VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅRET 2020
Jaktvårdsföreningens nr och namn: 504 Vörå Jaktvårdsförening

VERKSAMHETSTANKE:

En jaktvårdsförening är en självständig aktör vars verksamhet grundar sig på eget
initiativ av jägare som betalat jaktvårdsavgift enligt lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift. Varje jaktvårdsförening har ett eget geografiskt verksamhetsområde.
Jaktvårdsföreningarnas verksamhet står under Finlands viltcentrals ledning och tillsyn.
Jaktvårdsföreningen svarar för främjandet av en hållbar vilthushållning inom sitt verksamhetsområde, främjar och organiserar jägarnas frivilligarbete samt sköter de offentliga förvaltningsuppgifter som föreskrivits för den.
Jaktvårdsföreningen offentliga förvaltningsuppgifter och övriga uppgifter definieras i
14 § i viltförvaltningslagen.

A. VERKSAMHETENS FRAMTIDA RIKTLINJER OCHHUVUDMÅL
Att hålla viltstammarna friska och på lämplig nivå.
Att få ungdomar att engagerade i jakt och friluftsliv
Aktivera övnings- och tävlingsskytte i nejden

B. ÅRETS VERKSAMHETSPLAN
1. FÖRVALTNING (möten)
Styrelsen sammankommer vid behov
Versksamhetsledaren och ordförande har ofta kontakt i aktuella frågor.
Älgjaktlagens representanter sammankommer 4 ggr/år
Riktlinjer för samsöket

2. REPRESENTATION (jvf:s representanter vid olika tillfällen)
Ordföranden och verksamhetsledaren representerar jaktvårdsföreningen,
övriga enligt styrelsebeslut

3. LEDNING AV VERKSAMHET
Jaktvårdsföreningen håller årsmöte och övriga möten enligt behov.
Verksamheten inom jaktvårdsföreningen leds av styrelsen.
Versamhetsledaren är anställd för verksamhetens ledning.
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5. JÄGAREXAMEN (examenstillfällen, examinatorer)
Två tillfällen för jägarexamensskrivningar ordnas under våren.
Börje Lönnqvist, Erik Lindgård, Olav Björk och Kaj Westerback fungerar som
examinatorer.
6. JÄGARKURSER
En jägarexamenskurs hålls av Erik Lindgård i Medborgarinstitutets regi i marsapril.

7. SKJUTPROV (anordnande av skjutprov, examinatorer för skjutprov)
9 älgskytteprovstillfällen arrangeras på Kolstobban, Miemoisby och Oravais
skjutbanor.
Jaktvårdsföreningen har 26st skjutprovsexaminatorer.

8. ÖVERVAKNING AV JAKT (övervakningsåtgärder, samarbete med polis, gränsbevakning, jaktföreningar)

Jaktvårdsföreningen har 14st jaktövervakare

9. UTBILDNING, RÅDGIVNING (utbildningstillfällen, kurser, älgmöten, rådgivning, ungdomsverksamhet, jägarkvällar, anskaffning av utbildningsmaterial)

Älgjaktlagens ledare samlas till informationsmöten.
Styrelsen eller ordföranden diskuterar på vårvintern
med skogsvårdsföreningens fackman och ösp lokala representant.
Viltcentralen ordnar olika utbildningar som ordföranden och
verksamhetsledaren deltar i.
Skytteverksamhet ordnas i Tegengrensskola våren 2020.
Jakt och fiske tillval planeras hållas höstterminen 2020
Jaktvårdsföreningen stöder eventuell verksamhet.

10. VILTVÅRDSFRÄMJANDE (vård av livsmiljöer, skadeförebyggande åtgärder, försöksverksamhet
för viltvård, fångstkurser, viltvårdsrådgivning)

Saltstenar delas ut åt de lokala jaktföreningarna.

11. SKÖTSEL AV VILTSTAMMAR (viltinventeringar och uppföljning av viltstammar, stora rovdjursobservationer, förvaltnings- och jaktplaner)

Eventuell inventering av hjortdjuren med flygräkning understödes av jaktvårdsföreningen med ca.1000€.
Jaktvårdsföreningen förespråkar en fortsatt flyginventering i framtiden för att
bättre kunna följa med älgstammen utveckling.
Vörånejden samarbetar med andra jaktvårdsföreningar gällande förvaltningen
av älgstammen, RaPoPo2 älgförvaltningsområdet.
Jaktvårdsföreningen uppmanar föreningarna att rapportera alla
Rovdjursobservationer (björn, järv, lo, varg)
Alla jägare uppmanas att skicka/meddela sina observationer åt rovdjurskontakt
personerna:
Erik Lindgård,Mikael Holm,Mikael Hägglund,Kim Stagnäs och Ove Bergman.
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12. SRVA-VERKSAMHET
Som SRVA-personer fungerar Frank Påfs, Mikael Holm och Jenny Sjöberg.
13. ÄLGBANA OCH ÖVRIGA SKJUTBANOR (upprätthållande av skjutbana, övningsskjutningar,
tävlingar)

Jaktvårdsföreningens styrelse underhåller Kolstobbans skjutbana.
Skjutprov- och älgskytteträningar arrangeras på Kolstobban, Miemoisby och
Oravais skjutbanor.
Föreningen ordnar älgskytteträningar vid Kolstobban måndagar i juni-augusti.
Jaktvårdsföreningen deltar årligen i älgskytte-DM och trap-DM
som ordnas mellan jaktvårdsföreningarna.
Jaktvårdsföreningen och jaktföreningarna ordnar älgskyttetävlingen
Älgcupen mellan de olika jaktföreningarna.
Jaktvårdsföreningen deltar i älgskyttekampen mot Vasanejden och
lagtävlingen mot Nykarlebynejden i älgskytte.
I augusti ordnar jvf lagtävling mot Nykarlebynejden och nejdmästerskapen i
trap.
Info finns på skytteprogrammet.

14. INFORMATIONS- OCH PR-VERKSAMHET (pressmeddelanden, intressegruppsmöten, kontakter till jaktföreningar och jaktsällskap, utmärkelser)

Informationsbrev skickas vid behov till föreningarnas ordföranden och styrelsen.
Distriktets information sker numera per e-post.
Verksamhetsledaren underhåller jvfs hemsida, www.voranejdensjvf.fi.

15. ÖVRIG VERKSAMHET (förslag, initiativ, anskaffning av egna medel)
Jaktvårdsföreningen är medlem i Jaktlerduvan rf.
Föreningen förmedlar Igor Sandman-Valter Ståhlbergs minnesadresser

