
Malmö Viltvårdsförening

Malmö Viltvårdsförening 
Malmö Viltvårdsförening är en helt ideell orga-
nisation och har idag ungefär 700 medlemmar, 
varav cirka hälften tar del av våra jaktmöjligheter.
Föreningen bedriver verksamheten genom ett
stort antal funktionärer som ser till att allt fungerar.  

När Malmö Viltvårdsförening bildades 1902 var
tanken och uppdraget att slå vakt om viltstammarna
och att motverka tjuvjakten i stadens närhet. 

Malmömodellen
Efterhand har den så kallade Malmömodellen 
vuxit fram, vilken syftar till att erbjuda boende i 
Malmöområdet möjlighet att på olika sätt ta del 
av den fantastiska natur som omger oss. 

Genom information, utbildning och praktiskt 
arbete med jakt och viltvård på markområden 
upplåtna av Malmö stad är det Malmö Vilt-
vårdsförenings uppgift att skapa intresse och
respekt för naturen och det vilda, samt förmedla
kunskap om de ekologiska sammanhangen.

Vilka är vi och vad är Malmömodellen?

Samarbete 
Malmö stads idé är att kunna erbjuda med-
borgarna i Malmöområdet allt detta för en rimlig 
summa pengar, på ett sätt som förr i tiden endast 
var förbehållet ett fåtal.  

Samarbetet med Malmö stad innebär att för-
eningen idag förfogar över tre jaktområden. 
Malmöområdet som finns i de östra delarna av
Malmös ytterområden, Sturupområdet som ligger
strax väster om flygplatsen, samt Vombområdet
som är den största arealen.  

Sammanlagt förfogar vi över cirka 2 600 hektar 
mark av blandad karaktär.

Här finns kronhjort, dovhjort, rådjur och vildsvin 
samt småvilt i form av änder, fasaner, gäss, harar,
rävar och kaniner.

Sydvatten, som idag äger stora markområden i 
Vomb, har välvilligt anslutit sig till samarbetsformen
vi har med Malmö stad, så att vi kan disponera 
även dessa marker enligt samma riktlinjer.



Kurser 
I föreningens regi genomförs studiecirklar, 
temakvällar och olika fördjupande kurser 
inom jakt och viltvård. Mycket av denna 
kunskap kan dessutom omsättas i praktiken 
tack vare de möjligheter som Malmö stad ställt 
till vårt förfogande.

Jägarexamen
Jägarskolan är föreningens flaggskepp. 
Utbildningen sträcker sig över fem månader 
och är mycket omfattande. Den ger en gedigen
kunskap om viltvård och god jaktkultur med 
respekt för naturen och de djur som lever där.

Våra teori- och skyttelektioner hålls av erfarna 
och kunniga handledare.  

Vi gör besök i Pildammsparken och Skånes 
Djurpark för att studera fåglar och högvilt och 
erbjuder utbildningsjakt på våra jaktområden.

Gå gärna in på vår hemsida  
www.mvf.nu

Kontakt: 040-49 49 30 samt kansli@mvf.nu

Studiecirklar & temakvällar!

Övrigt kursutbud
Hundförarutbildning i viltspår, eftersök av        
skadat vilt och apportering.

Skott till gryta, där vi lär oss ta hand om viltet 
efter skottet fram tills att det ska tillagas.

Viltundersökningskurs, där vi lär oss att 
upptäcka sjukdomar som kan finnas hos viltet.

Skyttekurser med hagelvapen och kulvapen.

I all vår utbildning erinras vi 
fortlöpande om respekten för 
naturen och viltet med hög
moral och etik i ständig fokus.

Jaktupptakt
När du blivit medlem hos oss och uppfyller alla 
de obligatoriska kraven för att få jaga enligt 
lagen, måste du även delta på någon av våra 
jaktupptakter.

På jaktupptakten får du kunskap om vilka andra 
villkor som gäller på föreningens jaktmarker, 
information om de olika jaktområdena och 
om hur våra jakter fungerar.

Framförallt får du träffa många av dina framtida 
jaktkamrater.


