
Verksamhetsberättelser 2017 

Skyttesektionen 
Vi har inte haft någon verksamhet under 2017 men planerar för 2018. 

VILT och TRAFIK   
Under 2017 har kontaktmännen/eftersöksjägarna ringts ut av polisen vid 417 (301) gånger på 

trafikviltolyckor   Rådjur 293 (233)  Vildsvin 79 (28)  Älg 41 (36) Dovvllt 4 (4) 

Större delen av rådjursolyckorna sker väster om motorvägen, Onsala, Vallda, Släp. 

Älg och vildsvinsolyckorna börjar jämna ut sig över hela kommunen. 

Från och med 2016 så har Halland ställt krav på att alla nya eftersökshundar som skall användas för 

eftersök måste vara meriterade. 

Den 22 mars hade vi bjudit in Leif Fredriksson till Hanhalsgården som pratade om Dovhjort och 

eftersök. 

Inom parantes är 2016 års olyckor. 

Medlem, marknad och webb 
Medlemsantalet ligger på ungefär samma siffror som 2016. Drygt 1000 medlemmar. Vi är med det, 

fortfarande den största kretsen i länet, men arbete pågår kontinuerligt med att värva nya 

medlemmar. Inte minst bland de unga jägarna samt ”nyjägare” 

Marknadssidan har ihop med länsföreningen jobbat mycket med att få ut reportage i media om det 

vi kallar för ”den vanliga jakten” 

d.v.s visa allmänheten att vi finns och detta genom små reportage om t.ex. bockjakten, gåsjakten etc.  

Detta för att vi inte bara skall synas i media när det handlar om något ”dramatisk” såsom varg eller 

vildsvinsproblem som så ofta är fallet idag. 

Nästa steg i detta är att surfa vidare på trenden med den klimatsmarta maten. 

Webb 

Vi publicerar all information både på webbplatsen https://krets.jagareforbundet.se/kungsbacka/ och 

Facebook-sidan https://www.facebook.com/KungsbackaJVK/ 

Ungdom 
Under året har vi haft 5 st jakter. 

Nytt för detta året är att ett par av dessa jakter inte bara varit för ungdom utan också för nya jägare. 

Uppslutningen har återigen varit över förväntan. 

Detta arbete kommer att utökas under 2018. 

Vi har också haft 1 dag med spillningsinventering, samt 1 dag med passröjning. 

Stättaredsdagen 1 maj deltog vi i som vanligt. 

Kjerrulfsdagen genomfördes i maj månad med 2 st skolklasser från Kullavik/Särö. 

Mycket uppskattat av både elever och lärare. 

Luftgevärsskytte, poängpromenad, föreläsning av jaktvårdskonsulent och som avslutning grillades 

det vildsvinsburgare till lunch. 

JAQT 
Den 4 februari anordnades harjakt i Förlanda. 

Utbildning 
15 jan hölls en uppskattad kurs i styckning och tillvaratagande av vilt i Unnaryd. 

https://www.facebook.com/KungsbackaJVK/


Hund 
Verksamheten har varit vilande 2017, vi ser fram mot 2018. 

Rovdjur/Vildsvin 
Jonas Magnusson (sekreterare för verksamhetsåret 2017) har genomgått Viltskadecenters 

utbildningar "Besiktning av tamdjur och hundar" och "Kvalitetssäkring och inventering av stora 

rovdjur" och ingår nu i fältpersonalen för länsstyrelsen i Halland. Vi har genom detta en god kontakt 

med regional viltförvaltning av rovdjur. 

Flera av oss i styrelsen är sammankallade för gemensamma jaktinsatser på vildsvin över större 

områden i kommunen. Trenden är tydlig att detta är f.n. det bästa sättet att få lite mer kontroll över 

vildsvinssituationen i kommunen. 

Fler jaktlag/områden har hört av sig och frågat om några av oss kan vara behjälpliga med upplägg och 

logistik för denna typ av insats. 

 


