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››  För utbildning 
inom jakt, hund 

och natur se:
jagareforbundet.se 

/utbildning

KALENDARIUM
VÄRMLAND
21 APR
Viltundersökare
Plats: Kristinehamn.
Boka senast: 11 april.
Pris: 1 100 kronor.

ÖREBRO
7 APR
Utbildningsjakt på vildsvin
Plats: Skogaholm.
Boka senast: 24 mars.
Pris: 1 500 kronor.
14 APR
Utbildningsjakt på vildsvin
Plats: Skogaholm.
Boka senast: 4 april.
Pris: 1 500 kronor.
1 JUN
Jaktledarutbildning
Plats: Lindesberg, 1–2 juni.
Boka senast: 22 maj.
Pris: 1 300 kronor. 

Stort intresse 
för jägarexamen 

Peter Kvarnlöf håller i en av lektionerna under Hagfors jaktvårdskrets jägarskola. Fem ledare delar på ansvaret för   
utbildningen, en lösning som uppskattas av både ledare och elever. FOTO: JONAS ERIKSSON

Deltagandet i årets jägar-
examenskurs i Hagfors jakt-
vårdskrets blev bra med hela 
14 deltagare, varav hälften är 
kvinnor. Vi har också flera skol-
ungdomar som ska kombinera 
skolarbetet med de ibland tunga 
avsnitten i boken. 

Som vanligt finns det många 
orsaker till att man vill ta jägar-
examen. 

Familjemedlemmar som jagar, 
skytte, hundar och självklart ett 
stort naturintresse. Skillnaderna 
i gruppen gör att det blir många 
olika typer av frågor och inte 
sällan infallsvinklar som man 
inte tänker på när man jagat i 
många år. 

Studiecirklar är också en bra 
utbildningsform då det tar ett 
halvår att slutföra kursen, man 
hinner med att fråga och reflek-

tera över vad det innebär att vara 
jägare.   

För tillfället är vi i slutfasen på 
teorin och bara snön försvinner 
ska vi börja med skjutningen. 
Några som redan gjort teorin 

förut men inte skjutningen 
kommer att haka på när vi börjar 
med skyttet. 

Vi har skjutit med simulator 
som lånats från Studiefrämjan-
det. Det är nyttigt att börja i lugn 
och ro inomhus där man enkelt 
kan rätta till tekniken och träna 
säker hantering av vapen.   

Vi valde ett lite annorlunda 
upplägg på ledarsidan, vi är fem 
ledare som har olika områden. 
Det gör att det inte blir så käns-
ligt om någon måste åka bort 
eller blir sjuk och vi kan genom-
föra utbildningen utan att flytta 
datum. 

Studiematerialet är bra med en 
bok, en ljudbok och instruktions-
film om säkerhet, etik och skytte.  

Vi hoppas att intresset håller i 
sig även till nästa kurs.

KRISTER PETTERSSON

Linda Dahlberg är en eleverna i jägar-
skolan. Grundläggande för alla är ett 
stort naturintresse. FOTO: JONAS ERIKSSON

Viktig rapportering
Börja redan nu att samla in av-
skjutningsuppgifter för jaktåret 
2017/2018. 
Rapportering sker via www.
viltdata.se och som en sam-
manställning för en jaktenhet 
(viltvårdsområde, jaktklubb, 
jaktlag) mellan 1 juli 2017 och 
30 juni 2018.

Avskjutningsstatistiken är 
mycket viktig då det uppkommer 
diskussioner om jakttider, och 
även som ett av de viktigaste 
argumenten för fortsatt jakt på 
en ifrågasatt viltart. 

Förutom att argumentera för 
fortsatt jakt på så många viltarter 
som möjligt, kan vi genom av-
skjutningsstatistiken även följa 
småviltsstammarnas variationer.
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DEBATT

Så minskas betesskador
Örebro län har bara sex procent 
färska älgbetesskador.  
Skogsbolagen har satt ett mål på 
tre–fem procent färska   
älgbetesskador.  

I Örebro län ligger vi på sex pro-
cent, med en sjunkande trend. 

Det stämmer alltså inte att 
älgen äter upp skogen, så som 
LRF, Skogsstyrelsen och skogs-
bolagen pumpar ut i media.

När man håller på med älg-
förvaltning finns tre parametrar 
man kan jobba med, för att nå 
målen med älgbetesskador:

1) Skapa mer foder.
2) Förvalta älgstammen.
3) Förvalta vargstammen.
Vi börjar med att skapa mer 

foder. Det finns tre sorter mark-
er, magra marker, mellanmarker 
och bördiga marker. Magra 
marker passar bäst för tall. 

I Örebro län återbeskogas bara 
cirka 60 procent av de magra 
markerna med tall. Det borde 
vara 100 procent. 

Det finns två sätt att åter-
beskoga. Man kan plantera 2 200 
plantor per hektar vilket är god-
känt av skogslagen eller också 
kan man använda frösådd. Frösår 
man växer det 10 000–15 000 
plantor per hektar. De stora bola-
gen gör oftast det förstnämnda, 
för att tjäna några års tillväxt och 
minska röjningskostnaden. Ni 
kan själva räkna ut skillnaden om 
älgen betar 100 av 2 200 plante-
rade plantor eller 100 av 15 000 
frösådda plantor per hektar.                                      

Mellanmarkerna kan återbe-
skogas både med tall och gran. 
I Örebro län återbeskogas 30 
procent av mellanmarkerna med 
tall. Det borde vara minst 50 
procent.

Bördiga marker passar bäst för 
gran. I Örebro län återbeskogas 
den bördiga marken till 82 pro-

cent med gran. Röjning av skog 
kan också ske på olika sätt. Röjs 
skogen tidigt, när beståndet är i 
älgbeteshöjd (under fem meter), 
blir kostnaden lägre, men man 
riskerar då betesskador av älgar. 
Väntar man med röjning tills 
beståndet vuxit ur älgbeteshöj-
den förlorar man lite i tillväxt och 
röjning blir något kostsammare. 
Tyvärr röjs det oftast enligt det 
billigaste alternativet.

Det är även viktigt vid röjning 
att spara RASE i både gran och 
tallföryngringar. RASE står för 
rönn, asp, sälg och ek.

Älgens favoritfoder är: 1) Rönn, 
2) Vide/Sälg, 3) Asp/Ek, 4) Vårt-
björk, 5) En, 6) Tall, 7) Glasbjörk, 
8) Al. Tall är rena nödfodret för 
älgen. Tyvärr lövsanerar många 
skogsägare sina föryngringar och 
tvingar älgen att äta tall.

Jägarna i Örebro län nådde 
en avskjutning på 97 procent av 

de älgar de hade enligt avskjut-
ningsplanen år 2016, också ett av 
Sveriges bästa resultat.

De senaste fem åren har av-
skjutningen av älg i Örebro län 
minskat från 2 513 älgar till 1 932 
älgar år 2016.

År 2017 är avskjutningsmålet 
1 726 älgar, ännu en minskning 
med 200 älgar. 

Den minskade avskjutningen 
beror på en minskad älgstam och 
en ökande vargstam. 

Jägareförbundet tycker att vid 
en meningsfull älgjakt ska man 
kunna skjuta minst tre älgar per 
tusen hektar. 

I Örebro län är avskjutningen 
enligt planen 2,3 älgar per 1 000 
hektar. Minst ska Malingsbos 
älgförvaltningsområde skjuta: 
1,2 älgar per 1 000 hektar. Mest 
ska Örebro läns västra älgförvalt-
ningsområde skjuta: tre älgar per 
1 000 hektar.

Örebro län berördes förra 
vintern av elva vargrevir. Varje 
par äter 100–140 älgar per år. Det 
innebär att vargen äter i medeltal 
1 320 älgar i Örebro län varje år. 
Vargen ger älgförvaltningen ingen 
ro. En älgskötselplan ska vara 
treårig. Det är otroligt svårt med 
älgförvaltning när man varje år 
måste revidera planer för att det 
tillkommer nya vargrevir.

Slutsats: Ståndortsanpassa 
skogsbruket. Fröså tallplante-
ringar. Spara RASE vid röjning. 
Förvalta vargstammen till två 
revir i Örebro län.

Då når vi långt under målen 
fem procent färska älgbetes-
skador i närtid. Skogsägarna och 
Skogsstyrelsen når sina uppsatta 
mål och jägarna kan bedriva en 
meningsfull älgjakt i Örebro län.

PIERRE ANDERSSON
Klövviltsansvarig 

Jägareförbundet Örebro län

Målen och verktygen för att minska betesskadorna och samtidigt få en meningsfull älgjakt ligger i skogsägarnas händer, 
menar artikelförfattaren. FOTO: KENNETH JOHANSSON
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Vill du skriva i Svensk Jakt?
Tidningens regionala sidor är läsarnas och medlemmarnas sidor, där du kan berätta om det 

som händer i jaktlaget, jaktskytteklubben, jaktvårdskretsen eller länsföreningen. 
Det är enkelt: ta några bilder, skriv en kort text – och mejla sedan till regionalt@svenskjakt.se

Skrivtips: svenskjakt.se, klicka på ”REGIONALT” högst upp på sidan.

Nyttig kurs i vård 
Den 11 februari hade 20 efter-
söksjägare förmånen att få gå 
kursen Vård i det vilda. Kursen 
genomfördes i Jägareförbundet 
Örebro läns lokaler. 

Instruktörerna Marie Moberg 
och Johanna Häll genomförde 
kursen med stor entusiasm, 
vilket smittade av sig på kurs-
deltagarna. 

Utbildningen präglades av 
många praktiska moment där 
övning naturligtvis ger färdighet. 
Hjärt-lungräddning fick man öva 
på en docka som tydligt visade 
om man gjorde fel. Omhänder-
tagande av våra fyrbenta vänner 
med tassförband och övrig om-
vårdnad var nytt för de flesta.

Kursen avslutades med att del-
tagarna fick ett mycket använd-
bart kit med olika specialförband 
som inte finns att köpa på den 
öppna marknaden.

GÖRAN GUNNARSSON

Crister Bergqvist lägger tassförband på taxen Elvis under överinseende av instruktör Marie Moberg. FOTO: GÖRAN GUNNARSSON

Kursdeltagarna ska öva hjärt-lungräddning. FOTO: GÖRAN GUNNARSSON

Det första viltet
Den 11 februari samlades om-
kring tio kvinnliga jägare, och 
några små blivande jägare, på 
Bogesund för JAQT-jakt. 
Förmiddagen bjöd på flera fina 
drev av hundarna och en hare 
fälldes.

Lunchen intogs vid jaktgård-
ens trevliga grillplats. Efter-
middagen bjöd på lite svårare 
förhållanden för hundarna och 
något mer blev inte skjutet.

Efter att ha varit med några 
gånger på JAQT:s aktiviteter är vi 
många som känner varandra, det 
är kul att träffas och stämningen 
är väldigt god. För mig blev det 
en extra minnesvärd dag efter-
som haren var mitt första fällda 
vilt, efter att ha tagit jägar-
examen för två år sedan.

BARBRO WONG

Det första viltet minns man resten av 
sitt liv. FOTO: LENNART MOSTRAND
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Daniels fina bock 
blev en tidig julklapp
En skaplig rådjurstrofé fälldes 
under senhösten i Väse öster om 
Karlstad.
Trofén mättes in strax före jul 
och den var på imponerande 
175,9 poäng, vilket gladde skytten 
Daniel Bäck. 

Råbockens horn kan vara en av 
största troféerna som registrer-
ats under årets jaktsäsong i 
Värmland. 

Trofén är inlagd i databasen.
 HANS JOHANSSON Daniel Bäck med sin fina trofé. FOTO: HANS JOHANSSON

Eftersökstema 
på kretsårsmöte
Den 8 februari hade Norakretsen 
årsmöte. Huvudattraktionen 
var eftersöksjägaren Per ”Bula” 
Kristoffersson. 
Denne höll ett mycket inspire-
rande och intressant föredrag 
om hur han tänker och genomför 
eftersök. 

Många gamla sanningar ställ-
des på ända och vi fick mycket att 
fundera över. 

Per Kristoffersson startade 
med att berätta om hur han tränar 
sina hundar. Han använder sig 
mycket av egna erfarenheter och 
vägar han själv hittat på. 

Det verkar ju fungera och var 
mycket lärorikt att lyssna till. 

Per Kristoffersson övergick 
sedan till att berätta om hur han 
genomför sina eftersök. 

Han ifrågasätter bland annat 
den gamla sanningen att vänta 
40–60 minuter innan man går på 
och startar eftersöket. Hur vet vi 

att det är en skada som djuret har 
gått i sårlega av? Eller har vi bara 
förlorat en massa tid? Ja, det var 
frågor och funderingar som dök 
upp under kvällen och gav både 

inspiration och en del  att funde-
ra över. Det var cirka 35 personer 
som besökte årsmötet och fick 
en lärorik kväll.

STAFFAN VILHELMSSON

Den kände eftersöksjägaren Per ”Bula” Kristoffersson delade med sig av sina 
erfarenheter. FOTO: STAFFAN VILHELMSSON

Christer Willman fick ta emot Jägare-
förbundets förtjänsttecken i brons 
för sina insatser i kretsens styrelse 
och NVR. Hagforskretsens ordföran-
de Krister Pettersson överlämnade 
gåvan. FOTO: JONAS ERIKSSON

Fick brons 
för sina insatser
När Hagfors jaktvådskrets hade 
sin årliga stämma delades 
Jägarerförbundets förtjänst-
tecken i brons ut till Christer 
Willman och Nisse Lilja, för 
insatser de gjort i kretsen under 
många år. 

JONAS ERIKSSON

Vargrevir i
Östergötland
Östergötland har fått sitt första 
vargrevir.
Det bekräftar länsstyrelsen i 
Östergötland som har döpt det 
nya reviret till Långbogen.
Under vintern har länsstyrelsens 
naturbevakare spårat ett vargpar 
som går tillsammans i området 
runt sjön Långbogen norr om 
Roxen. Vargparet revirmarke-
rar, och nu har tiken löpt vilket 
innebär att en valpkull kan födas 
under våren.

Vargreviret är det första i 
Östergötland i modern tid.

Kärnområdet i reviret är på 
cirka 20 000 hektar, men vargar-
na har rört sig över en betydligt 
större yta. 

Länsstyrelsens rovdjurs-
spanare Anders Hedström 
beskriver  reviret  som ett paradis 
för rovdjuren.

– Ett skogsområde norr om 
Roxen med mycket hjort, vild-
svin, rådjur och älg, säger Anders 
Hedström i en intervju med SVT.

BOO WESTLUND


