En rejäl viltåker
Strax söder om Kristinehamn så jagar ett jaktlag, med till stor del militär anknytning, på det f.d.
övningsfältet som tillhörde I 2 och A 9. Marken förvaltas nu av Sveaskog som har gett tillstånd för
jaktlaget att anlägga en viltåker. Åkern ligger så bra till att den har stora möjligheter att hålla viltet
kvar på skogen så att de inte går ner på åkrarna och därmed också håller sig lite längre bort från en
trafikerad väg.
Lennart Bengtsson är den som har dragit lasset i det här projektet, som så här i starten, har krävt en
hel del arbete.
Först var det att röja bort en hel massa unggran på vissa delar av den blivande åkern. Röjningen
gjorde att en fin gammal stenmur kom fram så naturvärdesfaktorn steg med bra många procent.
Traktorn och betesputsen fick ta vid på gräsmarken. Sedan blev det ett par fräsningar för att få bort
rötter.
Det gick alldeles utmärkt eftersom det är mycket sandig jord på den gamla åkermarken. Alltså en hel
del grundarbete. Men de momenten är ju inget som återkommer.
Blev sedan dags för plöjning och harvning. Resultatet blev en viltåker på ca 1,5 ha snyggt delad i två
skiften av stenmuren.
I slutet av juli så sådde han höstraps med viss inblandning av vårraps. Kompletterat med ca 350 kg
gödsel så blev det fart på den rätta växtligheten.
Men allt höll på att gå på tvärsen. Det blev ett angrepp av kålmal. De rackarna är mycket snabba
förstörare men lyckligtvis kom det en rejäl regnskur och sköljde bort marodörerna i precis rätt
ögonblick. Det är som alltid med jordbruk, man kan ha tur eller otur. Den här gången var det turen
som kom.
Hur mycket har det då gått åt av olika resurser? C:a.20 effektiva arbetstimmar har gått åt. En hel del
av engångskaraktär. Kostnaderna för diesel och övrigt har uppgått till c:a 5 000:Insatserna var väl värda resultatet!

En glad Lennart Bengtsson visar upp sitt arbetsresultat

