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Styrelsen ord
Vitå jaktvårdsförening bildades den 11 januari 2012.
Totalt 4080 ha jaktmark och 44 markägare var då anslutna till vår nya förening.
Stadgar antogs vid bildningssammanträdet.
Den 8 februari 2013, öppnade föreningen en egen hemsida.

Föreningen är öppen för markägare i Vitå, arrendatorer som har ett markarrende på 
minst 50 hektar av jaktbar mark inom Vitå skifteslag, samt fast boende i Vitå.

Vi vill bedriva en ansvarstagande och glädjefylld gemensamhetsjakt på älg och enskild 
jakt på småvilt, samt arbeta för att områdets viltstam upprätthålls och hålls på en rimlig 
nivå.

Vitå jaktvårdsförening har under jaktåret 2012-2013 haft följande styrelse
Ordförande Uno Johansson
Sekreterare Olle Andersson
Kassör Håkan Andersson
Ledamot Bernt Nordlund
Ledamot Nils Holmfors

Vi firade med en Jubileumsfest, den 9 mars 2013, att föreningen funnits under 1 år. 
Markägare, jaktarrendatorer samt alla inom byn boende, med respektive sällskap var 
välkomna att närvara. Under kvällen var vi 62 personer som firade. Vi åt god mat som 
”ERIKA” ordnat. Förutom mat och trevlig samvaro visades ett bildspel från 2012 års 

3

”ERIKA” ordnat. Förutom mat och trevlig samvaro visades ett bildspel från 2012 års 
älgjakt. En spännande älgskyttetävling avslutade kvällens programpunkter, där ”Årets 
älgskyttemästare” - Gunnar Vikman korades.
Det var en lyckad jubileumsfest där ung som gammal trivdes och bidrog till en familjär 
stämning hela kvällen.

Den som efterlyser ett bildgalleri på föreningens hemsida, får länka till Olle Anderssons 
egen sida www.naturenslarobok.se. Där kan den naturintresserade fördjupa sig i det 
ekologiska samspelet i naturen. Bilderna med den korta bildtexten, ger besökare 
möjlighet att med självstudier ta del av bildernas budskap.

Vänliga hälsningar
Olle Andersson



En hälsning från Jokke
Hjärtligt välkomna till en ny era av jakten i 
Vitå. Jag heter Joakim   Andersson för er som 
inte känner till mig så bra. Jag är 16 år och bor 
hos mina föräldrar på Vitåskatan och är en 
intresserad jägare, utöver det studerar jag på 
gymnasiet i Luleå och är politiskt aktiv. Min 
tanke med det här Magasinet är att även dem 
som inte har möjlighet att själva delta vid 
jakten ändå skall kunna ta del av jägarlivet via 
text och bilder. Jag hoppas att ni finner detta 
lärorikt och underhållande. 

Våren nalkas, och med det härligheten och 
sommarlov för en yngling som jag. April förknippar 
jag med snösmältning, soliga dagar på isen och på 
skidspåret med temperaturer kring noll. Under 
majs första del svär vi nog mest åt slask och regn, 
för att sedan förhoppningsvis få njuta av varmare 
dagar under den sista veckan. Juni brukar vara en 
aning torrare än de föregående två månaderna, och 
skolavslutningen gör ju inte det hela sämre.  

Gemensamt för dessa tre månader för en ivrig 
jägare som mig, är att 22:an kommer ut ur skåpet. 
Alla vapnen smörjs upp igen, kolvar oljas och så 
snart den leriga vägen vid militärförråden torkat 

Lite höstbilder

snart den leriga vägen vid militärförråden torkat 
upp i Vitåfors, skall vallen på älgbanan fyllas med 
bly. Detta är en typ av träning som jag tror att 
många jägare underskattar. Den är inte bara nyttig 
utan också rolig! Till priset av ungefär en 40 kronor 
för 100 patroner får man mycket nöje.

Detta nummer tillägnas också våren, och lite annat 
än ren jakt. Fågelskådning och en grundlig 
genomgång av övningsskytte och vapenvård är 
inslag i kvartalets nummer.

Ännu en gång, ha en trevlig läsning!

Joakim Andersson,  Vitå JVF
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Pajdeg
125 g margarin

Fyllning
2 dl grädde

VÄSTERBOTTENSOSTPAJ

Kvartalets receptKvartalets recept
Torkat kött

En riktig vårprimör, i frysen håller köttet ända till hösten. Perfekt att ha med på jakten 
eller fisketuren men även på ostbrickan eller på smörgåsen.

Koka upp ca tio liter vatten och ett kilo grovsalt i en gryta. Koka tills saltet har löst sig 
och låt sedan lösningen svalna. Lägg sedan det kött du vill torka i grytan, och låt dra i 
36 timmar.  Trä sedan köttet på snöre och häng på en skyddad plats. Lämpligtvis 
tillverkar man en bur av ribbor och myggnät. Placera buren så att den är skyddad från 
regn och snö och häng sedan upp köttet. Bästa perioden för att torka kött
är februari till början av april. Torkningen tar ungefär 3-6 veckor, när köttet är torrt 
och mörkt tas det ned och antingen fryses in eller äts direkt. 

125 g margarin
3 dl vetemjöl
1 msk vatten
0,5 tsk salt 

2 dl grädde
150 g riven västerbottensost
0,5 tsk salt
1 krm vitpeppar

Sätt ugnen på 200 grader. Dela smöret i grova bitar och blanda med mjöl, salt och vatten i en 
matberedare till en deg eller knåda den i en bunke med händerna. Kavla ut degen på mjölat 
bakbord och tryck ut den i en form, ställ den sedan fem minuter i frysen. Nagga bottnen och 
förgrädda sedan i sju minuter. Vispa under tiden ihop fyllningen och häll sedan ned smeten i 
pajskalet. Grädda i 25 minuter till fyllningen
stelnat och fått fin färg. Tag ut och ställ i kylen 
några timmar för att få den att stelna. 

Västerbottenspaj

Västerbottenspaj, sallad och älgfilé med gräddsås
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Ingredienser:
700g gäddfilé
Salt och peppar
Smör

Underbar gädda serveras med Lenas citronsås
Gäddan är en underskattad fisk, som genom rejäl saltning och vanlig smörstekning kan bli en 
kanonmiddag med sås och potatis.

Sås:
1 citron
2 dl Creme Fraiche
1,5dl grädde
1-2 tärningar fiskbuljong
½ dl öl (kan uteslutas)
Salt 
Peppar
Dill

Filéa gäddan om du inte redan gjort det. Skär filéerna i 10 cm långa 
filébitar, salta och peppra. Nu är det dags att göra såsen, riv citronskal 
och koka i fem minuter i LITE vatten. Häll sedan bort vattnet och 
tillsätt créme fraîche, grädde, citronsaft, buljongtärning, öl och dill. 
Koka upp och krydda efter smak. Stek därefter gäddbitarna i smör och 
salta eventuellt mer. Servera tillsammans med kokt potatis. 
Dryckestips är mjölk eller kanske en öl. 

Kolbulle med lingonsylt

Ingredienser till 2 bullar
2 hg rimmat fläsk
3 dl vatten
2 dl vetemjöl
0,5 tsk salt

Tärna fläsket och stek hälften i stekpanna/murrika gärna över öppen 
eld. Blanda mjöl, vatten och salt till en smet och häll halva mängden 
över det knaperstekta fläsket. Stek cirka 3 minuter och vänd sedan 
bullen. Servera med lingonsylt. Väldigt enkelt att ta med och tillaga i 
skogen, blanda smeten och häll i burk eller flaska och tag med fläsket 
och sylt. 
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Traditionell 
fågelskådning

Fågelskådning på Kristi himmelfärds är 
en tradition som funnits länge, inte bara 
i Vitå. Och i vanlig ordning anordnade 
Vitå Jaktvårdsförening med Olle 
Andersson i spetsen en morgon med 
fågelsång och gott sällskap. 
Fågelkännaren Bert-Ove Lindström var 
även närvarande i vanlig ordning.

När jag cyklat till Vitå folkets hus står där 
en gäng morgonpigga fågelskådare redo, 
även en väldigt ung kille har fått sällskap 
av sin morfar för att ytterligare bekanta sig 
med Vitås natur. Snart ankommer fler 
fågelskådare, och till och med en vorsteh. 
Sist anländer Bert-Ove Lindström med 
sällskap och Olle hälsar alla välkomna. 
- Fågelexkursionen är ju en årlig händelse, 

med att ängarna växer igen. Gråsparven 
som förr var så vanlig har minskat i antal 
och istället har pilfinken blivit allt 
vanligare. Dessutom har gässen, svanarna 
och tranornas stora tillväxt berott på de 
öppna ytorna, på våren översvämmas 
många ängar och blir fullständiga utopier 
för dessa arter. Bert-Ove minns tillbaks då 
svanarna i princip endast fanns på myrarna 
nära fjällen. Nu kan man till exempel i Vitå 
se hundratals svanar bilda ett vitt täcke i 
vikarna på fjärden.

- Fågelexkursionen är ju en årlig händelse, 
och det är väl ytterst få år som Bert-Ove 
inte varit med oss. Och han har ju en 
väldigt god kunskap om just fåglar och 
behöver inte ens se dem för att veta vilken 
sort det är.

Jordbrukets konsekvenser
Redan efter några hundra meter hör vi den 
första lite ovanligare fågeln, en ljungpipare 
som ger ifrån sig ett ljust läte. Vi får höra 
om hur det minskade antalet bönder ger 
påverkan för fåglarna, endast 1% av länets 
areal är uppodlad mark och i takt med att 
jordbruken läggs ned minskar också många 
fågelarter. Söderut har fåglar som storspov 
och tofsvipa blivit extremt sällsynt i takt 

Älgen på gott och ont
Efter en traktorväg stannar vi vid en orange 
fläck på marken. 
-Det finns ju en del människor som anser 
att vi ska bevara älgens betning på ungskog 
eftersom älgen medför en biologisk    
mångfald. Och det här är en svamp som 
växer där älgen urinerat under vintern. 
Älglegeskål kallas den, och den har ju 
såklart sitt syfte, förklarar Olle.
Men det krävs en avskjutning för att hålla  
stammen i schack och förhindra allt för  
stora betesskador. Denna höst fälldes 11  
300 älgar fälldes i länet. Och Olle berättar  
att toppåret i början av 80-talet motsvarar  
avskjutningen för de senaste tio åren.  
Älgens bestånd ökade explosionsartat 
under 70-80 talet.
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Ute på en av ängarna ligger det vi kallar 
”potten”. En svacka som bildar en grund sjö 
på vårarna där fåglar samlas i stora antal. 
Vi stannar till för att spana och mycket 
riktigt sitter här både svanar och änder. 
Vad vi kunde se omringades två svanar av 
gräsänder, stjärtänder och till och med en 
skedand. En flock på ett tjugotal fåglar 
svävar över oss och förbereder för att landa 
intill de andra. 

Svanar och änder samlas på ”potten”

Snart går vi in i de små skogsholmarna som 
ligger insprängda mellan de många 
ängarna. Dessa holmar är utmärkta 

uppsikt över sjön. Samtidigt hjälps Folke 
och Olle åt med att göra upp en rejäl brasa. 
När vi med viss möda gått efter den smala 
spången och nått tornet, ser vi inte mindre 
än sju havsörnar sitta på isen. Dragplåstret 
är den kvavade fisk som finns där, vissa år 
blir istäcket så tjockt och kompakt att 
fisken rör sig mot vakar och öppningar och 
kvävs där. Resultatet blir hundratals döda 
fiskar på isen vilket lockar rovfåglar. 

Havsörnar och tranor sida vid sida

Ett tiotal metrar från havsörnarna 
spatserar två tranor lugnt framåt. Tjugo 
minuter senare samlas vi vid elden för att 
fika och grilla. Vi diskuterar förändringar i ängarna. Dessa holmar är utmärkta 

foderplatser för rådjur då snötäcket är 
mindre inne i skogen. Just när gänget går 
ut på ängarna igen rusar en snövit hare ut 
på 100 meters håll. Vi börjar prata om hur 
få harjägarna har blivit jämfört med förr. 
Folke, som följer med sitt barnbarn denna 
morgon berättar att när han själv ägde 
stövare fick man fundera var man skulle 
kunna jaga ostört. På en helgmorgon ljöd 
dreven lite varstans i skogarna. 

Vi närmar oss slutmålet, vindskyddet vid 
Sladans fågeltorn där vi skall göra upp eld. 
Inne i skogen påminns vi om naturens eget 
gödsel, avbarrning och lövfällning. På de få 
fläckar med snö som är kvar ser vi lagret 
med avfall som gödslar naturligt. Men om 
avverkningar sker på ett sådant sätt att det 
inte finns varken fröträd eller träd som kan 
ge näring åt jorden blir återväxten låg. Skog 
med högt naturvärde skall också lämnas för 
att ge viltet en chans att känna sig trygg. I 
den gamla lummiga skogen trivs till 
exempel tjädern bäst. Vid vindskyddet 
stannar alla för att sträcka på benen, några 
knatar iväg till fågeltornet för att få en god 

fika och grilla. Vi diskuterar förändringar i 
naturen och hur det påverkar viltet. Hur 
skogsbruket sköttes förr och vilka negativa 
effekter dikning till exempel kunde ge. 
Jakten på räv är något Folke bedrivit flitigt 
både med snara och framförallt genom 
åteljakt, och han förvånas över hur liten 
påverkan på den övriga småviltstammen 
jakten visar.

Korvgrillningen var helt klart en höjdpunkt

Även om vi har vissa diskussioner om vad 
som ger störst påverkan på till exempel 
harstammen så är vi överens om att det 
beror på flera saker.
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Mätta börjar vi gå tillbaka strax före nio, 
men vi kan ju inte låta bli att först besöka 
”björntornet”. Ett av Sladans fågeltorn där 
en björn försökt klättra upp. Märkena efter 
klorna syns vagt i trät. Bert-Ove ger oss en 
för mig överraskande prognos, björnen har 
minskat kraftigt! En tredjedel av stammen 
har skjutits på några år, rättare sagt 8% 
varje år. Vilket är en väldigt hög siffra. 
Många har riktat kritik mot jaktmetoden 
med plotthundar, eftersom björnen stressas 
kraftigt av dessa jakter. Björnen drivs 
miltals och hundarna byts ut eftersom 
innan björnen ibland stannar av 
utmattning. En betydligt humanare men 
ineffektivare metod är jakten med ställande 
hund, karelsk björnhund, laika eller våra 
vanliga älghundar (gråhund och jämthund).

Området runt sjön var en gång ängar, och 
på en skifteskarta kan man se många, 
många små skiften bara 20 meter breda 
som går runt sjön. Nu har dessa ängar 
vuxit igen och det är nu en blandskog av 
gran och björk. Olle berättar att efter att det 
brann här för 50 år sedan, högg man bort 

de flesta av träden och lät det växa nytt. 
Det som först växer är björken, om man 
bara röjer och låter träden växa till sig 
kommer snart granen också att växa. 
Resultatet kan vi se nu idag, gamla och 
unga björkar trängs med stora och små 
granar. 

Färden hemåt fortsätter och glada och 
nöjda blir det en kort pratstund vid bilarna 
innan samtliga börjar rulla hemåt. En bra 
och lärorik dag sammanfattar jag. 

Joakim Andersson

ÄR DU ÄR DU ÄR DU ÄR DU 
INTRESSERAD?INTRESSERAD?INTRESSERAD?INTRESSERAD?

Av att vara en inspirationskälla Av att vara en inspirationskälla Av att vara en inspirationskälla Av att vara en inspirationskälla 
för tidningen? Har du för tidningen? Har du för tidningen? Har du för tidningen? Har du 
jakthistorier från förr, vill du jakthistorier från förr, vill du jakthistorier från förr, vill du jakthistorier från förr, vill du 
att jag skriver en recension om att jag skriver en recension om att jag skriver en recension om att jag skriver en recension om 
ett jaktvapen, eller vill du dela ett jaktvapen, eller vill du dela ett jaktvapen, eller vill du dela ett jaktvapen, eller vill du dela 
med dig av dina jaktdagar? med dig av dina jaktdagar? med dig av dina jaktdagar? med dig av dina jaktdagar? 
Jag följer gärna med och gör Jag följer gärna med och gör Jag följer gärna med och gör Jag följer gärna med och gör 
reportage om jakt och skytte.reportage om jakt och skytte.reportage om jakt och skytte.reportage om jakt och skytte.

Hör av dig till Joakim Hör av dig till Joakim Hör av dig till Joakim Hör av dig till Joakim 
Andersson: 073 8350154 Andersson: 073 8350154 Andersson: 073 8350154 Andersson: 073 8350154 
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Förberedelser inför 
sommarens skytte

Sommaren analkas, många har under 
hela vintern väntat på att få bege sig ut 
på skjutvallen och bränna av kanske 
årets första smäll.  
Men det kan vara bra att gå igenom 
bössan innan man laddar om för ett 
nytt år. 

Många som kanske bara jagar älg, rengör 
och i bästa fall fettar in vapnet    innan det 
ställs bort för året. Rengöringen är ju 
självklart till för att förhindra haveri i 
samband med mantling, laddning osv. Men 
också för att förebygga sprängningar eller 
andra   brott i pipans gods. Dessutom
förlänger man vapnets livslängd   genom en 
snabb genomgång, helst efter varje besök på 
banan eller efter blöta/smutsiga jaktdagar. 

Ta sedan en titt på magasinet, om du
har löstagbart är det ju såklart
enkelt. Men om det är fast
magasinbotten, tryck då ned
magasinets fjäder (precis som om du
skulle ladda) och se efter om det ser
ut att behövas torkas av. Om så är
fallet, ta en linnelapp eventuellt lite

banan eller efter blöta/smutsiga jaktdagar. 
Fettet läggs på som ett konserveringsmedel, 
för att förhindra bland annat rostbildning. 
Men det ingår ofta ytterligare några 
moment, jag kommer här att förklara steg 
för steg.

1. Urdragning
Någon vecka innan ditt första
planerade besök på banan, ta
då fram vapnet för att avlägsna det
smutsiga fettet och andra avlagringar
Handlar det om kulvapen, ta lös
slutstycket och lägg
det separat, torka av det med en
trasa, använd 556 eller andra krut
och smutslösande (inte 
kopparlösande) medel om du vill. 

fallet, ta en linnelapp eventuellt lite
556 eller liknande och torka av. 

Ta därefter läskstången och gänga fast
Bronsborsten, spraya 556 i pipan
(om du inte rengjorde bössan
grundligt efter jakten bör du
använda solvent, akta stocken!) och
låt verka i någon minut. För sen in
stången i loppet och dra igenom
gånger. Byt sedan ut borsten mot
en läskände och trä i en linnelapp.
Vät den med solvent och dra igenom, 
upprepa denna procedur tills lappen är ren.
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Applicera sedan olja på samtliga delar:
slutstycke, låda, magasin och pipa.

Hagel: Bryt vapnet/plocka ur
mekanismen på halvautomat. Torka
av samtliga delar i lådan, använd

vapnet används. Droppa några droppar på
trät  och sen gnid! Gnid med handflatan 
tills  det hettar. Gör detta ca två veckor  
innan första sommarskyttet, två veckor

Efter inoljning

Före inoljning

Torka bort eventuellt fett och applicera 
tunt med olja

Rengör och olja även in patronläget och loppet

av samtliga delar i lådan, använd
även här 556 om det behövs för att
lossa smuts eller liknande. Spraya
solvent i pipan, gänga på
brons/nylonborste på läskstången
och dra ur pipan/piporna innan du
lägger på en tunn oljefilm på samtliga
delar.

2. Behandling av stocken
Vanligaste orsaken till att stocken
förlorar sin lyster eller i värsta fall
spricker är att man inte behandlar
stocken. Behandlingen är varken
komplicerad eller dyr. En flaska lin-
eller tikolja från bygghandeln räcker
gott och väl. Gör detta samtidigt som
du drar igenom bössan eftersom oljan
skall få tid att sugas in i trät innan 

innan första sommarskyttet, två veckor
innan jakten och innan vapnet ställs
bort för vintervila.

3. Sista putset, låt pipan gå varm
Då var det sista punkten innan
skyttet. Torrdra pipan på vapnet
innan du provskjuter för att försäkra 
dig om att precisionen sitter i stålet
och inte i oljan. Putsa kikarsiktets 
lins om det behövs med en putstrasa
avsedd för linser, och kontrollera att
kikarens skruvar är åtdragna
ordentligt eller om det gäller ett
hagelgevär med choker, kontrollera
att dessa är åtdragna.
Sedan går det alltid att hitta på alla
möjliga tänkbara åtgärder, stryka
vapenremmen tillexempel. 

Joakim Andersson
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Sommarskytte
Oavsett vilket viltslag man skall jaga, 
kråka eller gås, räv eller björn. Så är 
övningsskyttet A och O. Och nu under 
sommaren så är förutsättningarna som 
bäst. Vackert väder och lagom tid 
innan jakten.

Enligt mig finns det ett verktyg som till 
och med är viktigare än älgstudsaren när 
du skall jaga: 22:an eller ”salongaren”. 
Inget annat vapen har så billig 
ammunition, och kan erbjuda en sådan 
mångsidig och anpassad träning inför 
den verkliga jakten som 22:an. Det är en 
billig investering, både sett till priset för 
en hygglig bössa, men också vad gäller 
ammunitionens kostnad. En låda med 
500 patroner kan köpas för under 700 
kronor, det blir ungefär 1,39 per patron. 
En vettig bössa kan inhandlas från de 
flesta butiker men även från 
privatpersoner. Några modeller jag kan 

vapenvana. Det är fantastiskt hur man 
kan göra träning till något så roligt. Här 
följer några exempel på övningar:

•Långhållsskytte, med rätt kunskap, ett 
bra riktmedel och en skjuttabell kan du 
träffa en tallrik på 400 meter med .22 LR!
•Skjut på älgfigur. Precis som med 
älgstudsaren kan du skjuta på älgbana 
eller grisbana. 
•Knyt upp ballonger, lerduvor och 
plåtfigurer i olika färger, på olika 
avstånd. Be en kamrat stå jämte dig och 
ropa in vilka mål du skall skjuta. Träning 
för hjärnan och för skyttet.
•Gör ditt eget ”björnpasset” med 
frontfigur och sidofigur och skjut i snabb 
takt på kort avstånd. 

Mängder av mål att skriva ut eller 
beställa
Om man har tillgång till dator och privatpersoner. Några modeller jag kan 

rekommendera är CZ 452, CZ 455 och 
Anschutz 1416D. Fördelen med 455 är 
att modellen möjliggör pipbyte till 
kalibrar i klass 3, vilket gör bössan 
lockande till de som jagar skogsfågel och 
räv.

Mängdträning med variation
Det viktigaste, framförallt för en 
nybörjare är mängdträning för att vänja 
sig vid konsten för en lugn avfyrning och 

Om man har tillgång till dator och 
skrivare kan man skriva ut fantastiskt 
fina pappersmål från mytargets.com, 

winchester.com och norma.cc

För den som vill köpa fallmål, tavlor och 
liknande är canaxa.se ledande inom 
skjutmål och tillbehör. Hoppas att ni som 
inte äger en 22:a överväger att köpa en, 
och ni som redan har en, fyll vallen. 

Det finns 22:or i alla prisklasser. Skott 
med precision upp till 100 meter är 
nästintill ett krav.

Joakim Andersson

Lämplig träffbild på 50 meter
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Skytte med jaktstudsaren
Förutom mängdträningen med de 
lättare kalibrarna så kommer man ju då 
till den sista putsen innan jakten. 
Inskjutning och träning med 
jaktvapnet, framförallt handlar det om 
älgstudsaren men kanske även om räv-
och toppfågelbössan. Beroende på vad 
du skall jaga, och på vilket sätt så bör 
träningen anpassas därefter. 

En älgjägare klarar sig ofta med ett vapen 
inskjutet på 80-100 meter, men en 
toppfågeljägare kräver ett vapen inskjutet 
på 120-150 meter. Hållen till tjädern eller 
orren kan bli väldigt dryga, ända upp till 
200 och ibland till och med däröver. 
Därför krävs rätt förutsättning, ett vapen 
som är bra anpassat, ett bra riktmedel 
och framförallt en känsla för vapnets 
trycke. För älg-, björn- och grisjägaren är 
det först och främst rörligt skytte som 
krävs. Vid inskjutningen gäller det att ha 

Älgbanan
De allra flesta storviltsjägare har stått där 
på älgbanan. PANG, älgen rullar, PANG. 
Samma procedur igen. Skytte på rörliga 
djur bör undvikas men  kan inte 
uteslutas, ett fångstskott kan bli 
nödvändigt för att slippa ett långdraget 
eftersök. Och därför är det ett krav att 
kunna skjuta på rörligt mål när 
jägarexamen avläggs. Vissa jaktlagg 
stället också det kravet årligen för att få 
lösa jaktkort. Drevjakt på vildsvin och 
björnjakt innehåller för det mesta rörliga 
skott. Och när det gäller björnjakt kan det 
handla om skillnaden mellan liv och död 
när björnen sätter an mot dig. En rimlig 
dos med träning varje år är kanske en ask 
med jaktmatch (50 patroner). Genomförs 
detta sitter garanterat skyttet i 
fingerspetsarna. Det allra viktigaste, något 
som jag själv upplevde under 
jägarexamen, var känsligheten för två krävs. Vid inskjutningen gäller det att ha 

gott stöd för både vapen och armarna, se 
därefter till att du sitter bekvämt och 
avslappnat så att andning och puls inte 
överförs till vapnet. En älgbössa har 
sällan högre krav än en treskottsserie 
inom fem cm på 80 (naturligtvis bör man 
ställa högre krav), en bössa för smygjakt 
på rådjur, vakjakt på räv eller 
toppfågeljakt bör ha en 100 meters 
träffbild inom max två centimeter.

jägarexamen, var känsligheten för två 
saker:
-Anpassad bössa
-Kramande avfyrning

Bössan och avfyrningen
När jag skulle skjuta upp för jägarbevis 
valde jag först en kort och lätt Tikka i 
.308 Win med ett stort kikarsikte. Bössan 
sparkade rejält med tanke på den låga 
vikten, dessutom satt kikaren långt bak 
vilket gav mig smällar vid varje skott. Jag 
brände iväg 36 smällar inom loppet av 15 
minuter och axeln mådde absolut inte 
bra, och resultatet var detsamma: Skotten 
hade tagit framför varje gång på rörligt 
och spridda skurar på stillstående! Andra 
dagen bytte jag bössa, denna gång en 
tyngre Sauer vill jag minnas, med smidig 
stock i trä, pipad i 6,5x55. Skyttet blev 
bättre men inte perfekt, efter tio skott 
(stående fem-ettor men rörligt fortfarande 
framför) såg en av skjutledarna att jag 
ryckte av skotten. Han påpekade detta 
och jag koncentrerade mig på att 
verkligen krama
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av varje gång. Resultatet blev därefter! 
Fortfarande fem-ettor på stående men  nu 
också femmor och fyror på rörligt. Bössan 
och framförallt anläggning har oerhörd 
betydelse. En tyngre bössa kan 
skyttemässigt vara att föredra, men kom 
då ihåg att du skall bära
pjäsen på axeln sedan. 

Bössa till högviltsjakt
Vilken bössa bör en nybliven jägare köpa? 
Ja det är ju för det första en smaksak, men 
det finns några tips. En jägare som vill ha 
en renodlad bössa till precisionsjakt bör 
såklart välja en omtalad tätskjutare, ny 
som begagnad. Dessutom kanske inte 
estetiken på vapnet spelar sådan stor roll 
eftersom det inte direkt handlar om 
gemensamhetsjakter där man vill visa upp 
sin vackra bössa för kamraterna. Så en 
oöm bössa som inte påverkas av fukt är ju 
ett vapen med kompositstock att föredra. 
Om man vill behålla vikten för ett 
balanserat skytte kan man ju alltid rusta 
vapnet med en tyngre och längre pipa, 
kanske rentav en matchpipa. För en 
rävjägare är inte vikten något stort 

riktmedel med lägsta förstoring på 2x, på 
så vis kan jägaren bruka vapnet i både 
trånga pass och på längre skott på öppna 
marker. Hundföraren för älg och björn och 
även drevjägaren är i behov av kortare 
vapen med låg förstorande riktmedel, 
alternativt öppna riktmedel eller 
rödpunktssikte. Kalibern behöver heller 
inte vara någon flackskjutare utan kalibrar 
som 8x57JS, 9,3x57 och 9,3x62 blir 
utmärkta här, även 6,5x55, .308 och 30-
06 är väl fungerande. Pålitliga och 
populära tillverkare i lägre prisklasser är:
- Brno/CZ
- Tikka
- Ruger
-Husqvarna
- Mauser (äldre bössor, ombyggda 
”tyskmausrar” från kriget)
- Winchester 
- Remington

Alternativ älgbana
Alla har inte alltid tillgång till älgbana, 
men det finns andra möjligheter. Finns det 
ett grustag i närheten som du får bruka till 
skytte, möjliggör det till rörligt skytte. rävjägare är inte vikten något stort 

problem eftersom jakten sker stilla, men 
en toppjägare som skall skida miltals med 
vapnet kan en balans mellan hanterbarhet 
och skytteförmågan vara att föredra. 
Kalibern skall vara av flackskjutande typ, 
6,5x55, .270 Win, .222 Rem eller kanske 
upp till .308 Win eller 30.06. En passkytt 
på älgjakten kan ha nytta av ett vapen med 
precision men ändå med rörlighet. En 
flackskjutande kaliber i klass ett kan vara 
bra i kombination med ett variabelt 

skytte, möjliggör det till rörligt skytte. 
Använd ett gammalt bildäck som du 
skruvar fast en tunn träskiva på. Häfta 
därefter fast en pappersmåltavla på skivan 
och släpp iväg däcket nedför grustagets 
kanter. Skytten står nere i gropen och 
skjuter på den rullande tavlan, använd 
gärna halvmantlad ammunition för att 
undvika rikoschetter. Lycka till nu alla 
jägare!

Den vanligaste synen för en älgjägare i 
Norden, älgbanan.

Glöm inte hörselskydd!

Joakim Andersson
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Hagelskytte

Trapskyttet är den vanligaste grenen i 
hagelskytte. Det är också den lättaste 
grenen för nybörjaren. Här är vi i Fäviken.

Hagelskytte är en helt annan form av 
skytte jämfört med kulskytte. Här 
handlar det inte om lugn andning och 
sikta, utan om rörelse, hållning och 
instinkt. En centimeter vid kolven 
ger en meters miss vid målet.

Hagelskyttet är helt klart ett 
träningsprojekt, och hur många timmar 
har inte jag stått hemma med 
Husqvarnan och klickpatroner. Gång på 
gång resa upp bössan till en lugn 
anläggning, följa taklisten och trycka av 
vid hörnet. Men det gav resultat, 
tillsammans med några hundra duvor, 
patroner och svenska kronor (till min 
förtvivlan är inte hagelammunition 
billigt). Men oavsett hur mycket du 
tränar så ger inte det bättre resultat om 
inte bössan passar dig som skytt. Jag 
sköt i tre års tid med pappas långa 
halvautomat på banan, och inte blev det 
många träffar. Det visade sig senare att 

•Skeet är en mer komplicerad gren som 
kräver två torn, high-house och low-
house. Dessa står 40 meter ifrån 
varandra med sju stationer utplacerade 
i en halvcirkel runtom. Mitt mellan 
tornen står en åttonde station. Varje 
station har ett visst antal duvor, 
dubbléer och enkla duvor efter vissa 
regler. Detta skytte är mer rörligt än 
trap och kräver mer skjutvana. Bössan 
får inte ligga över midjehöjd innan 
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många träffar. Det visade sig senare att 
kolven var för låg för mig, och när vi 
köpte en bössa till mig när jag fyllde 
femton åkte vi norrland runt för att 
hitta ett passande gevär. I Boliden fann 
vi en Husqvarna 1411, tillverkad i 
Italien, för 3500 kronor. Det blev ett 
kanonköp! Bössan är som gjord för mig 
och resultatet blev helt klart bättre. 

Skyttegrenar
Lerduveskyttet delas in i tre olika 
grenar: trap, skeet och sporting. 
•Trap innebär att fem skyttar står 
bakom en kastare på utsatta stationer. 
Skyttarna skjuter fem skott, ett i taget 
och flyttar sedan vidare till nästa plats. 
När de fem stationerna är genomgångna 
har skyttarna skjutit 25 patroner var. 
Duvan skjuts iväg växelvis, i dubbeltrap
skickas, som namnet antyder, det iväg 
två duvor varje gång. I båda varianterna 
tillåts skytten ha bössan färdigt vid 
axeln. Den klart enklaste grenen.

får inte ligga över midjehöjd innan 
skott.
•Sporting är en simulerad jakt, med 
banor i omväxlande terräng. Mellan 
stationerna kan avståndet variera 
kraftigt. Detta är också en gren som 
kräver god vapenvana eftersom duvorna 
är varierade mellan enkelduvor och 
dubbléer. Bössan får hållas på valfritt 
sätt.

Träning inför jakt
Som jag påtalat är trap den gren en 
nybörjare bör ägna sig åt. Om syftet är 
jaktträning bör skytten träna att inte 
skjuta med vapnet färdigt till axeln då 
det ökar säkerheten. Man skall också 
alltid vänja sig vid att ha vapnet säkrat 
fram till skottögonblicket då vapnet 
ligger vid axeln. Anläggningen skall ske 
lugnt och när vapnet lyfts upp skall 
blicken ligga på målet, om bössan 
passar hamnar spången och pipan där 
den skall och kinden bildar en fin 
”kudde” på kolven. Av samma anledning 
skall du aldrig sikta med vapnet, om



bössan passar så siktar bössan av 
sig själv genom att du håller blicken 
på målet och inte på kornet. När du 
känner att du precis gått förbi duvan 
skall skottet avlossas. Men det enda 
sättet att bli duktig är torrträning 
hemma, skott efter skott på banan 
och en välanpassad bössa.

Enkla förberedelser 
Naturligtvis är en äkta trapbana att 
föredra, men dessa är näst intill 
alltid belagda med särskilda 
öppetider och köerna kan bli långa. 
Om du på din egen mark äger ett 
kalhygge eller grustag/sandgrop kan 
dessa bli utmärkta tillfälliga 
skjutbanor. Om du inte själv äger 
mark kan du alltid ta kontakt med 
markägaren och fråga om det går bra 
att du skjuter. Valet av kastare är 
inte särskilt krävande, kastaren bör 
kunna kasta dubbléer och det är ofta 
en standard idag. En handkastare 
går att köpa för 150 kronor ungefär 
men en mekanisk kastare är att 

en så kallad kaninbana vara till 
hjälp, en snabb älgbana med har-
eller rådjursfigur. Även detta går att 
göra på egen hand i ett grustag. Med 
hjälp av ett bildäck och en ballong 
kan man göra en ”hare”. Knyt fast 
ballongen i däckets hål och rulla det 
nedför slänten. Skytten står nere i 
gropen. Ladda gärna med blyhagel 
eller alternativhagel för att undvika 
rickoschetter. 

Lycka till!

men en mekanisk kastare är att 
föredra. Dessa går att köpa för under 
400 kronor. För en skjutklubb eller 
ett större sällskap (eller den med 
tillräcklig plånbok och intresse) finns 
det stora kastare med magasin som 
drivs av ett bilbatteri och avfyras 
med en fjärrkontroll. Dessa kostar 
dock ett antal tusenlappar men är ett 
bra köp.

Lycka till!
Variera skyttet, skjut i olika 
riktningar men se upp så att det 
alltid är en säker riktning! För den 
som skall jaga sjöfågel till exempel 
kan sittande skytte vara bra att 
träna. Variera också höjden på 
duvorna, en jägare som vanligtvis 
skjuter högt flygande änder eller 
fasaner kan lätt bli överraskad av 
lågflygande ripor på fjället. För 
harjägaren och rådjursjägaren kan 
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Rätt hållning och anläggning är extremt viktigt för 
ett lyckat skytte

En enkel kastare fungerar utmärkt, till priset av 
395 kronor har man mycket nöje framför sig.



Krönika
Vargstriden fortsätter både bland jägare 
och riksdagsmän. För er som inte 
känner till det är jag politiskt aktiv inom 
SSU och Socialdemokraterna. Inför SSU 
Norrbottens distriktskongress lade jag 
fram en motion om förändrade regler 
kring vargjakt. Förändringen gällde att 
vargindivider som förorsakar upprepade
skador på boskap och rennäring skall 
kunna skjutas genom en skyddsjakt 
som INTE kan inskränkas genom 
skyddsorganisationers överklagan. 
Däremot vargindivider som endast ”tar 
ett får på vägen” utan att vara 
hemmastadd intill jordbruk eller i 
renskötselområde. Denna bedömning 
skall ligga hos ansvariga myndigheter .

Vargvännerna som anser att all typ av 
vargjakt är också ofta generella 
djurvänner. Därför försöker jag påminna 
dem om att det är just de små 
djurvänliga jordbruken som tar skada 

bondgårdarna som tvingas lägga ned 
efter att vargen rivit 15 får den senaste 
veckan till exempel. Vargen skall 
definitivt finnas i vår svenska fauna, 
men det får inte bli så att de små 
böndernas verksamhet tvingas lägga 
ned på grund av en närgången varg.

Glädjande nog gick motionen vidare till 
SSU:s nationella förbundskongress i 
Augusti, där den skall behandlas. 
Flertalet län söderut har drabbats hårt 
av envisa vargar, och när skyddsjakt 
beviljas, överklagas den snabbt av 
skyddsorganisationer runt om i norden. 
Detta måste upphöra om landsbygden 
skall leva kvar med öppna landskap.

Joakim Andersson

Jag vill ha den..
Och den!

djurvänliga jordbruken som tar skada 
av vargar i den direkta närheten. Det är 
inte de stora koncernerna som Scan 
som drabbas, utan små ekologiska 
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