Verksamhetsplan för Bogesunds jakt- och
utbildningsverksamhet
1. Inledning
Jägareförbundet Stockholms län arrenderar delar av fastigheten Bogesund 1:1 m fl i Vaxholms
kommun av Statens Fastighetsverk (SFV) sedan år 2008.
Området omfattar ca 2 400 ha. Verksamheten bedrivs i samverkan med SFV.
Vi disponerar en lokal vid Röskär för jaktledning, tillvaratagande och kursverksamhet.
2. Bakgrund
Alltfler människor saknar idag förståelse för naturen och det ekologiska samspelet. Detta gäller särskilt
folk i storstadsområdena. Det finns också många jaktintresserade som helt saknar möjlighet till
praktiskt jakt och tillhörande naturupplevelser.
Länsföreningens intention är att är Bogesund skall vara en plats där naturutbildning, viltvård och jakt
utvecklas i samverkan med olika samhälliga intressen i Stockholms län. Verksamhet för ungdomar och
nyblivna jägare är särskilt angeläget.
3. Övergripande mål
Verksamheten skall utgöra ett stöd för jaktvårdskretsarnas verksamhet och vara till nytta för
medlemmarnas intresse för jakt, vilt och viltvård.
Omfattning:
- Korttidsjakt i olika former för i första hand ungdomar och marklösa jägare i Stockholmsområdet.
- Jakt för utbildning av nya jägare, rekrytering och opinionsbildning.
- Praktisk viltvård, vari ansvaret för fisket i Träsksjön ingår, för att upprätthålla goda och artrika
viltstammar samt om möjligt öka den biologiska mångfalden.
- Utbildning inom jakt och faunavård.
- Ungdomsverksamhet genom fadderverksamhet, under praktisk jakt, viltvårdsaktiviteter, läger etc.
- Utbildning och organiserad träning av hundar och hundförare.
- Medverkan vid marknadsföring av länsföreningens och kretsarnas verksamhet.
4. Organisation
För verksamheten har Länsföreningen utsett en arbetsgrupp, AG Bogesund, med ordförande,
sekreterare och aktivitetsansvariga för följande områden:
- Jakt & Viltvård
- Ungdom
- Hund
- Utbildning
- Lokaler
För varje aktivitetsområde finns en särskild grupp som leds av den aktivitetsansvarige.
Aktivitetsgruppernas verksamhet beskrivs under respektive rubrik. All verksamhet utförs ideellt.
Verksamheten vid Bogesund och Gålö samordnas inom länsföreningens styrelse.
5. Aktivitetsgrupper
Jakt- & viltvårdsgruppen
- Jakt- & viltvårdsgruppen skall genom anordnande av korttidsjakt vidga möjligheterna till jakt i olika
former för i första hand ungdomar, kvinnor och marklösa jägare i Stockholmsområdet.
- Jakt bedrivs efter älg, vildsvin, rådjur, hare och räv, huvudsakligen med drivande och stötande hundar
samt som vaktjakt. Även fågeljakt planeras.
- Särskilda jakter genomförs för utbildning av nya jägare, rekrytering och opinionsbildning.

- Jakterna utannonseras i Svensk Jakt Nyheter i anslutning till jaktsäsongen samt på Internet där det ges
möjlighet att boka genom ett eget bokningssystem. Samordning sker med verksamheten på Gålö.
- Jakt- & viltvårdsgruppen svarar för jakttorn, passröjning, saltstenar, stödutfodring av rådjur samt
foder- och åtelplatser för vildsvin.
- Gruppen svarar för support med lämpliga hundekipage till jakterna och beredskap för eftersök.
- Viltvården genomförs (utöver utfodring enligt ovan) huvudsakligen som biotopvård och fällfångst
för att möjliggöra utsättning av fasaner, rapphöns och änder.
- Ansvarar för viltvatten samt utsättning av fasaner, rapphöns och änder.
- Jakt- & viltvårdsgruppen skall bedriva praktisk viltvård för att upprätthålla goda och artrika
viltstammar och om möjligt öka den biologiska mångfalden. Här ingår fällfångst, hargolv och
fågelholkar.
- Svarar för predator- och skyddsjakter samt utbildning i användning av fällor.
- Inom gruppen genomförs inventering av spillning för att uppskatta storleken på i första hand
rådjursstammen. Stöttar Statens Lantbruksuniversitets (SLUs) klövviltsforskning på Bogesund.
- Jakt- & viltvårdsgruppen ansvarar för fisket i Träsksjön. En viltstig planeras vid lämplig
vandringsled.
- Samverkar med arrendatorer och andra intressenter.
- Utsedd säkerhetsansvarig inom gruppen.
Ungdomsgruppen
- Ungdomsgruppen skall aktivera och utbilda ungdomar inom jakt och naturkunskap.
- Uppgiften genomförs genom fadderverksamhet under praktisk jakt, deltagande i viltvårdsarbete och
andra praktiska aktiviteter som förberedelse till jägarexamen, studiebesök, ungdomsläger, mm. Samverkar med ungdomsansvariga i jaktvårdskretsarna, länsföreningens styrelse och Märstakontoret.
- Samarbetar med närbelägna jaktskyttebanor.
- Samverkar med arrendatorer och övriga intressenter.
Hundgruppen
- Hundgruppen skall bedriva utbildning och praktisk träning för jakthundar och deras förare.
- Uppgiften genomförs genom kursverksamhet inom lydnad, eftersök, apportering, friskvård och
mentalitet samt genom föreläsningar. Fågelhundsträning efter fält- och sjöfågel.
- Samverkar med arrendatorer och övriga intressenter.
Utbildningsgruppen
- Utbildningsgruppen skall öka kunskapen hos jägare och allmänhet om jakt och faunavård.
- Samordnar kursverksamheten på Bogesund med studieförbund och övriga grupper.
- Genomför olika utbildningar, ex. vis jägarskolan, jaktledning, styckning, locka vilt, utsättning av
fältvilt, fällor & fällfångst, stödutfordring, mm.
- Gruppen samarbetar med närbelägna jaktskyttebanor.
- Samverkar med arrendatorer och övriga intressenter på Bogesund.
Stuggrupp
- Stuggruppen skall ansvara för jaktgården vid Röskär, vari ingår drift och underhåll.
- Svarar för den yttre miljön runt fastigheten.
- Samverkar med arrendatorer och övriga organisationer som bedriver verksamhet på Bogesundslandet
(Bogesundsgården, Bogesunds Slottsvandrarhem, föreningar inom natur, friluftsliv, m.fl.).

	
  

