
TEXT & FoTo: mari nälsén

   jakthistoria    Det är krispigt ute, 
nästan ingen snö kvar men 
under natten har temperaturen 
varit en bra bit under nollan. 
Men det känns ändå att våren 
kommit. Vi är redan inne i de 
första dagarna av mars och 
de sista skälvande dagarna av 
rävjakten.

Platsen är Segerstahalvön, 
väster om Karlstad, där Fors-
hagaakademins Viltvårdsgym-
nasium arrenderar en jaktmark 
på 850 hektar. Här bedrivs 
fågelutsättning varför viltvår-
den är viktig, främst att hålla 
predatorer i schack. Därför ska 
några elever från årskurs tre 
jaga räv idag. Två hundförare 
är inbjudna och de har både 
stövare och terrier.

Min Jakthund tar rygg på 
Mikael Törsfeldt, hans finnstö-
vare Calle och parsonterriern 
Goa. Ett sammansvetsat gäng 
som torde vara alla rävars 
skräck.  Calle är en grym rävdrivare och Goa en lika grym spränga-
re. De är ett mycket effektivt team.

Goa kontrollerar gryten
Mikael släpper Calle bakom den stora grisgården, vid gödselplattan. 
Goa får också följa med. Hon trippar iväg längs vägen och går inte 
många meter vid sidan om Mikael. När han stannar sätter hon sig i 
närheten och väntar. 

När vi passerar 
ett gryt så tar 
Goa sig en tur 
och undersöker 
hålen, men när 
hon inte hittar 

det hon söker 
så sluter hon upp 

bakom Mikael igen. 
Vi klättrar upp i 

berget och ställer oss i solen 
och väntar på om kanske Calle 
ska ta upp. Han håller sig en bit 
bort och tycks rota i några spår.

– Nu hoppas jag inte att det 
här är hare, säger Mikael. Han 
kan jaga hare ibland tyvärr. 

Finne med bra utdelning
Förra året sköts 47 rävar för 
Calle. I år har Mikael inte 
räknat men det är många. Den 
sexårige finnen går ständigt 
från klarhet till klarhet. 

– Jag hade honom utlånad 
i lördags, berättar Mikael, då 

drev han samma räv i fem och en halv timme innan den gick i gryt. 
Det är tre förstapris på raken det.

Och som på beställning ryter Calle i långt där borta. Det tar 
bara några sekunder innan vi inser att han kommer rakt mot oss. 
Mikael fumlar med hagelpatronerna och jag försöker hålla mig ur 
vägen. Den enda som tar det med ro är Goa som lugnt sitter tyst 
och lyssnar. 

Det låter som att drevet är på väg precis mot oss men drevdjuret 

Den har gått ned i grytet, bevisligen, och nu ska vi bara få den att 
komma ut. Sprängaren, parsonterriern Goa, försvinner ned i un-

derjorden. Hon är borta länge men plötsligt sticker ett huvud upp. 
Räven tittar sig omkring, ser oss och dyker sedan ned i marken 

igen. Sen är det lögn att få den att komma ut igen.
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Rävjakt på 
Segerstahalvön 

Calle
Namn: Ljusvattnetsbergets Calle

Ägare: Mikael törsfeldt
Född: 2009-04-06
Ras: Finsk stövare

Meriter: 2010: Utställning Ukl 2 
2012: Drevprov räv 1, Drevprov hare 1

2013: Drevprov räv 2

För sexårige Calle fälldes det 47 rävar förra jaktsäsongen. I år har inte Mikael törsfeldt 
räknat dem, men det är många.
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“Det var ju inte så 
bra, svär Mikael. 
Vi får hoppas att 
det stannar vid något 
av gryten som ligger 
där.”

Planering av hur passkyttarna/eleverna ska placera sig i anslutning till grytet.
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Igge
Namn: Badgerhills Igor

Ägare: Emil thorsén
Född: 2009-10-31

Ras: Släthårig foxterrier
Meriter: 2013 Grytanlagsprov 1, 

Grytjaktprov 1, Grytjaktprov 2, Utställning 
Excellent, 

2014:Grytjaktprov 1

Emil thorsén och 
hans Badgerhills 
Igor.
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blir aldrig synligt. Istället går drevet ut, rakt över vägen, ut över 
plöjda fält och rakt mot skogsdungen som ligger precis vid E18.

– Det var ju inte så bra, svär Mikael. Vi får hoppas att det stannar 
vid något av gryten som ligger där. Jag vill inte ha hunden ute på 
vägen. 

Det stannar och Calle bryter och kommer tillbaka. Något som får 
Mikael att fundera på om det kanske ändå var hare han drev.

– Skallet var ganska mörkt tänkte jag på, säger Mikael. Han är 
väldigt ljus i skallet när det är räv.

Vi fortsätter framåt men viker av åt andra hållet. När Calle för-
svunnit väntar vi.

Jaktintresset började med en terrier
Att Mikael blev jägare är en historia som tål att berättas. Han köpte 
sig en terrier för omkring 15 år sedan. En hund som skulle vara ett 
bra sällskap under löparturerna och hänga med på allt. Men Mikael 
märkte snart att hunden var väldigt intresserad av gryt.

– Jag tyckte lite synd om honom så jag bestämde mig för att ta 
jägarexamen och på den vägen är det. Nu har jag egna jägarskole-
kurser, säger Mikael.

Så blev det ytterligare en terrier och sedan en finnstövare. 
– Jag funderade faktiskt på finsk spets också men valde rävstö-

vare eftersom säsongen är längre.
Just nu har Mikael köpt ytterligare en parsonterrier. Lilla Pucko 

är bara 14 veckor än så länge och ett mycket oprövat kort.
Så vrålar det till i skogen igen. Calle har fått upp. 
– Hör du, nu är skallet mycket ljusare. Det där är räv, det är jag 

säker på, menar Mikael. 
Det gör inte en bukt utan styr rakt mot oss. Calle driver för fullt 

och så plötsligt syns det hur buskarna rör sig en bit bort. Sekunden 
efter är räven ute på en körväg. När han får syn på oss stannar han. 
Det är bara huvudet som syns. Mikael höjer sitt vapen men får inget 
läge förrän räven kastar tillbaka. I spåren kommer Calle och så 
tar han samma väg som för en timme sen. Rakt ut över åk-
rarna mot E18. Precis innanför viltstaketen stannar han. 

– Det är ett stort gryt där. Då har räven gått in, säger 
Mikael. 

Nu är det bråttom!
Nu är goda råd dyra. Om hunden går ifrån grytet kan 
räven smita ut. Den andra hundföraren Emil Thorsén 
är närmast och tar sig dit och kopplar Calle. Sedan 
ställer han en elev på vakt medan vi väntar in resten av 
eleverna. Sen smyger han därifrån för att inte störa.

En stund senare är alla på plats. Efter överläggningar 
bestämmer vi oss för att släppa in sprängaren Goa först för att 
se om hon kan få ut räven. Mikael lånar en grytpejl och sätter runt 

“Hör du, nu är skallet 
mycket ljusare. Det där 
är räv, det är jag säker 
på, menar Mikael”

Mikael 
Törsfeldt

Ålder: 49
Bor: Hammarö

Familj: Goa, Calle och parsonvalpen Pucko 14 
veckor

Arbete: Driver personalkooperativ inom vården 
med kollegor

Intresse: rävjakt, och när tid finns träning

Goa
Namn: SE j(GS)CH radagast rhovanion

Född: 2006-02-28
Ras: Parson rusell terrier

Meriter: 2006: viltspår Gk anlagsklass, 1 ökl
2007: Gk grytanlag sprängare, Utställning 2x2,  

Gk grytkaraktärsprov
2008: Mentalbeskriven, Gk championat
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Mikael törfeldt tar 
med sig Goa och 
lämnar grytet.
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hennes hals.
– Nu är den här hunden vit, 

men när hon kommer upp ur 
grytet kan hon vara så smutsig 
att det vita inte syns, så tänk er för innan ni skjuter, förmanar han. 
Kommer räven först kommer hon efter och det går fort så vi får 
hjälpas åt att ta henne snabbt när det är så nära vägen. 

Eleverna står redo
Det är ett stort gryt med flera ingångar. Goa nosar runt och bestäm-
mer sig för ett hål. Eleverna är utplacerade på strategiska ställen och 
30,40 meter bort rusar den tunga trafiken på E18 förbi. 

Solen strålar från en klarblå himmel men det blåser snålt och 
kyleffekten är påtaglig. Det gör ont i fingrar och tår. 

Vi – jag, hundförarna och två lärare - står precis i närheten när 
Goa sticker ned i hålet. Om det skäller därnere hör vi inte på grund 
av larmet från vägen. Det går några minuter innan det plötsligt rör 
sig i grytöppningen.  Det sticker upp ett litet rävhuvud som ser sig 
omkring, vrider på huvudet, ser något och dyker ned igen.

– Tusan också, den såg oss, viskar någon.
Någon minut senare kommer Goa upp, hon ruskar sanden ur sin 

vita päls. Det är precis som Mikael sa. Hon är mer rödbrun än vit 
nu. 

Minuterarna går och blir till 20 och sedan en halvtimme. Räven 
vägrar komma ut när han vet att vi står där. Mikael ligger på marken 
och lyssnar efter skall och läraren Anders Åkerman rör pejlen över 

marken för att se var hunden är. 
– Nästa gång Goa kommer 

upp kopplar jag henne och går 
härifrån. När det blir lugnt kan 

räven försöka ta sig ut, förklarar Mikael.
Planen är bra men ska den funka.  Mikael och Goa traskar iväg 

och Mikael pratar högljutt.  Vi väntar en kvart. Men inte heller. 
Räven ligger där den ligger.

Man beslutar sig för att göra ett försök med en förliggare - Emil 
Thorséns släthåriga foxterrier Igge. Han förses med grythalsband 
och man hämtar spadar och hackor från bilarna. Igge far ned i hålet 
som Goa nyss lämnat och strax hör Emil ståndskallet när han lyss-
nar mot marken. Pejlen visar att de är över tre meter under jord. 

– Jag fryser och kan gärna gräva, erbjuder sig en elev och snart 
står tre personer och skyfflar sandblandad jord.

 
En komplett jaktupplevese!
Djupare och djupare blir hålet och snart hör vi Igge skälla i under-
jorden. Då stöter man på patrull i form av en rot och det tar en bra 
stund innan man lyckas gräva bort den. Emil sträcker ned handen 
och lyfter ut Igge och avlivar räven med grytpistolen.

Det är en liten tik, troligtvis en liten årsunge som lyfts upp och 
som Igge kastar sig över medan grytets återställs.

Det blev en bra jakt där eleverna inte bara fick uppleva klingande 
stövardrev, de fick också uppleva och se skillnaden på grythundars 
olika arbetssätt. 

“Jag fryser och kan gärna 
gräva, erbjuder sig en elev”
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Hela gänget samlat.
Bakre raden; rickard, Martin, rasmus, Erik, Pontus, robin, kläraren anders Åkerman, Simom (praktikant) och Mikael.
Undre raden: Emil, Emma, Emil, Fredrik och läraren Martin kilsby.
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