
  

Verksamhetsberättelse för Ljungskile Jaktvårdskrets 
2022. 

 Tiden rusar iväg och vi kan redan lägga ytterligare ett år i Ljungskile Jaktvårdskrets till 
handlingarna.  Styrelsen och medlemmar i kretsen har jobbat och gjort sitt bästa för att kretsen kan 
följa länsföreningens målsättningar.  
Styrelsen har haft 9 protokollförda möten varav Valberedningen var inbjudna till ett, som 
genomförts fysiskt. Styrelsen har också hållit kontakt under året via mail och sms tekniken 
”Supertext”. 

Representanter från styrelsen och kretsen har deltagit i av Jägareförbundets Länsförening Västra 
Götaland Väst anordnade Kretskonferens, Länsföreningens årsstämma, möte för ordförandena i 
kretsarna. Samtliga möten ägde rum i Folket Hus i Trollhättan. 

Som representant till styrelsen i Jägarcentrum har från Ljungskile jaktvårdskrets Gert Elgebäck och 
Gunnar Johansson varit invald. 

Kretsen har i skrivande stund 209 medlemmar vilket innebär att kretsen har fått ytterligare nya 
medlemmar under året vilket är väldigt glädjande att kretsen ökar med medlemmar. 

Kretsens grävlingsfälla har varit utlånad vid ett flertal tillfällen. 

Styrelsens sammansättning har under verksamhetsåret 2022 varit: 
Maria Bäckman, ordförande 
Joel Eriksson, Vice Ordförande 
Erik Johansson, ledamot 
Marie Höijer-Støvind, kassör 
Håkan Ekström, ledamot 
Karolin Eriksson, utfyllnadsval på ett år som ordinarie ledamot. Tillsammans med Marie haft hand 
om kretsens räkenskaper, 
Gunnar Johansson, suppleant 
         
         VILTDATA 

I samverkan med Ljungskile Älg- och Kronhjortsskötselområde så har skjutet övrigt vilt         
rapporterats in under jaktåret. Bra resultat blev det, ca 70 % vilket kretsen och 
skötselområdet fick beröm för från vår Länsförening. 

         UNGDOMSGRUPPEN 
        Bestått av: Jakob Lundberg, Joel Eriksson och Freddy Støvind. 
        Efter tre möten med styrelserna i Ljungskile Jaktvårdskrets, Bokenäs Jaktvårdskrets och             

Uddevalla Nejdens Jaktvårdskrets kom förslag upp att planera och genomföra en gemensam 
Ungdomsaktivitet på Ljungskile skjutbana. Den 13 augusti i strålande sol och mycket värme 
genomfördes en kanondag med många ungdomar och en del föräldrar. 
Det var tipspromenad, info av Håkan Ekström om Eftersök och med var hans hundar, Janne 
Karlsson från Länsföreningen deltog med Vilda lådorna och berättade och visade på allt från 
skinn till tänder från vilda djuren, skyttet på eftermiddagen var mycket intressant och 
ungdomarna fick lära sig så mycket. 

        Kretsarna bjöd på grillad korv och fika. En härlig dag med bra väder. 

 

 
 

 
                                     

Dags för hungriga magar att 
få lite grillad korv och fika.



29 januari var det 
Ungdomsjakt på 
småvilt på Fjället som 
Ungdomsgruppen hade 
planerat. 

Ljungskile Kretsjaktlag ställde upp och hjälpte till med jägare som 
hjälpte till med ungdomarna, tände brasa för att grilla korv och 
hundförare som släppte sina hundar. Ungdomarna gick med 
hundförarna. Inget blev skjutet fast ändå spännande. 

           SKJUTBANAN   

           Under senhösten fick styrelsen besked om att Åke Andersson hastigt hade avlidit. 
Vilket vi djupt beklagade till Åkes två barn och anhöriga. 

Erik Johansson deltog på Åkes begravning och kretsen skänkte ett bidrag till Hjärt-
Lungfonden.  

            
          Åke ägde marken som kretsen arrenderade mark av. Innan Åke var det Åkes pappa som     

arrenderade marken till kretsen för vår skjutbana. Kretsen har således ett långt arrende för 
skjutbanan, från 1963. 

           Kretsens senaste avtal gäller till 2025 så fram till dess har vi skjutbanan, men hur det blir 
sedan är det i dagsläget ingen som vet. 
Fastigheten kommer att läggas ut till försäljning i mars. Vi hoppas givetvis på att den nya 
fastighetsägaren är vänlig och tillmötesgående. 

26 mars genomfördes arbetsdagen på skjutbanan i bra väder med ca 8 medlemmar som 
medverkade. Det röjdes och städades upp inför skjutbanans öppnande för säsongen. Kretsen 
bjöd på korv och fika. 

Onsdagskvällarna på duvbanan var väldigt välbesökta. Det sköts, fikades och pratades. 
Tyvärr visade sig inte vädret från sin bästa sida med sol och värme utan bjöd på regn och 
regntunga moln så några onsdagar fick ställas in. 

Under 2022 genomfördes tre besiktningar av skjutbanan. 
• En av Uddevalla kommun vad gällde duvor och egenkontroll. 
• En besiktning av polismyndighet som godkände banan för fortsatt verksamhet. 
• En tredje och sista var besiktning av Jägareförbundet gällande tillstånd för banans 

jägarexamina. Tre synpunkter: Flytt av en fågel i avståndsbedömningen, diket djupare 
och en fast punkt att stå på vid markmålet. 

Härligt att det inte var några större förändringar som bör göras.  

2 oktober var det dags att göra iordning skjutbanan inför vintern och gå igenom vad som 
behövdes göras till säsongen 2023. 

          ARRANGEMANG 
            
          KRETSMÄSTERSKAP (KM) 

6 augusti genomfördes Kretsmästerskapet i fint väder. 
Ca 10 medlemmar kom och deltog. 
Kretsen bjöd alla medverkande på korv, bröd och fika. Det blev  
en härlig och rolig dag. 
Ingen Jägarskola var på skjutbanan under 2022. 
Våra provledare hade däremot en hel del uppskjutningar för blivande jägare. 

           BREDFJÄLLSDAGEN 
24 september deltog kretsen med Friluftsfrämjandet Ljungskile, Ljungskile   
Hembygdsförening och Ljungskile Friluftsklubb på Bredfjällsdagen.  

Vi hade arrangemang som information om Eftersök, Vilda lådan och svamputställning med 
svampskola.  
I år var vädret inte med oss under dagen utan regn, blåst infann sig under dagen, men trots 
det var tillströmningen från allmänheten stor, ca ett par hundra besökare deltog. 

Janne Karlsson, Ungdomsansvarig från vår Länsförening deltog och med hjälp av Håkan 
Bäckman från kretsen pratade och visade dom jakt, vilt och jaktvård, skallar, horn och 
uppstoppade djur vilket var uppskattad av både barn och vuxna. 
Håkan Ekström deltog med sina två fyrbenta vänner och informerade om Eftersök.  

Håkan Ekström med sina populära 
hundar och Jakob Lundberg med en 
del av medverkande ungdomarna.

Janne Ungdomarna får 
hjälp vid 
jägarduvan för 
duvskytte.



Ordförande har ordet 

Allting har sin tid och även min som Ordförande i Ljungskile Jaktvårdskrets. 
Jag har suttit i många år och känner att det är dags att kliva åt sidan. 
Mitt hjärta säger ”fortsätt” och hjärnan säger ”tacka nej till att fortsätta”.  
Det har varit helt fantastiska år och jag känner mig hedrad över att ha fått vara med under 
så många år och arbetat för att föra kretsen framåt. Jag har också haft förmånen att få 
träffa och lära känna så många härliga och duktiga människor.  
Med så många duktiga medarbetare i både styrelsen, arbetsgrupperna, bemanningen så 
har arbetet som Ordförande flutit på smidigt. 
Allt har inte alltid varit en dans på rosor, men med gemensamma krafter har även 
stormarna ridits ut. 

Jag hoppas att medlemmar och styrelse fortsätter att utveckla kretsens arbete i framtiden. 
Kretsen har fått ett flertal nya medlemmar som är yngre och som visar en ambition att 
vara med och föra kretsen framåt.  

Till sist vill jag som avgående ordförande I Ljungskile Jaktvårdskrets rikta ett så stort TACK 
att det inte finns ord för det från hela mitt hjärta till medlemmar och till ledamöter i 
styrelsen för allt arbete som ni har varit med och genomfört.  
Utan er hade det inte blivit mycket av det goda gjort och ingen skjutbana som har varit 
öppen. 
Det har varit lätt att vara ordförande i en jaktvårdskrets med medlemmar som välvilligt 
ställer upp och hjälper till och en styrelse med härliga och arbetsvilliga ledamöter. 

Jag vill också rikta ett stort tack till Svenska Jägareförbundet Västra Götaland Väst och 
Svenska Jägareförbundet som stöttar oss i vårt arbete i form av verksamhetsbidrag, 
utbildningar, ekonomiskt stöd och kretsbidrag. 

Jag säger inte Hej då utan på Återseende😊 . 

De bevingade orden som Gunde Svahn alltid säger: 

”Allt är möjligt” 

Det är tillsammans vi kan bli starka och bli bättre. 

Uddevalla 31 januari 2023 

Maria Bäckman, Ordförande Ljungskile Jaktvårdskrets


