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Klockan är halv fem på morgonen 
och solen håller som bäst på att 
klättra över horisonten när bi-

larna bromsar in och parkerar vid en 
liten grusplan. Ur kliver fyra jägare 
tillsammans med en hundförare och 
en labrador retriever. Nu är den här,  
dagen som de väntat på och förberett 
sig för under lång tid.

Det är något visst med den första 
dagen i månaden augusti.  Förväntan 
ligger i luften och det är inte bara inför 
morgonens jakt, det är också för att 
vi gått in i den första riktiga jaktmå-
naden. Trots att det fortfarande är 
högsommar finns det en föraning av 
höst i luften. Och ju fler dagar som 
går, desto fler blir jakterna. 

Det är vått av Dagg i starrgräset och 
det klafsar om byxbenen när vi klätt-
rar upp mot hyggets högsta punkt där 
tre gömslen byggts kvällen innan. Två 
ska hysa två jägare var och det tredje 

husera hundförare och hund. Några 
finjusteringar  med kamoflagenäten 
krävs innan jaktledare Fredrik Olsson 
är helt nöjd. Då har vi redan hört den 
första hagelsmällen i fjärran från jakt-
kamraterna som sitter på pass några 
kilometer bort.

Precis när FreDriK och thomas Svens-
son har kommit in i sitt gömsle närmar 
sig den första duvan. Den kommer 
högt och dess ögon uppfattar en oför-
siktig rörelse på marken varför den 
viker undan långt utanför skotthåll. 
Lite besvikna ser Fredrik och Thomas 
på varandra men dysterheten är bara 
spelad. Nu har första duvan kommit, 
jakten har börjat. Klockan är tio i 
fem på morgonen.

Solen börjar sakteliga sin bana 
över himlen som är alldeles ljusblå. 
Än är luften sval och fuktig men om 
SMHI:s prognos från kvällen innan 

▲

Den första augusti varje år är helig för jägarna i 
skyttjärns jaktvårdsområde i östra värmland. Då 
är det duvjakt och de här jägarna jagar inte på  
traditionellt sätt. istället för att bedriva bulvanjakt 
på öppna fält söker de sig till skogslandskapets 
öppna vidder, kalhyggena.

	 	 	 	 	

duva på hygget

			Text	och	foto:	Mari	NälséN



22 JAKTMARKER & FISKEVATTEN 9 - 2012 www.jof.se 23JAKTMARKER & FISKEVATTEN 9 - 2012 www.jof.se 

▲
▼▼

duva på hygget

stämmer kommer temperaturen stiga 
till runt 27 grader under förmiddagen. 
Intet ont anande är redan nästa duva 
på väg in. 

Fredrik visslar för att uppmärk-
samma de andra och väser sedan att 
den kommer från vänster. De kurar 
ihop sig och när fågeln är inom skott-
håll reser de sig upp med hagelbock-
arna redo. Det blir Fredrik som drar 
vinstlotten och får fälla morgonens 
första. En ungduva ramlar ned från 
skyn med en dov duns.

runt gömslena växer björksly, gult 
knähögt starrgräs och hallonsnår som 
dignar av ljusröda söta bär. Det till-
sammans med nät  och gröna kläder 
döljer effektivt faran som lurar för en 
ouppmärksam duva.

– Men det gäller att sitta still och 
inte resa sig upp förrän fåglarna är  

väl inom håll, råder Fredrik som har 
stor erfarenhet av duvjakt på det här 
sättet.

Jaktlaget på Skyttjärn har bedrivit 
den här typen av duvjakt i över 15 
år. Under tre veckor innan duvjakt-
premiären  lägger de ut fodervete på 
ett noga utvalt hygge för att skapa en 
plats där duvorna flyger över och för-
hoppningsvis kommer inom skotthåll 
under premiärmorgonen.

– Har man inte jaktmarker med 
stora fält och rätt spannmålssort är 
det svårt att jaga duva. Vi började 
mata duvor ute på hyggena av en 
slump och sedan har vi fortsatt. Det 
fungerar bra och vi brukar första da-
gen skjuta mellan 30 och 50 duvor, 
berättar Fredrik.

Genom åren har fler och fler blivit 
intresserade av den här speciella duv-
jaktsformen. Därför är laget numera 

delat och sitter på två olika platser. 
Fredrik och jaktkamraten Berndt 
Bäck har ansvarat för matningen 
på det här hygget. Thomas Svens-
son och Mikael Wirén är medbjudna 
gäster.

gansKa snart dyker ytterligare en 
duva upp, och en till, och en  till och 
snart har både Thomas och Berndt, 
som sitter i gömsle nummer två, fått 
var sin . För säkerhets skull sänds 
hunden efter dem. Att jaga fågel i 
den här terrängen med högt gräs och 
buskar kräver en rutinerad appor-
tör som söker tills fågeln är funnen. 
Det bereder inte den här labradoren 
några problem som snabbt och lätt 
finner och levererar fågeln till sin 
förare.

– Det där var en femetta va? frågar 
Thomas med adress till hundförare 

Bengt Gustafsson som bekräftar att 
hagelsvärmen sitter väl samlad mitt i 
bröstet på den sist fällda fågeln.

I Berndts och Mikael gömsle blir 
spänningen påtaglig när en flock med 
duvor närmar sig och när de kommer 
inom håll reser sig Mikael upp och 
svingar ikapp en av fåglarna med sin 
sidasida i kaliber 16 och trycker av. 
Duvan slår ihop vingarna i smällen 
och störtar likt en spiral till marken 
så nära att skytten nästan får den i hu-
vudet vilket föranleder ett gott skratt 
från de övriga

DocK Fastnar sKrattet i halsen när 
Thomas får iväg ett skott som sånär 
missar sitt mål. Duvan rycker till i 
smällen och det yr dun men den fort-
sätter att flyga. Ett andra skott missar 
sitt mål. Thomas följer den med blicken 
och noterar att den landar i ett träd i 

skogen på andra sidan vägen. 
– Det händer ibland att duvorna 

slår sig ned i träden och sedan dör och 
ramlar till marken. Därför måste vi 
söka av området innan vi slutar för 
dagen, viskar Fredrik när ytterligare 
två duvor är på väg in över grantop-
parna. 

De hukar i gömslet med bössor-
na  redo och när fåglarna går in för 
landning reser de sig upp samtidigt 
som på en given signal och fyrar av 
varsitt skott. Båda duvorna slår ihop 
vingarna i smällen, störtar till marken 
och landar med en duns. Nästa duva 
är redan på väg in, går inom håll för 
Mikaels bössa och fälls till marken, 
sekunden efter träffar Berndt också 
sitt mål.

–En bra dag när mycket duvor flyger 
har vi fått upp till 50 stycken, berät-
tar han, men tillägger att det vissa 

år varit tomt  på duvor när skörden 
börjat tidigt eller om duvhöken hittat 
matplatsen.

En kaffekopp och en smörgås sma-
kar bra när några timmar förflutit och 
det blivit stiltje i flygandet. Men hund-
föraren Bengt hinner knappt tömma 
upp kaffet i termosmuggen förrän det 
smäller igen och den rykande drycken 
spills i knät. 

Den PåsKjutna Duvan är skadad och 
segelflyger ett hundratal meter vilket 
kräver en insats av labradoren Rimma. 
Hon sänds ut i riktning mot fågeln 
och hittar den utan problem. Ett slag i 
nacken med en pinne avslutar fågelns 
lidande. Bengt plockar bort dun från 
både hund, händer och visselpipa.

– Hur mycket dun finns det på en 
duva egentligen? Undrar han bistert.

Helt plötsligt susar det till över  

”Duvan slår ihop 

vingarna i smällen 

och störtar likt en 

spiral till marken 

så nära att skytten 

nästan får den i  

huvudet
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huvudet på oss och en hel flock  pas-
serar på låg höjd väl inom håll utan 
att någon har sett dem.

– Vi hade väl solen i ögonen, kon-
staterar Berndt och grämer sig tydligt 
över de missade skottchanserna. 

minuterna innan har det diskuterats 
vilket som är det bästa duvjaktsvädret 
utan att de kunnat enas. Men nu har vi 
just konstaterat att det finns baksidor 
med strålande solsken, speciellt om 
duvorna kommer österifrån.

– Gråväder och lågt i tak, då flyger 
de lägre också, röstar Fredrik.

Det går fort när man har roligt 
och när morgonen övergår i förmid-
dag är det dags att plocka ihop för 
dagen. Ett 30-tal duvor har hämtats 
in och några återstår för apportören 
att söka av skogsdungen. Årets jakt 
är över eftersom man inte får mer 
än en chans när man väl skjutit på 
de inmatade duvorna.

– Vi har försökt att jaga fler gånger 
något år men det brukar bara resultera 
i en eller två, säger Berndt. Dessutom 
är duvorna inte intresserade av gam-
malt vete när skörden drar igång.

Summan blir till slut 32 duvor 
och då har alla som påskjutits hit-
tats, tack vare den outröttliga  gula 
labradortiken.

– Men nu är hon nog lite trött, sä-
ger Bengt och klappar om sin jakt-
maskin.

FreDriK Kan inte hålla nyfikenheten 
stången utan ringer jaktkamraterna 
som sitter på den andra platsen. Det 
visar sig att deras jaktlycka varit mer 
än god med 85 fällda duvor.

– 117 duvor totalt, skrattar Fredrik. 
Då har vi mycket fågel att grilla på 
duvfesten i höst.

Klockan är tio och kvicksilvret 
har klättrat upp till 25 grader. Det 
är den 1 augusti och i Skyttjärn är 
duvjakten avslutad för i år. u

l Ju bättre förberedd du är 
desto större förutsättningar har du 
att lyckas.

Hitta en bra plats där många du-
vor flyger, lägg ned mycket tid på att 
rekognosera var det är som bäst.

börJa så tidigt som möjligt, minst 
tre veckor bör man mata duvorna ge-
nom att lägga ut fodervete väl synligt 
på exempelvis stubbar och stenar. 
Till en början två gånger i veckan och 

b ä s t a  t i p s e n

successivt öka till varje dag under 
sista veckan innan jakten.

Kontrollera var fåglarna flyger 
och bygg gömslen efter det, gärna 
flera dagar i förväg så att duvorna 
hinner vänja sig.

träna mycKet hagelskytte, duvjakt 
är svårt och kräver snabba, exakta 
skott. En duva kan flyga i 100 kilo-
meter i timmen och det krävs träning 
för att bli en framgångsrik duvskytt.

▼▼
duva på hygget
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