Avskjutningsrapport
1 april 2014 – 31 mars 2015
Kontaktperson

Telefonnr.

Adress

Postnr.

Ort

E-post

Uppgifter om jaktenheten (älgskötselområde, viltvårdsområde, jaktklubb, jaktlag mm). 1
Jaktlagets/jaktenhetens namn

Län

Jaktvårdskrets

Jaktmarksareal i hektar

Antal jägare 2

Församling

Antal jaktmandagar 3

Följande markägare ingår i jaktenheten 4
Privat markägare

Allmänning

Statens mark

Kyrkan

Annan markägare

Sveaskog

Holmen

SCA

Bergvik (inkl. Stora Enso & Korsnäs)

Antal fällda djur under perioden 1 april 2014 - 31 mars 2015 5
Art

Antal fällda djur

Art

Antal fällda djur

Art

Antal fällda djur

Råbock

Kanadagås

Rapphöna

Råget/smaldjur

Sädgås

Kråka

Rådjurskid

Grågås

Skata

Kronhjort

Gräsand

Kaja

Kronhind/smaldjur

Kricka

Nötskrika

Kronkalv

Vigg

Övriga jaktbara arter:

Dovhjort

Ejder

Dovhind/smaldjur

Alfågel

Dovkalv

Storskrake

Vildsvin vuxen galt

Knipa

Vildsvin vuxet hondjur

Fiskmås

Vildsvin årsunge 6

Gråtrut

Skogshare

Havstrut

Fälthare

Ringduva

Vildsvin

Vildkanin

Morkulla

Kronvilt

Bäver

Tjäder

Räv

Orre

Grävling

Järpe

Mink

Dalripa

Fasaner

Mård

Fjällripa

Rapphöns

Iller

Fasan

Änder

Förekomst på denna enhet 7
Ingen

Sporadisk Etablerad

Dovvilt
Utplanterat vilt under året (antal) 8

Blanketten registreras på www.viltdata.se eller lämnas till din lokala
jaktvårdskrets eller skickas till Viltövervakning, Öster Malma, 611 91 Nyköping.

Anvisningar för ifyllandet av blanketten
Avskjutningsrapporten omfattar tiden 1 april 2014 – 31 mars 2015.
Det traditionella jaktåret (1 juli –30 juni) används inte.

Uppgifterna du lämnar utgör endast u
 nderlag för beräkning av
avskjutningen och bedömning av viltstammarnas u
 tveckling på kretsoch länsnivå. Uppgifter om e nskilda jaktenheter särredovisas inte.

1 Med jaktenhet menas ett område där ett jaktlag,

ett viltvårdsområde, en jaktvårdsförening,
jaktklubb, markägare e ller jakträttshavare
ansvarar för jakten. Jaktmarksarealen omfattar
all mark av jaktlig betydelse (skogs-, betes-,
åker-, övrig mark och vattenområden) inom
jaktområdet. Ange inom vilken jaktvårdskrets
och församling som huvuddelen av marken är
belägen. Jakttrycket mäts genom antalet aktiva
jägare och jaktmandagar. Kunskap om jakt
trycket ökar möjligheterna att tolka förändringar
i avskjutningsstatistiken.

2 Antal jägare: Här anges hur många aktiva jägare

som stadigvarande jagar inom jaktenheten,
t.ex. medlemmar i jaktlaget eller de som löst
jakträttsbevis för hela säsongen inom ett vilt
vårdsområde. Tillfälligt inbjudna jägare som
gästjagat en eller några dagar räknas inte.

3 En jaktmandag (frivillig uppgift) innebär att en

jägare besökt jaktområdet minst en gång under
ett och samma dygn i syfte att nedlägga vilt. Det
är mycket viktigt att varje jaktmandag antecknas
bara en gång.

4 Följande markägare ingår i jaktenheten: Markera

den/de markägare som ingår i ovanstående jakt
enhet. Flera alternativ kan markeras.

5 Antal fällda djur = allt vilt som skjutits under

jakt eller som fällfångats inom jaktområdet.
För älg, kronhjort, dovhjort, vildsvin och rådjur
bör antalet fällda djur uppdelas på kön och
ålder. Om uppgifterna saknas anger man det
totala antalet djur, men markerar med t.ex.
en klammer (xx) att kön och ålder inte har
separerats.

6

Vildsvin årsunge upp till 12 månaders ålder.
Vuxna = äldre än 12 månader.

7 För att komplettera avskjutningsstatistiken är vi

intresserade av att få reda på eventuella observationer av dov- och kronvilt samt vildsvin på den
aktuella jaktmarken. Om man inte har observerat någon av dessa arter på jaktmarken som
blanketten avser, markeras Ingen förekomst.
Om det vid något eller några tillfällen under
året gjorts observationer markeras Sporadisk
förekomst. Finns arten/arterna regelbundet på
jaktmarken, markeras Etablerad förekomst.

8 Antalet utplantera vilt av fasan, rapphöna och

gräsand på jaktenheten.

Har du fällt någon viltart som inte finns med på
framsidans artlista, fyll i den under Övriga jaktbara
arter.

»
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