Jakten i Sydöstra Värmland
Nu är jakten igång på både älgar, rådjur och harar.
Hösten är ju en mycket trevlig tid för oss jägare och våra hundar.

Här samarbetar vi
Vi har genom vårt viltvårdsområde, Värmlands Sydöstra Viltvårdsområde, ett samarbete mellan de
flesta markägare och jägare inom vårt område för att följa upp, sköta och jaga våra olika viltslag.
Området omfattar ca 15 500 hektar och har 13 olika sektioner. Området sträcker sig i stora drag från
väg 26 till Letälven och från Skagern upp till norr om Bäckhammar.

Älg
Att samverka över större ytor än vad ett enskilt jaktlag disponerar är nödvändigt. En älgko rör sig
under ett år över kanske 3 000 hektar och en tjur över 5 000 hektar. Så för de flesta jägare och
markägare är det nog svårt att tala om ”mina älgar”.
Det nya förslaget till förvaltningen av älgstammen talar om samverkan på områden om ca 50 000
hektar.
I vår del av världen så samarbetar vi i Kristinehamns Jaktvårdskrets med gemensamma avskjutningsrekommendationer för alla marker söder om E 18 resp. norr om E 18. Rekommendationerna är olika
då vi ju har älgstammar som skiljs åt av viltstängsel längs vägen.
Som grund för vad vi ska jaga och hur mycket finns ett lokalt samråd mellan markägarrepresentanter,
skogsstyrelsen, polisen och jägarna. Samrådet berör främst älg.
Arbetet baserar sig på en hel del insamlade fakta, dels från jakten men också andra uppgifter.
I våras så genomförde vi som vanligt den årliga spillningsinventeringen avseende älg och rådjur. Den
ger en god bild av hur stammarna utvecklas. Inventeringen innebär att vi går runt och räknar spillning
från älg och rådjur inom ett antal rutor som är 1 km² stora. Sedan räknas med hjälp av ”avancerad”
matematik ut hur många djur vi har.
Under flera år har vi målmedvetet arbetat för att utveckla främst älgstammen och det har gett bra
resultat. Vi kan idag se fler och fler fina vuxna djur. Vi har genom att systematiskt spara lämpliga tjurar
fått upp en stam med kraftfulla djur, många med rejäla horn. Likaså har kalvarnas utveckling
förbättrats som en följd av ”tjurpolitiken”. Bra tjurar och rätt avskjutning ger bra ränta på kapitalet. Men
detta kräver ett samarbete mellan alla intressenter. Vi har i år genom Länsstyrelsen fått en något höjd
tilldelning av vuxna älgar och en kraftigt ökad tilldelning av kalvar. Detta för att skapa en balans mellan
älgantal och fodertillgång. Den höjda kalvtilldelningen är en åtgärd för att undvika allt för stora skador
på tallungskogar då det ju är främst ko med kalv som kan gå hårt fram där. Kon bryter ofta ner
ungtallar för att underlätta kalvens betning av toppskott. Tyvärr fick vi inte möjlighet att fördela kalv på
ett mer flexibelt sätt än nu för Länsstyrelsen som bestämmer tilldelningen. Detta trots att alla parter var
överens vid samrådet i kretsen.
Vi arbetar med en aktiv älgförvaltning i samarbete inom området söder E 18.

Viltvård

Vintern som var innebar en hel del påfrestningar för djuren. Vi gjorde då på många håll rejäla insatser
med utkörning av diverse stödfoder, fällning av aspar samt plogning för att underlätta markbetning och
djurens framkomlighet. Det verkar ha gett resultat! Att låta djuren fara illa och svälta är inte etiskt.
Årets vinter har börjat tidigt. Hoppas den inte blir lika hård den här gången.
En annan viktig del i viltvården är att minska bortfallet av nyfödda rådjurskid, harungar och
markhäckande fåglars ungar genom att jaga räv. Rävjakt för skinnens skull sker numera inte i någon
större utsträckning utan det handlar om förebyggande viltvård. Vissa sektioner/jaktlag brukar ordna
samordnade rävjakter i mars. Ett trevligt sätt att blanda nytta med att träffas och grilla en korv.
Nu kommer vi att slå ett slag för lockjakt på räv genom att ordna utbildning i början av december.
Även kråkfåglar påverkar starkt genom att ge sig på främst fågelungar när de är nyfödda så de hålls
också efter.

Stora rovdjur
Vi har fått ökade indikationer igen på förekomst av vargar söder om Kristinehamn. Troligen är det
vargarna från Hasselforsreviret som har delat upp sig.
Vi har ju tidigare haft en del angrepp på får vilket har gjort att fårägare har fått sätta upp särskilda
vargstängsel. Ett inte helt enkelt arbete och som kräver mycket underhåll om de ska fungera.
Ta gärna kontakt med oss som jagar för att informera om Du ser varg. Det är viktigt att vi håller främst
Länsstyrelsen informerad om rovdjursförekomsten i vårt område. Du kan själv meddela dem via
länken http://www.rovobs.se där Du sedan väljer Värmlands län och skriver in det Du sett. Om de inte
får in rapporter så finns det ju inga vargar. Korrekta rapporter behövs.
Nu gäller detta inte bara varg utan även lodjur. Säkra uppgifter finns om att minst 4 lodjur har sitt revir
söder om E 18.

Lite av varje
Vill Du veta lite mer om oss så kan Du följa verksamheten via vår hemsida http://www.vsovvo.se/ där
det finns aktuell information samt även kontaktlänkar till Viltvårdsområdet. På hemsidan finns också
lokal uppdatering av rovdjursobservationer. Men bara om vi får in rapporter direkt.
Vi tränar under icke jaktsäsong en hel del skytte. En jaktstig med kulvapen ordnades i höstas för andra
gången. Träning ger säker jakt.

Tårta i samband med styckning hos Bjurvik.
Jakt är inte bara jakt! I vintras ordnade vi en fest för jägare och markägare inom viltvårdsområdets
marker. Kul att träffas, äta lite och dansa. Den avser vi att upprepa i februari 2011. Vi kanske ses där!
Det här var ett litet försök att orientera om vad alla vi många jaktintresserade i bygden sysslar med.
Värmlands Sydöstra Viltvårdsområde genom Henrik Nyström, sekreterare

