______________________________________________
Jaktförening/Jaktlag

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

år ___________

(statistikdel som bilaga, sida 4)
Jaktmarkerna finns I _____________________________________________________________kommun/kommuner

FÖRVALTNING OCH MEDLEMMAR
Styrelse
Ordförande:

__________________________________________________________

Viceordförande:

__________________________________________________________

Medlemmar:

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Sekreterare:

__________________________________________________________

Kassör:

__________________________________________________________

Revisorer:

_____________________________ ____________________________

(Revisors suppleanter):

_____________________________ ____________________________

Styrelsen hade _____ möten, vintermötet ägde rum _____. _____, sommarmöte _____. _____
andra extra möten:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Medlemsantal var 31.12. _______ personer
På föreningens marker bedrivs älgjakt på __________________ ha, övrig jakt på __________________ ha
Fastigheter och deras underhåll

Övrigt (sektioner, utskott osv)

VILTVÅRD
(viltvårdsplan, biotopvård och -förbättring, viltåkrar, fångst av små rovdjur, fångst av icke fridlysta djur, fågelholkar,
utfodringsplanering och genomförande, viltutsättning, talkoarbete, förebyggande av viltskador, övrigt)

VILTTAXERINGAR OCH VILTSTAMMAR
(älg- och hjortdjurstaxering, kontaktpersoner för stora rovdjur, vilttriangeltaxering, sjöfågeltaxering, övriga vilttaxeringar,
observationer av viltstammarna)

JAKT
(jaktplanering, älg-och hjortdjursjaktens arrangement, gästkort, övervakning, övrigt)

SKYTTEVERKSAMHET
(skjutbana och banans underhåll, övningar, tävlingsverksamhet, övrigt)

KENNELVERKSAMHET
(prov. utställningar, domarverksamhet, övrigt)

UTBILDNING OCH RÅDGIVNING
(utbildnings- och rådgivningstillfällen, jaktstigstävlingar, ungdomsverksamhet, övrigt)

INFORMATIONSVERKSAMHET OCH SAMARBETE
(markägarfest, älgfest, tillfällen för allmänheten, samarbete: markägare och övrigt samarbete, massmedia, övrigt)

UTMÄRKELSER
(förtjänsttecken: slag, person och datum, standard: person och datum, bemärkelsedagar, övriga utmärkelser)

TILLÄGGSUPPGIFTER

STATISTIKDEL

VILTVÅRD
Viltets utfodringsplatser
skogsfälthönsfåglar, st
hönsfåglar, st
älg,
harar,
st
st
För utfodring av vilt användes
spannmål, kg

foderkål, kg

konstfoder, kg
Biotopförbättring
sjöfåglar, ställen
Fågelholkar i terrängen

sjöfåglar,
st

små hjortdjur,
st

annan, vilken?
, st

annan, vilken?
, st

foderraps, kg

salt, kg

rotfrukter, kg

skogsvilt, ställen

fältvilt, ställen
Viltåkrar

andra, st

ställen, st

knipa, st
Vilt utsattes

hö, kg
annan, vilken?
, kg
övriga,
ställen

tot., ha
andra, vilka?

fasan, st
rapphöna, st
Fångst av smårovdjur och icke fridlysta arter
Fångstanordningar i bruk
omedelbart döfällor, st
dande saxar, st

sjöfåglar, st

, st

fotsnara, st

kråkfälla, st

ÄLG- OCH HJORTDJURSSKADOR
Skador förebyggdes på ställen, st
VILTTAXERINGAR (areal eller stycken, antalet deltagare)
mark- ha
deltagare
vilttriangel
taxering
sommar
älgtaxering ha
deltagare
vilttriangel
från luften
vinter
sjöfågel ha
deltagare
andra
punkttax.
taxer.; vilka?:

st

deltagare

st

deltagare

ha

deltagare

JAKT
Fridlysningar, begränsningar och övervakning:
Vilka begränsningar? (kryssa):
fridlysningsområde
Fridlysta arter (kryssa):
tjäder
orre
Jaktövervakare, antal personer
Licensbelagd jakt
älg vitsvanshj.
rådjur

tidsbegränsningar
arter
järpe
ripa
jaktbrott, jaktförseelser, st
annan, vilken?

annan, vilken?

älg
älg

gevär
gevär

byteskvoter
annan:

annan, vilken?

annnan, vilken?

licenser
byte

SKYTTEVERKSAMHET
Föreningen hade skjutbanor (kryssa)
Föreningen anordnade tävlingar, st

hagelgev.
hagelgev.

annan, vilken?

jaktstig

annan

SKOLNING OCH RÅDGIVNING SAMT INFOVERKSAMHET OCH SAMARBETE
För. anordnade skoln.- och rådgivn. st

ungdom, skolelever, st

fester, pr-verks, st

BYTE (art, st)
SKOGSHARE
FÄLTHARE
BISAM
RÄV
MÅRDHUND
HERMELIN
MINK
ILLER
MÅRD

GRÄVLING
VILDSVIN
SÄDGÅS
GRÅGÅS
BLÄSAND
KRICKA, ÅRTA
GRÄSAND
STJÄRTAND
SKEDAND

BRUNAND
VIGG
EJDER
ALFÅGEL
KNIPA
SKRAKAR
JÄRPE
RIPA
ORRE

TJÄDER
RAPPHÖNA
FASAN
SÖTHONA
MORKULLA
RINGDUVA
TRUTAR
KRÅKFÅGLAR

andra, st

