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Skyttesektionen 
Skyttesektionen har inte arrangerat/genomfört några aktiviteter under 2018 verksamhetsår. 
En praktisk jaktskytte övning med kulvapen klass 1 var planerad i somras men p.g.a. det torra 
vädret fick det ställas in. De flesta skjutbanor för kulskytte hade skjutförbud p.g.a torkan.  
 
Planering för en praktisk jaktskytte övning 2019 finns. Tanken är att denna skall genomföras 
innan midsommar. 
Denna skall bestå av vissa delmoment: 

•  Inskjutning av "ditt" gevär. 

•  Praktiskt nyttjande av olika former av skjutstöd. 

• Jämföra med/utan skjutstöd. 

Syftet är att öka förståelsen/nyttan av "stöd" vid skytte. Även att det går att arrangera roligt och 
omväxlande gevärsskytte med enkla medel etc. 
 

Vilt & Trafik 
Under 2018 har kontaktmänen/eftersöksjägarna ringts ut av polisen vid 380 (417) gånger på 

trafikviltolyckor. 

Rådjur 277 (293)   

Vildsvin 67 (79)   

Älg 34 (41)  

Dovvllt 2 (4) 

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

Älg och vildsvinsolyckorna börjar jämna ut sig över hela kommunen. I år har viltolyckorna minskat 

på alla viltslag. 

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

för eftersök måste vara meriterade. 

Meriterandet har i år diskuterats livligt inom Halland framför allt från södra delen. 

Alla eftersöksjägare måste från och med 2019 skjuta minst brons på älgbanan för att få använda 

kulvapen vid eftersök. 

Alla kontaktmän/eftersöksjägare har varit inbjudna till mörker skytte på Järlövs skjutbana under 

Mars månad. Polisen håller på och reviderar kontaktmanna områdena. Polisen vill ha färre 

områden. Några områden kommer att försvinna och slås ihop med ett annat. 

(Inom parantes är 2017 års olyckor) 
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Medlem, Marknad & Web 
Under året så har samarbetet med länsföreningen fortsatt och arbetet med små 
pressmeddelanden till media har fortsatt i det vi kallar ”den vanliga jakten”. 
Mindre reportage om rådjursjakt, gåsjakt, harjakt etc. 
Även arbetet med ”Den klimatsmarta maten” har fortsatt och även det i form av små 
pressmeddelanden. 
Några reportage har tagits upp av media, några inte. 
Timingen på sommarens reportage om klimatsmart mat, som hette ”Lägg något vilt på grillen” 
kunde i och för sig varit bättre för dagen efter utskick så kom grillförbudet... 
 
Allt ovan har också publicerats på vår hemsida samt vår FB sida. 
 
Har även varit några mindre TV-inslag, men då i första hand gällande hanteringen av vildsvin 
inom tätbebyggt område. 
 
Under 2019 kommer det att vara stort focus på arbetet med Svenska Jägarförbundets stora 
verksamhetsplan ”Jakten på Framtiden 2024”   

 

 
Ungdom / Stättared 
Följande aktiviteter har anordnats av ungdomssektionen: 

Den numer traditionsenliga Kjerrulfsdagen anordnades på Stättared i maj månad för två 

skolklasser 

från Gällingeskolan som under en heldag fick komma ut i naturen och genom poängpromenad 

bekanta sig med olika sorters vilt, spika fågelholkar, skjuta prick med luftgevär och äta 

hamburgare. En lyckad dag med såväl nöjda elever som lärare. 

Ungdoms/nybörjarjakter har hållits vid tre tillfällen på Stättared och vid ett tillfälle hemma hos 

Lennart där ungdomar och nyblivna jägare fått vara med och jaga under drevjakt. Jaktdagarna 

har avslutats med gemensam grillning som kretsen bjuder på. 

Den årliga spillningsinventeringen har genomförts och vi har även konverterat detta system till 

den s.k. ”traktmodellen”. 

Vi medverkade som vanligt den 1:a maj på Stättaredsdagen. 

 

Jaqt 
Året började med en harjakt i Förlanda, för att sedan fortsätt med 6 st träffar på Stjärnåsen, där 
vi först övade skytte och sedan satte oss ner för att lyssna på någon fantastisk föreläsare (olika 
teman varje träff) och njöt av god mat och fika. Mycket uppskattat av deltagarna, vi var ca 15-20 
pers/träff. 
Helt enkelt trevliga kvällar med massa nya kontakter och massa ny kunskap. 
Vi använde vår Facebooksida, Jaqt Halland, för att få ut information. 
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Utbildning 
Se not. under ”Hund” 

 
 
 
Hund 
Söndagen den 6 maj anordnade hundgruppen tillsammans med utbildningsgruppen en heldag 

med Peter Ekeström Dogworks. 

Kursen gick ut på att Peter först hade en föreläsning där han berättade om hur man ska tyda 

hundens signaler och hur du som hundägare ska agera för att få hundens uppmärksamhet. 

När föreläsningen var slut fortsatte vi med praktiska övningar som var individanpassade 

utifrån hund och ägare men som också handlade om samspelet mellan hunden och 

hundägaren. 

Efter den här kursen så fick man nya idéer och infallsvinklar som man nu kan praktisera i sin 

vardag med hunden. Det var en mycket uppskattad dag som resulterade i att majoriteten av 

deltagarna uttryckte en önskan om att få återkomma för en fortsättning där de får lära sig 

tyda hundens signaler. 

Hundgruppen kommer att anordna en ny kursdag med Peter Ekeström Dogworks under 

2019 där fler kommer att få möjlighet att utveckla samspelet mellan hunden och dess ägare. 

 
Rovdjur & Vildsvin 
Precis som under 2017 så har flera av oss i styrelsen varit sammankallade för samverkansjakter 

på vildsvin runt om i kommunen. Det arbetet kommer att fortsätta under 2019. Kungsbacka Jvk 

har också varit behjälplig för olika jaktlag med upplägg (logistik), förmedlat kontakter mellan 

hundekipage och jaktlag etc. 

Vi har också deltagit i möten med kommunen vid olika tillfällen gällande vildsvinsproblemen 

inom tätbebyggt område.   


