Kretsen har varit aktiv
Utbildning i kötthantering
Torsdagen den 7 april var det dags för 8 intresserade jägare att lära sig mer om hur vi hanterar
viltkött.
Kursledare var Niklas Kilhage som till vardags är lärare på Forshaga.
Utbildningen tog upp allt från hur jaktformen kan påverka köttkvaliteten med mer eller mindre stressat
kött till hur vi ska ta hand om det i slaktboden.
Några små reflektioner:
• Stressade harar kan bli rätt sega.
• Ostressade pyrsch
• Sticka ej nödvändigt
• Sticka om hjärtat är igång
• Olika knivar för olika ändamål
• Speciell buköppnare är bra
• 2 h kan man vänta med urtagning av älg och rådjur
• Öppna från vilket håll du vill på älgen
Urtagning av älg
• Mellangärdet kvar
• Tarmar och mage ut
• Spola inte utsida på den avklädda älgen
• Spola ordentligt på insidan
• Undvik spola på skador
• Spolad kropp ska hänga med luftväxling
• Svag ättikslösning är bra 10 %
• Täck djuret på släpet. Mycket skit sprutar upp
Kyl ner sakta
Är det kallt, låt skinnet vara kvar
Mögligt är inte farligt
Spola vildsvin först före avpälsning
Klä av svin fort
Mycket bra information finns på Livsmedelsverkets hemsida
Tack Niklas för en bra kurs!

Utbildning i spillningsinventering
Torsdagen den 14 april så var vi, trots att Färjestad spelade den avgörande matchen, 16 jägare som
samlades för att få veta lite mer om foderskapande åtgärder och hur man ska genomföra spillningsinventering.
Kursledare var Jessica Larsson som är Britt-Marie Nordkvists efterträdare som jaktvårdskonsulent.
Beträffande foderskapande åtgärder så betonades vikten av att låta skadade tallplantor stå kvar.
De är ju bevisat smakliga för älgen och kommer i många fall att skjuta skott på ett sådant sätt att de
ger älgfoder på ett bra sätt.
En oftast outnyttjad potential är kraftledningsgator. Gäller bara att få en del oförstående kraftbolag att
bli lite mer insiktsfulla. En i vissa fall rejäl utmaning.
Jessica gick sedan igenom hur spillningsinventeringen går till.
Man går ju här ett antal kilometerrutor som vardera innehåller 40 cirkulära provytor med 100 m² för älg
och 10 m² för rådjur.
För att en hög skall räknas så ska den omfatta 20 kulor för älg och 10 för rådjur.
Man får räkna med att de flesta provytorna är tomma.

Inom Kristinehamns JVK så kommer vi i år, efter goda erfarenheter från områden i Närke, att använda
en blankett med kolumner för markklassificering. Det ger en intressant bild av var älgen trivs. Likaså
om den används under flera år över hur mer eller mindre kraftigt snötäcke kan påverka
uppehållsområdena under vintern..
Värmlands Sydöstra Viltvårdsområde har genomfört årliga spillningsinventeringar under ett flertal år
inte bara som täckt det egna området utan även inom angränsande områden.
2010 så aktiverades övriga delar av kretsen norr och söder om E 18 och inventering genomfördes då
på sammanlagt 98 rutor jämnt fördelade över området.
2011 så fortsätter detta arbete som vi räknar med ska bli en årlig tradition.
Efter genomgången i Bäckhammars Folkets Hus så bar det av ut i terrängen till Krontorps marker där
Christian Sundby hade rekognoserat ett område som varit flitigt besökt av älgar under vintern.
För att klara av att gå rätt, dvs. veta hur långt är 100 m som det ska vara mellan provytorna så fick vi
träna på att stega.
Sedan var det dags att bedöma älgskit av olika ålder samt hantera käpp och snöre.

Kursen samlad vid en provyta under Jessicas ledning.
Tacck Jessica för en bra kurs!

