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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 Jesper  Johansson  
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Ordförandesidan 
Hej jägarkollegor. 
 
Nu går vi mot slutet av jaktåret, hoppas ni alla 
har haft ett bra jaktår trots corona! Vi har fått 
en del nya jakttider från och med årsskiftet.  
Tjädertupp och orrtuppjakten är förlängd till 
15/2.  
Dovhjortsjakten efter hind och kalv som smyg 
och vakjakt är förlängd till 31/3. 
Vårbocksjakt infördes förra året men min 
personliga åsikt är att man inte skall skjuta 
några vårbockar, för att dom skall ha en chans 
att avla av sig en säsong till.  
 

Anders Henriksson 

0733-303380 

Anders@carlssonel.se 
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Sotenäs ungdomssektion 

 

Vi har nya ledare för ungdomssektion 

Dom är 

 

Albin 0706733043 

Jesper 0701901482 
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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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Ett riligt skämt 

 
Doktor Andreas var ute på sin första harjakt. 
Han sköt åtta gånger mot en stackars harpalt 
och missade alla gångerna. Då hördes en röst 
ur jaktlaget: 
– Sluta skjuta doktorn. Skriv ut nåt dödligt 
istället! 
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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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Vildsvins nytt 

Hej igen alla jägarkollegor. 
 
Denna säsong pekar det åt att vi gör en lägre 
avskjutning av vildsvin jämfört med förra året. 
Detta beror nog på att vi hade en väldigt stor 
avskjutning i fjol. 
 
Frågan är då vilken nivå vi vill ligga på? 
 
Hör gärna av dig med dina synpunkter! 
 
Tänk på att inte lägga er åtel för nära hårt 
trafikerade vägar och den bör inte heller ligga 
närmare grannmarker än 200m. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jägarhälsningar // Anders Henriksson 073-3303380 
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Jägarskolan 
 

Hej på er !! Nu har vi en ny 
jägarskola med 17 deltagare . Vi 
räknar med att vara klara i april . 

Till när vi ska köra skytte så 
behöver jag lite hjälp på banan med 
skyttet om de finns någon som har 

lust att hjälpa till så vore jag 
tacksam hör bara av er till meg så 
får ni reda på när var och hur . Ha 
de sö pent mvh Inge Andersson 

(0706243916)  
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SKYTTEINFO 
Hej ! Vi är kvar på kärrshålan tills vi får nya 
direktiv från kommunen. Så vi kör på . Nu till våren 
vill vi ha lite hjälp med arbete på banorna . Vi har 
haft besök av vildsvin som har varit duktiga på att 
vända på de mesta. Som ni säkert har hört så har vi 
haft besök av några med långa fingrar . De fick med 
sig 2 av våra gräsklippare . Så hör ni något om detta 
så hör gärna av er. Vi drar igång skyttet som vanligt 
med lerduvor 1 maj . Älgbana kör vi igång igen 
30/7 kl 09-12 . Allt går att öppna upp vid andra 
tider med det är bara till att ni hör av er till Inge 
(0706243916) eller Anders (0733303380) 
Välkomna ( kolla på vår hemsida o vi finns på fb 
med )  
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MEDLEMSINFO JAKTVÅRDSKRETSEN  

 

Alla kretsens medlemmar har tillgång till 
skjutbanan i 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 
gentemot de djur som vi jagar. Att tips är att 
skjuta in ett par centimeter högt på 100 
meterför att ha lite marginal om avståndet 
skulle bli längre vilket kan vara svårt att 
bedöma ibland. 


