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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, 2019. 

Årgång 28 

www.jagareforbundet.se/vast/sotenas/ 

 

 



2 

 

Ordförandesidan 

 

Hoppas ni har haft det lugnt och sköt under er semester 

så att ni nu är laddade inför hösten jakter. För nu 

närmar vi oss säsongen med stormsteg. Om ni inte redan 

har börjat att övningsskjuta så är det dags att fram 

gevären och börja er träning med både hagel och kula på 

vara banor på Kärrshålan. Det känns ju alltid lite 

tryggare att gå ut i skogen när både gevär och skytt är 

väl inskjutna. 

 

Vi i styrelsen tar gärna emot förslag från er medlemmar 

som ni tycker vi ska ta upp så som kurser eller något 

annat som kan passa i vår verksamhet, hör av er till oss 

så vi kan se över om det är genomförbart. 

 

När jag ringde runt till er medlemmar för att få 

statistiken så var den allmänna uppfattningen att 

viltsvinstammen minskat, detta kan ni även se på 

avskjutningen att t.ex. galten har minska med 50% sedan 

förgående år samma gäller även för kiden där även 

observationerna av kid har varit betydligt färre det 

gångna året. 

 

Med Jägarehälsning 
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Tidningen  
 

Till er som har er mail adress 

registrerad hos Jägareförbundet 

kommer vi att distribuera nästa 

nummer 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  
 
 
tjabba !! Hej på er där ude i sodenäs ... I 

oktober drar jä igäng jägarskolan 

igen ..Har de nön söm de ved har lust sö 

ä dä bare tä o anmäle se tä 

studiefrämjandet i uddevalla..Hat pent 

åå ve ses på bano ..Mvh Inge Andersson  
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Viltrapportering 
 

 

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 2018-19 i Sotenäs Jaktvårdskrets 

 

Total jaktmarksareal = 13176 Ha. 

 

Rapporterad jaktmarksareal = 11360 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. 
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Vildsvinsgalt 35        Sugga 52            Kulting 47 

 

Råbock 115                Råget 49           Rådjurkid 31 

 

Dovhjort 9                 Dovhind 10       Dovkalv 1 

 

Räv 31                       Grävling 40        Mink 9 

 

Fälthare 21                Mufflon 21         Fasan 17 

 

Kanadagås 7             Gräsand 67        Knipa 20 

 

Ejder 110                  Sjöorre 20           Storskarv 77 

 

Säl 6                          Gråtrut 18           Rapphöna 

23 

 

Ringduva 2               Kråka 5                Bäver 3 
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Sotenäs ungdomssektion 

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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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 
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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. 

 

http://www.rovobs.se
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     SKYTTEINFO KÄRRSHÅLAN 
 

.Lerduveskyttet är igång på tisdag o 

torsdag kvällar 18-21 ..Älgbana drar 

igång 27 juli kl 9-12 om tider inte passar 

så kan vi komma överens om andra 

tider ..Jaktlag kan även boka banan för 

lite träning ..Bara att ringa till Inge eller 

Svenne o Anders så löser vi det ...För att 

skjuta Björnpasset så hör ni av er till Inge 

för bokning .. 0706243916.. Välkomna .  

Fins 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  


