Rapportering til kontaktpersoner, skuddpremier og poeng

Rapportering
Fangstrapportering er obligatorisk og skal rapporteres fortløpende til Blåfjellas
kontaktpersoner som er nevnt i tabellen under. Det er også viktig at fangstrapport leveres inn
selv om du ikke har skutt/fanget noe i løpet av sesongen 01.04 – 31.03.
Felt vilt skal vises frem til en av de nedenfor nevnte kontaktpersonene og i henhold til
følgende rutiner:
•
•

For pelsvilt leveres sammenbundne labber i gjennomsiktig lukket plastpose (enten
fremføtter med 5. kloa, eller alle fire labbene, eller hvis dyret skal prepareres må hele
dyret vises frem).
For kråkefugler skal to føtter bundet sammen parvis vises frem.

Blåfjella har følgende kontaktpersoner:
Område/Lag:
Halsa Jeger- og Fiskeforening
Åsskard Utmarkslag
Halsa Storviltvald
Betna og Vågland Utmarkslag
Valsøyfjord Utmarkslag
Lerviklandet, Rodal og Engdal Utmarkslag

Navn:
Johnny Henden
Arild Sæterbø
Kurt Rønning
Odd Arnfinn Stivold
Lars Olav Moen
Andreas Furnes Fjærli

Telefon:
481 87 038
905 15 930
480 23 071
906 95 275
414 82 176
482 75 632

Skuddpremier og poeng
Årsmøtet i Blåfjella (27.04.2017) har bestemt at skuddpremiene og poengberegningen skal
være slik som listet under fra og med 01.04.2017.
Utbetaling av skuddpremiene skjer etter endt sesong 31.03 og de tre jegerne med høyest
poengsum samlet for alle fellinger vil i tillegg bli premiert. Poengbørsen kan til enhver tid
følges på Blåfjellas hjemmeside under menyvalget: Fellingsbørs
Skuddpremienes størrelse kan bli endret. En slik endring vil bli annonsert i god tid før
endringen trer i kraft.
Hvis en ikke ønsker oppføring i fellingsbørsen så kan man si i fra til kontaktpersonene når en
rapporterer, viser frem fangsten.
Type smårovvilt
Mårhund
Rødrev
Mår
Grevling
Mink
Røyskatt
Kråke
Ravn

Skuddpremie
500,200,100,50,50,50,50,50,-

Poeng pr. stk.
50
20
10
5
5
5
5
5

Jakttid 2017 - 2022
01.04 – 31.03
15.07 – 15.04
01.11 – 15.03
21.08 – 31.01
01.04 – 31.03
21.08 – 15.03
15.07 – 31.03
10.08 – 28/29.02

Blåfjella felles kortområde, gjeldende fra 01.04.2017

