Avskjutningsrapport 1 juli 2020 – 30 juni 2021
Kontaktperson

Telefon

Adress

Postnr.

Ort

E-post
Uppgifter om jaktenheten (älgskötselområde, viltvårdsområde, jaktklubb, jaktlag mm.) (1)
Jaktlagets/jaktenhetens namn
Län
Jaktmarksareal i ha
Jaktvårdskrets

Älgskötselområde/licensområde

Följande markägare ingår i jaktenheten (2)
Privat markägare

Allmänning

Statens mark

Kyrkan

Sveaskog

Holmen

SCA

Bergvik (inkl Stora Enso & Korsnäs)

Annan markägare

Antal fällda djur under perioden 1 juli 2020 - 30 juni 2021 (3)
Antal
Antal
fällda
fällda
Art
Art
djur
djur

Antal
fällda
djur

Art

Dovhjort

Mink

Morkulla

Dovhind/smaldjur

Mård

Nötskrika

Dovkalv han

Mårdhund

Orre

Dovkalv hon

Rödräv

Rapphöna

Kronhjort

Skogshare

Ringduva

Kronhind/smaldjur

Vildkanin

Skata

Kronkalv han

Alfågel

Storskrake

Kronkalv hon

Dalripa

Sädgås

Mufflon

Ejder

Tjäder

Råbock

Fasan

Vigg

Råget/smaldjur

Fiskmås

Rådjur hankid

Fjällripa

Rådjur honkid

Grågås

Vildsvin vuxen galt

Gråtrut

Ingen

Vildsvin vuxet hondjur

Gräsand

Sporadisk

Vildsvin årsunge han (6)

Havstrut

Etablerad

Vildsvin årsunge hon (6)

Järpe

Bisam

Kaja

Bäver

Kanadagås

Fälthare

Knipa

Fasaner

Grävling

Kricka

Rapphöns

Iller

Kråka

Gräsand

Förekomst på denna enhet (4)
Vildsvin

Kron

Dov

Utplanterat vilt under året (J/N) (5)

Ja

Blanketten skickas till viltdatasyd@jagareforbundet.se eller skriv ut och skickas portofritt till:
Svenska Jägareförbundet. Du kan även registrera din avskjutning på www.viltdata.se
senast 31 augusti.

Nej

Frankeras ej
Mottagaren
betalar portot

Svenska
Jägareförbundet
Svarspost
Kundnummer 20476642
575 20 EKSJÖ

Vik här

Anvisningar för ifyllandet av blanketten
Avskjutningsrapporten omfattar tiden 1 juli 2020–30 juni 2021.
Uppgifterna du
lämnar utgör endast
underlag för beräkning
av a vskjutningen
och bedömning
av v
 iltstammarnas
utveckling på krets- och
länsnivå. Uppgifter om
enskilda jaktenheter
särredovisas inte.

1 Med jaktenhet menas ett område

där ett jaktlag, ett viltvårdsområde, en
jaktvårdsförening, jaktklubb, markägare
eller 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 älgskötselområde/licensområde som huvuddelen av jaktmarken
är belägen.

2 Följande markägare ingår i jaktenheten.

 arkera den/de markägare som ingår i
M
ovanstående jaktenhet. Flera alternativ
kan markeras

3 Antal fällda djur = allt vilt som skjutits

under jakt eller som fällfångats inom
jaktområdet under perioden. Observera
att även vilt som fällts under skyddsjakt
på eget initiativ ska redovisas. Detta kan
gälla, till exempel, vildsvin eller gäss.

4 För att komplettera avskjutnings

statistiken är vi intresserade av att få
reda på eventuella observationer av dovoch 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.

5 Utplanterade vilt av fasan,

rapphöna och gräsand på jaktenheten.
Anges med Ja eller Nej.

6 Vildsvin: Årsunge = upp till 12 månaders

ålder. Vuxna = äldre än 12 månader.

Alla viltarter som är tillåtna för jakt i någon
form finns inte med på framsidans artlista.
Fällda djur av andra jaktbara arter antecknas
med artnamn och antal i ledigt fält.

Skicka in blanketten eller rapportera din avskjutning direkt på www.viltdata.se senast 31 augusti.

