Grejs-Holtum Jagtforening minijagtsti 2013.

Våben kendskab jagtetik og sikkerhed

JA

NEJ

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Betegnes kombinationsgevær med 2 haglløb og et riffelløb som en Büchsflint
Kan det af stemplet afgøres, om haglbøssen er boret til 65 mm. patroner
Har haglbøsser af magnumkaliber en kammerlængde på 76 mm.
Er det ved prøveskydning af trangboringsgraden almindelig at anvende hagl nr.5
Har en kasselås aftagelige sider

Vildtbiologi
Føder haren oftest 6 killinger i kuldet
Har kronvildtet parringstid (brunsttid) i juli
Har rådyret forlænget drægtighed
Er hvinanden en svømmeand
Er skovsneppen en vadefugl
Yngler spidsanden i Danmark

Anskydning
Finder man den bedst egnede ammunition til et haglgevær ved at slå det op i en bog
Om jagtvåben

Jagtlovgivning
Må udlændinge som ikke bor i Danmark udøve jagt på fiskeriterritoriet
Må en blishøne skydes med salonriffel (kal 22) med en anslagsenergi ved E0 på180
joule
Må hare skydes med en salonriffel (kal 22) med en kuglevægt på 2,5 gram og en
anslagsenergi (E 100) på 180 joule
Må råvildt skydes på fiskeriterroriet
Er der jagttid på bramgås
Må en repeterriffel der kan indeholde mere end 2 patroner anvendes til jagt
Må der udsættes 50 gråandeællinger i en sø med 1000 kvadratmeter vandflade
Er det tilladt ar regulerer husskade ved fangst i fælder fra den 1 marts til 15. april
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