
 

 

Jakt- och Arbetsplanering Jaktåret 2015-2016    

Så då var det dags för 

årets Jakt – och 

Arbetsplanering på 

Gålö Jakt och 

Kursgård. Som en del 

av er redan vet så är 

Gålö Jakt och 

Kursgård en av de två 

Jaktgårdar som 

Jägareförbundet 

Stockholms län 

arrenderar och driver, 

den andra är 

Bogesunds Jakt och 

Kursgård. 

Jägarförbundet i 

Stockholms län 

arrenderar 1750 ha mark 

på Gålö som ligger 2,5 mil 

från centrala Stockholm. 

Vårt mål är att ge jägare 

en chans till jakt och 

naturupplevelse, vi vill 

visa hur jakt i sin bästa 

form kan vara. Syftet med 

arrendet är att erbjuda 

korttidsjakter i 

olika former för 

i första hand till 

ungdomar, 

marklösa samt 

nya jägare i 

Stockholms-

området. [1] 

Jaktgården 

arrangerar totalt ca 40 jakter 

per år och för att få runt det 

hela så krävs det totalt med 

alla inräknade ca 50 

personer som på olika sätt 

deltar för att driva 

verksamheten, Jaktledare, 

övriga behjälpliga 

Jaktledarna under jakterna.  

Förutom dessa, ett antal 

områdesansvariga för bl.a. 

Jakt gården, jaktpass, 

fällor, utfordringsställen, 

fågel-gruppen och andra 

grupper som har sina 

områden som de ansvarar 

för. 

Jakt gården tar emot ca 

900 gäster per år fördelat på 

Jakt- och hundtränings 

deltagare§ så det vill till att 

allt fungerar när gästerna är 

på plats. 

Det är ju inte bara jakt 

som bedrivs utan även en 

betydande viltvårds-

verksamhet både för klövvilt 

och fågel. För både klövvilt 

och fågel är det utfordring 

året runt och vad det gäller 

fågelverksamheten i övrigt 

så är det utsättning av både 

Fasaner 150 st. Rapphöns 50 

st. och Änder 100 st. görs. 

Totalt ca 300 fåglar per år. 

Som vanligt så var det 

bra uppslutning. 20 talet 

jaktledare, hundförare och 

övriga funktionärer hade 

slutit upp för att delta på 

mötet. 

Med Kenneth Örjehag 

som ordförande för mötet, 

tillika ansvarig för verk-

samheten på Gålö startade 

planeringen. Själva 

jaktplaneringen avlöper 

smärtfritt, de flesta har ju 

varit med förr och är vana. 

Jakterna planerades ut på 

jaktledarna, likaså hundar, 

lite nytt för detta år är att 

det tillkommit rätt många 

nya funktionärer ca tio talet, 

även dessa planerades in. 

Den första jakten 

till hösten En Bokjakt 

planerades till den 16 aug. 



03.00–08.00 så då gäller det 

att komma upp ur sängen, 

och den sista för Jaktåret 

som går över kalenderåret 

2015 till 2016 där den sista 

inplanerade jakten blev en 

Harjakt 2016 -02-28 

sammanlagt 31 Jakter.  

Till detta tillkommer ca 

10 talet Sjöfågeljakter på 

Änder och ett fåtal 

Fältfågeltjakter på Fasan och 

Rapphöns i anslutning till 

avslutningen på 

Fältfågel/Jakt&Hundträning. 

Nämnas skall även den 

hundträning ”Jaktlydnad 

som kör varje måndag kväll 

19.00 till ca 20.00.  

Ny i rollen som 

Funktionär Jag själv är ny i 

rollen som funktionär. Vad 

innebär då just det? Jo 

allmänt behjälplig 

Jaktledaren för 

genomförandet av jakten, 

allmänt att vara service 

minded mot våra jaktgäster. 

Det skall fixas fika på 

morgonen, placera ut 

jaktgästerna på respektive 

pass, vägvakter, delta i 

eftersök när så krävs 

hämtning av fällt djur och 

omhänder-tagande i 

slaktrummet samt även 

inhämtning av Jaktgästerna, 

får inte glömmas.  

Vid dagjakterna bryts 

jakten vid lunchtid för 

grillning etc. även detta skall 

vara förberett så att 

gästerna känner sig 

ompysslade. En nöjd jaktgäst 

är den bästa reklamen för 

verksamheten. Efter lunchen 

är det dags för omplacering 

till nästa såt. Såt, såte, såten 

är ett begränsat 

markområde som jagas av 

oftast en såte i taget.  

Efter ca 3 timmar så är vi 

klara med själva 

jaktplaneringen och delar av 

planeringen för 

morgondagens arbetsdag.  

Söndag morgon Nu är 

det arbetsdag börjar med 

kaffe och macka vid 

genomgången av dagens 

uppgifter. 

Jag kommer inte att 

presentera hela arbetslistan 

då den kan se lite 

avskräckande ut men några 

av alla arbetsuppgifterna är 

passgenomgångar, hämta in 

Kråkfällor, köra ut 

ensilagebalar, bygga 

jakttorn, bygga kylrum, 

klippa gräs etc. etc.   

Passgenomgång innebär 

att man går igenom samtliga 

Jaktpass märker upp dem 

med nummer, snitslar till 

dem och lägger in 

koordinaterna på en GPS 

och sedan över till en dator 

där alla kan tanka ned dessa 

till respektive GPS och då 

lättare hitta till passen när 

skyttar skall sättas ut hämta 

hem ev. fällt vilt. Passen 

ligger redan nu inlagda på 

kartor för de olika såtarna 

som jagas av, så det 

underlättar i ett första skede 

att hitta dem. 

De som skall genomföra 

passgenomgångarna delas 

upp i två grupper som tar 

var sina områden. Jag 

hamnade tillsamman med 

Susanne (Lotta) hennes 

hundar och Robban.  

Så bara att sätta igång vi 

börjar med en 

såte i syd-östra 

delen av 

Jaktområdet 

Skälåkersberget 

med 14 pass. 

Ett problem 

att nå passen är 

att det är sått och 

grödorna har 

börjat gro så vi får inte gå 

över fälten, de pass vi inte 

når, får tas till hösten.  

 Få 

se nu, 

dags att 

ringa en 

vän, det 

är inte 

alltid 

lätt att 

hitta 

passen. 

Men till 

sist så 

lyckades vi. 

 



Så vidare igenom skogen 

till nästa pass och nästa och 

nästa. Den andra såten blev 

Mellansåten Norr om 

Skälåkersberget med totalt 

17 pass. Fortsätter med att 

ta några pass den östra 

såten söder om Askvik innan 

lunch. 

Efter ca tre timmars 

knatande så är jag sliten 

vilket tydligen syns, 

omtänksamt så frågas om 

det är så, ja vad skall man 

säga, riktigt sliten ja, men 

det är bara att nöta på fram 

till lunchen.  

Vissa av såtarna är 

relativt lättsamma medan 

andra är rätt bergiga och 

svåra att hitta, det tar på 

krafterna, men tydligen inte 

på Robban han ser inte ett 

dugg sliten ut, men han 

gillar ju att motionera, han 

skall avsluta dagen med en 

jogging runda till kvällen. 

Lunchtimme Som är 

planerad till ca 13.00, så 

tillbaka till Edholma för 

grillning och kaffe med b.la. 

dammsugare. Chorizo som 

jag egentligen inte gillar, 

smakar helt fantastiskt till 

den potatissallad, 

grönsallad, med mjukt 

tunnbröd, bara att göra en 

smarrig wrap. Det var länge 

sedan en lunch smakade så 

bra.  

Här är hela gänget samlat 

redo att med förnyad energi 

ta sig an efter-middagens 

arbete. 

De andra 

Arbetsgrupperna 

Medan vi varit ute på vår 

runda så har de andra 

grupperna inte suttit och 

vilat. 

Två passtorn har byggts, 

och därefter tran-sporteras 

ut. Detta görs med bil och 

släpvagn, halvvägs så byts 

bilen ut mot 4-hjulig, i de 

flesta fallen så måste tornen 

bäras på plats sista biten.  

I Slakteriet har man 

kommit en bra bit på väg 

med byggnation av det nya 

kylrummet. Det nya kyl-

aggregatet skall även det 

monteras.  

Den gamla 

transportbanan i taket skall 

tas ned och en ny sättas upp 

så att djurkropparna kan 

lastas upp på banan vid 

dörren och sedan 

transportera hängande på 

banan till slaktrummet och 

när de är klara till 

kylrummet, allt för en 

renligare hantering och 

slippa de tunga lyften. 

Passgenomgång andra 

halvlek 
Under lunchen hann man 

stelna till men det kommer 

snart att vara borta, för nu 

blir det kuperad terräng 

igen. 

 Denna gång så är det 

såten Väster om 

Skälåkersberget 11 pass ned 

mot Askvik, här går vi på 

från fel ända så vi kommer 

an mot passen från fel håll 

skyltarna sitter på andra 



sidan träden mycket springa 

runt blir det. 

Här är fem av de sex 

tappra (2 tvåfota Susanne 

och Robban och 

tre fyrfota 

polare Tindra, 

Hulda och 

Chanel) vilka 

ingår i vår lilla 

grupp som 

genomförde sin 

del av pass-

genomgångarna, 

själv är jag 

bakom kameran. Klockan är 

ca 17.00, har varit i skogen 

sedan ca 10.00 med avbrott 

för en kort lunch och sen 

tillbaka i spåret, jag är rätt 

trött, men på ett strålande 

humör. Trots slitet, vilken 

dag i skogen. 

Vi och den andra 

Passgruppen hann gå 

igenom samtliga pass på 

Jaktområdet totalt 127 

stycken men då är några 

dubbelpass dvs. både hagel 

och kula. 

Om man skall 

sammanfatta de här två 

dagarna med några ord så 

får det bli, omsorgsfull 

planering av jakter och 

övriga aktiviteter, när man 

har varit med på en 

planeringsdag så inser man 

hur mycket arbete som 

ligger bakom för att 

verksamheten skall fungera. 

Vad som också måste 

nämnas var den mycket 

goda stämning, jag själv och 

säkert även de andra nya 

kände sig mycket välkomna 

in i gemenskapen. 

PS: Ingen jogging för mig i 

kväll. 
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[1] Gålö hemsida 


