Så fungerar Rovdjurskampanjen 20/21
Jaktsäsongen för landets alla rovjursjägare startade den första augusti samtidigt med
Jaktjournalens klassiska Rovdjurskampanj. Reglerna är enkla och alla som deltar med någon form
av rapport får en lott med chans att vinna något av årets fina priser. Observera att vi på
redaktionen blir speciellt glada för rapporter med bilder där jägare och vilt finns med på bilden. I
år kräver vi även att de som passerar 3 000 poäng måste vara med på bilden tillsammans med
viltet för att poängen ska räknas. Glöm inte att samla så mycket åtelmaterial som möjligt till
hösten och vinterns åtlar och fällor. Lycka till!
Regler för Rovdjurskampanjen
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 ser till att själva vara med på bilden så att vi kan publicera ett urval av
bilder i Jaktjournalen.
Skärpta regler
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 rubriken
Mer jakt och sedan Rovdjurskampanjen. Där kan du även ladda upp dina bilder samt
läsa reglerna för Rovdjurskampanjen. De som passerar 3 000 poäng måste vara med på bild
tillsammans med viltet när de rapporterar för att poängen ska räknas.
Rapporter utan intyg eller bild accepteras inte. Rapporter över 3 000 poäng utan bild accepteras
inte.
Fyll i talongen
Rovdjurskampanjen startar den 1 augusti 2020 och pågår fram till den 15 april 2021.
Observera att all jakt sker enligt jakttabell. Du kan även välja att fylla i talongen i
tidningen och skicka tillsammans med bild med vanligt post. Om du inte har någon
bild av din fångst kan du låta en kamrat intyga fångsten med namn och telefonnummer.
Årets viltvårdare
Nytt sedan förra året är att alla deltagare får en lott vilket betyder att alla har lika stor chans att
vinna priser. Målsättningen med Rovdjurskampanjen är att så många som möjligt ska delta. Det
viktigaste är inte tävlingsmomentet, utan att så många som möjligt bidrar till viltvården.
Den jägare som har flest poäng utses till Årets Viltvårdare i respektive klasser och får
en tavla som bevis på sina extremt goda viltvårdsinsatser. Yrkesjägare och jaktelever
betraktar vi som proffs som deltar i en egen klass.
Priser Rovdjurskampanjen 2020-2021.

1) Salongsgevär modell CZ 455 i kal . 22 från Hylte Lantmän, värde ca 7 000 kr.
2) Ljuddämpare modell Freyr & Devik 149, från Fritid och Vildmarksliv, värde 3 195 kr.
3) Vildsvinsbyxor I skinn med kevlarförstärkning från Swevest. Värde 2 890 kr.
4) UOVision Compact LTE/4G övervakningskamera från Casström, värde 2 795 kr.
5) Snöcamoflageset från Swedteam, värde 1 595 kr.
6) Handkikare, Delta Optical Delta Forest II 10x42, från Astro Sweden, värde 1 895 kr
7) Vålsjögillret, mårdfälla - komplett med låda från Z-aim + rockpipa för räv. Värde 998 kr
8) Safari Mini Hunter, kniv från Casström, värde 895 kr.
9) Tre lockpipor för räv modell Nordik från Astro Sweden, värde 645 kr.
10) Två lockpipor för kråka samt en instruktions DVD från Astro Sweden, värde 595 kr.
11-15 Ett år förlängning av prenumerationen på Jaktjournalen
16-20 Sex månaders förlängning av prenumerationen.
De första tio vinnarna får dessutom en årsprenumeration på Bearskins jaktfilmer. De som placera
sig på 11-20 plats får en keps från Bearskin.

