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Uppdrag

Styrelsen för Snäckevarps Samfällighetsförening uppdrar åt Viltvårdskommittén att
genomföra den viltvård och jakt som bedöms lämplig och erforderlig inom området. Styrelsen
har utarbetat och fastställt denna arbetsordning för att bedriva verksamheten. För jaktens
genomförande utser styrelsen en viltvårdskommitté. Kommitténs uppgifter är främst:
• Att bistå vid förekomst av sjuka och trafikskadade djur
• Att bistå samfällighet och fastighetsägare vid förekomst av skadedjur
• Att inventera viltförekomst inom området och genom jakt hålla viltstammen på lämplig
nivå
• Att vid behov och främst vintertid stödutfodra på lämplig plats.
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Genomförande av jakt

Jaktdagar
Viltvårdskommittén beslutar om jakttillfällen under året och anmäler datum till styrelsen. Sex
till åtta jaktdagar per år får planeras. Dessa ska planeras så att de inte inträffar lördagar och
söndagar för att inte störa annat friluftsliv.
För jaktåret 2020-2021 planeras följande jaktdagar: 7/10, 21/10, 11/11, 24/11, 2/12, 16/12, 12/1
och 26/1.
Skyddsjakt
Jaktledare beslutar om tid och åtgärder för skyddsjakt, omhändertagande av skadade och sjuka
djur. Skyddsjakt omfattar främst grävling, mård, räv, vildsvin, grågås, kanadagås, råtta och
sork.
Skyddsjakt på gås vid badstranden i Fyrfjärden kommer att bedrivas tidig vår 2021. Vid dessa
jakttillfällen kommer gångväg ner till badet samt vid stigen i anslutning till toaletten att
spärras av.
Jaktledare anmäler till Polismyndigheten två kontaktmän avseende omhändertagande av
skadade och sjuka djur.
Säkerhet
Vid jakt inom området ska skylt vara uppsatt på väg 212 vid gränserna till samfällighetens
mark, dels i riktning från Gryts tätort, dels i riktning från Fyrudden.
Inom vårt område ska skyltar med varningstext sättas ut vid det område där jakt bedrivs.
För varje jakttillfälle begränsas antalet deltagare till fem.
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Medlemmar i Viltvårdskommittén

Viltvårdskommitté består av med fem medlemmar. Ordinarie jaktledare är Peter Eklund. Vid
förfall för ordinarie jaktledare utser kommittén inom sig en ansvarig jaktledare.
Namn
Peter Eklund
Bo Dahlgren
Peter Johnson
Martin Jardelin
Göran Ackerot

Telefon
+46 70-957 87 86
+46 70-633 98 38
+46 76-600 12 26
+46 70-887 99 32
+46 70-893 85 35

Ansvarsområde
Jaktledare
Skyddsjakt
Administratör
Eftersök
Fångstjakt / Fällor

Krav gällande alla medlemmar i kommittén
Godkänd svensk jägarexamen
Jaktkort
Årligt uppdaterat och godkänt högviltsprov
Vapenlicens för de vapentyper som kan komma i fråga
Medlemskap i jaktorganisation med ansvarsförsäkring (Jägarnas Riksförbund eller Svenska
Jägarförbundet)
För jakt inom Snäckevarp 4:1 erfordras tillståndsbevis. Polismyndigheten har utfärdat
tillståndsbevis för ledamöterna i Viltvårdskommittén fr o m 2020-08-19 t o m 2022-08-18.
Särskilda villkor: Bestämmelserna i jaktlagen, jaktförordningen, jaktkungörelsen, Lag
(2007:1150) om tillsyn av hundar och katter samt Östergötlands läns författningssamling ska
iakttas. Skottlossning ska ske under så betryggande former att fara för skada på person eller
egendom inte uppstår eller att närboende störs.

Viltvårdskommittén rapporterar efter hand och vid verksamhetsårets slut till Samfällighetens
styrelse.

