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FÖRENINGS- 
BREV 

 

VI FINNS PÅ NÄTET! 
  

Sotenäs Jaktvårdskrets har en egen hemsida. 
 Där kan du alltid läsa den senaste tidningen, äldre nummer samt de senaste 

nyheterna från kretsen. 
  

www.jagareforbundet.se/vast/sotenas 
Ansvarig för hemsidan är Tommy Borg 

 

 

  

 

 

Medlemsblad för Sotenäs jaktvårdskrets. Nr.2, 2018. 

Årgång 26 

www.jagareforbundet.se/vast/sotenas/ 

 

Skjutdagen på Kärrshålan  
 

söndag 12 aug kl 09:00  
 

 Stefan Lindell kommer att vara där tillsammans med 

våra egna instruktörer för att hjälpa till praktiska råd. 

Vi kommer att bjuda på mat troligtvis grillat  om vädret 

tillåter. 

 

 

 

 

Anmälan sker  genom att ni ring till 

Ingemar 070-6373313 eller Björn 079-

3491552 och detta får ske före 9 aug, det 

enda ni behöver ha med er är egen 

ammunition, vapen och gott humör. 
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Ordförandesidan 
Hej på er nu står inför ännu ett nytt jaktår, 

avskjutningstatestiken som ni finner lite längre in i 

tidningen visar att avskjutningen är ganska likt 

föregående år med endast en liten ökning av råbocken. 

Skjutdagen på Kärrshålan blir i år söndag 12 aug kl 

09:00 som vanligt kommer Stefan Lindell och våra lokala 

förmågor att hjälpa till med god råd. I år har vi tänkt att 

ha med både hagel och kulvapen där ni får instruktioner 

på tu man hand med någon instruktörerna, vi kommer 

även att bjuda på något från grillen. Anmälan sker  

genom att ni ring till Ingemar 070-6373313 eller Björn 

079-3491552 och detta får ske före 9 aug, det enda ni 

behöver ha med er är egen ammunition, vapen och gott 

humör. 

Skyddsjakt på dovkalv innebär inte att jakten är fri utan 

gäller endast vid dom tillfällen då det sker stor skada på 

gröda, men med den stammen som finns på Sotenäs bör 

det inte vara några problem alls och om man skjuter 

utanför jakttid kan man få problem med myndigheten. 

 

Med Jägarehälsning  

Ingemar Patriksson 

Ordförande 
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Tidningen  
 

Till er som har er mail adress 

registrerad hos Jägareförbundet 

kommer vi att fortsättningen 

distribuera tidningen till er mail istället 

för att sända tidningen i pappersformat 

om ni inte vill ha det till er mail så får ni 

meddela oss detta. 

Kontakta då Björn Ralbring på mail 

b.ralbring@hotmail.com  eller på mobil 

079-3491552 

 

mailto:b.ralbring@hotmail.com
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Jägarskolan  
 
 
Hej på er alla !! Nu i oktober drar vi igång 
en ny jägarskola känner ni någon som vill 
hänga på så finns det platser 
kvar ...Anmälan är till studiefrämjandet i 
Uddevalla ( Maria Bäckman ) eller så kan 
man göra det på nätet.. Och er andra så 
ses vi på banan o vi på skytteklubben 
hoppas att många kommer o skjuter på 
älgbana ..Det går fint att hyra älgbana 
med jaktlaget ... Mvh Inge Andersson 
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Viltrapportering 
För att jakten och jägarna ska behålla samhällets för troende är  det 

viktigt att vi följer viltstammens utveckling.  

Avskjutningsstatistiken är en viktig del av det arbetet och ger oss det 

underlag som behövs. 

Viltrapporteringen behövs för att: 

 i god tid upptäcka förändringar i viltstammen. 

 kunna diskutera jakten på sakliga grunder. 

 lägga avskjutningen på rätt nivå. 

Viltrapporteringen är viktig för viltet och jakten 

idag och i framtiden! 

 

Viltövervakning år 2017-18 i Sotenäs Jaktvårdskrets 

Total jaktmarksareal = 13176 Ha. 

Rapporterad jaktmarksareal = 11200 Ha. ( 85 % ) 

Det går lika bra att ringa in din avskjutningsrapport till Ingemar, 070-

6373313. 

Om ni vill ha sammanställningen för hela  Västra Götaland, ring 

Ingemar.   
 

Vildsvinsgalt 56       Sugga         46          Kulting            46   

  

Råbock   110       Råget       53                 Rådjurkid        54  

 

Dovhjort          6          Dovhind       8                 Dovkalv             4 

  

Räv               71         Grävling      13       Mink            23  

                      

Fälthare     14       Mufflon        24               Fasan            12 

  

Kanadagås     10       Gräsand       78       Knipa            29  

  

Ejder             143       Småskrak     25       Storskarv       113  

 

Fiskmås     40         Gråtrut         12               Rapphöna       15  

 

Ringduva        23         Kråka         35        Skata           23   
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SKYTTEINFO 
 

 
 

Nu stundar en ny jaktsäsong, härligt!! 
 
Alla kretsens medlemmar har tillgång till 
skjutbanan på Kärrshålan. Ta tillfället i akt och 
passa på att skjuta in dina gevär. 
Det ger en trygghet i skogen att veta att kulan 
tar där du siktar, detta är en skyldighet vi 
jägare har mot dom djur vi jagar. 
Ett tips är att skjuta in ett par cm högt på 100m 
för att ha lite marginal om avståndet skulle bli 
längre, vilket kan vara svårt att bedöma ibland. 
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Sotenäs ungdomssektion 

Under 2017 har vi haft två ungdomsjakter där vi både 

har jagat rådjur och sjöfågel. Dessa jakterna har varit 

uppskattade och vi kommer att fortsätta med dessa 

under 2018. Är det fler ungdomar som vill vara med 

är det bara att höra av sig till ungdomsansvariga i 

Sotenäs jaktvårdskrets. Snart nalkas det en ny vår 

och då öppnar banorna på kärrshålan igen. Finns det 

intresse att skjuta på våra banor, ring oss. Vi har 

startat en Facebook sida som heter Sotenäs 

ungdomsjägare där vi lägger ut information om 

jakterna samt mycket annat. 

  
 

 
Bengt Wallström på 0706-409874 
Joakim Wallström på 0735-267375 
Doris 0735021029 
Markus 0768133371 
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Eftersöksjägare  
Är det någon som kan sig att 

hjälpa till med eftersök på  
trafikskadat vilt. 

Vi  behöver ett ekipage som 
kan spåra rådjur fram för allt. 

För mera info ring 
Ingmar 076373313 

Kjell 0705100998 
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SKYTTEINFO KÄRRSHÅLAN 
 

Älgbana öppnar 28/ 7 kl 09:00-12:00 

Björnpasset  håller på mellan 2-14 augusti 

anmälan krävs till  Inge 0706243916 eller till 

Svenne. 0760197256. 

 

Finns även på nätet   
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Lär dig att tala med din hund… 
 
Genom att använda ditt kroppsspråk på rätt sätt kan 
du lättare kommunicera med din hund. 
En hund behöver en ledare som är konsekvent och 
trygg. Ett sätt att uppnå detta är att gå en kurs i 
Lydnadsdressyr för Jakthundar, även sällskapshundar 
är välkomna! 
 
Jag kommer att ha två kurser i höst (start augusti) där 

jag lär ut vardagslydnad till både hundar och ledare.  
Kurs för nybörjare/valpar, 8 ggr á 2 tim. 
Fortsättningskurs, för de som vill lära sig mer, 4 ggr á 
3 tim. 
Antalet platser är begränsat, så först till kvarn…. 
Tveka inte utan ring och anmäl dig! 

 
Ewa Rytterstig 
Instruktör i lydnad. 
Tel. 070-2453766  
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ROVDJURSOBSERVATIONER -  

www.rovobs.se 
 

Nu kan vi lägga in våra egna rovdjurs-observationer i 

databasen www.rovobs.se 
 

Här kan du rapportera dina rovdjursobservationer och se var 

rovdjuren finns i länet. Syftet med rapporteringssidan är att 

underlätta allmänhetens rapportering till Länsstyrelsen, öka 

allmänhetens kunskap om rovdjursförekomst, samt 

förebygga skador på tamdjur och hundar. 

 

Observationer av både varg och lodjur finns registrerade i 

Sotenäs och grannkommuner. 

 

För att få hjälp med att bedöma dina observationer ring 

kretsens rovdjursansvariga.  

 

Uno Magnusson  

mobil 070-3782298 

 

http://www.rovobs.se

