Viltfoderkväll utanför Kristinehamn
Nu är det dags att berätta om vad det blev av Peter Mobergs viltåkerprojekt.
En tisdagskväll i slutet av september bjöd Kristinehamns JVK in till studiebesöks- och
informationskväll för att se på några olika bra initiativ.
Första turen gick till Lennart Bengtssons olika åkrar för det vilda. Han har under en lång följd av år
satsat på ett antal åkrar en bra bit inne i skogen.
Sedan bar det av till Peters nya projekt med ett stort antal olika grödor för att täcka olika
smakriktningar.
När vi hade gått runt och fått en ordentlig titt på resultaten av mödan samt sett på vad djuren hittills
konsumerat så var det dags att dra vidare till en kvällsmacka i Kärrs Gamla Skola.
Vi fick där möjlighet att se ett bildspel som visade arbetet med åkrarna samt kalkyl över nedlagd tid
samt kostnader och intäkter.
Det kan enkelt konstateras att det är lönsamt att få upp älgarna på den här typen av bete istället för att
få in dem på produktionsåkrar. Dessutom ger det fina observationsmöjligheter inte bara på älgar utan
även rådjur som är flitiga gäster.
Sv Jägareförbundets bok om viltåkrar fanns till salu.
Vi fick en klart bra diskussion och det är klart att ett lag redan i höst startar upp med viltåker inom sitt
område.
Tyvärr inte någon massinvasion av tvåbenta vid viltåkrarna.

Här har vi den tappra skaran vid ett av fälten
Att utnyttja små fält som ligger en bit in i skogen är ett bra sätt att skydda andra fält, minska
skogsskadorna och att dessutom bedriva en aktiv viltvård och få chansen att se djur.
Klart bättre för det vilda än att som många gör, låta slyn växa eller plantera gran. Väl värt att ta efter.
Vi har lagt upp vårt egna kompendium på kretsens hemsida http://www.kristinehamnsjvk.se/

