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 JÄGAREFÖRBUNDET OLOFSTRÖM 
STYRELSEN 

 
Hej Jägareförbundet Olofström. 
Vid senaste sammanträdet i Projekt Halens Förvaltningsområde 
för Vildsvin diskuterades bland annat Utfodring och åtling och 
villkor för stödutfodring. SVEA-skog har i sina nya kontrakt för 
ingående jaktlag skrivet in ny text med förvaltningsvillkor. 
 
Villkor för åtling  
Åtling syftar till att underlätta jakt och normalt finns det någon 
form av skjutplats intill åtelplatsen. Avstånd från jaktmarksgräns 
bör vara så stort att man ej lockar vilt från annans mark, och inte 
heller orsakar skada eller olägenhet på annans mark.  
En riktlinje är minst 200 m från jaktmarksgräns. 
Foderslag som är tillåtna är spannmål, majs, ärtor, ensilage.  
Ej rotfrukter. 
Mängden foder ska anpassas så att fodret konsumeras inom 
högst en till två dagar efter fodergivan. Detta gäller oavsett om 
fodret ges via någon form av mekanisk eller elektrisk foder- 
automat eller tillförs manuellt. Foder tillhandahålls företrädesvis 
via foderautomat, tunna eller annan metod som inte 
tillgängliggör stora mängder på kort tid samt med hänsyn till 
renlighet och att olika viltarter enbart får foder som är bra för 
deras matsmältning och hälsa. 
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Villkor för stödutfodring  
En utfodringsplats är iordningsställd för att tillfälligt gynna vilt, 
där bedrivs inte jakt. Avstånd från foderplats till jaktmarksgräns 
bör vara så stort att man ej lockar vilt från annans mark, och inte 
heller orsakar skada eller olägenhet på annans mark.  
En riktlinje är minst 200 m från jaktmarksgräns. 
Foderslag som är tillåtna är spannmål, majs, ärtor, ensilage. 
Ej rotfrukter. 
Mängden foder ska anpassas så att fodret konsumeras inom 
högst en vecka efter fodergivan. Fodret ska tillhandahållas på 
lämpligt sätt för att göra stödutfodringen så effektiv som möjligt 
med hänsyn till renlighet och att olika viltarter enbart får foder 
som är bra för deras matsmältning och hälsa. 
Beslut på möte i förvaltningsgruppen 2017-06-08, 
Skicka skrivelse till styrelsen i Jägareförbundet Olofström att 
detta bör följas på övriga marker och vi skall göra en skrivelse till 
styrelsen som kommunicerar det i organisationen och att lokalt 
planera en tema-kväll i Jaktvårdskretsen. Eftersom viltdata är 
uppdaterad med alla älg-jaktlagslag kan vi bistå med 
information från Förvaltningsområde Halen för Vildsvin.  
 
Med vänlig hälsning, 
Lars-Peter Runeson 

  


