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Jaktlycka - en träningssak
Människan har sina rötter i jakten. Under den längsta delen av den tid vi 
människor vandrat på jorden har vi varit jägare. Att jaga är ett naturligt 
sätt att leva för många även idag. Den svenska jakten är reglerad i lag se-
dan medeltiden. I denna serie om jakt följer jag näringskedjan från gräs till 
gryta. Denna gång träffar jag Ingrid Spånberg 23 år från Särna och hennes 
valp Inez, vi pratar jakt och övningsskjuter på skjutbanan.

Skottet genljuder över älgskyttebanan, susar mot sitt mål 
och träffar det godkända området på älgen. Pulsen är hög och jag 
känner adrenalinet i kroppen. Hur är det då på en riktig jakt frågar 
jag min instruktör Ingrid Spånberg? Om jag känner mig så här nu, 
bara på en skjutbana?

– Det är en bra förberedelse för riktig jakt svarar Ingrid mig, sam-
tidigt som hon tar upp mitt gevär från gevärsstället. Det är fortfa-
rande varmt. Hon berättar vad jag kan tänka på nästa gång jag skju-
ter, om rengöring av bössan, säkerhet på banan och i skogen, olika 
skjutvapen, kaliber och annat som jag kan tänka på. Hörselskydden 
är en viktig detalj som inte får glömmas bort. Det gjorde jag och 
fick sota för det genom att det pep i öronen länge efter skottet. 

När Ingrid i vintras berättade för mig att hon skulle skaffa ytter-
ligare en hund, förutom de sex hundar hon redan har hemma i 
hundgården, blev jag nyfiken och ville veta mer om hennes stora 
intressen – jakt och jakthundar. Ingrid och hennes sambo bor på 
en gård i Våmhus och de har alltså sju hundar. Den senaste hunden 
som lyssnar till namnet Inez är en drever. Denna ras passar bra för 
jakt på till exempel rådjur, hare och räv. Jag som har jägarexamen 
och har följt med på jakt med far och morfar trodde att jag kun-
de en del om jakt. Tyvärr tappar jag fort tråden när Ingrid efter 
skjutträningen pratar om småviltsjakt, regler, träning med blod-
spår, ledlinor, upptag, skjutriktning med mer över en kaffekopp på 
hennes hemgård i Särna. Det är mycket att tänka på och jag inser 
vilket otroligt intresse och jobb det ligger bakom innan man kan ta 
bössan över axeln och släppa hunden ur bakluckan.

Jag beundrar hennes ambitioner och undrar när intresset för jakt 
började, hur hon har lärt sig jaga och träna hundar för jakt?

– Jag är uppvuxen med jakt genom att min familj och släkt jagar.  
Vi har alltid haft jakthundar hemma. Pappa och mamma bedriver 
också hunduppfödning. Genom att följa med ut i skogen under hela 
min uppväxt har jag lärt mig en hel del. Nu har även min sambo jakt- 
och hundar som sitt största intresse så det har blivit en livsstil för oss.
Ingrid fyller på kaffekoppen och böjer sig ned och klappar 

Text: Anna Dahlgren  Foto: Tobbe Nilsson
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Småvilt
Småviltsjakt bedrivs över hela Sverige. Till 
småvilt räknas bland annat hare, skogsfågel, 
fälthöns, sjöfågel med flera. Även rådjur tillhör 
kategorin småvilt. Jakttider och hur jakten får 
bedrivas finns att hitta i jaktlagen och jaktför-
ordningen.

Skjutträning
När det gäller jaktskott mot levande vilt är 
teoretiska kunskaper och gammal rutin inte 
tillräckligt. Ett kontinuerligt och aktivt övnings-
skytte är den enda vägen till ett bra jaktskott. 
Övningsskytte med såväl kul- som hagelva-
pen, ger förutom vapenvana, ett självförtro-
ende och en insikt som är av stor vikt när det 
kommer till att avlossa skott mot levande vilt. 
Övningsskytte kan utföras under många olika 
former och skall inte förväxlas med prov- och 
märkestagningar.

• Övningsskyttet bör i största möjliga mån 
genomföras på godkända skjutbanor 
men kan även bedrivas på den egna 
jaktmarken. 

• Glöm inte att alltid sätta säkerheten 
främst oberoende om var och när du 
övningsskjuter. 

• Glöm inte att provskjuta samtliga vapen med 
samma ammunition som du jagar med.

Källa: http://www.jagarnasriksforbund.se
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Inez. Vi kommer in på rådjursjakt. Jag kan känna 
spänningen i kroppen och känslan när Ingrid må-
lande beskriver en lyckad jaktdag, hur det är att 
släppa hunden och hur den får upp ett spår. Hon 
ser på hundpejlen var och hur hunden rör sig, hur 
den får ett upptag, skäller, gör rörelser som buktar, 
och det blir ett virrvarr på skärmen. Hon har koll 
på skjutriktning och var passkyttarna och hunden 
är, känner hur det blåser. Hon tar upp geväret mot 
axeln, känner dess tyngd, ser rådjuret i siktet, tryck-
er mjukt på avtryckaren och så sitter skottet där det 
ska. Men hon berättar också att det kan gå en hel 
jaktdag utan att man får se något djur eller att drev-
djuret lyckas överlista jägarna.

– Då får man lyfta på hatten och hoppas på bättre 
jaktlycka nästa gång, säger Ingrid.

Jag frågar hur hon förbereder sig själv och hundarna 
inför jakten?

– Jag brukar gå jaktstig och skjutträna på bana 
både här i Särna och i Våmhus där jag bor. Jag bru-
kar även cykla och springa med hundarna då det är 
viktigt att de är i form. Man kan inte ställa några 
höga krav på en otränad hund, säger hon.

Tillsammans konstaterar vi att det inte finns några 
genvägar. Jag säger hejdå och tack till Ingrid och 
lilla Inez, men innan jag åker hem bestämmer vi att 
vi ska höras om en vecka och ta sällskap till skjut-
banan igen.

Tips!
Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar er-
bjuder jakträttsinnehavare att, mot en ringa kost-
nad, jaga på Besparingsskogen. Du köper små-
viltkortet hos oss på kontoret. Lagar och regler 
runt jakten och vem som får jaga och var, hittar du 
på: besparingsskogen.se
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