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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 
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Jägarskolan 
 
Hej på er ! Nu är det dax att 

anmäla sej till jägarskolan. 

Anmälan till Studiefrämjandet, 

Maria Bäckman telefonnummer 

0703233078. 

Kursen startar 18/10 klockan 

1500. 

Kursledare Inge Andersson 
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Ordförandesidan 
-Hej på er nu är vi åter igen inne i ett nytt jaktår och i dessa 

Coronatider är det en bra syssla vad det gäller att sitta på 

grisåtel eller purscha ett rådjur men det kanske innebär det 

lite mer utmaning när vi ska jaga i större sammanslutningar. 

Det blir nog så att det medför vissa förändringar för en del 

av jakterna, så vi får hoppas att det snart återgår till det 

normala igen. 

-Som ni alla har läst förmodar jag så ska det byggas en stor 

fiskodling och denna kommer bl.a. att ta skjutbanans mark i 

anspråk, så i framtiden vet vi inte i skrivande stund om det 

finns någon allternativ placering i Sotenäs. Detta kommer att 

drabba alla i skytteklubben så väl som i kretsen vilket 

innebär att vi missar chansen både till inskjutning av vapen 

och träningen för både hagel o kula. Jag tycker det är synd 

efter allt arbete och pengar som skytteklubben har lagt ner 

för att få banan godkänd och att det nu visar sig att allt 

arbete var förgäves. 

-Vad det gäller vilttillgången i kretsen så ser den ganska god 

ut förutom älgen där tillgången är sämre. I denna tidning så 

har ni viltrapportering för det gångna året men även en 

sammanställning från 2011 och framåt där ni kan följa hur 

det har gått under åren. 

Med jägarehälsningar  

Ingemar Patriksson Ordförande 
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Sotenäs ungdomssektion 

Under 2019 startade vi även upp våra 
sociala kanaler, på Facebook hittas vi på: 
Sotenäs ungdomssektion, och på instagram: 
ungdomssektionensotenas. Där kommer ni 
framöver att hitta kommande jakter med 
mera.  

Tack för detta året!  

/ ungdomssektionen Sotenäs 

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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Viltrapportering 
För att jakten och jägarna ska behålla samhällets förtroende 

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 2019-20 i Sotenäs Jaktvårdskrets 

Total jaktmarksareal = 13176 Ha. 

Rapporterad jaktmarksareal = 11490 Ha. ( 87 % ) 
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Viltrapportering 

 

 

Vildsvinsgalt 86   Sugga 72     Kulting 94 

 

Råbock 138         Råget 56       Rådjurkid 39 

 

Dovhjort 8          Dovhind 9     Dovkalv 11 

 

Räv 38                Grävling 28    Mink 11 

 

Fälthare 13           Mufflon 23    Säl 11 

 

Kanadagås 18       Gräsand 82   Knipa 44 

 

Ejder 115           Småskrak 52    Storskarv 78 

 

Fiskmås 5          Gråtrut 32         Bäver 3 

 

Ringduva 0         Kråka 23         Skata 14 
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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! 

 
 

Är du intresserad av att gå en kurs så hör av dig till 
mig. 

 
Jag har oftast kurser både på hösten och våren, 

 
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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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. 

 

Hej på er alla . Nu är vi igång med skjutbana för fullt .. 
Vi kör lerduvor som vanligt på tis/ torsdagar .Vi har ju 
en nyhet en trevlig sportingbana som vi kör på torsdag 
kvällar . 25 juli drar vi igång älgbana kl 09-12 . Vill ni 
skjuta björnpass är det bara till att ni hör av er sö löser 
vi det .Hör bara av er till Inge Andersson så kommer vi 
överens om en tid (0706243916) . Inskjutningsbana är 
öppen som vanligt . Och vi hjälps åt att hålla ordning o 
reda på alla banor . Vill ni hyra o få lite extra hjälp med 
skytte så är det bara till att ni hör av er till någon i 
styrelsen i skytteklubben . Varmt välkomna till 
kärrshålan Mvh Sotenäs jaktskytteklubb 
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Avskjutningstatestik 2011-2020 

Viltslag 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Vildsvins galt 1 9 40 

Vildsvinssugg

a 2 16 36 

Vildsvinskulti

ng 4 42 23 

Råbock 48 79 90 

Råget 33 35 35 

Kid 28 25 30 

Dov 0 4 1 

Fälthare  4 1 14 

Grävling  13 38 38 

Räv  30 56 44 

Mink 0 2 6 

Ejder 123 193 123 

Gräsand 32 63 90 

Kandagås 3 10 10 

Knipa 24 75 30 
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Avskjutningstatestik 

2011-2020 
Viltsla
g 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

Vildsv

ins 

galt 51 45 33 

Vildsv

inssug

ga 39 42 56 

Vildsv

inskult

ing 78 56 62 

Råboc

k 66 84 104 

Råget 44 43 55 

Kid 42 44 41 

Dov 6 11 12 

Fälthar

e  9 13 20 

Grävli

ng  34 19 23 

Räv  66 50 74 

Mink 14 54 83 

Ejder 182 280 167 

Gräsan

d 82 99 216 

Kanda

gås 4 15 15 

Knipa 23 40 45 

    

Avskjutningstatestik 

2011-2020 
Viltsla
g 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Vildsvi

ns galt 56 35 86 

Vildsvi

nssugg

a 46 52 72 

Vildsvi

nskulti

ng 46 47 94 

Råboc

k 110 115 138 

Råget 53 49 56 

Kid 54 31 39 

Dov 18 20 28 

Fälthar

e  14 21 13 

Grävli

ng  13 40 28 

Räv  71 31 38 

Mink 23 9 11 

Ejder 143 110 115 

Gräsan

d 78 67 82 

Kanda

gås 10 7 18 

Knipa 29 20 44 
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VILDSVINSNYTT 
 

 

 

 

Hej igen alla jägarkollegor. 

Som jag skrev i förra vildsvinsnytt så har det skett en 

betydande ökning av avskjuning av vildsvin denna 

säsong. Vi har skjutit ca 250 st vildsvin !!! 

Jag tror att detta beror på att vi har haft en väldigt 

mild vinter.  

 

 

 

 

 

 

 

Det är farligt att vara hund !! 

Vår hund Acke klarade sig trots de här skadorna 

orsakade av ett vildsvin var ”fit for fight” i mitten av 

januari. 

 

Jägarhälsningar // Anders Henriksson 


