JAKT
Redo för grävlingsjakt: Axel Sannö och
hans hundar, nova scotia
duck tolling retrievern Izzy
och östsibiriska lajkan Röja.

TILL VÄNSTER:

Att jaga grävling
med ställande hund är inget
för mörkrädda. Jakten bedrivs nattetid, när grävlingen
kommer ut för att äta.

TILL HÖGER:

Izzy

Söt, men inte ofarlig. Att jaga
grävling kräver en hund med
mod och rovviltskärpa. Foto:
Peter Lydén

text och foto: Eliza Kajanus

– ingen vanlig
grävlingshund

En tollare som jagar grävling
hör inte till vanligheterna. Men
för Axel Sannö från Östervåla
är tollaren Izzy en självklar
partner på just grävlingsjakt.

Det är mitten av november och klockan har
passerat tio på kvällen. I Boo-Norra utanför
Åkersberga norr om Stockholm har grävlingar
ställt till skada för mark och vilt en längre tid.
Axel Sannö, 29-årig veterinär och jägare från
Östervåla utanför Uppsala, och hans hundar
är hitkallade i dag för att råda bot på problemet innan grävlingen går i ide för vintern.
– Izzy är en tillgång på grävlingsjakt. När
hon är med blir jakten effektivare än om jag
jagar enbart med min lajka, säger Axel Sannö
och skickar in nova scotia duck tolling retrievern Decoymans Piper Dream Girl, ”Izzy”,
7, och östsibiriska lajkan Åkernäsvikens Röja,
”Röja”, 5, i den täta skogen.
Runt omkring oss är det svart och snart
har vi förlorat hundarna ur sikte. Grävlingsjakt med ställande hund bedrivs nattetid –
det är då grävlingen kommer ut ur sitt gryt
för att leta daggmask och annan föda.
Utan starka pannlampor skulle Axel och
jaktledaren Patrik Bunge-Meyer inte kunna
ta sig fram i den svårforcerade skogen, än
mindre skjuta. För Izzy och Röja utgör dock
varken mörkret eller terrängen något hinder.
De går stort och blir borta långa stunder.
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Sjuåriga Izzy är en allroundjakthund, som bland annat jagar fågel,
räv, rådjur, grävling och spårar vildsvin.

JAKT

Deras uppgift är att söka efter grävling, ställa
den med skall och på så sätt hålla kvar grävlingen på platsen tills Axel och Patrik kommit fram.
– Ofta är det Röja, som har ett större sök,
som hittar grävlingen först, förklarar Axel.
När Izzy kommer fram, ditlockad av Röjas
skall, går hon på grävlingen hårdare. Hon är
ettrigare och har en del rovviltskärpa. Röja är
försiktigare, smartare och parerar om grävlingen försöker smita. Med två hundar behöver jag inte vänta på att grävlingen står fast,
utan kan gå fram direkt och skjuta.

Fågelhund i grunden
Att ställa grävling med skall är vanligen en
uppgift för jaktspetsar, till exempel lajkor
som Röja, eller allroundjakthundar som
wachtelhunden.
Tollaren däremot är i grunden en apporterande fågelhund. Den används, precis som
övriga retrievrar, för att hämta in skjuten fågel. Tollaren har dessutom en uppgift till –
att locka, ”tolla”, fram flockar med vilda änder till stranden, så att de kommer inom
skotthåll för jägaren.
Axel Sannö berättar att har alltid har jagat
mycket änder, gäss och kråka. När han, vid
19 års ålder, skulle skaffa sin första hund ville
han ha en bra apportör, men labrador och
golden retriever tyckte han var för stora.
– Dessutom ville jag gärna ha en hund
med ett lite bredare arbetsområde. Tollaren
är ju den enda retrievern som ska arbeta även
före skottet.
Axel jagar fågel både på traditionellt sätt
och genom tolling med sina hundar. Precis
som många andra tollarägare använder han
dessutom sin hund som stöthund och kortdrivare, som skrämmer upp viltet och förföljer det en kort sträcka genom marken. Det
var vid ett sådant tillfälle han insåg att Izzy
har rovviltskärpa i sig. Den lilla röda tiken
tog upp räv och började skalla.
Axel bedömer Izzy som lite skarpare än genomsnittet i rasen, men att jaga grävling med
henne från början tror han inte hade varit
möjligt.

Ett grävlingsgryt finns i närheten.
Axel Sannö kollar av terrängen efter spår och
spillning.
TILL HÖGER: Izzy kryper utan att tveka in i grävlingsgrytet, men ingen är hemma.
TILL VÄNSTER:

– Genom att vi har jagat annat vilt tillsammans i flera år har vi byggt upp ett bra samarbete, och Izzys jaktliga självförtroende har
ökat. Det tror jag är en förutsättning för att
hon ska våga ta sig an grävling också.

Vildsvin och älg
Enligt Anders Wahlberg, jaktansvarig vid
Svenska Tollarklubben, är rovviltskärpa inte
självklar i rasen.
– En viss skärpa kan behövas i tollarens
vanliga arbete, till exempel för att hämta en
skadskjuten gås, som kan vara ganska aggressiv. Men det finns individer med mycket
jaktlust som gärna jagar även vildsvin eller
älg.
Vid vildsvin går gränsen för Axel Sannös
tollartik. Som unghund visade Izzy att hon
kunde skälla på gris i hägn, men bara om
Axel stod precis bredvid.
– Där räcker hennes mod inte riktigt till.
Men grisjakten är Röjas specialitet, så det är
inget jag grämer mig över. Izzy spårar gris
och kan göra eftersök, så hon får följa med
ändå, även om hon för det mesta är kopplad.
Även om han använder Izzy som allroundjakthund är fågeljakten hennes styrka, menar
Axel.
– När hon får arbeta med sin ursprungliga
uppgift är hon i sitt esse. Hon apporterar allt,
även stora kanadagäss. Hon har också bogserat in bäver. Allra bäst fungerar Izzy i riktigt
jobbig terräng, med tät vass och dylikt. Hon
kan arbeta otroligt länge och ger sig aldrig –
på gott och ont. Ibland är hon svår att kalla
in eller dirigera, om jag till exempel vill avbryta och åka hem.
Anders Wahlberg vid Svenska Tollarklubben tycker att det är positivt att tollaren används för jakt, även om det handlar om annat vilt än fågel.
– I dag är runt 15–20 procent av hundarna
aktiva i jaktträning, jaktprov eller jakt. Det

är bara positivt för rasen om det blir fler som
jagar praktiskt. Tollaren mår bra av att arbeta, i vilken form har mindre betydelse. Men
ur avelssynpunkt ska vi hålla oss till de egenskaper som står i rasstandarden.

Fem grävlingar
Hittills har Axel Sannö skjutit fem grävlingar
för Izzy och Röja. När Hundsport följer Axel
och hans hundar har vi dock ingen tur, trots
att hundarna söker intensivt i fyra timmar i
sträck i den krävande terrängen.
Vid något tillfälle börjar de skälla och försvinner iväg över ett fält i hög fart, men skallet
dör snart ut. Det måste ha varit räv, konstaterar Axel, en grävling skulle hundarnaha hunnit
ifatt. Det närmaste vi kommer är spår i marken, där grävlingen har krafsat efter daggmask. Vi ser även några gryt som Izzy utan att
tveka kryper in i så att bara svansen sticker ut.
Klockan två på natten ger vi upp. För mindre än en månad sedan deltog Axel och hans
hundar på två jakter, där det totalt sköts sju
grävlingar. Andra gånger blir jakten som i
dag – mycket hundarbete men inga skott.
Axel klappar om sina trötta hundar. Oavsett resultatet är behållningen samarbetet
med hunden, menar han.
– Att stå på pass kanske ger fler skottillfällen, men som hundförare är man med där
det händer och styr jakten på ett annat sätt.
Att skjuta är inte så viktigt för mig, det kan
jag lämna åt andra. Jag jagar mer för hundarnas skull än för min egen.

Att jaga fyra timmar i kolsvart, svårtillgänglig skog
kräver energi. Röja får ett mellanmål under jakten.
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