Pangerbjudande 2020
till länsföreningar och kretsar i Region Mitt
Vildsvinet är ett fantastiskt vilt som inte kan likställas med övrigt klövvilt när det gäller jakt och
förvaltning. De sprider sig till nya platser i vårt avlånga land i och med att de återertablerar sig. Och
det är av yttersta vikt att Jägareförbundet alltid ligger i framkant när det gäller kunskap och
information om vårt jaktbara vilt, så att vi på ett bra sätt kan svara på jägarnas, allmänhetens och
medias frågor.
I denna anda vill vi erbjuda länsföreningarna och kretsarna en subventionerad möjlighet att ordna
en vildsvinsjaktutbildning som en aktivitet för i första hand nya jägare och medlemmar som är nya
i jakten eller rutinerade jägare som vill förkovra sig i jakt- och förvaltning av vildsvin.

Vildsvinsjaktutbildning
Var:
Forsmark, 2 mil norr om Östhammar.
Längd:

Teori, övningsskytte och åteljakt under en heldag
(kl.09.00-22.00 beroende på solnedgång)
Teori 4-5 tim på f.m. Övningsskytte 2-3 tim efter lunch. Åteljakt på kvällen.

Allmänt: Vi behandlar vildsvinets biologi, historik och levnadsvanor. Stor vikt läggs också på
viltvård, jakttips och förvaltning av en vildsvinsstam. Aktuella frågor som skador på åkermark och
skadeförebyggande åtgärder ingår också i detta moment. På kvällen har vi åteljakt kopplad till
hög etik. Instruktion om urtagning ingår.
Medtag eget klass 1 vapen och övnings- och jaktammunition.
Syfte: Att sprida kunskap om vildsvinet och jakten samt att deltagaren blir en bättre jägare
Mål: Efter genomgången kurs skall deltagarna ha grundläggande kunskaper om:
• Vildsvinets biologi, historik och levnadsvanor
• Viltvård, förvaltning och effektiv jakt
• Vilka skador de kan orsaka och hur vi förebygger dessa
• Träningsskytte, åteljakt och ev tillvaratagande
• Med mera…..

Denna kurs anordnas i normala fall som allmän kurs där alla deltagare får anmäla sig individuellt. Vårt
erbjudande till er är att komma som en helt egen grupp utan andra deltagare.

Paketerbjudande:
En dag: teori, övningsskytte, åteljakt
Antal deltagare: 10 st (max 12) personer, är ni fler än 10 stycken får några sitta två och två på
åtelplatserna, eftersom vi ”bara” har 10 åtelplatser. Är ni bara t.ex. 6 deltagare får ni ändå betala
fullt gruppris. Fler deltagare än 12 (inkl ev faddrar/uppsiktsjägare) ingår inte i detta
paketerbjudande.
Lunch äter vi på värdshuset i Forsmarks bruk och den ingår inte i priset. På kvällen serveras en
enklare ”skogsmiddag” (ingår i priset). Kostnad för ammunition tillkommer för alla deltagare.

•

Pris: 17 000 kr för hela gruppen. Ordinarie pris är 1 800 kr per deltagare.
Vid bokning faktureras hela kostnaden. Beställaren kan utan kostnad avbeställa kursen intill 4
veckor före bokad tid. Därefter debiteras 25 % av det avtalade priset.
Vi har inga fäll- eller troféavgifter.
Skytten köper de vildsvin han/hon skjuter. 45 kr kilot slaktvikt

Om behov av övernattning finns så skickar vi gärna förslag på boenden.
Vår förhoppning är att ni liksom vi tycker det är av stor vikt ”att vi pratar samma språk” inom hela
Jägareförbundet vid kontakter med jägare, massmedia, politiker, markägare m.fl.
Dessutom ger det dig som enskild jägare bättre kunskaper vid framtida vildsvinsjakt och förvaltning.
Anmälan:
Till Per (se nedan) så fort som möjligt, det vill säga ”först till kvarn” kan välja datum bland alla
utbildningstillfällen.
Utbildningstillfällen 2020:
Fredag 17:e april
Onsdag 29:e april
Fredag 29:e maj
Fredag 12:e juni
Fredag 18:e september
Väl mött och hör av er med funderingar och förfrågningar
Med vänliga jägarhälsningar
Per Zakariasson
010-58 47 143
per.zakariasson@jagareforbundet.se

