kulbana) och Vapnö (hagelbana). Då våra banors 
överlevnad bygger på att våra medlemmar besöker banorna frekvent, hoppas vi på en fortsatt 
ökning i antalet besök under 2023. 

Kulbanan
Planen för 2023 är att fortsätta förbättra vårt arbete, både för jägaren, eleven samt de som ideellt 
ser till att verksamheten kan bedrivas på ett positivt vis.
Vi kommer vidare söka fler personer som skulle vilja hjälpa oss med driften för att kunna 
upprätthålla den goda servicen.
Det finns tankar och idéer till ytterligare förbättringar gällande arbetsmiljön.
Även i år kommer vi genomföra mörkerskytte, björnpasset samt förhoppningsvis även 
vildsvinspasset.
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Hagelbanan
Vi vill här framhålla betydelsen av träningsskytte och uppmanar våra medlemmar att flitigt besöka
vår hagelbana i Vapnö grusgrop. Banan ger goda möjligheter till olika typer av hagelskytte. 
I övrigt så kommer verksamheten fortgå med en öppen bana för jägare och skyttar samt 
examineringar. 
Vi kommer att hålla grundläggande praktiska utbildningar för jägarexamenselever samt stötta våra 
provledare i uppskjutningar för jägarexamen. 
Hagelbanan kommer fortfarande under 2023 sträva efter att använda miljövänliga lerduvor. Under 
december 2022 inleddes arbetet med provtagningar, då kommunen förelagt detta. Vad denna 
miljötillsyn kommer innebära ser vi fram emot att få se under 2023.

En presentation av de båda anläggningarna samt priser, skjutdagar och annan information kommer 
att finnas på kretsens hemsida: krets.jagareforbundet.se/halmstad

Viltvård och viltförvaltning
Halmstad kretsen kommer även fortsättningsvis att hålla sig informerad och uppdaterad avseende 
utvecklingen av våra klövviltsstammar och rovdjurens ökade etablering i Halland. Vi kommer 
arbeta för att observationer rapporteras till Länsstyrelsen för att på sikt få till en förvaltning av våra
rovdjur.
Vildsvinshjälpen som startade för att hjälpa jordbrukare som upplever problem med vildsvin 
kommer att fortsätta under 2023, och vi ser en fortsatt efterfrågan även från andra markägare och 
arrendatorer.

Ungdomsverksamhet 
Om möjlighet finns kommer vi under året sträva efter att erbjuda: 
 
 Jägarexamen – intensivkurser 
 Fadderjakt – på småvilt
 Olika aktiviteter på "ungdomsmarken"
 Ungdomsskytte – hagelskytte, ungdomar som fyllt 15 år
 Ungdomsläger tillsammans med andra kretsar i Halland

JAQT – kvinnliga jägare     
Strävan är att fortsatt försöka bjuda med kvinnor på jakter både som skyttar och hundförare, likt 
det vi framgångsrikt gjort tidigare år.
Det är fortsatta problem att många nya jägare, både kvinnor och män, har svårt att få kontakt med 
och komma in i jaktlag. Här är ”ungdomsmarken” en resurs som skapar dessa möjligheter. 

Ekonomi
Då ekonomin i dagsläget är god är strävan att erbjuda våra medlemmar kvalificerade aktiviteter, vi
vill dock flagga för den provtagning vi tvingats genomföra på hagelbanan som är en stor utgift för 
en liten krets som våran. 

Styrelsen för Jägareförbundet Halmstad
Magnus Möller
Ordförande
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