
Hej på er alla 

För varje fin sommardag vi får njuta av så kommer vi snabbt närmare hösten och den nya 

jaktsäsongen. 

Som jägarförbundets utbildare vill jag påminna om att det nu är dags att planera de utbildningar ni 

önskar få inom er förening under kommande höst och vinter. Här är några förslag på vad jag kan 

erbjuda: 

- Spårningskurs. Inom jaktlag och föreningar är det mycket viktigt att ha kunniga personer som, 

tillsammans med sin hund, kan ta hand om eftersök av skadat vilt. Jag har hållit en sån kurs 

inom Lappfjärdsnejdens jvf, med 12 deltagare, den var mycket uppskattad och omdömet var 

att såna här kurser borde det ordnas mera av. På den kursen tog vi upp både eftersök på 

skottskadat och trafikskadat vilt. En dylik kurs ordnas helst före jakten eller på vårvintern, och 

omfattar två kvällar (gärna med 1-2 veckor emellan så att hund och förare hinner prova ett par 

övningsspår emellan). 

 

- Viltvårdsåtgärder inför vintern, t.ex. byggande av ”rapphönslador” eller fångstfällor för 

pälsvilt. Det finns en mängd mindre åtgärder som enkelt kan höja en marks bärförmåga då det 

gäller vilttillgången. Genom att fundera igenom vad den enskilda marken har för potential och 

därefter reducera de begränsande faktorerna höjs automatiskt markens viltrikedom. Jag har 

sammanställt en ’viltvårdsåtgärds bok’ som passar oss för ändamålet. 

 

- Tillvaratagande av pälsvilt. En sån kurs höll jag i februari i Kimito och även den var mycket 

uppskattad. På fredagen ordnades en gemensam jaktdag och därefter tillvaratagande i teori 

och praktik på lördag /söndag. Givetvis kan man hoppa över jaktdagen och så får deltagarna ta 

med egen fångat/skjutet vilt att arbeta med.  

 

- Trofe´behandling blev också en omtyckt kurs. Den omfattar två dagar men med en vecka 

emellan för att hinna med arbetsmoment som ska utföras hemma (blekningen). Även här tar 

deltagarna givetvis med egna horn att färdigställa. 

 

 

 

 

 



- Kötthantering är en hel vetenskap. Det som jag personligen har lärt mig under mina år som 

jaktstuderande är att viltkött i skottögonblicket är ett alldeles förträffligt kött. Sen går det på 

ett eller annat vis att förstöra smaken på det förträffliga, så till den grad att vissa partier 

hamnar i hundmatlådan. Här är hanteringen från skottet till bordet A o O. Till min hjälp i detta 

ämne har jag vidtalat en av nejdens köttrökare och tillsammans kan vi erbjuda en kurshelhet 

om kötthanteringen. Kurstiden kan variera från en till två kvällar, där man på första kvällen tar 

upp hur kroppen behandlas efter skottet och på den andra hur kroppen styckas och förpackas 

för frysen (med lagets egna viltkroppar att stycka i praktiken). 

 

Det här är bara några förslag och om ni har egna önskemål så hoppas jag att ni tar kontakt så vi kan 

diskutera och planera. 

Det viktigaste nu är att ni meddelar mej så snart som möjligt om ni önskar nån typ av skolningar så 

att vi hinner dra upp riktlinjer innan höstens jakter startar. Jägarförbundets distrikt i Svenska 

Österbotten skall även godkänna kurserna, så det tar sin lilla tid innan kurserna kan förverkligas. Det 

bästa skulle ju vara om vi hade huvudlinjerna klara till höstmötena så att ni där kan informera er 

jägarkår vilka skolningar som är planerade så att de vet att spara troféer, pälsvilt, o.dyl. 

 

Jägarförbundets policy om kursavgifterna är att kurserna ordnas till självkostnadspris. Här har 

normalt jägarförbundets medlemmar ett förmånligare pris, i regel ca 30% rabatt. Därför behövs det 

ungefär 10 deltagare för att det inte skall bli så dyr kurs. 

 

Med sommarhälsningar 

Hans Wickman 

Finlands jägarförbunds skolare inom Svenska Österbottens distrikt 
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