
Viltvård	  i	  Västra	  Älvsala	  Tomtägareförening	  

Jaktlaget	  består	  av	  Per	  Beckman,	  Håkan	  Österholm	  och	  Björn	  Schulz.	  Jaktlaget	  bildades	  2008.	  Vårt	  
jaktlag	  har	  sedan	  dess	  också	  aktivt	  skött	  viltvården	  i	  Älvsala	  Nya	  Tomtägareförening.	  Det	  glädjer	  oss	  
naturligtvis	  mycket	  att	  vi	  även	  får	  hjälpa	  Västra	  Älvsala	  Tomtägarförening	  med	  jakten.	  Uppdraget	  är	  
främst	  inriktat	  på	  att	  begränsa	  rådjursstammen	  genom	  att	  fälla	  ett	  antal	  djur	  per	  år.	  Efter	  kalla	  och	  långa	  
vintrar	  går	  vi	  försiktigare	  fram	  medan	  ett	  för	  rådjuren	  gynnsamt	  år	  med	  varm	  vinter	  klarar	  stammen	  ett	  
större	  uttag.	  
	  	  	  Vi	  avser	  inte	  jaga	  älg	  på	  området	  tills	  vidare	  utan	  förlitar	  oss	  på	  att	  dessa	  tas	  om	  hand	  av	  Skärmarö	  
jaktlag	  vilka	  har	  marker	  som	  ligger	  norr	  om	  ert	  område.	  Deras	  område	  lämpar	  sig	  bättre	  för	  älgjakt	  med	  
större	  öppna	  fält	  och	  betydligt	  mindre	  bebyggelse.	  Skärmarö	  jaktlag	  fäller	  rätt	  många	  rådjur	  per	  säsong	  
och	  Björkviks	  jaktlag	  fäller	  ca	  5	  rådjur	  per	  år	  numera.	  	  
	  
Hur	  jagar	  vi?	  
Jakten	  bedrivs	  som	  ”pürchjakt”,	  eller	  ”smygjakt”.	  Detta	  innebär	  att	  vi	  rör	  oss	  försiktigt	  genom	  området	  
och	  när	  vi	  ser	  rådjur	  försöker	  vi	  ”trycka”	  dem	  in	  till	  en	  plats	  där	  det	  är	  det	  är	  säkert	  att	  avlossa	  ett	  skott	  
med	  bra	  kulfång.	  För	  att	  få	  jaga	  i	  tätbebyggt	  område	  krävs	  ett	  personligt	  skottlossningstillstånd	  utfärdat	  
av	  Polisen.	  Vapnen	  vi	  använder	  är	  ”rådjursstudsare”,	  klass	  2,	  med	  betydligt	  mindre	  kula	  därmed	  smäll	  
jämfört	  med	  den	  kraftigare	  ”älgstudsaren”,	  klass	  1.	  Detta	  är	  på	  Polisens	  inrådan	  då	  risken	  minskar	  för	  att	  
en	  kula	  som	  passerat	  igenom	  ett	  påskjutet	  djur	  också	  kan	  orsaka	  andra	  skador.	  Vi	  använder	  ljuddämpare	  
på	  gevären	  för	  att	  ytterligare	  minska	  risken	  att	  skrämmas	  eller	  störa	  när	  vi	  skjuter	  nära	  hus,	  människor	  
och	  tamdjur.	  
	  
När	  jagar	  vi?	  
Jaktsäsongen	  för	  rådjur	  är	  relativt	  lång,	  från	  16/8	  till	  31/1.	  Under	  perioden	  16/8	  till	  31/8	  får	  man	  endast	  
skjuta	  bockar	  som	  bär	  horn.	  Från	  1/9	  –	  30/9	  får	  även	  kid	  skjutas	  och	  efter	  1/10	  är	  det	  tillåtet	  att	  skjuta	  
även	  getter.	  Vårt	  jaktlag	  försöker	  arbeta	  så	  diskret	  som	  möjligt	  för	  att	  inte	  störa	  eller	  skapa	  oro	  i	  
området.	  Vi	  jagar	  därför	  endast	  ett	  begränsat	  antal	  tillfällen	  under	  säsongen	  och	  med	  få	  undantag	  på	  
vardagar	  och	  alltid	  tidigt	  på	  morgonen.	  Vi	  undviker	  att	  jaga	  på	  eftermiddagar	  och	  kvällar	  samt	  helger	  då	  
det	  är	  mycket	  aktivitet	  i	  området.	  Detta	  jaktår	  blir	  det	  inte	  aktuellt	  med	  någon	  jakt	  i	  området	  förrän	  i	  
andra	  hälften	  	  av	  november	  eller	  ändå	  senare.	  	  	  
	  
Vad	  skall	  jag	  göra	  om	  jag	  ser	  ett	  skadat	  eller	  sjukt	  djur	  ?	  
Trafikskadade	  djur	  skall	  alltid	  anmälas	  till	  Polisen	  som	  sedan	  anlitar	  kommunens	  viltvårdare	  för	  eftersök	  
och	  avlivning.	  	  
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