Rovdjurskampanjen 15-årsjubilerar
”Sveriges största viltvårdsprojekt”
Den första augusti 2017 är det åter dags för Jaktjournalens klassiker,
Rovdjurskampanjen. Då kan alla rovdjursjägare inleda årets jakt- och fångstsäsong.
För femtonde året i rad får alla jägare som skjuter eller fångar räv, grävling, mård,
mink, iller, kråka, skata, måsfågel eller nötskrika chansen att både göra en
betydelsefull viltvårdsinsats.
Flera hundra jägare runt om i landet har deltagit i Rovdjurskampanjen som är
Sveriges störta viltvårdsprojekt för att hålla predatorerna på lämplig nivå. En insats
som gör att livsbetingelserna för övrigt småvilt, både jaktbart och icke jaktbart får en
bättre situation.
Nytt för i år är att vi startar en lagklass. Vi har lyssnat på jägare ute i skogarna som
gärna vill att vi utökar kampanjen. Reglerna är enkla, jaktkompisar i ett jaktlag
anmäler sina byten i lagklassen. En person utses att sköta rapporterna. Man ska jaga
på jaktlagets marker. Antalet deltagare i jaktlaget är fritt då syftet med kampanjen
annars skulle begränsas. Du kan tävla både i lagklass och annan klass. I övrigt gäller
samma regler som för övriga deltagare.
Skicka bilder
Samtliga deltagare får som vanligt ett diplom för sin medverkan i
Rovdjurskampanjen. De jägare och fångstmän som samlar mer än 1 000 poäng får
dessutom ett exklusivt medlemskap i 1 000-klubben med diplom och tygmärke. För
att delta krävs att man skickar in en bild av det vilt man fångat eller att man låter en
jaktkamrat intyga vad man skjutit eller fångat.
Jaktjournalen förutsätter att alla deltagare gör så gott det går och själva är med på
bilden så att vi kan publicera ett urval av bilder i Jaktjournalen.
Skärpta regler
De skickligaste viltvårdarna som samlar mer än 3 000 poäng måste presentera en bild
av sig själva och viltet för att rapporten ska godkännas. Målsättningen med
Jaktjournalens rovdjurskampanj är att sprida kunskaper om viltvårdens betydelse och
vikten av att vara uthållig i viltvårdsarbetet. Du kan notera dina fångster på
Jaktjournalens hemsida, www.jaktjournalen.se och klicka på Rovdjurskampanjen. Där
kan du även ladda upp dina bilder samt läsa reglerna för Rovdjurskampanjen. Senare
under säsongen hittar du även en komplett resultatlista på hemsidan.
Fyll i talongen
Rovdjurskampanjen startar den 1 augusti 2017 och pågår fram till den 15 april 2018.
Observera att all jakt sker enligt jakttabell. Du kan även välja att fylla i talongen här
intill och skicka tillsammans med bild via vanlig post. Om du inte har någon bild av
din fångst kan du låta en kamrat intyga fångsten med namn och telefonnummer.
Rapporter utan intyg eller bild accepteras inte.
Viktigt om bilder
Anmälan ska åtföljas av en tryckbar bild av dig och ditt byte. En digital bild måste
vara av god kvalitet, cirka 2 MB eller större. Se till att din digitalkamera är inställd på

högsta kvalitet. Bilden skickar du via vanlig post, e-post via Jaktjournalens hemsida
eller på cd-skiva. Utskrifter på vanligt papper accepteras inte.
Årets viltvårdare
För varje vilt du rapporterar får du ett antal poäng. Du får senare lika många lotter
som du har poäng.
Den jägare som har flest poäng utses till Årets Viltvårdare och får som bevis på sina
viltvårdsinsatser en 155 MHz komradio från Hylte lantmän, samt ett konstverk av
djur- och naturkonstnären Hag-Hans Engstedt och ett paket med tre jaktfilmer från
Swedish Chasseur. Tvåan och trean i öppna klassen får var sin Worksharp knivslip
från Hylte Jakt & Lantman.
Ungdomsklassen
Jaktjournalen har under alla år uppmuntrat unga jägare. Den jägare i ungdomsklassen
som samlar flest poäng får en ryggsäck modell Backbone från Swedteam, ett åtellarm
från Normarks och tre jaktfilmer från Swedish Chasseur. Tvåan och trean får var sin
komplett Worksharp knivslip från Hylte Jakt & Lantman och tre jaktfilmer från
Swedish Chasseur. De tio första i ungdomsklassen får dessutom var sin
kamouflagekeps från Jaktjournalen.
Damklassen
Den som samlar flest poäng i damklassen får en Wildgame Black Moose
Stolryggsäck från Normark och ett åtellarm från Normarks och tre jaktfilmer från
Swedish Chasseur. Tvåan och trean i klassen får var sin Worksharp knivslip.
Yrkesjägare och jaktelever betraktar vi som proffs som deltar i en egen klass.
Lagklassen
Vinnande lag får en Worksharp Ken Onion Edition, som man kan slipa sina knivar
med, från Hylte Jakt & Lantman. Laget får även tre jaktfilmer från Swedish Chasseur.
Viltvårdslotteriet
Ägaren av den först dragna lotten blir lycklig ägare till ett salongsgevär Brno 435,
Varmint med matchpipa från Normark, värde cirka 6 000 kronor.
Tvåan får en Worksharp Ken Onion Edition, värde 1 695 kr.
Trean får en pannlampa Genzo XP-4000, värde 995 kr.
Vinnarna av lott fyra-tio får Genzos nya slaktpaket bestående av fyra knivar och
knivslipen Field Sharpener. Värde 496 kr. Samtliga från Hylte Jakt- och Lantman.

Poäng:
Rödräv
Mård
Grävling
Mink, iller
Kråka, måsfågel,
skata och nötskrika

120 p
90 p
80 p
20 p
15 p

