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Chefredaktören
har ordet

Nätbutiken för kvalitètsmedvetna jägare
Nätbutiken för kvalitètsmedvetna jägare

Köp
hundtillbehör på
på Forndalens.se
Forndalens.se
Köp dina
dina hundtillbehör

Från kråkjakt
i Värmland till hjortjakt
i norra Skottland

E

fter att tillsammans med mina
kollegor och familj lanserat det
första numret av Sveriges nya
jakttidning, vill jag inleda med
att tacka för all den fina feedback
vi fått.

Med bakgrund av detta var det ett sant nöje att göra
det här numret. Det finns de som säger att jakten är
slut den sista februari när klövviltet mer eller mindre
är över. Men det finns så många fler jaktformer att
nyttja på våren, däribland kråkjakten som jag utövat
flitigt under några veckor tillsammans med min vän
Lars-Åke ”Pastorn” Jansson.

Vi har även fått följa med norska Marte Bakke, som
studerar till jaktguide, på hjortjakt i de norraste
delarna av Skottland. Mikael Tham är företagare,
produktutvecklare och inbiten vildsvinsjägare. Vi fick
en pratstund med honom och det blev ett samtal om
hans uppväxt i Österlen och hans relation till jakten,
hans upplevelser, hundar och verksamheter.
På tal om hundar så följde vi även med vår vän
Emma på hundsim, en exceptionell träningsform
för din bästa vän. I tema jakthund har vi också följt
med på Stövarklubbens ungdomsjakt på Jägartorpet.
Där bjöds det på glada skratt framför brasan och en
harjakt utöver det vanliga.

W110
Vikt: 380g
Diameter: 50mm
Längd: 240mm
Förlängning: 110mm

Magasin Vildmarken nummer två bjuder även
på fiske. I slutet av månaden följde vi nämligen
med Robin Karlsson, en värmlänning som trivs
med pimpelfiske i den enklaste form. Det blev en
stillsam dag på Grumsfjorden med lyckat resultat.
I köket lagar vi detta nummer en riktig klassiker,
Wallenbergare på norrländsk älg med allt för goda
tillbehör. Dessutom bjuder det här numret på
inredningsreportage, smygjakt på räv och massor
av prylar. Trevlig läsning, önskar vi på redaktionen!

Många tillbehör för
att optimera din jakt.

Ord & foto:

Staffan Johansson

staffan@vildmarken.se

www.stalon.nu
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Stalon Ljuddämpare

NYHET!

NYHET!

7x65 R
7x64
7 mm Rem Mag
308 Win
30-06
300 Win Mag
300 WSM
8x57 JRS
8x57 JS
9,3x62
9,3x74R

9,1 g
9,1 g
9,1 g
9,7 g
9,7 g
9,7 g
9,7 g
10,4 g
10,4 g
15,0 g
15,0 g

860 m/s
910 m/s
950 m/s
860 m/s
900 m/s
1000 m/s
990 m/s
820 m/s
850 m/s
805 m/s
780 m/s

BC 0,443
BC 0,443
BC 0,443
BC 0,420
BC 0,420
BC 0,420
BC 0,420
BC 0,431
BC 0,431
BC 0,430
BC 0,430

308 Win
30-06
300 Win Mag

11,0 g
11,0 g
11,0 g

800 m/s
850 m/s
960 m/s

BC 0,454
BC 0,454
BC 0,454

MENINGEN MED

PERFECT ENDING

Fler kalibrar är under utveckling.

Känn ditt vilt, känn din terräng.
Låt STRIKE™ göra resten.

INSTANT STOP

I skarpt läge måste allt falla på plats. Förväntningarna
såväl som utfallet. Detta är något alla ansvarsfulla
jägare eftersträvar och det är också tanken med ammunitionsserien STRIKE™. En hel familj där varje medlem på sitt
sätt bidrar till en säkrare jakt och
önskan om det perfekta avslutande ögonblicket.

En träff och jakten är över. Med TIPSTRIKE™ får du
behålla all spänning men du slipper allt onödigt drama.
Effekten är ögonblicklig, liksom belöningen. Lugnet är
åter. Den ständiga strävan efter att i alla lägen vara en
ansvarsfull jägare har uppnåtts.

RETHINKING IMPACT
En lättare kula som överträffar en tung? ECOSTRIKE™
gör det omöjliga möjligt. För att göra kulan lättare och
förhindra att den splittras, har blyet ersatts av koppar
och nickel. Med ECOSTRIKE™ möter vi en ny jaktera där
känslan av att vara ett med naturen har nått en ny nivå.
Kulan tar genom sina egenskaper hänsyn till vapnet, viltet, naturen och köttet. ECOSTRIKE™s ambition att alltid
ge en positiv påverkan gör det hela till en extra trevlig
jaktupplevelse.

Nu är det dags att möta de två första kulorna.

TIPSTRIKE™ är utvecklad för att ge en knall-och-fallverkan, kombinerad med en djupverkan stark nog att
nå viltets vitala delar. Plastspetsen säkrar expansionen
och ger en förödande shock-effekt, som uppnås genom
konstruktionen av manteln. För att upprätthålla en hög
restvikt och garantera ett konsekvent uppförande hos
kulan, är manteln förstärkt med ett mekaniskt lås.

TIPSTRIKE™ har en snabb djupverkande expansion som får
även större djur som hjort och vildsvin att falla på stället.
ECOSTRIKE™ är uppstickaren. Trots att kulan är lätt och
helt blyfri punkterar den snabbt myten att en lättare kula
inte kan vara lika bra.

Detta gör TIPSTRIKE™ till en utmärkt kula för drevjakt
och andra jaktformer, där ett omdelbart stopp, är det
man behöver.

ECOSTRIKE™ är utvecklad för att ge en enastående
precision under alla förhållanden. Den kontrollerade
expansionen och en mycket hög restvikt, säkerställer
ett konsekvent uppförande och djupverkan, på kort och
långt håll. Precisionen är optimerad genom en unik
design och exakta produktionsmetoder. Kulan har även
en patenterad förnicklad yta som minimerar beläggningar i gevärspipan.

LÄS MER PÅ WWW.NORMA.CC
POLYMER TIP
EXPANSIONSÄKRING
FÖRNICKLAD YTA

7mm Rem Mag
7x64
7x65R
.308 Win
.30-06
.300 Win Mag

22

.300 WSM
8x57 JS
8x57 JRS
9,3x62
9,3x74R

0m

m

POLYMER TIP
SNABB EXPANSIONSÄKRING

22

.308 Win
.30-06
.300 Win Mag
More Calibers
Soon to Come!

OPTIMERAD MANTEL DESIGNAD
FÖR MAXIMAL EFFEKT

BALLISTISK MIDJA FÖR
REDUCERAD FRIKTION
4–

BOAT TAIL

–3

8m

m

4–

8m

MEKANISKT BLYLÅS

#NORMAPRECISION
#TIPSTRIKE
#ECOSTRIKE
GILLA NORMA PRECISION
PÅ FACEBOOK

LADDA NER VÅR
BALLISTISKA APP
LÄS MER PÅ WWW.NORMA.CC

m
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Z E I S S V I C TO R Y

Ögonblicket då flexibilitet ger framgång.
9,&725<96XSHU=RRP
THE ART OF PURSUIT

// LIVING OBSESSIONS
MADE BY ZEISS

'HQHQGDULNWLJDVXSHU]RRPHQ
9,&725<ÿ9ÃUGHWEÃVWDNLNDUVLNWHWPHGVXSHU]RRPIUÆQ=(,66PHGVQDEEPÆOXSSIDWWQLQJ
RFKVWİUVWDPİMOLJDIOH[LELOLWHWVRPWÃFNHUDOOW\SDYMDNW
.RPELQDWLRQHQDYGHWPD[LPDOa]RRPRPIÆQJHWGHQOMXVDRSWLNHQRFKHQNHOKHWHQ
DWWDQYÃQGDJİU=(,669,&725<ÿ9WLOOGHWXOWLPDWDNLNDUVLNWHWIUÆQGUHYMDNWWLOO OÆQJKÆOOVVN\WWH
6NDSDGIİUDWWJHGLJVWİUVWDPİMOLJDMDNWIUDPJÆQJ

Se Benchmade
utforma den perfekta
jaktkniven:

JAKTKNIVARNA FRÅN
BENCHMADE FINNS NU
I VÄLSORTERADE
JAKTBUTIKER

Benchmade 15016-2 Hidden Canyon Hunter (Nr. 3071) // Benchmade 15008 Steep Country Hi-Viz Orange (Nr. 3198)
Benchmade 15001-2 Saddle Mountain Skinner (Nr. 3070)
DISTRIBUTÖR : FONDPRODUKTER AB

| 054-53 37 15 | INFO@FONDPRODUKTER.SE | WWW.FONDPRODUKTER.SE

●

8x Super-zoom

●

HT-glas

●

Höjdkompensator ASV+ (std 2,8-20x56 och 4,8-35x60)

●

Stor utgångspupill

●

FL-glas

●

Parallaxjustering (ej 1,1-8x30)

●

92% transmission

●

LotuTec

●

Extra stor riktmedelsjustering

Modeller:
1,1 - 8x30 NYHET !
1,8-14x50
2,8-20x56
4,8-35x60 NYHET !

ZZZ]HLVVFRPVSRUWVRSWLFVYLFWRU\Y
MADE IN USA

TESTVINNARE
Svensk Jakt nr.8
Vapentidningen nr.5

Ord:

Staffan Johansson

Månadens
jaktprofil

staffan@vildmarken.se

MIKAEL
THAM

Namn: Mikael Tham
Bor: Österlen, Skåne
Ålder: 53

med jakt i blodet

Mikael Tham är ett känt namn i jaktkretsar. Han
är entreprenören som på senare tid är mest känd
för sina filmer. Han är även en framgångsrik
produktutvecklare, bland annat en skyddsväst för
vildsvinshundar som snabbt vuxit i popularitet. När
vi först träffar honom berättar han att han jagat
sedan barnsben och verkligen har jakten i blodet.
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Månadens
jaktprofil

J

ag är uppväxt några mil från där
jag bor idag, på Österlen i Skåne,
och min bakgrundshistoria börjar
med klyschan att jag har jagat
sedan barnsben. Redan som åttaåring blev jag
utsläppt med en 22:a för att skjuta ihop min egen
veckopeng – det är helt vansinnigt med dagens mått
mätt, men så var det då och det var väldigt lärorikt,
säger Mikael och berättar vidare:
– Jakten såg helt annorlunda ut då mot vad den
gör idag. Det fanns mycket mer småvilt, inte minst
kaniner, som klassades som ett skadevilt och jag
minns att jag fick 50 öre per inlämnad kaninsvans
av traktens lantbrukare. På den tiden hade vi inga
vildsvin och det var sparsamt med rådjur och klövvilt

16
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över huvud taget. Det var i första hand hageljakt
på småvilt och fågel som gällde, som kanin, hare,
fasaner och rapphöns. Vi hade jaktbara stammar
av skogsfågel, vilka är helt borta idag. Och så är jag
uppväxt med taxar som vi jagade rådjur och dovvilt
med.
Mikael berättar att han hade en otroligt
jaktintresserad far och att han tidigt blev stöpt i
samma form.
– Redan i unga år tog han med mig på jakt runt
om i Sverige så att jag fick uppleva många olika
jaktformer. Som 15-åring fick jag följa med till Polen
och möta på vildsvin för första gången, säger Mikael.
Intresset för jakthundar och inte minst eftersök växte.
Mikael skaffade wachtel och vorsteh, och började

www.vildmarken.se

som tonåring att hjälpa till med göra eftersök på ett
antal skånska gods.
Åren gick och Mikael fick allt mer smak för
vildsvinsjakten.
– Vildsvinen kom till Sverige i början på 80-talet
och jag hade ”turen” att få bo i ett av kärnområdena,
de var i södra Stockholm och här nere vid Österlen,
Skåne. Det är ett vilt som fascinerat mig sen dess,
säger han och fortsätter:
– På den tiden hade vi, av naturliga skäl, ingen
att tradition att jaga vildsvin med hund. Vi hade
drivande hundar för rådjur och dovvilt, så egentligen
var vi väldigt dåligt rustade för just hundjakt på
vildsvin. Jag använde mina vorstehhundar med

www.facebook.com/vildmarken

hyfsad framgång, men de blev tyvärr alltför ofta
skadade då jag upplevde dem något för skarpa och
otympliga i mötena med vildsvinen.
Intresset för att skaffa bra vildsvinshundar förde ut
Mikael i världen.
– Jag reste bland annat till Estland och Ryssland för
att hämta hem Laikor. Sedan dess har det rullat på.
Jag är egentligen yrkesofficer och civilekonom, men
på 90-talet bestämde jag mig för leva på det jag höll
varmast om hjärtat, jakten. Jag började skriva för
olika jakttidningar, skrev böcker och fotograferade.
I början på 2000-talet hade videokameror och
redigeringsutrustning blivit så billiga och enkla att
använda att jag kunde förverkliga en dröm jag närt
länge – nämligen att göra jaktfilm, berättar Mikael.

Jakt, Fiske & Friluftsliv
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Månadens
jaktprofil

”

Jag är egentligen yrkesofficer
& civilekonom, men på 90-talet
så bestämde jag mig för leva på

Vihtavuori - Nr. 1 på krut

det jag höll varmast
om hjärtat, jakten.
18
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I både jakt och sportskytte är precision och tillförlitlighet nummer 1. Vihtavuori erbjuder krut
för alla tänkbara skyttesituationer, både i skogen
och på banan.
Besök www.vihtavuori.com för mer information

Månadens
jaktprofil

5 FAVORITER
KALIBER: 8x57JS
KULA: Norma Tipstrike och Ecostrike
JAKTFORM: Löshundsjakt på vildsvin och älg
OPTIK: Trijicon
HUNDRAS: Spetshundar oavsett ras.
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Månadens
jaktprofil

Du är en man med många järn i elden.
Berätta om dina verksamheter och vad
som driver dig.
– Jag är född nyfiken och vill ständigt lära
mig mer om jakt, hundar och allt däromkring.
Bästa sättet att lära sig är att skriva och göra
film för andra, då tvingas jag sätta mig i
ämnet ordentligt. Det som också driver mig
är att ta fram bra jaktprylar till mig själv. En
av mina produkter, TuskProof, en skyddsväst
till vildsvinshundar, uppkom helt enkelt ur att
jag ville skydda mina hundar. Jag hittade inga
västar som uppfyllde mina krav och därför tog
jag tag i detta och utvecklade en egen, säger
Mikael.

Egen grossistverksamhet
Mikael har en grossistverksamhet och en
webshop,
Jaktwebben.com,
som
säljer
jaktfilmer och lockpipor men också många
andra jaktprylar.
– Lockpiporna, som går under namnet Nordik
Predator, tillverkas av en kompis till mig.
Historien bakom detta började med att vi
gjorde en film om lockjakt på räv. När vi gjorde
den filmen fanns det inga svensktillverkade
pipor vilket P-A Åhlen, som han heter, såg till
att det blev ändring på. Sedan tio år tillbaka har
det utvecklats pipor i Sverige för den svenska
marknaden; däribland pipor för räv, rådjur, älg,
kråkor med flera arter, berättar Mikael.
– En brist var att få, om ingen, tillverkare visade
att deras lockpipor verkligen fungerade och
därför började vi då göra jaktfilm med fokus på
hur man kan locka in vilt med olika pipor, dels
för att sprida budskapet kring lockjakt men
även för att visa att våra produkter funkar.

Det började med VHS
– Utvecklingen har gått snabbt. När jag började
göra film för 15 år sedan så var det VHSkassetter som gällde. Visar man en VHS för
dagens ungar så har de ingen aning om vad det
är för något, skrattar Mikael.
– Något år senare kom DVD-filmer och snart
finns inte de heller, utan allt streamas på nätet.
För att möta utvecklingen startade vi sajten
Jaktflix.se. Där kan man teckna ett abonnemang
och streama mina och andras jaktfilmer via
mobilen, surfplattan eller datorn.
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Månadens
jaktprofil

Tillbaka till din hundväst, berätta mer om den?

– TuskProof är en skyddsväst för vildsvinshundar. Den
tillverkas i Sverige så vi kan erbjuda skräddarsydda västar
med optimal passform för just din hund. Beroende på vad
du jagar och hur terrängen ser ut kan du välja mellan olika
material och färger. Ledstjärnan är att västen ska tåla ett
angrepp av en galt utan genomslag, plus att hunden inte
ska märka att den har västen på sig. Dessutom får den
absolut inte hindra hundens rörlighet.

Skyddar västen även för vargangrepp?

– Våra västar är inte byggda för att skydda emot varg
över huvud taget. Det finns dock ingen varg som kan bita
igenom västen, men det spelar det ingen roll då de vilket
fall krossar hunden med sitt kraftfulla bett. Vi har valt att
fokusera på skydd emot vildsvin och att inte sätta några
vargavskräckande åtgärder på vår väst då vi inte vet om
de fungerar och kanske istället invaggar hundföraren i en
falsk trygghet.

Vi har via jaktfilmer fått följa med dig på många
jaktresor, både i Sverige och utomlands. Vilken har
varit den största upplevelsen?

– Den absolut största jaktlyckan för mig är att lyckas med
ett svårt eftersök. Finns inget som slår samarbetet med
sin hund – att hitta en skadad gris eller hjort och förkorta
dess lidande. Färskt i minnet är annars att jag fick fälla
en stor björn på drevjakt i Rumänien, en helt surrealistisk
upplevelse där vi hade 74 björn-obsar på 3 dagar. Att
inte förglömma, att för mig som skåning få resa till norra
Sverige för löshundsjakt på älg är årets höjdpunkt. Ju mer
man jagar utomland, desto mer inser jag vilket fantastiskt
jaktland Sverige är och vilka stolta jakttraditioner vi har
från norr till söder.

Vad har du för jakthundar?

– För tillfället har jag fyra raser; plotthundar, västsibiriska
laikor, Patterdale terrier och jämthund. Det är rena rama
främlingslegionen i hundgården, de flesta är importerade
från Tyskland, Ryssland, USA och Finland. Jag saknar en
strävhårig vorsteh, men inte så länge till förhoppningsvis.

Vad har du för planer inför 2016?

– Jag har ännu knappt hunnit smälta den gångna
jaktsäsong, och vi har väldigt mycket jaktfilm som skall
klippas ihop. Nu när hundjakten lider mot sitt slut börjar
man komma in i ”videoredigerings-mode”. Jag kommer
att börja hålla en hel del föredrag igen, någon som jag
inte hunnit med under några år. Men nu är suget tillbaka.
Till hösten blir det givetvis älgjakt i norr och vildsvinsjakt
här hemma. Ska också försöka hinna med brunstjakt på
kronhjort. Och så tänkte jag även hänga med Vildmarken
på deras årliga Polenjakt, ska bli kul! Och så dyker det
alltid upp något man inte har planerat, så jag ser fram
emot 2016!
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Ord:
Inredning från
norrländsk natur

Jessica Ädel

jessica@vildmarken.se

Inredning från

i fick en pratstund med hantverkaren Emma Sundström,
även kallad ”Lapptussan” på de sociala medierna.
Emma beskriver sig själv som en glad och lite spretig
norrländska som har förkärlek till den norrländska naturen och
inredning. Emma har så länge hon kan minnas tagit med sig skogen
in i sitt hem. Hennes brinnande intresse för inredning började
redan i tidig ålder.
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Inredning från
norrländsk natur

- Hemma hos mina föräldrar möblerade jag mer
än gärna om i sitt flickrum. Maken och mina barn
skulle nog säga att mitt intresse för inredning är
nästan lite väl stor, berättar Emma.

Var kommer namnet ”Lapptussan” ifrån?

- Mitt varumärke och mitt alias på Instagram
passar bra med mitt hantverk och var en ren
tillfällighet då lapptussan/lapptuss är ord som
förekommit i vår familj väldigt länge.

Stor på Instagram
För ungefär ett år sedan startade Emma ett
instagramkonto under namnet ”Lapptussan”, där
publicerade hon bilder på sitt hem och hennes
hemmagjorda hantverk. Det blev fort en succé
och Emmas renhornlampor och ljusstakar fick en
enorm positiv respons. Emma berättar mer.
– Att min Instagram skulle bli min stora
försäljningskanal var inte meningen från början
utan kom smygande allt eftersom. Jag har inte
marknadsfört mig på andra sätt än lagt ut bilder
på Instagram, min vision är att försöka, i största
möjliga mån att inte lägga pengar på annonser
då vi i dag har lyxen att använda sig av de sociala
medierna som hjälpredskap.
– Idén om att kunna glädja andra med min
rehornsslöjd kom smygande och så av en
händelse så kom jag över en större mängd
renhorn som jag pysslade ihop och blev av med
på en gång.

Jakten på horn
– Nu började jakten på mera horn, vilket visade
sig inte vara helt lätt, trotts att jag bor i ett
rentätt landskap, men med ljus och lykta och
via min pappa som haft skötesrenar i många år,
så fick jag ihop så pass mycket att jag i augusti
2015 valde att starta enskild firma.

Vad gör du när du inte inreder och arbetar
med renhornsslöjd?
– Jag jobbar parallellt med mitt företag som
stationsansvarig på Arvidsjaurs flygplats. Fritid
är inget jag har gott om, men det är helt och
hållet mitt eget val. Den lilla tid jag är ledig
åker jag oftast till vår stuga som ligger vid sjön
Malmesjaur, cirka sex mil från Arvidsjaur. Här
åker vi skoter och pimplar på vintrarna och solar
och flugfiskar på somrarna - jag älskar att stå vid
en älv och kasta fluga efter lax och harr!
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Inredning från
norrländsk natur
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Inredning
Ismete med
från
norrländsk
Mogge Färdigh
natur

– Lite som att
blanda ihop
två olika pussel
och bygga ihop
till ett
– Konsten att slöjda i horn stavas tålamod. Inget horn är det andra likt och det passar aldrig ihop
känns det som. Lite som att blanda ihop två olika pussel och bygga ihop till ett. Ska man ge sig på
att tillverka sin egen takkrona så rekommenderar jag att ni gör det tillsammans med någon så att ni
har tillgång till fyra händer. Ljusstakar och mindre alster klarar man lätt själv. Trotts att jag lägger
nästan allt mitt tålamod på renhornen så är det så värt det. Känslan som uppstår när man är färdig är
fantastisk! Ingen takkrona, boll-lampa eller ljusstake blir den andra lik och man vet aldrig hur den ska
se ut förrän sista biten sitter på plats, avslutar Emma.

Emma Sundström
@lapptussan
på Instagram
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INFORMATION OM VÅRA PRODUKTER FINNS
HOS EXKLUSIVA SWAROVSKIÅTERFÖRSÄLJARE
OCH PÅ WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM

Framför dig har du utmaningar i form av långa avstånd och
brant terräng. I dina händer har du en perfekt kombination
av ergonomisk design och enastående optik. EL Range imponerar med
knivskarp skärpa och exakt mätning av vinklar och avstånd. Alla detaljer på
den här kikaren är omsorgsfullt utformade och i kombination med det nya
FieldPro-paketet är den normskapande när det gäller komfort och funktionalitet.
När varje sekund är avgörande – SWAROVSKI OPTIK.

SEE THE UNSEEN
WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM

NYA EL RANGE

FULLÄNDAD
PERFEKTION

Ord & foto:

Staffan Johansson

Kråkjakt
i Värmland

staffan@vildmarken.se

KRÅKJAKT
MED UVBULVAN

Det finns de som säger att jakten är slut den sista februari när klövviltet mer eller
mindre är över. Inte för mig! Det finns så många fler jaktformer att nyttja på våren,
däribland kråkjakten som är en utmaning så god som någon i jaktsammanhang!
Nyligen gav jag mig ut i skogarna strax utanför Karlstad för att prova lyckan. Med mig
hade jag Lars-Åke ”Pastorn” Jansson som är en erfaren kråkjägare och under dagen
fick jag många goda tips som underlättar jakten.
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Kråkjakt
i Värmland

Var ute i tid
En bra placering av uven kan vara en dunge eller åkerholme med enstaka träd.
Vid jakt med uvbulvan gäller det att vara ute tidigt. Se därför till att alla förberedelser är klara
innan solen går upp.
Kråkorna brukar närma sig uvbulvanen i cirklar och då gäller det att vara stilla tills de gör utfall mot
bulvanen, då är kråkorna tillräckligt nära för att erbjuda bra skottillfällen.
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Kråkjakt
i Värmland

Nytta med nöje
Våren tillbringas för min del till predatorerna, däribland kråkfåglar. Kråkjakten är en spännande
jaktform och en värdig utmanare. Kråkorna går hårt åt småviltets ungar, ägg och fågelungar. När de
hittat ett fågelbo så plundrar de det och sedan blir de väldigt aggressiva i sitt letande efter fler bon i
närheten. På kort tid kan kråkorna ödelägga ett stort antal fågelbon i närheten av det första boet.
Den här jaktformen passar dessutom ypperligt för nyblivna jägare och det är inte svårt att få till jakt.
Du kan fråga runt bland bönder och markägare om du får hjälpa till att avverka kråkor och det är få
som säger nej.

Alarm Series
orboett
8842i (kilometers):
48mm,
RECON Leader Chronograph Alarm
Series No.
No. 8841
8842:(miles)
48mm,
kolfiberförstärkt
komposit
carbon
reinforced
polycarbonate
casetidzonsinformation,
with stainless steel case
back, World Time
City Zones
med
bakboett
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bezelring med
antireflexbehandlat
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tachymeter
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walking
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water
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vandring,
vattentät
till 100
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armband
ters, PU watch
strap has an
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chart,
Luminox
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med
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ljus utan uppladdning
– i upp
25 år. Swiss
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Swiss Special
Preferred timepiece of Swiss Special Forces and outdoor enthusiasts
www.timenordic.se
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Kråkjakt
i Värmland

Jag föredrar att jaga kråka med min Beretta Outlander 300A, en mycket pålitlig

halvautomat med plats för tre skott, ett tredje skott som man emellanåt är ytterst tacksam för. Kråkan är
relativt hårdskjuten och vid jakt rekommenderas minst femmor, men jag använder i regel treor eller fyror
för få bästa effekt.
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Kråkjakt
i Värmland
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Kråkjakt
i Värmland

Uvbulvan
Att jaga kråka med hjälp av en “uvbulvan” är en rolig,
och ibland väldigt effektiv, jaktform. Dennes funktion
är att “reta” kråkorna, inte nödvändigtvis för att göra
utfall på uven men den får ofta kråkorna att flyga några
varv kring den och det i sin tur kan ge goda skottillfällen.
Det finns färdiga uvar i både plast och mer levande
material - och numera även sådana som flaxar med
vingarna! Pastorn använder sig utav en gammal
uppstoppad berguv som han fyndat hos en konservator.
Enligt Pastorn är det bäst receptet att variera din
jaktform. Ibland jagar du med uvbulvan, högt sittande i
ett träd, ibland med kråkbulvaner på marken, då för att
lura dem att det finns mat att hämta.
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Kråkjakt
i Värmland

Lockpipa
Kombinera med fördel din bulvanbild med något för
predatorernas öron. Både min och Pastorns favoritpipor
är de nya piporna från Nordik Predator, Nordik Barrborn
Crow. Dessa är lättblåsta pipor som du lätt kan imitera
diverse kråkläten med, något som funkar förvånansvärt
bra. Enligt Pastorn ska du aldrig kalla på kråkorna om du
inte hör eller ser dem. Invänta istället tills du får syn på
någon eller hör dem på håll, svara dem då i samma takt.
När du jagar med uvbulvan och har en kråka hängandes
under den kan du skrika som en skadad kråka, det retar
bokstavligt talat livet ur dem.
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PROFESSIONAL SUCCESS

Ord:

Jessica Ädel

Hundträning

jessica@vildmarken.se

HUNDSIM
För den aktiva
jakthunden

Magasin Vildmarken har varit på besök hos Solstadens Smådjursklinik för att prova på hundsim tillsammans med Emma
Larsson från Väse, Värmland och hennes hundar. Hundsim är
lika roligt för dig som för din hund. Det bästa är att man inte
belastar hundens leder i vattnet.
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– Hundsim är en väldigt skonsam träning
som
är
effektiv,
muskelstärkande,
konditionshöjande och även smärtlindrande,
berättar Ida Sors som är fysioterapeut på
Solstaden. Hon var med oss i bassängen
med hundarna vilket också är obligatoriskt
när man ska simma med sin hund där första
gången.

Hundträning

Vi är på plats vid deras hundbassäng för
att testa på hundsim, som är en otroligt
skonsam form av träning som är bra för den
arbetande hunden. De jakthundar som redan
har full kondition är simning en bra och rolig
underhållsträning och ett bra komplement
till den resterande träning hunden får
och behöver under jaktsäsongen. För den
lite mindre tränade hunden, exempelvis
en unghund så är denna träningsform ett
utmärkt sätt att stärka sin hund igenom olika
intervallträningar i vattnet, genom att börja
med bara några minuters simning till att
utöka antal minuter i vattnet, allt eftersom
att hunden blir starkare.

Flytväst vid
första besöket
Alla hundar som tränas på Solstadens
Smådjursklinik har alltid flytväst på sig vid
första besöket, främst för att kunna fästa
linorna så att de som ännu inte är vana
bassängen inte kommer att försöka klättra
upp på kanterna och skada sig.
Efter några gånger, när man ser att hunden
simmar allt mer runt i bassängen och vet
var den ska simma för nå rampen och gå
ur bassängen, kan man prova att ta bort
linorna och även så flytvästen om man tror
att hunden klarar av det, detta är högst
individanpassat.
Hundarna som vi tränade vid detta tillfälle
var två stycken tyskterriers. Första hunden
ut var Spade, två år gammal.
Fysioterapeuten Ida Sors som var med och
hjälpte oss, provade ut en passande flytväst
åt Spade och satte på honom två stycken
långa linor. Linorna med den funktionen att
hunden skulle simma i mitten av bassängen
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Hundträning
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Toppfågeljakt
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Hundträning

och inte hålla sig till kanterna där han kan skada sig.
Hundägaren Emma tog fram sin orangea flytande
”dummy” och sen var Spade igång.

Efter badet så vart Spade duschad, torkad och
täckad så att han inte skulle frysa när hans kompis
Russ skulle bada i bassängen.

Det var en ivrig terrier som var i vattnet fortare än
kvickt - och träningen var igång. Han simmade fem
minuter gånger tre och det räckte som en första
gång i bassängen för Spade.

Temperaturen spelar roll

Han var igång och apporterade dummyn och kunde
även styras med hjälp av Emma och dummyn runt i
bassängen.
– ”Problemet” med en så glad och ivrig hund som
honom är att de kan stressa upp sig lite väl mycket.
Då kan man istället gå framför hunden längst med
bassängen och hålla i dummyn framför hunden så
de följer dig och på så sätt lugnar de oftast ner sig
lite, berättar Ida.
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Den specialtillverkade hundbassängen är 5,5 x 3
meter och man strävar efter att temperaturen ska
vara 22 grader, men en rehabiliteringshund vill ha
lite varmare och då upp emot 25 grader i vattnet.
Medan en hund som tränar för konditionen och
träningens skull vill ha lite svalare cirka 20 grader.
– Solstadens Smådjursklinik försökt att gå alla
hundar till mötes och har istället 22 grader varmt
i bassängen. Det finns dessutom en Jet-stream
i bassängen som används för att effektivisera
träningen för din hund. berättar Ida.
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Härnäst var det den fem årige tyskterriern, Russ tur
att inta bassängen. Samma rutin stod honom för
dörren och han fick en passande flytväst och två
linor kopplade till flytvästen.
Russ var till en början lite tveksam då han är inte
är van att simma med flytväst. Russ hade fullt fokus
på Emma under simningen. Så snart Russ slappnade
av så apporterade han ”dummyn” väldigt fint och
han följde även ”dummyn” runt i bassängen när
Emma höll i den. Efter lite vila så slängde Russ
sig gladeligen i bassängen igen och han hade en
utmärkt simteknik enligt fysioterapeuten Ida. Även
han simmade fem minuter gånger tre.
Ida rekommenderar att man först börjar att vänja den
unga hunden i bassängen vid ungefär sex månaders
ålder och då ska det inte vara för att styrketräna
eller konditionsträna utan att de ska vara mer lek

www.facebook.com/vildmarken

och plask och ha kul med sin valp.
Ett annat tips som Ida gav oss var att om hunden
skulle vilja vila i vattnet, upp emot kanten håll då
om hunden, då låser du simreflexen och hunden
känner sig även trygg att vila i vattnet.
Magasin Vildmarken tackar Solstadens Smådjursklinik och Emma Larsson för att vi fick följa med på
en dag i hundbassängen.

Se filmklipp på nästa sida!
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Hundträning
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NYTT FÖR I ÅR!

Fler hjortar &
lägre fällavgifter!

DREVJAKT
I
POLEN
4 6 november
JAKT I POLEN

RESAN DIT

Polen erbjuder i särklass en av europas bästa drevjakter. Med stora
sammanhängande revir med omväxlande natur, god viltförvaltning,
proffsig jaktorganisation och stora bestånd av de mest eftertraktade
europeiska viltarterna. Jakten kombineras med både folk- och
hunddrev där vi framförallt jagar vildsvin men även kronhjort, rådjur
och predatorer.

Resan kommer att arrangeras med buss ned till vår slutdestination
i Polen. Alltså startar jaktresan redan på Onsdag kl 09.00 ifrån
Karlstad. Vi jagar Fredag-Söndag. Hemresa Måndag.

BOENDE
Vi bor på hotell av god standard i anslutning till jaktområdet. Ni
kommer att bo i eleganta dubbelrum med badrum, TV och gratis
internet. Finns även tillgång till Bastu och jacuzzi i hotellet.
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PRIS 25.900 kr inkl. resa, mat & boende
FÄLLAVGIFTER/ÖVRIGA AVGIFTER
Fällavgift, vildsvin med betar upp till 160 mm
Fällavgift, kronhjort
Avgift, vildsvin med betar större än 160 mm
Tillägg enkelrum (annars två och två)
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Ingår
11 st totalt ingår
8 €/extra
2500 kr
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Anmälan och övriga frågor kontakta info@vildmarken.se
Jakt, Fiske & Friluftsliv
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Ord:

Jessica Ädel

På rundtur
i Skottland

jessica@vildmarken.se

På rundtur

i Skottland

D

Ord & Foto: Marte Bakka Haugen

en första veckan i december var vi ett gäng studenter och
lärare från högskolan i Hedmark, Norge som åkte iväg på
klassresa till Skottland. Kursen vi går är en helårskurs i jakt,
fiske och naturvägledning. Fokuset är på guidning inom jakt
och fiske och för att få en något relevant resa för jaktdelen drog
vi till Skottland för att lära så mycket som möjligt om landets
jaktkultur. Försäljning av jakt, och verksamheten kring detta, är mycket
stor i Skottland i jämförelse med många andra platser och vi hade turen
att få se allt från en helt annan vinkel.
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På rundtur
i Skottland
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På rundtur
i Skottland

Rundtur på fjället
PÅ LÖRDAGKVÄLLEN landade vi i Edinburgh, Skottland och körde
sedan norrut i cirka timmar. Vi stannade så småningom till på
Invermark Estate, där vi skulle vara några dagar innan resan skulle
fortsätta. Då första dagen var en söndag, och eftersom det inte är
tillåtet att jaga på söndagar, fick vi istället ta en rundtur på fjället.
Vi körde Land Rovern in genom dalen, för att sedan köra upp på
fjället. Kronhjortarna där uppe är vana vid att bli stödutfodrade
längst med vägarna - detta för att reducera dödligheten bland
hjortarna under den hårda vintern. Med detta som anledning
kom de springandes i rask takt nedför fjällsidan så snart vi kom
körandes med bilen.
Över 50 stycken stora, och väldigt fina, hjortar som kom ända fram
till bilen för att äta. Det var en upplevelse att se så vilda djur, men
samtidigt så tama. Det är viktigt att understryka att dessa hjortar
aldrig blir jagade här. Hjorten blir heller inte inte skjuten från bilar,
även om det är lovligt att jaga från bil i Skottland.
Vi körde vidare upp över fjället. Skottland har inte bara gott om
hjort, utan även kanin- och harbeståndet är enormt jämfört med
vad man är van vid hemma. Den lilla snön som hade kommit före
vår resa hade smält bort och det syntes vita harar överallt. Ripan
var däremot väldigt svår att få ögonen på i den bruna terrängen.
De trycker också ganska hårt och vi kom väldigt nära med bilen
innan de lättade från marken. Ripjakten var tyvärr över innan vi
kom hit, så det var dessvärre ingen jakt vi fick pröva på.

Deerstalking
UNDER BÅDE MÅNDAG OCH TISDAG kom det kunder till Invermark
och vi fick vara med på ”Deerstalking”, det vill säga smygjakt på
hjort, för att se och lära. Vi körde runt i bilen för att lokalisera flockar
och nyttjade resten av dagen för att smyga in på skjutavstånd.
Kunderna fick skjuta hjort och vi fick bevittna hur de använde
hästar för att frakta hem hjortarna.

Skyddsjakt på kanin
UNDER MÅNDAGKVÄLLEN fick vi möjlighet att jaga själva och vi drog
ut på kaninjakt från bil med strålkastare. Hemma i Norge är det inte
lovligt att jaga från bil och då även användning av lampa brukar vara
förbjudet så var det en speciell upplevelse för de flesta av oss.
Det var kaniner överallt och vi körde för det mesta 40 meter åt
gången för att ha möjlighet att skjuta fler. På en och en halv timme
fick vi tillsammans 83 kaniner! I vilken grad detta kallas jakt kan
nog diskuteras, men dessa kaniner innebär ett stort problem här i
Skottland och det finns helt klart ett behov av förvaltning.
Vi tog vara på några av kaninerna direkt för att tillaga dem till
tisdagens middag, tillsammas med hjärta och lever från hjort.
Kaninköttet var helt superbt!
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På rundtur
i Skottland

Hjortar längs med vägen
TIDIGT PÅ ONSDAGMORGONEN drog vi vidare norröver i landet. Vi lämnade kaninerna
bakom oss och såg genast fler hjortar i siktet. Det var hjortar längs med vägen, hela sträckan
lång. Ett delmål på resan var North Highland College, ett lantbruksgymnasium som ligger i
de norraste delarna av landet. Väl där fick vi en rundtur av skolan och hjortgryta till lunch.
På denna skola går det elever som studerar ”Game Keeping”. De har inte mycket teori på
skolan, det är mest praktiska uppgifter genom skolans samarbeten med diverse gods.
Efter besöket på skolan drog vi vidare västerut, till Reay Forest Estate. Här fick vi ett stort
och fint hus i skotsk stil, helt för oss själva – lyx!
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På rundtur
i Skottland

Vår tur att jaga!
PÅ TORSDAGEN var det äntligen vår tur att få prova på
smygjakt på kronhjort. Vädret var inte helt optimalt.
Det var typiskt skotskt väder med mycket regn och
vind och vi hade inte de största förväntningarna
när vi begav oss ut. Vi delade oss upp i fyra grupper
och vi hade en egen guide. Först var vi iväg för att
provskjuta gevären, för att sedan köra vidare mot
området vi skulle jaga på.
Vi tog av ”Argocaten” från släpkärran, en åttahjuling,
för att sedan köra upp över fjällsidan i en något
otacksam terräng. Från Argo’n såg vi många flockar
av hjort, och förväntningarna steg gradvis!
På toppen satt vi länge och väntade på grund av
vädret. Det snöade och haglade samtidigt och tvivlet
gjorde sig påmint om detta verkligen skulle bli något.
Efter en tid försvann det dåliga vädret och vi kunde
påbörja vår vandring. Vi rörde oss nedöver i riktning
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Dagen var inte över, både Ingar och Jani som var med
i min grupp ville självklart också tillges chansen att
fälla en hjort och vi vandrade vidare för att finna fler
flockar. Det var mycket upp och ner i terrängen, men
till slut fann vi en god situation, och ytterligare tre
hjortar föll till backen.

mot en av flockarna vi hade sett tidigare, men det tog
lång tid innan vi såg något.
Plötsligt var vi 30 meter från en flock som dessvärre
märkte oss i samma stund som vi märkte dem. Trots
det ville vår jaktguide ha med mig fram en bit, för att
lägga ned mig i skjutläge där han gav mig geväret.
Djuren hade redan kommit ganska långt bort och det
var dessvärre för sent för mig att skjuta ett säkert
skott.
Efter lite om och men bestämde vår guide sig för att
prova en gång till, på samma flock. Vi kom in på djuren
en andra gång, men de märkte oss igen och sprang
iväg. Våra förväntningar sjönk åter och jag begrep inte
varför vi inte istället provade att smyga oss närmare en
annan flock. Guiden gav sig dock inte och vi provade
att smygga oss på flocken en tredje gång.

www.vildmarken.se

Hela min grupp hade under samma dag fått chansen
att fälla sin första kronhjort, och Ingar hade till
och med fått fälla sin andra. Det var en otrolig
upplevelse, och med kroppen full av adrenalin var
vi minst sagt nöjda med dagen.
Denna gången låg vinden rätt och vi klarade att
lägga oss ner på en kant, cirka 70 meter ifrån djuren.
Han lade ner geväret intill mig och jag lade an.
Denna gången lyckades vi. Jag hade äntligen blivit
en hjortjägare! Det var en otrolig upplevelse, i en
brant i norra Skottland med en fantastisk utsikt. Kan
det bli bättre än såhär?

www.facebook.com/vildmarken

Flera andra i klassen hade också fått skjuta sin första
hjort, någon också sitt första storvilt, och tillsammans
hade vi fått fälla tio kronhjortar denna dagen. På
kvällen fick vi traditionell skotsk haggis till middag.
Alla delade med sig av dagens upplevelser med
varandra. Vi var ett väldigt nöjt och glatt gäng. Vi
hade delat en dag och kväll som vi sent lär glömma.
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På rundtur
i Skottland

NYHET!
Custom International™ är laddade med legendariska Hornady® InterLock® och
finns tillgänglig i de vanligaste kalibrarna. Det är en väl beprövad och mångsidig
ammunition som nått framgång över hela världen, med knock down-power för att
maximera chanserna att få viltet på plats.
Konventionellt krut används för att garantera rätt hastighet och de högkvalitativa
mässinghylsorna erbjuder pålitlig matning, rostskydd, hårdhet och konstanta
diametrar.
Gör din jaktupplevelse perfekt med Custom International™ ammunition!

TILLGÄNGLIGA KALIBRAR
243 Win 100 gr. InterLock® SP
6.5x55 160 gr. InterLock® RN
270 Win 150 gr. InterLock® SP
7x64 175 gr. InterLock® SP
308 Win 180 gr. InterLock® SP
308 Win 220 gr. InterLock® RN
30-06 Sprg 180 gr. InterLock® SP
30-06 Sprg 220 gr. InterLock® RN
300 Win Mag 180 gr. InterLock® SP
8x57JS 195 gr. InterLock® SP
9.3x62 286 gr. InterLock® SP

INTERLOCK® KULOR

• InterLock® ring säkerställer att kärnan och höljet hålls samman vid
expansionen.
• Kuldesignen ger en flack kulbana med exceptionell precision.
• Tuff blykärna.
HORNADY.COM
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På rundtur
i Skottland

Skyttetävling mot
Gurhka-soldater
PÅ FREDAGEN, den sista dagen vi hade i
Skottland, drog vi till Highland Shooting
Center för att delta i en välgörenhetstävling.
Det var en skyttetävling med nepalska
Gurhka-soldater. Vi blev indelade i grupper
tillsammans med soldaterna och tävlade
både i kula och hagelskytte med lerduvor.
Det var ett bra upplägg med mycket bra
skytte och en väldigt fin avslutning på vår
resa.
Det var många slitna ben som hade begett
sig in i det skotska höglandet och det var
skönt med en lite lugnare dag inför vår
hemresa. Hela lördagen ägnades sedan åt
att färdas söderut och avslutades med att
vi tog flyget hem till Norge.
Tack för nu, Skottland! Jag kommer definitivt
tillbaka!
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MÅNADENS PRYLTIPS

Ord:

Rickard Faivre

rickard@vildmarken.se

C.A.T.
Compact
All-round
Tent

Smidigt enmanstält för vakjakt, långhållsskytte eller för när
man bara vill ha lite väderskydd. Tältet är väl genomtänkt
och det är egentligen bara fantasin som begränsar dess
användningsområden. Ta gärna en titt på filmen.
Vikt 3 kg
Mått packat 40 cm diameter x 12 cm djup
PRIS 2 800 KR
WWW.MISSIONCRITICALDESIGNS.COM
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Clawgear Milvago
Håll värmen med en skön och kraftig teddyfleecejacka från Clawgear. Integrerad huva, Kan bäras som
mellanlager eller topplager. YKK blixtlås och mycket välgjorda sömmar. Elastiska arm muddar istället för
kardborre som kan krångla när tröjan bärs under en jacka. Fickor på båda ärmar och lättillgängliga sidfickor med tvåvägs blixtlås. En perfekt tröja att ha med sig i packningen som förstärkningsplagg eller att
använda vid medelaktivitet. Ska man gå mycket eller långt så klä dig tunt. Börjar du ta av lager först när
du svettas är det oftast försent.
		
Vikt 710 g. Finns i Grått, RAL7013, Svart och Coyote.
PRIS 99.90 €
WWW.CLAWGEAR.COM

Klicka här för
att köpa filmen
!

@jaktforlivet

De kullagrade
läskstängerna
från J Dewey är
världsberömda
för sin kvalitet

/jaktforlivet

W110
Vikt: 380g
Diameter: 50mm
Längd: 240mm
Förlängning: 110mm
Många tillbehör för
att optimera din jakt.

Passa på och köp ett vapenvårdspaket för
din bössa eller ge bort som present. Det
är viktigt med bra rengöringsmaterial och
korrekt utförande för att inte skada pipan och
därmed även träffläget. Detta set går även att
komplettera för att passa till flera kalibrar
mellan .222/5,6mm och .264/6,5mm.

DOCTER

SIGHT III 3.5 MOA

Vapenvårdspaket Gevär 6,5mm
Innehåller ...

Kanske marknadens bästa reflex sikte för allt
från jakt till taktiska insatser. Den är lätt, lätt
att använda och lätt att finna målet med.

1st Dewey läskstång .22-6,5mm - 91cm
1st Dewey jagg .22/5,6mm
1st Dewey jagg .25/6,5mm
1st Dewey draglappar runda 38mm 100st
1st Dewey borstadapter .22 till .260
1st Dewey fosforbronsborste .264/6,5mm
1st Dewey nylonborste .264/6,5mm
1st Dewey bomullsmopp kal .22-.27
1st Vapenvårdsguide på svenska

Rekylsäkert 1000g
Vikt 25g
Parallaxfri 40m
Förstoring 1.07x
3 olika ljusnivåer, Automatiskt punktreglering beroende
på omgivande ljusstyrka.
PRIS 3 970 KR
WWW.SKYTTE.ASTROSWEDEN.SE

www.stalon.nu

0940-500 35

PRIS 529 KR
WWW.VAPENVARDSBUTIKEN.SE

Stalon Ljuddämpare
www.vildmarken.se
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Månadens
pryltips

Rosendal 631
Rosendal 631 tillhör Avignons premium kollektion av stövlar och
som tillverkas i Europa.
Flexibel stövel även vid låga temperaturer och med en yta som motstår yttre påverkan av t ex UVstrålar. Blixtlås vid sidan av stöveln underlättar vid på- och avtagning.
Sula med hög slitbas och samtidigt en mjukhet som dämpar stötar. Mönstret i sulan ligger åt båda håll
för ett förbättrat grepp både uppför som nedför backar.
STORLEKAR 37-47
PRIS 1 995 KR
WWW.AVIGNON.SE
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Månadens
pryltips

Rubicon 4AA

Rubicon 4 AA är en
ljusstark och kompakt
lykta med LED-ljus.
Vitt behagligt ljus med 5 timmars
batteritid på högsta läget med fyra
stycken AA batterier. Utfällbara
ben gör att lyktan kan ställas på
ojämnt underlag. Rubicon 4D är
en än mer ljusstark robust och tålig LED-ljuslykta än 4AA. Vitt ljus
med 30 timmars batteritid på högsta läget. Välj mellan att lysa upp
ett stort område, eller få ett riktat
koncentrerat ljus med hjälp av den
vridbara kragen.

Gilla oss på Facebook!
www.facebook.com/
Swedishgamefair

25 000 besökare kan inte ha fel. Besök mässan
för den inbitne, nybörjaren, den nyfikne,
fantasterna – ja, hela familjen!

Båda har Red Halo läge som skyddar mörkerseendet och med hjälp
av karbinhaken kan lyktan hängas
på valfri plats.

4AA
Ljus lägen:
- Hög, 5 timmars batteritid
- Låg, 134 timmars batteritid
- Ljus läge ner, 47 timmars batteritid
- Röd Halo, 20 timmars batteritid
Vikt
Totallängd
Lamptyp
Brinntid
Vattentät
Ljusstyrka
Batterityp

334g
213mm
LED
134h
Ja
200 Lumen
4st AA

Swedish Game Fair 27-29 maj 2016
– mässan för dig som gillar jakt, hund, fiske och friluftsliv

4D
Ljus lägen:
- Hög, 30 timmars batteritid
- Låg, 119 timmars batteritid
- Ultra låg, 2500 timmars batteritid
- Spot hög, 30 timmars batteritid
- Spot låg, 124 timmars batteritid
- Spot ultra låg, 2500 timmars batteritid
- Röd Halo, 126 timmars batteritid
Vikt
Totallängd
Lamptyp
Brinntid
Ljusstyrka
Batterityp

1247g
274mm
LED
2500h
350 Lumen
4st D-Cell

Jakt, Fiske & Friluftsliv

Swedish Game Fair AB
arrangerar även:

Digert program
Mässan bjuder på unika uppvisningar med allt från 4-hjulingar, fiske, skytte,
vildsvin och björn till fågel. Du kan också passa på och tävla med din hund eller
i skytte. Här finns också maten, drycken och upplevelserna som förstärker det
goda när vi lagar mat från vilt.

Mer information och vägbeskrivning

www.swedishgamefair.se

PRISER 539 KR / 749 KR
WWW.FONDPRODUKTER.SE
90

Swedish Game Fair på Tullgarn i den sörmländska skärgårdsmiljön är en
upplevelsemässa för alla jakt- hund-, fiske- och naturintresserade. Mässan har
genom åren blivit en uppskattad mötesplats. Missa inte årets största möjlighet.
Här finns alla ledande aktörer i branschen på plats och erbjuder utrustning inom
allt som har med jakt, hund, viltvård och sportfiske att göra.

Medarrangörer:
Ståthållarämbetet, Svenska Jägareförbundet, Jaktgrossisterna i Sverige, SKK Jakthundskommitén,
Jakthundsklubbarna inom SKK ForshagaAkademin, Statens Fastighetsverk
www.vildmarken.se

Månadens
jaktprylar

Baron
Toilet bag
Ordning och reda med stil på jaktresan. Oavsett om
man ska iväg ett par dagar eller ett par veckor så är
det mycket som ska med. Att ha var sak samlad på rätt
ställe och lätt åtkomligt underlättar inte bara vid själva
packningen utan även när man är på plats.
Toalettväskan i kanvas med fyra rymliga blixtlåsförsedda fickor i nät för snabb och enkel översyn. Krok för
upphängning.
Färg Khaki eller Grönt.
PRIS 849 KR
WWW.ACTIVEOUTFIT.SE

Mystery Ranch

Nosegunner
Nog den mest genomtänkta bärsele och skyddet för din kikare som finns
på marknaden idag. Passar handkikare på upp till 10x42. Magnetlåsning
för huvudfacket. Inner- och sidofickor för prylförvaring. Lättåtkomlig
öppen ficka bakom huvudfacket för laseravståndsmätare eller
dylikt. Ryggstöd och bärsele i nätutförande för ökade bekvämlighet.
Ryggpaneln är MOLLE utrustad så du kan haka på ett vätskesystem
eller något annat användbart. Nosegunner kan även sättas ihop med
Eberlestocks andra ryggsäckar om man vill bära både och samtidigt.

Mystery Ranch är en amerikansk ryggsäcktillverkare med lång erfarenhet av professionell bärutustning.
Förutom specialanpassade militära ryggsäckar tillverkar varumärket premiummodeller för jakt, outdoor
och EDC. Modeller som av många anses höra till det bättre som går att få tag på.
Mystery Ranch tillverkar ryggsäckar till de som inspirerar dem. Till de med ett jobb att utföra och uppdrag
som kräver bästa bärkomfort, funktion och effektivitet. Kvalité och säkerhet som oavsett uppdrag, inte
sviker när det börjar bli tungt.

WWW.NORDICSPORTSMAN.SE

Företagets grundare och designer, Dana Gleason är en legend inom industrin och har sedan 70-talet
varit med och utvecklat banbrytande funktioner och ikoniska modeller
åt egna och andras varumärken. Från första början har det varit
produktdriven design som utgår från idé med funktionen i fokus.
WWW.FONDPRODUKTER.SE
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Månadens
jaktprylar

Kahles
K624i Gen 3
Nu är K624i Gen 3 tillgänglig i Sverige. Med nya kraftigare rattar är det nu ännu lättare att justera
siktet även med vantar på. För den som vill kan man nu välja vilken sida man vill ha sidojusteringen
på. Som högerskytt kan det vara en fördel med sidojusteringen på vänstersida så man kan justera
utan att släppa avtryckaren. Det ryktas även om att Gen3 ska vara snäppet bättre optiskt än den
tidigare versionen. Vilken tur att vi har både en Gen2 och Gen3 för test så vi kan jämföra. Håll koll
på nästa nummer av VM.
VIKT REK.PRIS 27 695 KR
WWW.ASTROSWEDEN.SE
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Viltvård
i fokus

Life straw
LifeStraw är ett portabelt vattenfilter som du
enkelt bär med dig. Kräver ingen elektricitet och
väger endast 56 gram. LifeStraw avlägsnar minst
99.9999% av alla vattenburna bakterier och minst
99.9% vattenburna parasiter. LifeStraw, som blivit
utnämnt till “Best Innovation of the Year” av Time
Magazine 2005, är den perfekta lösningen när du
inte har tillgång till rent dricksvatten. Filtret låter dig
dricka vatten från förorenade vattenkällor genom
att omvandla smutsigt vatten till rent vatten.
Parasiter som filtreras av LifeStraw inkulderar:
Giardia lamblia (“Beaver Fever”), Cryptosporidium
parvum, Entamoeba histolytica
OBS: LifeStraw kan inte avsalta vatten eller
filtrera tungmetaller eller virus. Tekniken bakom
LifeStraw: Inuti LifeStraw finns ett stort antal
ihåliga ”fibertrådar”. Varje fibertråd är täckt med
små hål (0,2 mikrometer) som filtrerar vattnet och
avlägsnar partiklar som är större än hålen. På detta
sätt avlägsnas de flesta bakterier och parasiter från
vattnet och omvandlar grumligt vatten till klart
vatten.

NY JAKTRADIO

För varje Lifestraw såld donerar vår distributör
WaterNLife
tillsammans
med
utvecklaren
Vestergaard rent dricksvatten till ett barn i afrika
under ett helt skolår

ProHunt®D60

WWW.TACTICALSTORE.SE
PRIS FRÅN 259 KR

ProHunt®D60 kommunicerar med ProHunt®Digital som bygger på
Icoms digitala teknik IDAS vilket ger en längre räckvidd och en hög jämn
ljudkvalitet och brus och sprakfri kommunikation. D60 hanterar även
traditionella analoga kanaler så du kan höra och prata även med andra
jaktradioapparater. ProHunt®D60 har alla Svenska och Norska jaktkanaler
plus hela 14 st extra digitala kanaler. Radion har ett bra vattenskydd samt
en mycket robust konstruktion. Trött på att hela tiden få grannjaktlaget?
Se till att alla din kamrater byter till D60 och höj gemenskapskänslan.
PRIS 4 795 KR
WWW.ACTIVEOUTFIT.SE
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Månadens
jaktprylar

Skön värmekälla
för jaktkojan,
jakttornet, tältet,
eller på fisketuren.
Monteras ihop på mindre än en minut. Nedre rökröret är utrustat med reglerbart
dragspjäll. Hällen har löstagbar spisplatta. Höger sida kaminen är utrustad med
hållare för eldgaffel etc. Väster sida har ett utfällbart bärhandtag vilket gör
det enkelt att bära kaminen tex. för att tömma aska. Draget justeras både via
konstruktion i luckan och skorstenensspjället. Lösningen med enbart tre ben gör att
kaminen står stadigt även på ojämnt underlag utomhus.

Spec.
Bränner ved - upp till 40 cm lång.
Vikt: ca 10 kg komplett.
Rökrör 2,4m
Längd: 450 mm
Bredd: 250 mm
Djup: 192 mm
PRIS 2 495 KR
WWW.Z-AIM.COM
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Check out the trailer for
Cervus, Capreolus & Vulpes

www.brentnorburyhunting.co.uk
www.vildmarken.se

Vildmarken
testar Garmin
Virb XE
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Smygjakt på räv
i Skottland
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Ord & Foto: Brent Norbury Översatt av: Staffan Johansson, Magasin Vildmarken

SKOTTLAND Att jaga räv är en stor passion för mig. Det finns

så många sätt att jaga rävar på, men mitt favoritsätt är att smyga
på dem. Jag gör det på samma sätt som när jag smygjagar rådjur. Jag vill
kalla det ”Fox stalking” och jag tycker att det är ett väldigt spännande sätt
att jaga rävar på.
Jag skjuter majoriteten på morgnar och kvällar, men jag har
även fått en och annan mitt på dagen. Jag tar promenader på
kullarna och förföljer dem ute på fälten. Att försöka överlista
den smarta räven är ett hantverk i sig och något som
verkligen utmanar ens jaktförmåga.
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Med solen
i ögonen

Smygjakt på räv
i Skottland

En perfekt vinterkväll i december
gick jag ut i skogen för att se om jag
kunde få syn på någon räv. Solen sken
och det fläktade bara lite lätt av vinden. Skogsområdet jag begav mig till
omges av åkermark och planen jag
hade var att smyga längs med skogskanten med åker på min vänstra sida
och försöka ringa en räv på lämpligt
område.
Till en början hade jag problem med
solen i ögonen vilket gjorde det svårt
för mig att spana. Trots detta var det
ändå trevligt att se solen för en gångs
skull. Vädret hade nämligen inte varit
de bästa under de senaste veckorna.
Jag väntade lite tills den försvann
bakom molnen för att kunna smyga
ordentligt. Jag började sedan smyga
långsamt längs med skogen, kontinuerligt spanande med min handkikare, i förhoppning om att se någon
räv smyga runt. Rövar är som bekant
rödfärgade och det är därför lätt att
tro att de är lätta att upptäcka, men
så är inte fallet. Många gånger har
jag tittat på ett område, både två och
tre gånger, och först den fjärde gången sett en räv poppa upp. Därför tar
jag alltid god tid på mig när jag är på
smygjakt.

Kuperad terräng
Terrängen som jag befann mig på var
mycket kuperad. Detta gav mig fördelar eftersom jag därmed hade många
höga punkter att spana ifrån, särskilt
när jag skulle försöka att ringa in
dem. Jag smög över den första kullen
för att se om det fanns något på den
andra sidan, men det fanns bara en
grupp av får cirka 20 meter bort ...
Detta var en liten olägenhet eftersom de kan störa min jakt. Jag kunde
inte se någon räv så jag gick vidare
framåt. Fåren såg mig genast, men de
blev inte skrämda. De gick bort i rätt
riktning och jag kunde fortsätta.
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Smygjakt på räv
i Skottland

Mitt favoritpass
Jag smög istället mot nästa kulle och jag bestämde mig för att om jag inte såg något här så skulle
jag stanna kvar där och vänta. Denna plats är en av mina favoritplatser för rävlock. Det är ett ganska
stort område med god sikt och jag har haft jaktlycka där många gånger.
När jag nådde platsen spanade jag runt utan resultat och jag satte mig därför ner. Jag lade fram
geväret och gjorde den redo på sin bipod. Jag gillar att sitta cirka 100 meter ifrån skogen när jag
lockar. Jag vill nämligen inte att räven ska vara för nära mig när den kommer ut så att jag inte hinner
komma till skott.
Efter en liten stunds väntande såg jag något rödbrunt i det höga gräset cirka 250 meter bort. Jag
tänkte direkt att det där måste vara en räv. Jag kunde inte föreställa mig något annat i den färgen
och storleken. Jag tog mitt gevär och zoomade in och sedan inledde jag min ansmygning. Jag kom
in på 120 meter, och när den rörde sig så såg jag att det var en räv. Jag ville inte missa denna chans
och därför avsäkrade jag bössan och gjorde mig redo för att skjuta. Den rörde på sig igen. Den här
gången fick jag se huvudet och därmed visste jag var bröstet var. Jag tog skottet. Räven föll på
plats.
En bråkdels sekund senare såg jag en räv springandes ut från samma plats och in i skogen! Jag var
inte säker på vad som hade hänt ... Jag visste att jag inte hade missat det. Jag var 100% säker på att
jag hade skjutit ett bra skott och hörde dessutom ett “duns” när skottet träffade.
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Smygjakt på räv
i Skottland

När det verkligen gäller

FMJ

FMJ är den optimala övnings-och
jaktammunitionen med helmantalde
kulor, extrem precision och hög tillförlitlighet. Lapua har också kulor och
hylsor för handladdning.

Naturalis

Naturalis är en modern ammunition
med extremt hög restvikt. Allt för minimal köttförstöring och perfekt ”Knock
Down-effekt”. Naturalis-kulan finns
också att köpa för handladdning.

www.lapua.com
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Mega

Mega är den mest populära jaktammunitionen från Lapua. Perfekt
expansion varje gång och en tillförlitlighet som saknar motstycke. Kulan
finns också att köpa för handladdning.

Smygjakt på räv
i Skottland

Huvudbry
Jag började gå emot skottplatsen,
med lite lätt huvudbry. Efter ett
tag insåg jag vad som möjligtvis
kunde ha hänt. Jag kunde ha
skjutit en hanräv och den andra var
förmodligen en tik. Jag var tvungen
att ta reda på nu. När jag kom upp
till platsen fanns där en räv! Jag
kollade och visst var det en hanräv.
Min gissning är att den andra var en
tik och dessa två höll nog på med
något vuxet. Det skulle ha varit
bra om jag kunde fått dem båda!
Jag gillar att hålla rävpopulationen
nere vid denna tid på året innan de
får valpar på våren.
Det fanns fortfarande en timme
ljus kvar att nyttja och jag fortsatte
därför min smygjakt, Jag gick
tillbaka längs med skogen och jag
hade inte smugit omkring länge
innan en annan räv gick ut ur
skogen rakt framför mig, cirka 150
meter bort. Oturligt nog för mig så
såg vi varandra på samma gång.
Den skyndade tillbaka in i skogen
och gav mig aldrig en skottchans.
Kanske var det tiken som sprang
ifrån mig tidigare, eller bara en
annan räv.
Jag såg inte något mer efter det
vilket var lite oväntat eftersom
jag även brukar se rådjur på detta
område. Mörkret började infinna sig
och jag drog mig tillbaka för kvällen.
Det var bra att åtminstone få en räv
och jag kommer säkert tillbaka för
att prova jaktlyckan på nytt!
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Ord:
Pimpelfiske
på Grumsfjorden

Jessica Ädel

jessica@vildmarken.se

Pimpelfiske
o

pa Grumsfjorden

E
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n vacker dag i februari fick vi följa med värmlänningen Robin
Karlsson på isfiske. Robin som är bosatt i Grums, några mil
utanför Karlstad, tog med oss ut på Grumsfjordens tjocka isar
där han har sitt hemma-fiske. Här kan man med lite tur få både
abborre, gädda och/eller gös på kroken.
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Pimpelfiske
på Grumsfjorden

Grumsfjorden, Värmland
Foto: Robin Karlsson
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Pimpelfiske
Viltvård
på Grumsfjorden
i fokus

Vid vanligt pimpelfiske på denna sjö är
det störst chans att komma i kontakt med
abborre, gädda eller gös, berättar Robin
när vi tillsammans hittat en vacker plats
att slå fäste vid på isen.

Vad använder du för utrustning?

– Isdubbar är en självklarhet när jag är
ute på sjön, likaså har jag alltid med mig
en isborr för att enkelt få ett hål i isen,
samt en stolsryggsäck så att jag kan sitta
bekvämt när jag väntar på hugg. Men
gällande pimpelspö så använder jag det
enklast möjliga. De är i regel billiga och
man kan istället ha med sig några stycken.
Om man snabbt vill byta bete eller får
trassel på något av dem, så är det bara att
byta spö, enkelt och snabbt, säger Robin
och fortsätter:
– När abborren jagar nors pimplar jag
oftast med balanspirk, eftersom jag
tycker att det imiterar betesfisken allra
bäst, vilket dessutom är väldigt roligt och
effektivt när abborren väl är på jakt, säger
han.

Ett tålamodskrävande fiske
Dagen passerade under stillhet. Robin
berättar att det ibland kan vara ett väldigt
tålamodskrävande fiske, men ibland hur
enkelt som helst. Under denna dag fick vi
upp tre stycken abborrar.

Vad vill du ge för tips till de som vill
prova på pimpelfiske?

– Vad gäller den här tyoen av fiske är
säkerheten A och O. Ta på dig isdubbar för
säkerhets skull och borra dig utåt så att
du kan försäkra dig om att isen är säker
att gå på. Ta dessutom med dig en kompis
så att du inte är ensam när du fiskar.
– Försök heller inte att krångla till det.
Det är ett fiske som kan bedrivas på ett
mycket enkelt sätt, dessutom i alla åldrar.
Följ med någon ut som är en van
pimpelfiskare så får du mycket nyttiga
tips och hjälp med utrustning, avslutar
Robin.
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Pimpelfiske
på Grumsfjorden
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Se trailer!

Klicka här för att
förbeställa DVDn!
Endast 69 kr
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Ord:

Emma Larsson

Ungdomsjakt
med stövare

På jakt med

info@vildmarken.se

HAMILTONSTÖVARE

Hamiltonstövarklubbens
ungdomsjakt på Jägartorpet
Den här dagen hade ett tiotal
entusiastiska stövarjägare samlats på
Jägartorpet; fyra stycken rutinerade
hundförare med hundar och en
samling laddade ungdomar. Dagens
meny bestod av att lyssna på drev,
grilla korv, berätta jakthistorier och,
sist men inte minst, skjutas hare.
Det är nämligen i den ordningen
man prioriterar när det gäller
stövarjakt på hare vilket gör det till
en ypperlig jaktform när det kommer
till att introducera ungdomar till
jaktlivsstilen.
Fyra stycken Hamiltonstövare var med
under dagens jakt på Jägartorpet, en
ungdomsjakt som Hamilton-klubben
hade. Totalt var det 12 stycken som
deltog. Vi har haft hardrev från det att
hundarna släpptes på både skogshare
och fälthare.
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Ungdomsjakt
med stövare

Harsäkert område
Dagen börjar med en snabb genomgång och en plan för dagen. Det ska jagas på Blocket
och Sandviken, vilket är Jägartorpets ”harsäkraste” område och stort nog för att fyra hundar
ska kunna släppas i varsitt hörn av såten. När hundförarna gett sig iväg, så åker resten av
deltagarna upp till ett strategiskt bra ställe och startar brasan. Det tar inte lång stund förrän
det är upptag på flera håll.
Stefans hund drar iväg med sin hare, ner till Sandviken, där det buktar tätt, så några av oss
tar sig dit för att inta ett förhoppningsvis bra pass. Martins hund har en skogshare på benen
och den buktar trångt, inte långt från brasan, så ytterligare några tar bössorna på axeln och
knallar iväg till noga utvalda pass.
”-Här ska det luras på hare!”
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Ungdomsjakt
med stövare

Dagens hundförare
Freddy Kjellström var en av hundförarna
med hunden NOJCH SEJCH SEUCH RR
Zoogatas Vilde som är en import från
Norge, född 2006. På deras 16 första
jaktprovsstarter hade 90 % i pristag. De
var även tredje reserv till SM ett år. Freddy
själv är ordförande i SVSTK som startades
1912. Han har haft Hamiltonstövare i 30
år och har även Stövarjägarens Kennel.
Freddys tik lyckas dock hitta en räv som
tar henne på en riktig långkörare över
svag is vilket var lite för riskabelt. Freddy
fick åka iväg för att koppla och komma
tillbaka till brasan och släppa på nytt.
Det märks tydligt att dessa hundar ligger
honom varmt om hjärtan.
– De har väldigt bra skall och jaktlust och
att det är lugna och trevliga hundar. Samt
att de är lätta att få ”rådjursrena”, berättar
Freddy när vi frågar honom om fördelarna
med Hamiltonstövare.
Jon Maalsnes var också en av hundförarna
med hunden Harkullhöjdens Mysan som
är tre år. Jon själv har haft Hamiltonstövare
sedan 2005. Martin Enhol var även
han hundförare med hunden RR
Harkullhöjdens Klinga som är åtta år.
Stefan Andersson var fjärde och sista
hundföraren med hunden J NORD-14 SE
V-14 Nilsdrevets Cartouche som är sju år.
Hamiltonstövare är Sveriges nationalras
och det är även den största svenska rasen
av stövare.

”Stänkhare”
Vid denna tidpunkt hade alla varit till
brasan och fått sig kôrv och något att
dricka.
Freddys tik har nu fått upp hare nere
vid sjökanten. Martins hund kör vidare
med sin hare, som på något märkligt
sätt tagit sig ner till Sandviken där det
fortfarande är fullt drev på Stefans hund.
Där har det redan skjutits en hare av en
av ungdomarna men vi misstänker att
det är en ”stänkhare”, alltså en hare som
är ojagad, men stötts fram av hund eller
passkytt. Dreven fortsätter att bukta
trångt och helt otroligt nog så tar sig även
haren, som Freddys hund driver, ner till
Sandviken.

Om Jägartorpet
Området är cirka 4600 hektar stort med ganska stora
sammanhängande skog och myrområden med lite småbruk
och hagmark runtomkring. Jägartorpet är beläget strax utanför
Storfors i hjärtat av Värmland. Jägartorpet är Jägareförbundet
Värmlands bidrag till möjlighet att jaga, för dem som inte
naturligt har de förutsättningarna. Målgrupperna Ungdomar,
Kvinnor och Nya jägare prioriteras.
Vår målsättning är att alla nämnda målgrupper ska få delta vid
minst ett jakttillfälle under säsongen.
Läs mer på: www.jagartorpet.se
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Ungdomsjakt
med stövare

Dags att komma till skott!
Alla åker ner och passar runt de pågående dreven och hararna snirklar sig elegant runt och hundarnas
skall ekar vackert över skogen. Vi ser hararna som hundarna driver vid ett flertal tillfällen, men de
kommer inte inom skotthåll denna dag - men de bjöd på mycket spänning!
Det har varit drev hela dagen och på slutet så hade vi tre drev samtidigt. På nästan samma ställe. Två
drev fälthare och en drev på skogshare. Arvid fick skjuta en fälthare.
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Att
Ungdomsjakt
jaga in sin
med
unghund
stövare

– De har väldigt
bra skall och
jaktlust och att
det är lugna och
trevliga hundar.
Samt att de
är lätta att få
”rådjursrena”
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Ungdomsjakt
med stövare

Hamiltonstövare
... är Sveriges nationalras och det är den största svenska rasen av stövare. Rasen är uppkallad
efter hovjägmästaren Adolf Patrik Hamilton, grundare av Svenska Kennelklubben. Det är en
drivande hund som används på hare och räv. De är trefärgade och de är hängivna, har jämnt
temperament, energisk, vänlig, modig och tålmodig. Tikarna är 49-57 cm med en vikt mellan
23-27 kg. Hanarna är 53-61 cm och med en vikt mellan 23-27 kg. 1921 fick den namnet
Hamiltonstövare innan det kallades dom för Svensk stövare. Det är en mycket frisk ras med
bra mentalitet. Höftledsdysplasi förekommer. Det är en följsam, lättdresserad ras med en
stark jaktlust så därför är den inte lämplig som enbart en sällskapshund.
Källa: Svenska Kennelklubben.
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Ungdomsjakt
med stövare

Vildmarken Keps Orange

Klicka här för
att köpa filmen
!

En orange keps i flex-fit med Vildmarken-brodyr i
vitt och svart. Kepsen är av hög kvalitet och finns
i två storlekar.
Storlek M & L/XL
249:-

Köp!
@jaktforlivet
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ARTFEX HUNDBURAR FR.2 590 KR P4H TURNABLE SNOW 348 KR
TM

En tyst, säker och mångsidig bur för transport av hund i bil med många genomtänkta detaljer. Vid
montering av buren bestämmer man vilken sida i bilen buren ska placeras.

En vändbar kamouflagemössa med P4H™-mönster i vit/svart på ena sidan och orange/svart på
andra. Denna modell i ull- & akrylblandning håller värmen även på de kyligaste dagarna.

JAKTSTÄLL NORDJAKT 1695 KR BORUIT RJ 5000 495 KR
Nordjakt är vårt egendesignade jaktställ. Med den unika designen och det patenterade camouflage
mönstret gör stället helt unikt i sig. Finns i storlekarna S-XXL.

RJ-5000 är en uppgraderad version av våran populära RJ-3000 med XM-L2 diodrar som ger 20%
mer ljusstyrka än T6 dioden utan att dra mer ström. Den kan även annvändas som batteribank för
att kunna ladda mobiltelefon eller gps m.m.

JÄGARLIV
BESÖK VÅR WEBSHOP PÅ WWW.JAGARLIV.COM
www.facebook.com/vildmarken
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Ord & foto:

Staffan Johansson

Matlagning
& recept

staffan@vildmarken.se

Älgwallenbergare
med potatispuré, rödvinsås
& smörslungade ärtor
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Matlagning
& recept

Tjorren
Mathias
Andersson
Mathias ”Tjorren” Andersson har
lång erfarenhet inom matlagning
och jobbar till vardags som kock.
Hans andra stora passion är jakt och
allt det sociala som det medför.
Varje månad kommer han tipsa
om sina bästa recept och vi är
väldigt glada att hälsa denna nya
samarbetspartnern välkommen
till oss på Vildmarken. Den här
gången var det dags för en riktig
klassiker, fast i modern tappning,
älgwallenbergare. Mathias tycker
nämligen att man ska våga sig på att
experimentera i köket, även när det
gäller klassikerna.
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Matlagning
& recept

142

Jakt, Fiske & Friluftsliv

www.vildmarken.se

www.facebook.com/vildmarken

Jakt, Fiske & Friluftsliv

143

Matlagning
& recept
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& recept
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Matlagning
& recept

Matlagning
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Matlagning
& recept

Wallenbergare
på älgfärs

Rödvinssås med
smak av blåbär

Ingredienser 4 pers

Ingredienser 4 pers

• 400 gälgfärs, fritt från senor och fett
• 4 stäggulor
• 4 dlvispgrädde
• 1.5 tsksalt
• 1 krmvitpeppar
• 2 stskivor vitt bröd
• smör till stekning

• 2 msk smör
• 2 msk strösocker
• 4 dl vatten
• 2 schalottenlökar
• 1/2 msk maizena majsstärkelse
• 1 lagerblad
• 2 vitlöksklyftor
• 4 dl rött vin
• 1 liten morot
• 1/2 dl konc kalvfond
• 100g frysta blåbär

Gör så här
1. Kyl ingredienserna väl.
2. Mixa sedan färs med salt, peppar och
äggulor. Det är viktigt att du kör allt en stund
i mixen och ingredienserna ska vara iskalla.
3. Tillsätt grädden, lite i taget, under hård

omrörning med en träslev. Låt sedan färsen
vila en stund.

4. Riv brödskivorna på ett rivjärn eller med
hjälp av en mixer.
5. Strö därefter ut hälften av brödsmulorna
på ett smörpapper.

6. Dela färsen i fyra delar och lägg dem på
ströbrödet.
7. Platta ut till 4 stycken biffar, cirka 1.5
centimeter tjocka. Strö över resten av
brödsmulorna på biffarna.
8. Värm en stekpanna och lägg i smör.
9. Stek wallenbergarna gyllenbruna på

båda sidor försiktigt på svag värme, cirka 4
minuter på varje sida.

10. Lägg upp wallenbergarna på
serveringsfat eller direkt på tallriken.

Gör så här
1. Skala och finhacka lök, vitlök och morot.
2. Smält sockret i en kastrull tills det är
gyllenbrunt. Häll på vinet och låt koka upp.
Tillsätt lök, vitlök, morot, vatten, fond och
lagerblad.
3. Låt koka utan lock tills hälften av skyn
återstår samt tillsätt de frysta blåbären.
Sila skyn och häll tillbaka den i kastrullen.
Rör ut majsstärkelsen i lite kallt vatten och
vispa ner i skyn. Låt koka upp. Vispa ner
smöret och servera såsen.
4. Ska såsen serveras till nötkött är det gott
att låta 2 skivor bacon koka med i skyn. Till
viltkött kan 8 enbär kokas med. Rosmarin
och timjankvistar kan kokas med om såsen
ska serveras till lamm. En annan spännande
smakbrytning får man genom att koka med
några sardeller i såsen, minska då på fonden
till hälften. Den såsen är god till fläskkött.

11. Fräs ur pannan med ytterliggare en
smörklick och häll det över wallenbergarna.
12. Servera med extra fint potatismos, små
gröna ärtor och rårörda lingon.

Älgwallenbergare
Jakt, Fiske & Friluftsliv

Gör så här

Ingredienser 4 pers

1. Skala och koka potatisen mjuk, pressa sedan
potatisen i en potatispress, eller mixa den med
elvisp.

• 1,5 kg mandelpotatis
• 3 dl Vispgrädde
• 100 gram smör eller tryffelsmör
• 1 nypa salt & vitpeppar (malen)

med potatispuré, rödvinsås
& smörslungade ärtor
150

Mandelpotatismos

2. Vispa upp grädden och blanda i lite i taget, häll
ner smöret i moset och rör om väl. Smaka av med
salt o peppar.
3. Vill man ha mer smak, kan man riva ner 100 gram
västerbottenost i.
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Rickard Faivre

Jakt, Fiske &
Friluftsliv

rickard@vildmarken.se

GRS BERSERK
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Länge har kunderna till GRS önskat sig en
syntetstock. Länge har GRS velat tillmötesgå
kundernas önskan. Att utveckla en bra produkt tar
sin tid och ryktena om att en syntetstock var på
gång började för lite mer än ett år sedan.
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Ryktena bekräftades sedan av GRS och i sann
entreprenöranda av självförtroende och
optimism utlovades en produkt i november
förra året. November blev till december och
det blev i sin tur till näst sista veckan i januari
och Shot Show i Las Vegas som platsen och
tiden för presentationen av Berserk. Nu
trodde alla att det var nära och snart skulle
man kunna få hem sin efterlängtade Berserk.
Men GRS är väldigt måna om att leverera en
kvalitetsprodukt som motsvarar deras krav
så när GRS fick vissa påpekande vid Shot
Show om sin Berserk tog man fasta vid dessa
och leveransdatumet sköts fram ytterligare
några veckor för att man skulle finjustera
produkten utifrån den återkopplingen man
fick av industrin på Shot Show. Nu äntligen
har vår testkolv landat på kontoret och vilken
kolv det är. Spontant känns det som att den
var värd all väntan när vi öppnar kartongen
samtidigt som man önskar att man hade haft
den tidigare.
Berserk är tillverkad i formsprutad Durethan
som är förstärkt med 15% glasfiber. Just
denna kolv är gjord för Tikka 3 och väger
endast 1,4 kg. Berserk finns även för
Howa 1500 SA/ Weatherby vanguard SA,
Remington 700 BDL short and long action
samt Savage 12 and 16. Berserk finns bara
i högerutförande och enligt GRS finns
det inga planer på en vänster variant för
något system. Samma Berserk passar till
alla Tikka T3 vilket kan vara bra att veta.
Originalmagasinet används i Berserk vilket
håller ner kostnaden. Rekylklacken är i stål
och redan pelarbäddad i stocken så det
finns inget behov för plastbäddning. Allt
du behöver göra för att komma igång är
att lossa de två skruvarna i underbeslaget,
flytta över lådan, pipan och underbeslaget
och skruva fast de två skruvarna i Berserken
så är du klar.
Själva kolven är riktigt bra. Här finns det
ingen känsla av någon billig syntetkolv
över huvud taget. Tvärtom. Kolven känns
och upplevs både kompakt och solitt eller
rättare sagt rejäl. Som standard har Berserk
en bakkappa av ½ tums Limbsaver med
snabbjustering som ger en LOP (length
of pull) på 33,5- 36,5cm. Stående skytte
med en 300 Win Mag utan dämpare ger en
rekylupplevelse som helt klart är hanterbar.
Kolven är inte särskilt tung men stockningen
och limbsavern gör sitt jobb. Som tillval
kan man komplettera bakkappan även
med höjdjustering. Kolvkammen har också
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snabbjustering av höjden vilket är bra för behöver man en något högre kolvkam kommer man också
att behöva kunna sänka den på ett enkelt sätt för att få i och ur slutstycket då kolvkammen annars tar i.
Kolvens ergonomiska utformning med den breda framstocken och vinklade pistolgreppet gör att man
får en mycket bra och en mer naturlig anläggning. En fördel är att man till exempel kan stå längre i
anläggning för att följa viltet. Framtstocken har en väl tilltagen gummerad greppyta som är riktigt trevlig
att hålla i. På vänster sidan sitter det ett snabbfäste av typen ”flush cup” (den andra sitter på sidan av
bakkolven) till vapenremmen. Under framstocken har man valt att behålla standardfästet för rembygel
för de som vill kunna montera ett benstöd av typen Harris. Själva pistolgreppet har en rejäl handutfyllnad
med skårar för fingrarna. Greppet är likt framstocken väl tilltaget med en gummerad greppyta. För den
som har små händer är det nog så att detta grepp är för stort. Prova i butik eller en kompis kolv innan
du bestämmer dig. Testa även med en tunn handske vilket kan göra att greppet känns perfekt om man
nu saknar några millimeter omfång på sina händer . Själv har jag storlek 9-10 i handskar och greppet
känns precis på gränsen till något för stort men eftersom jag är van något enklare och smalare grepp
är det även lite ovana som spelar in. Tar jag på mig en tunn skjuthandske blir det i det närmaste ett
perfekt grepp. Att ligga kvar i anläggning och snabbt repetera för att komma tillbaka till greppet går
alldeles utmärkt och snabbt. Att stå, sitta och knäa med kolven är inga problem. Liggande skytte går
också alldeles utmärkt och GRS har till och med förlängt underdelen av bakkolven för att underlätta
användandet av en bakkudde.
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Snabbjusteringen av kolvkammen och bakkappan gör att man snabbt kan komma i en bra anläggning
oberoende av vilken skjutställning man väljer. Det är även väldigt behändigt att snabbt kunna justera utifrån
hur mycket kläder man har på sig beroende på årstid och jakttyp. Utformningen och greppytorna gör Berserk
till en fröjd att skjuta med. Att det bara är att släppa i lådan och dra åt två skruvar för att flytta in i Berserk
och komma igång med skyttet är ett stort plus i kanten. Jag kan faktiskt inte komma på något negativt om
Berserk-kolven. Det en annan saknar är visserligen möjligheten att justera höjden på bakkappan men detta
finns som sagt som tillval och kostar så vitt jag kunnat se på nätet strax under femhundringen. Berserk
(bärsärk på svenska) är en mytomspunna benämningen på en krigare som är gripen av ett raseri som kan
liknas vid galenskap. Hur det är med den myten i verkligheten får de lärde tvista om. Jag kan i alla fall säga
att Berserk-kolven är galet bra. Vill man själv gå lite wild n`crazy så är Durethan-ytorna målningsbara om
man vill göra sin kolv lite mer personlig eller göra den något mer svårupptäckt av viltet.
REK. PRIS 4995KR
WWW.GRSRIFLESTOCKS.COM
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Ord:

Staffan Johansson

Vildmarkens
vilthägn

staffan@vildmarken.se

på besök i

VILDMARKENS VILTHÄGN

I Kappstad, en mil nordost om Karlstad, finns ett nyuppstartat vilthägn. Hägnet består
av hälften skogsmark / hälften åker och rymmer dessutom två åtlar och en foderplats. I
hägnet finns två vakkojor intill båda åtlarna och det flyter två bäckar och ett viltvatten
som har ett naturligt tillflöde genom en källa. Vi satte oss ner med Vildmarkens Henrik
Klasa för att lära oss mer om deras ambitioner med projektet och vad som egentligen
krävs för att sköta ett vilthägn.
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- För tillfället finns det dovhjort, vildsvin
och mufflon i hägnet, säger Henrik Klasa när
vi först träffar honom.

Hur mycket jobb kräver hägnet?

- Det kräver daglig tillsyn. Man måste ju
försäkra sig om att viltet mår bra. Stängsel
och grindar kräver inget större underhåll
just nu eftersom hägnet är helt nybyggt.
Det måste dock alltid finnas mat på åtlar
och foderplatser och vattnet måste hållas
öppet så att viltet har ständig tillgång till
färskt vatten. På sommaren måste gräset
klippas med röjsåg längst med staketet
så att eltrådarna på stängslets insida hålls
fria från gräs. Därtill måste man se till så
att det finns saltsten utsatt till viltet. Varje
vecka, ibland två gånger i veckan, ställer vi
ut ensilage i storbal i hägnet. Vildsvinen vill
ha konstant tillgång till hö som de gillar att
dra i, höet använder de gärna till att tillreda
en boplats med. Så nog finns det att göra!

Vad har ni för ambitioner med ert hägn?

- Först och främst till uppfödning av vilt, men
även i studiesyfte för våra jägarskoleelever.
Vi tycker att det är synd, och i många fall fel,
att det riktas kritik till dagens intensivkurser
i jägarexamen. Kritiken syftar till att man
inte kan lära sig att jaga på 3,5 dagar, vilket
man givetvis inte kan, men vi menar att det
kan man inte på ett halvårs kvällskurser
heller. Oavsett om man tar jägarexamen
på en intensivkurs eller under ett halvårs
kvällskurs i jägarexamen så kommer man
inte få hela den praktiska erfarenheten som
krävs för att till exempel själv kunna gå ut
och skjuta en råbock i augusti, själv ta ur
den, flå den och stycka den, säger Henrik
och fortsätter:
- I vårt hägn kan våra elever få delar av
denna erfarenhet, något som vi tycker
borgar för en kvalitet i vårt sätt att arbeta.
Sedan ska vi inte glömma att alla jägarskolor,
inklusive vår egen, lägger ett stort ansvar på
jaktlagen. Den får fortsätta att utbilda våra
jägare efter examen och hade vi inte haft
alla våra jaktlag i Sverige hade vår jakt blivit
omöjlig i framtiden.

Kommer ni i framtiden att erbjuda
hundjakt?
- Nej, inte i dagsläget. Vi har ambitionen
men inte tiden att förvalta den typen av
hägn i dagsläget.
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Ni sänder live från hägnet på hemsidan. Hur uppkom den idén och vilken utrustning krävs?

- Det var jag och min kollega Olle som satt och spånade över en kopp kaffe på våra ordinarie jobb. Vi kom
fram till att det vore kul att bli en av de första i Sverige med en livekamera från en åtel. Då Vildmarken är en
verksamhet vid sidan om ordinarie arbete och en IT-avdelning är en del av denne, var tidsåtgången från idé
till handling ungefär 15 minuter, skrattar Henrik och berättar vidare:
- Vi gick upp till Andreas på IT-avdelningen och presenterade vår ide. Andreas, som också jagar, gillade iden
och ganska snabbt införskaffades ett trådlöst bredband, ett trådlöst Wi-Fi för att skjuta signaler i luften ut
till åtlarna, fyra stora lastbilsbatterier till varje åtel och en väldigt stor mängd solceller. Detta fungerade
dock bara i ungefär två veckor, då vi gjorde installationen på vintern. Kylan och bristen på sol gjorde att
tekniken helt enkelt inte orkade med.
Henrik berättar att de därför fick gå tillbaka till ritbordet och fungera på en annan lösning.
- Den här gången valde vi en 30 tons grävmaskin, rejält med grov elkabel och lika mycket nätverkskabel. Så
idag är nog våra åtlar några av få som har fiber och 220 voltsuttag på åtelplats, avslutar Henrik.
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Kronviltsjakt
på Hammar

LIVE
Se livestream från VILDMARKENs vilthägn på www.vildmarken.se/vilthagn
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I nästa nummer...
På jakt med
Manollo Rodriguez

Fokus på Bäverjakt
Tester & prylar

Hundträning på fjället
... och mycket, mycket mer!

nr 3 2016

Läs nästa nummer
före alla andra!
Prenumerera på vildmarken.se/prenumerera

