
SKEPPLANDA. Klövviltstammarna 
explosionsartade utveckling, 
skogsfågelns och skogsharens till-
bakagång, rödrävstammens kollaps 
under rävskabb, följd av den nu 
pågående återhämtningen, är bara 
något av de våldsamma sväng-
ningar i faunan som ägt rum under 
senaste halvseklet.

– Vi har upplevt hur gäss ökat, 
hur vildsvin, bäver och lodjur 
kommit till vårt viltvårdsområde, 
men vi har också i sen tid sett 
rådjurs- och älgstammen minska 
kraftigt, berättar Bo Andersson 
i Skepplanda Östra Viltvårdsom-
råde. 

Skepplanda Östra Viltvårdsområde bilda-
des 1945 och omfattar ungefär samma 4000 
hektar mark än i dag, fördelade på ett 70-
tal markägare.

Under åren har många färgstarka jägar-
personligheter vandrat genom denna del 
av Risveden. Spännande berättelser, roliga 
händelser och äventyr i skog och mark, 
storälgar, smygjakt och även någon tjuv-
jakt, berättas det om än i dag.

– Det vore synd om denna muntliga tra-
dition gick förlorad. Därför har vi startat en 
studiecirkel inom viltvårdsområdet som ar-
betar med att samla in så mycket som möj-
ligt av det som finns bevarat i människors 
minnen, säger Bo Andersson och fortsät-
ter: 

– Vi behöver hjälp med detta. Därför 
tar vi tacksamt emot uppgifter av alla som 
känner till intressanta jägarpersonlighe-
ter och episoder från jakten inom områ-
det under denna tid.
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TILL JENNYLUND

Alvhems vändplats 15.45
Skepplanda, Albotorget 15:55
Älvängen Centrum 16:05
Alafors, kiosken 16:16
Nol, Pressbyrån 16:21
Nödinge Centrum 16:28
Surte, Videgårdsvägen 16.41
Surte Centrum 16:43
Bohus Centrum 16:49
Jennylund 16:55

FRÅN JENNYLUND

Jennylund 20:15
Bohus Centrum 20:20
Surte Centrum 20:25
Surte, Videgårdsvägen 20.27
Nödinge Centrum 20:40
Nol, Pressbyrån 20:46
Ledetskolan 20:49
Alafors, kiosken 20:52
Älvängen Centrum 21:00
Skepplanda, Albotorget 21:10
Alvhems vändplats 21.20

Tidtabell DiscobussTidtabell Discobuss

SKRIDSKOSKRIDSKO--DISCO!DISCO!
Onsdagen den 28 feb 17.00-20.00
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GRATIS DISCOBUSSGRATIS DISCOBUSS utgår från Alvhem utgår från Alvhem oo går genom går genom
hela Ale kommun.hela Ale kommun.
Med ombord finns en vuxen bussvärd, tel 0737-73 10 20.Med ombord fi nns en vuxen bussvärd, tel 0737-73 10 20.
Efter tre timmars skridskodisco vänder bussen hemåt.Efter tre timmars skridskodisco vänder bussen hemåt.
För dig som saknar egen skridskoutrustning lånarFör dig som saknar egen skridskoutrustning lånar
Ale-Surte Bandyklubb ut det.Ale-Surte Bandyklubb ut det.
(Klubbor, boll, puck får ej förekomma på discot. Hjälm obligatoriskt)(Klubbor, boll, puck får ej förekomma på discot. Hjälm obligatoriskt)

Ett samarbete mellanEtt samarbete mellan
Ale-Surte BKAle Fritid

Marianne Sjöö från ICA Kvantum, Ale Torg, 
överlämnar check nummer 3 för Vakna-påsenöverlämnar check nummer 3 för Vakna-påsen 

till Vakna-fonden!till Vakna-fonden!
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Jakt och jägarliv dokumenteras
– 62 år med Skepplanda Östra Viltvårdsområde

Redan har spännande händelser nått studiecirkeln. Det mag-
nifika älghornet som Bo Andersson visar upp kommer från en 
tjur som en tonårsgrabb sköt 1931 och som påträffades död 
först dagen därpå inne på Kilanda Säteris mark. Nu forskar 
man vidare på vilka följder detta fick för skytten. 

Foto: John Duff.

Fina fångster vid DM i mormyskafiske
I söndags avverkade årets DM i mormyskafiske 
på Vimmersjön i Nödinge med Fiskeklubben King 
Salmon Nordfish som arrangör. Klubben arrangera-
de även DM-tävlingarna i fjol och även då på Vim-
mersjön. Fångstresultatet i år var mycket bättre och 
bestod främst av abborre och mört.

DM, som är kvalificering till nästa års SM, av-
verkades med två tävlingar och mellan dessa bjöds 
det på ärtsoppa och varm korv som blev ett upp-
skattat inslag.

Totalsegrare och bäste herrsenior blev Jonas 
Stridh, Sportfiskarna Trollhättan-Vänersborg  som 
på dessa två tävlingar kunde väga in hela 7 340 gram. 
I denna fångst ingick tävlingens största fisk, en brax 
på 1 725 gram. Tvåa i denna klass blev Gunther 
Furthmuller från samma klubb och trea arrangörs-

klubbens Ola Lindström.
I herrveteranklassen segrade Lennart Stridh, 

Sportfiskarna Trollhättan-Vänersborg, med en to-
talfångst på 2 258 gram, före klubbkamraten Rolf 
Redsäter. På bronsplats kom Ingemar Anders-
son tävlande för aleklubben Wicanders Sportfiske-
klubb.

Wicanders juniorer tog samtliga tre medaljer i sin 
klass. Segrade gjorde Andreas Jensen med en total-
fångst på 1 932 gram. Johan Mähl och Martin Su-
tinen tog de två övriga medaljerna.

Från samma klubb kom tävlingens enda kvinn-
liga deltagare, nämligen Birgitta Björk. Hon kva-
lificerade sig till nästa års SM med en fångst på 1 
618 gram.

Bertil Carlson 


