
Harjakt handlar mycket om att hålla koll på hunden och vara beredd på att haren kan dyka upp var och när 
som helst.  Lars-Olov Pettersson och Marie Skoghill väntar och lyssnar efter stövaren Jacks jaktskall.

Harjakt under uppsikt
Det var kärlek som först fick 
Marie Skoghill att följa med 
på jakt och uppleva skogen 
på ett nytt sätt. 
Nu har hon bara några veckor 
kvar till färdig jägarexamen 
och egen vapenlicens.

Få saker är så vilsamma som 
en vinterskog. Den svart/vit/
gråa färgskalan. Det dämpande 
snötäcket. Tystnaden. Även om 
det är en bra bit in i februari har 
fåglarna inte kommit igång på 
allvar än. En tveksam talgoxe 
drar några strofer men tystnar 
igen. Hackspetten trummar en 
kort stund högt upp i en gam-
mal asp. Men annars hörs bara 
vindsus i grantopparna och kna-
strandet från en granvedsbrasa. 
Och så plötsligt, en bra bit bort, 
drevskall. Lars-Olov Pettersson 

tar fram gps:en och kontrollerar 
var stövaren Jack befinner sig.
- Han är en kilometer bort unge-
fär och på väg åt andra hållet. 
Då kan vi ta det lugnt.

Uppsiktsjakt

Det är uppsiktsjakt för ung-
domar och blivande jägare i 
Rekarne jaktvårdskrets utanför 
Eskilstuna. Marie Skoghill är en 
av de blivande jägare som fått 
följa med ut den här dagen.
- Jag har varit med på jakt gan-
ska många gånger de senaste 
åren. Men jag har inte skjutit 
någonting. Jag har inte kom-
mit till den delen av jakten än, 
berättar Marie.
För Maries del var det kärleken 
som lockade ut henne i jaktsko-
gen från början. Sedan dess 
har intreset för jakt i allmänhet 

och jakt med hund i synnerhet 
vuxit sig starkt. 
- Det har varit jätteroligt att gå 
Jägarskolan och få lära sig så 
mycket om djur och natur. Även 
om jag alltid har varit ute myck-
et i skogen så kunde jag inte 
alls så mycket som jag trodde. 
Nu återstår det svåraste, att 
lära sig praktiskt skytte. Det blir 
en utmaning, säger Marie och 
skrattar.

Annorlunda jakt

Harjakt skiljer sig på flera sätt 
från annan vakjakt. 
- Du behöver inte sitta helt tyst 
när du jagar hare med hund. 
Det är helt okej att prata lite 
och tända en eld. Haren har 
sitt fokus på hunden och är inte 
särskilt uppmärksam på något 
annat. Med gps-teknik kan man 
dessutom hålla koll precis på 
var hunden är någonstans, då 
vet man när det är dags att lad-
da bössan och vara tyst, förkla-
rar Lars-Olov.
Stövaren är sedan århundraden 
avlad speciellt för harjakt. En 
stövare måste vara rådjursren, 
den får alltså inte driva rådjur 
eller hjort. 
I det första släppet den här 
dagen drar Jack iväg på ett all-
deles för rakt spår för att Lars-
Olof ska vara nöjd. Han tittar 
på gps:en och visar Marie hur 

hunden löper på spik-
rakt över ett gärde.
- En hare springer inte 
så här rakt, i synner-
het inte om den har en 
hund efter sig. Haren 
är specialist på att lura 
hundar. De springer 
fram och tillbaka i sitt 
eget spår och sedan 
gör de ett jättehopp 
åt sidan för att förvilla 
hunden. Då måste hun-
den cirklar runt tills den 
får upp spåret igen. 
Det går allt utom rakt 
fram.

Ingen hare

Någon minut senare 
kommer beskedet via 
komradion att det är  
en räv Jack jagar. 
Jacks matte får hämta 
upp honom och göra ettt 
nytt släpp. Efter en kort tystnad 
klingar stövarskallet genom 
skogen igen och den här gång-
en är det nära. Lars-Olov laddar 
bössan och ställer sig beredd. 
Den snåriga skogen framför 
passet erbjuder gott om legor 
åt en hare och chansen är stor 
att Jack ska stöta upp någon ur 
riset. Men gps:en visar att hun-
den har vikt av norrut och strax 
hörs först ett och sedan ytterli-
gare ett skott. Emil Eklund, 15 

år, har fällt sin första hare. 
- Jag missade först, men hann 
skjuta en gång till innan haren 
försvann, berättar Emil nöjt.
Han har varit med sin far ut i 
jaktskogen sedan tioårsåldern, 
men det är först när man har 
fyllt 15 som man får hantera 
jaktvapen.
- Nu är det dags att ta egen 
jägarexamen, konstaterar Emil.

LENA WISTRAND

Fakta uppsiktsjakt:

• Uppsiktsjakt är ett sätt för 
en blivande jägare att lära 
sig praktisk jakt genom att 
följa med en van jägare ut 
i skogen. 

• Den som har tillstånd att 
inneha ett vapen avsett 
för jakt får tillfälligt låna ut 
sitt vapen till en person 
som inte själv har jägarex-
amen. 

• Låntagaren måste ha fyllt 
15 år och ska vara under 
utlånarens uppsikt under 
jakten. 

• Under uppsikt betyder att 
utlånaren  ska befinna sig 
inom ”armslängds av-
stånd” från utlånaren.

Genomgång av passen inför jakten. Taxen Busan är bara 10 veckor och får vänta på sin tur.

Stövaren Jack hjälpte Emil Eklund att fälla 
sitt livs första hare under uppsiktsjakten.


