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darkrussells@hotmail.com
0911/393 30

Nerslag går ut på att när hunden med
rätt arbetsätt fått fast viltet under backen
lokaliserar man bara det och gräver ner
och avslutar med revolvern.
Kan en sån jakt bli en skön konst...? Vi som
gräver ibland för våra hundar får mer och mer
egna idéer för varje nerslag och år som går.
Vissa är nog goda, vissa är nog mest tycke
och smak. Då man använder grytpejl för det
mesta idag är det ganska lätt att lokalisera var
hunden hittat viltet. En annan bra sak med
pejlen är att man kan ha den på i närheten av
nedslaget och då kunna höra om det flyttar sig
i underjorden. För ibland kan grävlingen ge
sig iväg, antingen gräver den sig undan eller
så förmår inte hunden hålla den på plats när
man börjar gräva. Då kan det vara skönt att
man inte behövt gräva ner till gången för att
konstatera att den begett sig iväg.
En annan fördel med pejlen är att man kan
veta ganska exakt hur djupt det är det styr
nämligen hur stor omkrets gropen skall ha vet
man att man ska ner en par meter så behöver
man rejäl diameter på hålet som ändå oftast
smalnar av mot botten. Jag brukar låta hunden
skälla en stund så man vet att det stannat av
innan jag börjar gräva, stå då bara lugnt och
passa för det kan faktiskt vara räv som finns
där nere. Sen går man runt och lyssnar och
använder sig av pejlen där finns det utrymme
för alla skolor….allt från pejllösa nostalgiker till

Hi-tec älskande med ”lavinpejlar”.
Ofta är det viktigt att höra hundens arbete
trots teknisk utrustning, för man hör oftast på
hunden om det ligger fast eller om grävlingen
till exempel vallat in sig.
Att lokalisera kan vara olika svårt beroende
på storlek av gryt och naturligtvis som i år så
har ju snön legat som ett isolerande täcke….
vilket i alla fall gjort det svårt att höra hunden.
Fördel med snön är att tjälen inte når så
djupt, vilket alla förstår kan vara en härlig
utmaning att ta sig igenom… yxor, hackor
och spett av den tyngre modellen behövs ofta
för att ta sig igenom den. Ibland kan tjälen i
torvmarker gå att gräva sig igenom som att
det vore sorbetglass, men där det är lera kan
det bli lika hårt som betong så till och med
tiokilosspettet studsar och vibrationerna får
händer och armar att domna och kännas som
gelé efter en stunds arbete. Hårda lermarker
eller lättgrävda sandgryt, alla olika modeller
finns i landet.
Vad som är ett kapitel för sig är våra stentippar
som ofta blivit kvar efter tex. vägbyggen också
naturliga stengryt kan vara svåra eller till och
med omöjliga att forcera. Med spett och långa
stänger av huggna träd kan man ändå ofta få
upp stenar, också spel med rep eller stroppar
kan komma väl till pass. Ibland kan det hända
att man får lyfta på hatten och ta sin hund
och gå därifrån, men det är också det som är
tjusningen att få lägga ett riktigt stenbrytarpass
bakom sig under tider då kanske annan jakt
inte passar sig. Man liksom kämpar sig till
bytet.
Jag tycker det ofta är bra med rejäl storlek på
nerslaget man vet aldrig riktigt hur det ser ut
när man kommer ner, ibland kan man få tunnla
sig i sida när man kommer ner. Strax innan
man går igenom vill jag ha rensat i gropen
så att så lite massor som möjligt rasar på
hunden.
Täta bakåt...
Med det menar jag att man med spadar eller
grävmassor ska säkra så inte grävlingen kan
spurta förbi nerslaget. Locka/lyft upp hunden
och invänta bytet som brukar kunna dyka upp i
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nerslaget ganska snart efter hunden avlägsnat
sig. Vänta med ficklampa och revolver, slarva
inte med skottet ibland händer det, speciellt
med oerfarna jägare att skottet tar för långt
fram på nosen. Man ska tänka sig ett kors
mellan ögon och öron eller åtminstone bakom
ögonen. Ett skott är bättre om det tar för långt
bak mot nacken än för långt fram. Försäkra
er om att grävlingen är död, och jakten är
avslutad. Ofta bra, som ni förstår, att vara
minst två vid gräv och grytjobb.
Laga alltid gryten, det finns vissa lägen jag
ibland väljer att lämna öppet, långa enpipor till
exempel, dom kan man ibland lämna öppna
för att underlätta rävsprängningar. Svåra
stentippar likaså kan ofta husera rävar som
inte går få ut men gör man ett hål extra kan
det bli fina rävsprängargryt. Grundregeln
LAGA alltid gryten….. under vinterhalvåret
kan det vara lite knepigt att få tillbaka samma
massor som man grävt upp. Men man gör så
gott man kan. Gör ett nytt tak av slanor som
sticks ner i nerslaget, granris, eventuellt lite
mossa, grävmassor och en litet tips markera
gärna nerslaget med en slana för framtida
nerslag. Jag brukar kolla av en del av mina
gryt under augusti efter grävling då passar det
bra att röja runt gryten och laga nerslagshål
som rasat igen eller varit svåra att laga på
vintern.

Laga grytet med hjälp av slanor...

...granris, grävmassor och eventuellt mossa.

Mina måsten i grytryggan:
yxa, arméspade x 2, spett, vanlig spade
(gärna Fiskars nya som är lite vinklad),
ficklampa, batterier, grytpejl. Bra att ha: såg,
bågfil (händer man hittar på armering i tippar),
vatten, mat, påse eller säck, oömma kläder.
Det här är en jaktform som ställer speciellt
stora krav på hunden, men också en jaktform
där man kan ha nya jägare på introduktion i
grytjaktens härliga värld.

Ett tips är att markera det lagade nerslaget.

/ Peter

“Varför frysa då man kan gräva...” David J
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Frågor till en Jägare
NAMN:
Hans-Ove ”HOVA” Aronsson
ÄGARE TILL:
Westerntorpets Oddjob ”Odde”
BOR I ÄLVSBORGS LÄN
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Jagar du annat än gryt med
”Odde”?
Rådjur och räv på drev, han är
skalldrivande något hård i skallet
kanske.
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CHAMPIONAT
Svensk Utställningschampion

Dansk Utställningschampion

Toutchstone Wind from the East

Danscan’s Marvellous Marko

Svensk Grytjaktchampion Sprängare

Svensk Viltspårchampion

Beachrunner’s Tamarillo

Joygarden’s Schnellman Bellman

Vad är hans styrkor respektive
svagheter?
+ Odde är ärlig i grytet. Stor jaktlust
och bra förstånd.
- Kunde visa något mer skärpa.

Vad har du i nävarna när du
står på pass utanför grytet?
Hagelgrovlek?
Hagelbock cal 12 med ettor...

Ägare Kristina Andersson

Ägare Lene Nordström

Hova, varför blev det Parson
som jakthund?
Intervjuare: Peter Wikström
Ingen hade grythundar i
grannskapet, lite slumpen att
det blev just en Parson. Rasen
tilltalade mig.

Kändes det viktigt att
jaktmeritera hunden?
Ja, det är alltid roligt med få
meriter som visar att hunden är
duktig.

Ägare Anette Gerbert

Ägare Katarina Johansson
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