
 

  

 

 

Statuter för Jägareförbundet VäStatuter för Jägareförbundet VäStatuter för Jägareförbundet VäStatuter för Jägareförbundet Västerbottens hedersmärken och predatorsterbottens hedersmärken och predatorsterbottens hedersmärken och predatorsterbottens hedersmärken och predatorjägarmärket ”Guldräven”.jägarmärket ”Guldräven”.jägarmärket ”Guldräven”.jägarmärket ”Guldräven”.    

Fastställda av styrelsen den 22 maj 1967 §21 med kompletteringar 19 mars 2014. 

 

Hedersmärket omfattar valörerna guld, silver och brons och utdelas till medlemmar. 

Med hänsyn till märkenas valör och övriga omständigheter bör följande principiella 

kvalifikationskrav uppställas. 

 

A Hedersmärket Guld 

 

Ledamot av länsföreningens styrelse under minst tio år 

Tjänsteman i Svenska Jägareförbundet med placering inom länet och tjänsteman i länsföreningen 

under minst tio år 

Tjänsteman i ledande ställning inom skogsbruket som gjort föreningen stora tjänster under längre 

tid 

Föreningens revisorer 

Ordförande i jaktvårdskrets eller annan större lokalorganisation 

Annan person som verkat särskilt förtjänstfullt för länets jakt och viltvård, i regel under minst 

femton år 

 

B Hedersmärket Silver 

 

Samma som under A men under minst fem respektive tio år. 

Ordförande i VVO eller annan lokalförening under minst tio år  

Annan person som under minst tio år särskilt förtjänstfullt verkat för föreningens ändamål och 

lokalföreningens/jaktvårdskretsens bästa 

 

C Hedersmärket Brons 

 

Samma som under A och B men med kortare kvalifikationstid  

Andra lokalföreningsfunktionärer 

Enskilda medlemmar i länsföreningen 

Tjänstemän inom skogsbruk, polis- och tullväsende som gjort särskilt framstående insatser för jakt 

och viltvård eller inom förenings- och/eller jaktskytteverksamhet 

 

Predatorjägarmärket ”Guldräven” 

 

A) Person som visat särskilt intresse för predatorjakt och dokumenterat sig som skicklig och 

framgångsrik predatorjägare under minst tio år och årligen uppnått goda jaktresultat 

B) Annan person som särskilt främjat efterhållandet av predatorer 

 

 



 

 

För att undvika inflation bör hedersmärken och predatorjägarmärken utdelas restriktivt och 

ordningsföljden bör i princip vara brons, silver, guld. 

 

Utan särskilda skäl bör antalet årligen utdelade märken icke överstiga följande antal: 

 

Guld tre stycken 

Silver fem stycken 

Brons 42 stycken (två per jaktvårdskrets) 

Guldräven 21 stycken (en per jaktvårdskrets) 

 

Ledamot (suppleant) i länsföreningens styrelse, föreningens personal och övriga förtroendemän 

även som lokalorganisationer/jaktvårdskretsarnas styrelser får ge förslag till utmärkelser. 

 

Förslagen ska skriftligen vara länsföreningen tillhanda senast den 31 december och innefatta en 

skriftlig motivering i vilken särskilt skall anges under vilka år vederbörande verkat eller på annat 

sätt kvalificerat sig. 

 

Styrelsen för länsföreningen handlägger dessa ärenden vid årets första sammanträde. 

 

Hedersmärken i valörerna Silver och Guld utdelas vid länsföreningens ordinarie årsstämma. 

Hedersmärken i valören Brons samt Guldräven utdelas vid jaktvårdskretsens ordinarie årsmöte. 

Meddelande om utmärkelsen ska därför i god tid innan årsmötet tillställas vederbörande. 

 

Förslag till Svenska Jägareförbundets hedersmärken i silver och guld inges till förbundet genom 

länsföreningen efter beslut av styrelsen. För dessa märken gäller vad därom särskilt är stadgat. 

 

 


