Info om 16:e Jaktdagen på vildsvin Söndagen 27/2-2022
Söndag 08.00 – Dagen börjar med avresa från Glimmingen, Uddevalla. För den
som det passar bättre så är mötes plats två vid vägkrogen ”3 älgar” kl. 08.30 för
gemensam resa sista biten till Tingsgården jakt, Grästorp.
08.45 Fika + studiebesök i det ca 100 ha stora vilthägnet med kron- mufflon- och
vildsvin. Troligtvis kommer vi se en del vildsvin i olika storlekar under
vandringen i hägnet.
10.00 Hundträning för den som har hund, kostnad 600 kr/ekipage (swish eller
kontant på plats).
11.00 lunch/fika vid brasan (medtag gärna korv, fläsk eller dylikt + tillbehör).
12.00 Jakt……………….
Hittills har de tidigare 15 ”kurserna” fällt 45 st vildsvin och till dags dato bara
två (2) felskjutningar – mycket, mycket bra resultat.
Kostnad vid 7-8 st deltagare inkl. fällavgift 3 st vildsvin, eftersök, slaktlokal,
instruktion/hjälp vid urtagning/flåarbete & trikinprov – 1,800 kr/jägare.
Dagen avslutas när vildsvinen är fällda eller senast vid mörkrets inbrott med
slakt (flå & urtagning). OBS, alla ska hjälpa till i slakthuset med grisarna!!!!!!
Under söndagen ingår fika på morgonsamlingen. Resten av dagen får egen
fika/lunch medtagas = vanlig jaktdag.
OBS 1: Galt med bete upp till 8 cm ingår i fällavgiften, över 8 cm bete då
tillkommer x-tra avgift enligt gängse prislista på 400 kr/cm. Ex. Är beten 12 cm
= 4 cm över x 400 kr = 1,600 kr i fällavgift. Om galten har 20 cm eller mer kostar
den 500 kr/cm. Ex. 22 cm = 14 cm över x 500 kr = 7,000 kr. Spen- eller
kultingförande sugga (skjutförbud). Oftast kan halv/helt vildsvin (urtaget & flått)
köpas till ett pris av ca 70 kr/kg. Styckat/vacuumpackat i bitar eller rökt till
dagspris.
OBS 2: Kläder efter väder, vi är ju utomhus hela dagen = jaktkläder,
stövlar/kängor + ”orange” mössa/väst.
OBS 3: Vapen = klass 1 kula, medtag även licens, jaktkort & ansvarsförsäkring.
OBS 4: KOMRADIO, vi använder 155:an, se till att den är laddad och fungerar.
Frågor, funderingar? Bara ring eller maila!
Mvh Micke +46 (0)73 977 81 26
jagaremicke@hotmail.com
VÄLKOMMEN TILL EN MYCKET TREVLIG & UPPSKATTAD JAKTDAG

