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Detta är en guidebok för dig som 
vill ordna en vildmarksklubb för 
barn. I guiden berättar en vanlig 

finländsk man med intresse för vildmar-
ken om sina erfarenheter av att grunda 
en klubb. Vildmarksklubben räcker ett 
kalenderår och målgruppen är barn i 
åldern 4 – 11 år.

Guideboken följer vildmarkslivets års-
cykel. Bokens målsättning är att locka 
barnen att intressera sig för och följa med 
naturen omkring sig, delvis ur en jägares 
perspektiv. Avsikten är inte att göra fram-
tida jägare av alla klubbdeltagare, utan 
att lära barnen och deras föräldrar fakta 
om dagens vildmarks- och jägarkultur. De 
positiva erfarenheter av vildmarksliv som 
barnen har fått i barndomen förankras i 
minnet för livet.

Vildmarksklubben utgör även en möjlig-
het till gemensam hobbyverksamhet med 
barnen, då man kan förutsätta att barnen 
har med en förälder. Det är en fin stund 
då barnet och föräldern tillsammans upp-
lever något helt nytt i vildmarken, som att 
sätta upp saltstenar åt älgar i terrängen, 
odla en viltåker eller helt enkelt bara 
pyssla vid lägerelden och lyssna på spill-
kråkan som trummar på en gammal fura 
längre bort i skogen. Av en slump star-

VILDMARKSLIV 
som hobby för barn

tade jag min första vildmarksklubb i april, 
och det visade sig sedermera vara en 
utmärkt månad att inleda vildmarksklub-
ben. I guideboken beskrivs med text och 
bild idéer till teman för en vildmarksklubb 
som träffas en gång i månaden. Varje 
klubbträff har ett eget uppslag. Tanken är 
att var och en hittar sina egna teman för 
klubbträffarna med hjälp av dessa idéer.

Jag rekommenderar att man tar olika 
experter till hjälp för varje tema som be-
handlas. Anlitandet av experter framhäver 
hur viktigt ämnet är, vilket har stor bety-
delse för barnen. Jag rekommenderar en 
gruppstorlek på högst 15 barn. Det lönar 
sig att dela klubbarna i åldersgrupperna 
4-7 -åringar och 8-11 -åringar. Denna 
uppdelning har visat sig fungera bra. Det 
är också skäl att i förväg fundera ut hur 
man gör ifall barnen i någon familj pga. 
uppdelningen hamnar i olika grupper.

Vid varje klubbträff hade vi med olika 
jakthundar, då jag kunde lära barnen hur 
man närmar sej en hund på rätt sätt. 

Jag riktar ett varmt tack till alla som 
bidragit till uppkomsten av denna guide: 
Jaktföreningen och ungdomsföreningen 
i Ohkola och jaktföreningen i Karsby, 
och de barn och föräldrar som deltagit i 
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vildmarksklubbarna. Via ohkolas ung-
domsförening fick vi kontakt med sådana 
familjer i byn, som inte hade naturlig 
anknytning till vildmarkskultur. Detta är 
också en aspekt som är viktig att beakta 
då man planerar en vildmarksklubb.

Jag vill framföra mitt tack till Satu och 
Tuomo Koskela samt deras familj.

Dessutom vill jag tacka min fru för hennes 
uppmuntran och engagemang i Vild-
marksklubbsprojektet.
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Jag vill också tacka jakt- och fiskeplane-
rare Madeleine Nyman på Forststyrelsen 
för möjligheten att förena Vildmarks-
klubbsprojektet med Vildmarksfadder-
projektet.

Tapio Rantanen
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Unga tillbringar för mycket av sin 
tid inomhus, med näsan fast vid 
skärmen. Barn saknar erfaren-

het av att röra sig i naturen. Jägarkåren 
blir äldre och vildmarkskulturen förs inte 
vidare till nästa generation som förr. Allra 
minst i städer. 

Motsvarande dystra tankar har kanske 
smugit sig på bland många vildmarks-
strövare. För att åtgärda saken har man 
börjat bygga upp ett landsomfattande 
nätverk av vildmarksfaddrar. Deras upp-
gift är att göra vildmarksliv bekant för nya 
generationer. Målet är att barn och unga 
ska lära sig röra sig i naturen, respektera 
och känna naturen, känna till principerna 
med hållbart fiske och hållbar jakt samt 
må bra och få glädje och fina upplevelser 
under ledning av en erfaren vildmarks-
strövare. Vildmarksfadderverksamhe-
tens mål är inte att värva nya jägare och 
fiskare, utan att uppmuntra barn och 
unga, och samtidigt deras föräldrar, att 
ta del i mångsidig naturverksamhet och 
förstå vilken mångfald av möjligheter 
naturen ger oss – allt från motion till mat 
och att ”vila själen”. En människa som vid 
ung ålder fått trevliga och minnesvärda 
naturupplevelser förstår och respekterar 
med större sannolikhet sin omgivande 
miljö och den nytta den ger oss. I bästa 
fall hittar hen sitt eget sätt att ta vara på 
det naturen ger och kan njuta av fiske, 

VILDMARKSfADDRAR – guide 
för finländsk vildmarkskultur

jakt, vandring eller kanske fågelbongning 
under resten av sitt liv. 

Frivilliga vildmarksfaddrar verkar i sin 
närmiljö genom att hålla vildmarksklub-
bar, besöka skolor eller ordna läger på 
sommaren. teman som behandlas under 
ledning av vildmarksfaddrarna är artkän-
nedom, viltvård, god fiske- och jaktkultur, 
vildmarkshistoria, allemansrätt och hur 
man rör sig i naturen. Vildmarksfaddrarna 
har ett eget nätverk och fritt användbara 
material för olika tillfällen, som t.ex. denna 
guide om vildmarksklubbar! Mer informa-
tion finns på nätet: http://www.eraluvat.fi/
se/ryggsacken/jakt-och-fiskeuppfostran/
vildmarksfadder.html.

Målet med vildmarksfadderverksamheten 
är att stöda den vildmarksuppfostran som 
redan finns och ge möjlighet till verksam-
het på nya områden. Verksamheten sker 
i samverkan med många olika instanser, 
både lokalt och på nationell nivå. Hoppas 
att vildmarksfadderverksamheten sprids 
till hela landet, och att det för varje barn 
och ung som intresserar sig för naturen 
ska finnas vildmarksfadderverksamhet i 
den egna orten inom en snar framtid!

Med önskan om fina vildmarksupplevelser,

Madeleine nyman
Jakt- och fiskeplanerare, Forststyrelsen
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I samband med klubbens första möten lönar det 
sig att hålla en småskalig första hjälp -kurs, ca. 
15 min.

Längs med året är det bra att regelbundet ta upp 
första hjälpen, både som repetition och med nya 
instruktioner enligt behov.

olyckor som kan ske i samband med 
klubbverksamheten:
• sår och brännskador
• stukning av leder samt benbrott
• insekt- eller ormbett
• eventuella sjukdomsattacker (för barn typiskt 
  t.ex. epilepsianfall eller blodsockersänkning 
  p.g.a. diabetes, för vuxna vanligen attacker 
  förorsakade av hjärt- eller hjärninfarkter)

Beträffande första hjälp är det skäl att beakta 
åtminstone följande:
1. Då klubbträffarna är i skogen är det skäl att ta 
med en förpackning Kyypakkaus och minst två 
rullar gasbinda. Gasbindan fungerar i brist på 
bättre som plåster och är till stor nytta vid större 
blödningar. Vik först ihop rullens ända några 
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gånger, tryck den mot såret och rulla bindan 
lagom hårt runt såret.  
2. Det verkande ämnet i Kyypakkaus, hydrokor-
tison, är ett milt kortisonpreparat. Vid allvarliga 
situationer är den inte tillräcklig som medicinering, 
men den fungerar som första hjälp och är bättre 
än ingenting. Dosering: 0 – 5 år en tablett, 5 – 15 
år två tabletter och över 16- åringar tre tabletter. 
Vuxna med stor kroppshydda: hela förpackningen. 
LÄS INTRUKTIONERNA PÅ FÖRPACKNINGEN.
3. Om någon stukar ett knä eller en vrist eller 
bryter ett ben på vildmarksutfärden ska man göra 
en stödkäpp som är lika lång som det skadade 
benet. Stödkäppen binds som stöd för benet med 
hjälp av gasbinda. Ett ben som hålls orörligt gör 
mindre ont, och det är lättare att transportera 
personen. 
4. För mindre sår och blessyrer lönar det sig att 
ha med sårtejp, t.ex. av märket ”leukostrip”. Sätt 
ihop sårkanterna och tejpa!
5. Mammor, pappor och övriga involverade vuxna 
– ha en förstahjälpväska i bilen! Då finns hjälpen 
oftast till hands betydligt närmare än i hemmet.

Instruktionerna gjordes upp av

föRStA hjäLp I VILDMARKSKLubben

NINA ALLONEN, UTBILDARE I FÖRSTA HJÄLPEN
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Hör ihop med ämnet
”Vad ska man ha med sig på en vildmarksutflykt?” 
jfr. Vildmarkspasset 1.
 
Packa med i ryggsäcken:
• Termosflaska
• Kaffepanna för öppen eld
• Kåsa
• Yxa
• Slidkniv

Låt barnen fingra på föremålen (yxan och slidkniven 
bara under föräldrarnas övervakning).

HEMUPPGIFT: RITA EN KAFFEPANNA OCH EN 
KÅSA!

Välj en plats åt dig utomhus. Det kan vara ett 
vindskydd, en eldplats, ett slaktskjul, eller någon 
annan plats som passar temat.

Förbered en enkel och redig presentation av dig 
själv för klubbdeltagarna.

Be barnen och deras föräldrar presentera sig. 
Fråga också vad de har för förväntningar av 
vildmarksklubben.
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“Vildmarksströvarens” ryggsäck 
och dess innehåll

VILDMARKSKLubben I ApRIL



Ta med dig:
• Vedklabbar
• Näver
• Tjärved (att göra späntstickor av)
• Tändstickor

Gå igenom var man får göra upp eld, och med vilket tillstånd. 
Beakta vädret och omgivningen.

Bygg eldstaden tillsammans med barnen. Jag har konstaterat 
att en ”korsvis” byggd eldstad fungerar bäst med barn. 

Berätta om tjärveden, nävern och späntstickorna.

Be föräldrarna tälja korvgrillningspinnar och sen är det bara 
att börja grilla korv!

Medan korvarna grillas kan man börja öva 
på att ”sitta på pass”.
• Förklara betydelsen med att sitta på pass 
  under jakt – berätta en historia.
• Sen är det bara att 
  börja öva – en liten 
  stund helt tysta och 
  orörliga
• Vi försökte öva på 
  detta under varje 
  klubbträff
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Dela ut Forststyrelsens 
Vildmarkspass 1 åt 
deltagarna. Passet kan 
användas och fyllas i 
längs med året. 

Passet finns på nätet: http://www.eraluvat.fi/media/dokumentit/erapassitehtava/diplomit/ 
ruotsi/mh_erapassi_1_se_v1_a5vihko.pdf

Klubben börjar – Bygg en eldstad
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Var lönar det sig att sätta upp en saltsten – den lokala jakt-
föreningen vet.
En hurudan sten skall man sätta upp – berätta i grova drag vad 
stenen är gjord av.
Vilket djurvilt drar nytta av saltstenen? - Älg, hjort, rådjur, hare, 
ringduva.
Markägarens tillstånd behövs.

Sen är det bara att ta stenen på ryggen och ge sig ut i skogen.
Ta reda på i förhand i vilket träd eller stam, och på vilken plats, man 
kan sätta upp en saltsten i området
• Ger markägaren tillstånd att använda levande träd? Gärna lövträd.
• Man kan också gräva en ungefär 1 m djup grop i marken och sätta upp en 
  medhavd stolpe, ca 15-20 cm i diameter. Stora stenar kan användas för att hålla den på plats.
• Kom ihåg att isolera stenen från träet om du använder levande träd, annars smälter saven mycket fort 
  ner stenen! Man måste barka stammen – låt barnen jobba med det.
• Använd någon bekant ”expert” då ni grundar en saltstensplats.
• Ta reda på om det går att få en viltkamera vid stenen, vars bilder man kan skicka åt barnen. 

HEMUPPGIFT: RITA EN BILD AV SALTSTENSUPPSÄTTNINGEN

Sätt upp en saltsten för viltet



Utrustning för barnen: stövlar och en hink i lagom 
storlek. Märk ut fält på den plöjda åkern, där barnen 
själva får så sina frön. Det är bra om åkern kan 
anläggas på ett sådant ställe att barnen själva, 
tillsammans med sina föräldrar, kan gå dit och 
spana med kikare efter viltet som rör sej på åkern.

• Var kan man anlägga en viltåker – den lokala jaktföreningen 
  hjälper
• Var lönar det sig att anlägga en viltåker?
 o Detta beror på vilket vilt man anlägger åkern för 
 o Beakta bosättningen och landsvägarna

• För vilket vilt anlägger du åkern? (Harar, älg, hjort, rådjur, 
  fasan, rapphöna etc.) 
 o Detta avgör vad och när det lönar sig att odla 
 o Lämna också osådda remsor i åkern 

• Vilka frön sår du, och när är bästa tiden att så dem?
 o Då man sår havre måste man beakta flyghavrerisken
 o Havre är en lättsådd växt som är lämplig för många 
       viltarter
 o Om man odlar foderkål måste man planera 
    såddtidpunkten noga. Tidig sådd är känslig för 
    skadeinsekter.. 
 o I en viltåker för fasaner lönar det sig att ta med en växt 
    i fröblandningen under vilken fasanen kan gömma sej. 

• Observera eventuell användning av kalk eller 
  gödningsmedel

HEMUPPGIFT: VILKEN VILTART HOPPAS DU SKA 
BESÖKA VILTÅKERN? RITA EN BILD.
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VILDMARKSKLubben I junI



15

• Ett utmärkt tema för en klubbträff är att tillverka 
  olika matningsplatser för viltet.
 o Foderautomat för hjortar, rådjur och harar
 o Foderautomat för fasaner
• På nätet och i litteraturen finns tillräckligt med 
  modeller och former för dessa konstruktioner
• Motivera vad viltutfodringen har för betydelse och 
  varför det är viktigt
• Då man bygger med barn är det skäl att göra 
  förarbete så att barnen in får långtråkigt
• Ordna byggandet så, att barnen får delta så 
  mycket som möjligt i det

HEMUPPGIFT: PLANERA EN EGEN 
FODERAUTOMAT
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VILDMARKSKLubben I junI
Anlägg en viltåker och
Bygg en foderautomat för viltet
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Under denna klubbträff spelar väderleken en stor roll. 
Välj tidpunkt omsorgsfullt.
• Den bästa tiden för kärvarna är sannolikt omkring 
  midsommaren. 
• Kom i förväg överens med markägaren om var man kan 
  samla material för lövkärvarna
 o Längs skogsvägar
 o Från åkerkanter
• Asp, sälg och björk är lämpliga trädslag
• Gör en kraftig saltlösning (en potatis ska bli och flyta på 
  ytan) i en balja i förväg, att doppa kärvarna i.
• Förse dig med miljövänligt snöre el. dyl. Plast får inte 
  användas!
• Bind luftiga kärvar
• Detta är ett inspirerande klubbtema för barnen, för de 
  kan delta i nästan alla punkter. Utnyttja detta.
• Man kan också torka hö med barnen.
 o Höarbetet måste planeras noga, för barnens 
    möjlighet att medverka blir lätt begränsat. 

HEMUPPGIFT: VILKEN VILTART HOPPAS DU SKA 
BESÖKA VILTÅKERN? RITA EN BILD.
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VILDMARKSKLubben I juLI Torka lövkärvar och 

hö åt viltet



• Ett utmärkt tema för klubbträffen är att föra ut foderautomaterna ni tidigare gjorde i terrängen.
• Kom överens med den lokala jaktföreningen om var foderautomaterna kan sättas ut
• Markägarens tillstånd
• Skaffa i förväg och ta med: säd eller annat som ska serveras i foderautomaten
• Motivera varför ni valt just det fodret, och vad det har för betydelse.

HEMUPPGIFT: VILKEN VILTART TROR DU KOMMER ATT BESÖKA DENNA FODERAUTOMAT?
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• Berätta i inbjudan till jakten om vilken utrustning man skall ha med sej, och dess färgsättning. 
  Kom ihåg matsäcken som ska ätas under passet!
 o Tillräckligt varma kläder, det blir lätt kallt då man sitter stilla
 o Det lönar sig att satsa på ansiktsfärgandet
• Repetera säkerhetsfrågorna före starten
• Visa vapnen, patronerna och det lämpliga skjutavståndet
• Visa skjutsektorerna åt varje skytt så att barnen också förstår
• Använd alltid en apporterande hund vid fågeljakt med barn – lokala kennelklubbar och 
  jakthundsföreningar hjälper
 o Berätta hur man använder vettar. Låt barnen sätta ut dem, om möjligt.
 o Visa vad som är ett effektivt skjutavstånd så barnen förstår
 o Räkna upp och visa bild på vilka and- eller duvarter man kan jaga från ert ställe
 o Sen är det bara att vara tysta och -pang!
 o Visa hur man hanterar bytet på rätt sätt.

HEMUPPGIFT: RITA EN BILD AV JAKTEN. TILL EXEMPEL EN APPORTERANDE HUND.

ETT ANNAT LÄMPLIGT TEMA FÖR AUGUSTITRÄFFEN ÄR ATT BEKANTA SIG MED SKJUTÖVNINGAR
• Kolla upp övningsmöjligheterna på en skjutbana i närheten
• Kom ihåg att lägga till HÖRSELSKYDD på utrustningslistan
• Använd en ”expert” som kan berätta om olika grenar, och deras betydelse för jägaren
• Planera programmet noggrant. Barnen blir lätt uttråkade då de inte har något konkret att göra.
• Visa vapnen och patronerna. Låt barnen känna på dem under övervakning.
• Dra igång en liten tävling på hagelbanan och låt barnen räkna träffarna

• Under denna träff kan man med fördel också presentera någon lämpligt kennelklubb eller 
  jakthundsförening

HEMUPPGIFT: RITA EN BILD AV SKJUTBANAN / SKJUTÖVNINGEN. 
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VILDMARKSKLubben I AuguStI
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Bild Satu Koskelainen

Andjakt under kvällsflykten eller duvjakt



VILDMARKSKLubben I SepteMbeR

20

Ett bra tema för september är att följa en 
älghund, stövare eller en ställande hund 
ute i markerna. 
Ett vindskydd eller någon annan bekant 
eldplats i skogen passar bra som träff-
punkt. Det får inte vara för lång väg att pro-
menera från bilen, så att också de yngsta 

orkar promenera till eldplatsen.
Utrustningen är naturligtvis lämpliga uteklä-

der. Denna klubbträff kräver att man håller ett 
öga på vädret, det lönar sig inte att gå ut i ter-

rängen med barn om det regnar.
Repetera vad hundens uppgift är vid jakten. Kort 

och koncist.
Det är viktigt att veta vad hundarna heter. Lika viktigt är 

det att klappa och smeka hundarna.
Berätta hur en GPS-sändare fungerar och vad den är bra för. 

Låt barnen följa med hur hundens rör sej i terrängen från sändaren. 
Du kommer antagligen att bli förvånad över hur skickligt barnen kan an-

vända apparaterna, efter att de fått lite handledning i ämnet.
Det kan löna sig att göra lite efterforskningar i terrängen före klubbträffen, så det finns lite förhandsin-
formation om var det eventuella viltet rör sig.
Om det är möjligt att gå till den stående hundens skall eller till stället där man sannolikast får syn på 
haren blir det en fin höjdpunkt på utfärden. Och det är väldigt spännande, förbered mötet genom att i 
förväg berätta för barnen att ni kanske får möta ett djur. Speciellt möten med älg är mycket spännan-
de, och kan till och med vara lite skrämmande för barnen. I dessa situationer måste föräldern finnas 
alldeles bredvid, barnet kan till och med behöva krypa upp i en famn. 
Att sitta i lugn och ro vid en öppen eld och uppleva hösten i naturen är en fin upplevelse. Hit hör na-
turligtvis korvgrillning och utfärdsmat. Om man ännu lyckas få hundens skall i bakgrunden behövs 
det inte nödvändigtvis något annat. I väntan på skallet kan man leta efter svampar, bär och annat gott 
som man kan hitta i höstskogen i närheten av eldplatsen.

 
HEMUPPGIFT: RITA EN BILD AV 
HUNDEN NI FÖLJER I SKOGEN.  

Jämthund (övre bilden)

            Finsk stövare



VILDMARKSKLubben I SepteMbeR
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norsk Älghund Grå

Släthårig foxterrier

Patterdale terrier

Karelsk björnhund

Följ med en jakthunds träning i markerna



Temat för träffen i oktober är VILTSOPPA PÅ SOPPKANON. I vår 
klubb har vi möjlighet att tillreda vilträtter i den lokala jaktföreningens 
soppkanon. Man kan också vara kreativt och använda t.ex. en stor 
kastrull. Det bästa vore en stor kastrull som man kan använda på en 
öppen eld. 
Det lokala älglagets styckning gav ca 25 kg köttben till klubbens 
användning. Därtill användes ca 5 kg hjortstek. Dessa kokades 
kvällen innan klubbträffen i ca 2,5 h. 
Ingredienser för viltsoppa:
 - Ca 25 kg köttben och 5 kg stek
 ⁃ 10 kg potatis
 ‐ 3 kg lök
 ‐ 3-4 kg morötter
 ‐ 3 kg kålrot
 ‐ 3-4 purjolökar
 ‐ 3-4 hinkar vatten
 ‐ 3 l hackad persilja
 ‐ Smör
 ‐ Salt
 ‐ En dryg handfull hela pepparkorn 
Barnens andel
• Barnen deltar förvånansvärt ivrigt i ett sådant här projekt
• De vill skala potatis och morötter, skära kött m.m. Det var också roligt
  att sätta mera ved under kastrullen.
• Barnen kan delas in i grupper på tre personer, som i tur och ordning 
  får sätta in mera ved.
 ⁃ Barnen fick också röra om i soppan.
 ‐ Det var också barnens uppgift att smaka av rätt mängd salt.
 ‐ De större barnen delade ut soppan åt älgjägarna och andra inbjudna gäster.
 ‐ Dessutom fick barnen bjuda in sina familjer och mor- och farföräldrar till att smaka på soppan.
Viltmatlagningen blev en av årets mest minnesvärda klubbträffar. 
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HEMUPPGIFT: RITA EN BILD AV VILTMATLAGNINGEN. 

VILDMARKSKLubben I octobeR Tillred en viltsoppa
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HEMUPPGIFT: FASANJAKT. RITA EN BILD.

VILDMARKSKLubben I noVeMbeR



Förbered dig genom att skaffa fasaner på förhand att sätta ut i terrängen, 
om fasan inte förekommer naturligt i ditt område. Idag finns det upp-
födare i hela Finland. Kontrollera fasanernas allmänna kondition och 
terrängduglighet. Det är bra om man för denna klubbträff kan hitta en 
sponsor som finansierar fasanerna, t.ex. viltcentralen, kenneldistriktet, 
jaktföreningen el. dyl. Barnens utrustningslista innehåller stövlar och 
utekläder enligt väder. Matsäck, något varmt att dricka och naturligtvis 
korv till lägerelden.
• Lämpligt jaktområde
 o Ett så lugnt område som möjligt med stubbåkrar, som ligger nära 
      en väg.
 o Beakta omkringliggande bosättning och landsvägar – fixa förhands- 
    tillstånd och anmälningar på förhand.

• Gå igenom jaktens olika faser och lägg extra vikt vid säkerhetsaspekterna
 o Användning av hundar – gärna en bra stående fågelhund. Rasen har ingen betydelse, så länge den 
    fungerar rätt. Redogör för hur hunden jobbar – använd en expert. Fågelhundsägare kommer gärna  
    på talko. 
 o Vapnen och patronerna som används. Vad gör skyttarna. Rätt skottavstånd.

• Hantering av bytet
 o Respektera viltet – granbädd el. dyl. 
 o Visa hur man hanterar fågelvilt på rätt sätt – detta kan barnen också delta i, om de vill.
 o Av bröstbitarna kan man t.ex. göra ”flamberat fasanbröst” – en riktig vildmarksdelikatess som går fort  
    att tillreda, om du tar med t.ex. en stekhäll med gaslåga.
 o Utöver fasan behöver du salt, svartpeppar, smör, grädde och ”trollvätska” för flamberingen. Servera  
    köttet på ett bröd.
 o Låt barnen delta i matlagningen.

• Förklara vad man gör med tarmarna och ryggraden som blir över från fågeln. Ryggraden kan hunden få 
  som tack. Fjädrarna och tarmarna ska i komposten.
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HEMUPPGIFT: FASANJAKT. RITA EN BILD.

VILDMARKSKLubben I noVeMbeR Fasanjakt
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VILDMARKSKLubben I DeceMbeR



Temat för decembers klubbträff är ”julmat åt viltet”. Gå tillsammans med barnen och se till 
matningsplatserna. Samtidigt kan man spana efter spår som syns i naturen.
 • Hö, havre och lövkärvar åt hararna, hjortarna och rådjuren
 • Vete åt fasanerna – kom ihåg att också servera grus
 • Med markägarens lov fälls asp eller sälg åt skogshararna
 • Därefter är det dags för lägereld och korvgrillning
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VILDMARKSKLubben I DeceMbeR Julmat åt viltet



Ett utmärkt tema för klubbträffen i januari är jakt 
på små rovdjur.

Hitta med hjälp av den lokala jaktföreningen en 
person som kan ställa upp som ”expert” vid jak-
ten på små rovdjur tillsammans med sin hund.

Det lönar sig att i förväg ta reda på var det kan 
tänkas finnas bon som mårdhundarna övervint-
rar i.

Kom ihåg markägarens tillstånd. Det brukar inte 
vara svårt att få tillstånd för mårdhundsjakt.

Be ”experten” välja en mjukare hund som ställer 
mårdhunden, heller än en skarp hund som biter 
sej fast i bytet.

Berätta noggrant och begripligt (enkelt) för bar-
nen om betydelsen av jakt på små rovdjur
• Viltskydd
• Smittospridare
• Mårdhunden är en främmande art
• Förökar sig explosionsartat utan jakt – har just 
  inga naturliga fiender

Innan ni går till grytet måste ni noga gå igenom 
hur man beter sig vid grytet och säkerhetsas-
pekterna
 
Demonstrera verktygen som behövs vid grytjakt
• Olika spadar
• Järnspett
• Vajer – hur man använder den
• Olika fick- och pannlampor
• Avlivningsvapen mm. 
 ⁃ Berätta varför och hur ett djur avlivas snabbt 
   och smärtfritt.
 - Berätta också hur man flår, hur pälsen kan 
    användas och hur man gör sig av med 
   kadavret.   
 - Jag rekommenderar att man gör upp eldar 
    så fort man får bekräftat att ”någon är   
   hemma” i grytet.
 - Detta är en spännande klubbträff för barnen.  
   Följ noga barnens reaktioner, så du omedel- 
   bart kan ingripa – ett naturligt förhållningssätt  
   är av yttersta vikt!

• Barnen är nervösa över hur hunden som 
  beger sig in i grytet ska klara sig
• Vissa kan tycka att mårdhunden är lite 
  skrämmande 
• Göm inte avlivningen – i annat fall drar 
  barnen sina egna slutsatser
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VILDMARKSKLubben I jAnuARI
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VILDMARKSKLubben I jAnuARI Jakt på små rovdjur



HEMUPPGIFT: RITA EN BILD AV HARJAKTEN!  

TEMAT FÖR FEBRUARIS KLUBBTRÄFF 
KAN VARA T.EX. ATT BEKANTA SIG 
MED SPÅR I SNÖN.
	 •	Skogshare
 • Fälthare
 • Räv
 • Älg
 • Ekorre
 • Fasan
 • Småfåglar
 • Lo
 • Järv
 • Osv.

 •Lägereld + korv / matsäck

ELLER
jAKT PÅ SKoGS- ELLER FÄLThARE
Utrustning
• varma utekläder
• ryggsäck
• termos, varm dryck, matsäck
• slidkniv
• grillkorv

‐ Ta med 1-4 drivande hundar. Starttid enligt grupp. 
Planera i förväg ett eget område åt varje hund i ter-
rängen, på ställen där du möjligast enkelt kommer 
åt att följa med drevet med barnen. Särskilt väck-
skallet är värt att uppleva.
‐ Börja med att berätta om tillstånden som krävs 
och säkerhetsaspekterna. Visa vapnen och patro-
nerna som används, det korrekta skjutavståndet, 
berätta vid hurudana situationer man kan skjuta 
osv.

‐ Före jakten repeteras den viktiga och vid det 
här laget välövade konsten att sitta på pass – 
tyst och stilla!
‐ Förbered också hur man hanterar bytet, ända 
till stek. Det är bra om de barn som vill har 
möjlighet att delta t.ex. i flåendet.
‐ Om du har möjlighet lönar det sig att ta med 
en färdigt tillredd harstek. Den blir trevlig att 
bjuda smakbitar av vid lägerelden, t.ex. serve-
rad på rågbröd.
‐ Kom överens om träffplats och -tidpunkt – en 
lämplig eldplats och en tillräckligt stor lägereld. 
Låt barnen göra upp lägerelden.
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VILDMARKSKLubben I febRuARI
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VILDMARKSKLubben I MARS
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Ett bra tema för klubbavslutningen är att bygga holkar för knipor och andra fåglar, och hänga upp dem i naturen.

• Nämn holkbygget i inbjudan till klubbträffen, så kan barnen ta med sig verktyg som kan behövas.
• Förbered holkbygget så att barnen också kan delta i byggandet.
• Börja med att berätta varför det behövs holkar, hur stora de ska vara, var och när de ska sättas upp osv. 
• Påpeka markägarens / jaktföreningens godkännande då holkarna sätts upp.
• Sätt upp holkarna i naturen tillsammans med barnen.
• Berätta om holkarnas vårstädning (ett tema för klubbträffar under kommande år)

Under avslutningen av mina 
egna klubbar repeterade vi 
saker vi lärt oss under året.

Vi hade också möjlighet 
att prova på att använda 
en älgskjutningssimulator 
med laser under ledning av 
en expert. Detta visade sig 
vara en mycket intressant 
programpunkt.

Höjdpunkten för 
klubbavslutningen var 
korvgrillning vid lägerelden 
med diplomutdelning!

TACK TILL ALLA!

VILDMARKSKLubben I MARS Klubbavslutning
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