
Verksamhetsberättelse Jägareförbundet Kungsbacka Jaktvårdskrets 

2016 
Skyttesektion 
Föreningen Jägareförbundet Kungsbacka Jaktvårdskrets (Org.nummer: 802500-4881) har sökt 
medlemskap i Jakt- och sportskyttealliansen i Kungsbacka (Org.nummer: 849400-8678) men inte 
erhållit något svar. 
Vilt och trafik 
Under 2016 har följande anmälda viltolyckor inträffat inom vårt verksamhetsområde: 
4 st dovhjort 
233 st rådjur 
28 st vildsvin 
36 st älg 
Kust och Hav 
Jägareförbundet Hallands Kustråd har haft ett möte under året i Björkäng ,  från Kungsbacka  
deltog John Duff, Stefan Nilsson och Anders Björn. Jägareförbundets nationella Kustråd hade sitt 
sista möte i år, men skall ersättas av ett årligen återkommande kustseminarium som behandlar 
och driver Jägareförbundets kustjaktsfrågor där alla kustlän kan delta. 
Gäss.  
Grågässen fortsätter att öka och den vitkindade gåsens ökningstakt går snabbt i stora delar av 
landet, också i Kungsbackas skärgård. Krav på en allmän jakt på den vitkindade gåsen hörs från allt 
fler håll, främst från syd och ostkusten där stammarna är starka, även från halland. Idag tillåts bara 
skyddsjakt på växande gröda, efter ansökan till Länsstyrelsen 
Säl.   
Inte heller i år fick vi någon licensjakt på säl i Sverige, trots att Naturvårdsverket har i ett 
Regeringsuppdrag redovisat och föreslagit licensjakt och utökad skyddsjakt på säl. 
Jakttiden utökades 2015 och även den tilldelade skyddsjaktskvoten, men trots detta fylldes kvoten 
rekordfort .  Reglerna för skyddsjakten ändrades 2016 till att bara gälla vid redan drabbade 
fiskredskap och högst 200 meter därifrån. Vilket innebar trots ökad tilldelning att ca.10 sälar 
fälldes i Kungsbacka kommun av ett bestånd runt ca.4000 sälar. Hälsoläget är fortsatt minskande 
späcklager vilket troligtvis har med ökande sälstammar och minskande fisktillgång att göra.  
Gråsälen har tidigare varit sällsynt i våra vatten, numer är den en allt vanligare syn bland 
Kungsbackas kobbar och skär.   
Skarv. 
Att få till en populationsbegränsande jakt på skarv ligger förmodligen några år fram i tiden, på 
grund av fågeldirektivet och fega myndigheter 
Tiaminbrist.  
De dykänder som har mussla som basföda sjunker drastiskt i antal, främst ejdern. Orsaken är 
musslans förändrade tiamininnehåll (vitamin B1). Orsaken är okänd men forskare tror att har med 
kemikalier att göra. Det förekommer  tiaminbrist lite här och var i naturen som drabbar de flesta 
djur till och från. 
Nya jaktregler på det allmänna vattnet 
En förändring av jakten på det allmänt vatten som innebär att alla boende i Sverige skall ha 
möjlighet att jaga där, kommer med största sannolikhet inom en snart framtiden.  Ärendet  ligger 
på departementet för beslut. En lagändring att jakt skall tillåtas även inom den ekonomiska zonen 
är föreslagen, i dag får jakt bara bedrivas ut till baslinjen. 

Medlem, marknad och webb 
Marknad 
Kungsbacka kretsen deltog som utställare under Göteborgs Game Fair på Tjolöholm i maj -16. 



Vädret var tyvärr emot arrangörerna, så besökarantalet kunde varit bättre. 
Vi hade hornbedömning, smakbitar av viltmat, lite olika typer av beredda skinn m.m. 
Vi hade också styckning av gris & hjort på schemat. Peder Tham styckade hjort ena dagen och Alf 
Andersson styckade gris andra dagen. 
Vi är rustade att ta nya tag när mässan, enl. uppgift, kommer tillbaka 2018. 
Under mässan så lyckades vi också värva 15 nya medlemmar, så bara det tyckte vi var värt ett 
deltagande. 
Vi har också uttalat oss i pressen, vid flera tillfällen, gällande olika typer av jaktfrågor. Mestadels 
vildsvinsfrågor. 
 
Webb 
Vi har använt Svenska Jägareförbundets gemensamma webbplattform på adressen: 
http://krets.jagareforbundet.se/kungsbacka/ 
Samt en plats på Facebook med adressen: 
https://www.facebook.com/KungsbackaJVK  
Vi har publicerat ca 20 stycken inlägg under året. 
Vi har under året bestämt att på FB-sidan inte bara länka information som publiceras på den 
traditionella webbplatsen (http://krets.jagareforbundet.se/kungsbacka/) utan att publicera all 
information på båda platserna. 

Ungdom 
Under året har vi haft 6 ungdomsjakter, varav 1 kombinerad grisjakt/älgjakt. 
Uppslutningen har varit riktigt bra, med flera nya ungdomar som deltagit. 
Vårt arbete med att utöka vår ungdomsverksamhet på Stättared, och t.o.m. kunna erbjuda nya 
jägare, unga som gamla, en möjlighet att få komma ut på jakt vid något tillfälle, har visat sig 
lyckosamt. 
 
Vi har också haft 1 dag med spillningsinventering, samt 1 dag med passröjning. 
 
Vi var även, som vanligt, medverkande vid Stättaredsdagen d.1 maj. 
 
I år så stod Kungsbacka kretsen också som arrangör av kretskampen Halland.  
(Svenska Jägareförbundets kunskaps- och skyttetävling för ungdomar mellan 13-20 år) 
Vi fick strålande väder och arrangemanget blev mycket uppskattat av alla deltagare. 
Vill också ge en eloge till Bengt-Erik Kärrbrand + övriga funktionärer från Alliansen på Idala 
skjutbana som ställde upp så vi kunde genomföra tävlingarna. 
Kungsbacka deltog också med ett lag i tävlingen, och precis som förra året så slutade vi på en 
hedrande andra plats. 
 
Det har också under året skett ett tätare samarbete med länsföreningen gällande 
ungdomsverksamheten. Flertalet arrangemang har genomförts ihop men länsföreningens 
ungdomar. 

Rovdjur/vildsvin 
Vi har deltagit med 3 personer på en kurs i vildsvinsförvaltning. Tanken är att vi skall kunna 
erbjuda t.ex. Kungsbackas ÄSO, temakvällar om "vildsvinsförvaltning i samverkan" 
Vi har också deltagit, och deltar, i länsstyrelsens grupp med rovdjursspårare. 
Så vid allmänna frågor om rovdjur, från myndighet eller allmänhet, har vi möjlighet att uttala oss 
eller deltaga om så skulle behövas. 
Vi har under året, som tur är, varit relativt förskonade från rovdjursattacker 
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