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RÄVAR KAN GRÄVAS 
OCH GRÄVLINGAR KAN 

SPRÄNGAS !

Det skrev jag i förra numret och det 
har fått viss uppståndelse... det händer 
ytterst sällan att grävlingen sprängs 
men de få gånger den gör det kan 
det vara bra om någon skytt är redo 
oftast kanske det händer i början på 
jaktsäsongen då grävlingarna är mer 
alerta. Jag personligen vill ha någon 
med bössan i nävarna hela tiden… 
Är jag själv hänger jag den i en gren 
i vapenremmen laddad… varför jag 
hänger den är en säkerhetsgrej ingen 
hund kan knuffaomkull bössan som kan 

bli en säkerhetsrisk.

Rävar som inte vill komma ut efter ett gott 
sprängarbete kan man gräva upp om 
man vill. Eller lämna till framtida jakter. 
Skadade rävar, trafi k eller påskjutningar, 
lämnar sällan grytet så då blir det till att 

gräva.

/Peter Wikström

VARNING
snö i piporna kan ge 
vapensprängning! 

En rejäl bit tejp över 
pipmynningen innan 
jakten startar är en 
bra försäkring till att 

säkra skott kan lossas 
trots snötyngda grenar. 
Tejpen går bra att skjuta 
genom, har själv gjort det 

hundratals gånger. 

/Peter Wikström

anordnar bland annat också ringträningar 
och har väldigt intressanta och bra 
föreläsningar om allt från att köpa valp till olika 
uppfödarseminarier.

Syds aktiviteter är såklart inte enbart förbe-
hållna medlemmar boende i söder – alla par-
sonklubbens medlemmar är hjärtligt välkomna 
att vara med om det är något ni känner för att 
delta i.

Jag skickar ut information via mail när det är 
något på gång, du som medlem får väldigt 

gärna komma med förslag på aktiviteter så 
ska jag försöka förverkliga dem! Tidigare har 
syd ordnat förutom trimkurs, introduktion i 
viltspår, ringträningar och så våra promenader. 
Är du inte med på listan eller har du bytt ad-
ress, skicka ett nytt mail så lägger jag till dig 
på listan. Aktiviteterna är till för er, men det är 
alltid bra med lite nya idéer för att ordna det 
som just NI vill testa med er parson. Ha ett 
riktigt skönt jullov!

/Anette Ahlgren 0708-131866 
greviehills@hotmail.com
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Peter Wikström
darkrussells@hotmail.com
0911/393 30

JAKT-frågor

Allmänna frågor om jakt med 
Parson Russell Terrier 

Jag får ofta frågor om jakt med parson och 
många frågor återkommer därför tänkte vi göra 
en liten sammanställning över de vanligaste 
frågorna och redovisa några i varje nummer 
och kanske det blir en FAQ (Frequently Asked 
Questions) sen på hemsidan. 

Hur är Parson som drivande/stötande hund?
Här fi nns det lika många användningsätt som 
användare, generellt sett kan man säga att 
Parson är en hund med god samarbetsvilja, 
jaktlust, viltskärpa och sund kropp.

Detta gör att den givetvis kan användas ovan 
jord också och då som mer stötande, orsaken 
till att den inte ofta lämpar sig som drivare är att 
de fl esta har ganska svårt att släppa skall på 
spårlöpan.

Eftersök kan däremot deras viltskärpa komma 
väl till pass då parson väl kan besitta kunskaper 
som gör att den kan gå ifatt skadat mindre vilt 
och dra ner det.

Vad jag tycker är att parson är en grythund, 
som kommer bäst till sin rätt där, och vill man 
ha sin hund till drivande ska man nog inte bli för 
besviken om hunden inte släpper skall. 
 
Kan jag jaga både räv och grävling med min 
hund?
Ofta så funkar det gott att gräva för sin hund 
trots att den har ett sprängarbeteende.

Upplever man dock att hunden vill ligga inne 
längre och längre och man vill ha en hund som 
ska jobba som rävsprängare ska man nog inte 
gräva för den.

Blir gryten lite större/lättgrävda efter jakten på 
grävling så funkar det sämre med en hund som 
kommer ut titt som tätt.

En bra grävlinghund ska jobba mer som en 
långsam tungviktsboxare in och jobba med ett 
lugnt och metodiskt arbetsätt.

En rävhund bör vara mer som lättviktaren 
som ideligen byter anfallsvägar och har ett mer 
irriterande anfallsätt. 
 
Hur gör man för att undvika skabb?
Jag gör som många gamla grytjägare... duschar 
hunden och använder grönsåpa, luktar gott 
tycker jag, jag har tagit många skabbrävar och 
aldrig fått skabb i mina hundar. 

Kan hunden bli biten?
Visst kan hunden bli skadad, men det mesta är 
skråmor som inte går genom huden.

Ibland blir det djupare hål eller fl ikar av t.ex. 
läppar som dragits lös, är man det minsta 
osäker så tar man kontakt med veterinär.

Ta ett tandintyg på den unga hunden en del 
tänder kan ryka under åren.

Ofta i klippgryt blir ögonbryn, knäleder och 
klorna väldigt nötta men det växer ut päls efter 
ett tag. 

Grävling vs. räv?
För den unga hunden är ofta en grävling lugnare 
och bryr sig inte så mycket om hunden medan 
räven är mer rörlig och ofta gör oprovocerade 
attacker.

För den skarpa/erfarna hunden fl yr ofta räven, 
men grävlingen kan möta upp med ofta tråkiga 
följder för hunden som följd, en sån hund skall 
tas ur grytjakt. 

/Peter Wikström
Jaktkommittén

vanliga
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Handenhet och halsband

Tänkte skriva några rader om s.k. 
lavinsonder som vi grytjägare kan 
använda för att lokalisera våra 
hundar på ett väldigt enkel sätt.

Handenheten är från 
första början byggd för 
att söka efter lavinoffer 
och även sända ut 
signaler om man råkat 
ut för en lavin. Man kan 
gott säga att dessa två 
handenheter är byggda 
för att hålla,   vilket 
jag personligt tyckt 
föregående pejlar brustit 
i. 
Handenheten är byggd 
med tre inbyggda 
antenner och söker 
halsbandet i radiobågar, 
därför får man aldrig en 
rak väg att gå utan man 
lär sig snabbt att gå efter 
ljudet på pejlen samt 
avståndet på skärmen.

Med en räckvidd 
på  ca 60 meter 
och batteritider på 
300 timmar är detta 
intressant för den som 
jagar mycket i gryt. 

Bellman & Flint heter 
ett engelskt företag som 
inriktat sig på hjälpmedel 
till bl.a. grytjakt och har 
tagit fram ett set för ca 
4000kr där handenhet 
Pieps DSB och halsband 
samt reservdelar ingår.

Jag jagar själv med en 
annan modell som heter 
Mammut pulse barryvox 

och även den sänder/söker på 457khz och 
funkar ihop med Bellman & Flint halsbandet 
som nu i somras också kommit med en ny 
smidigare mottagare. Halsbandet tål väta och 
rusk bra. Vi har aldrig haft problem med detta 
även om hundarna simmat. Man slår enkelt 

på halsbandet med en 
magnet som medföljer i 
köpet av halsbandet. Då 
blinkar en grön lampa 
och indikerar även när 
batteriet endast har 24 
timmar kvar, med rött 
blinkade så är det mindre 
än 8 timmar kvar och en 
nytt cr2 batteri kan enkelt 
bytas.

Man ska ej skruva för 
hårt då kan plasten 
spricka. 

Dessa två handenheter 
har jag testat, fi nns även 
en Ortovox som jag ej 
testat men enligt fi nska 
vänner ska den fungera 
bra. Men jag valde 
Mammuten för dess ljud 
byts vid varje 10cm när 
man kommit under 3,4 
meter som är gränsen 
för fi njusteringen i att 
hitta hunden.

Pejlarna Mammut och 
Pieps skiljer sig väldigt 
lite idag, och skulle 
man köpa idag skulle 
jag lägga min röst på 
Pieps som är ca 1000kr 
billigare, istället för att 
köpa separat mammut i 
svensk butik och beställa 
halsband från England.

/Erik Wiktorson

ANALOGA 

GRYTPEJLAR

Handenhet under pågående jakt

NAMN: ERIC WIKTORSSON

ÄGARE TILL: Miss Sofi ’s Dionysos 
        (Taggen)

BOR I GÄLLIVARE, NORRBOTTEN

Frågor till en Jägare

Jagar du annat än gryt med 
Taggen?

Han är bara i gryt som han avlad 
för, skäller ej på löpa eller fi nner 
intresse för gnagare.

Vad är Taggens styrkor 
respektive svagheter?

+  Storleken, jaktlusten, ihärdig, 
ofta olika arbetssätt.
-  Är skarp nu på senare tiden. 
Dåligt med rörligheten ibland och 
allt för på, går inte alltid längre 
kalla ut han under full jakt så att 
säga. Första 40 vilten var han 
som en dröm, nu är man inte alltid 
glad som grytjägare även om han 
aldrig sumpar lägen, men snart 
kommer väl besök hos veterinären 
misstänker jag.

Vad har du i nävarna när du 
står på pass utanför grytet? 
Hagelgrovlek?

Drilling laddad med Us3 eller en 
spade! 

Eric, varför blev det parson som 
jakthund?

Storleken, jaktlusten och den 
mentala biten.

Kändes det viktigt att 
jaktmeritera hunden?

Ja, men han är kryptochid och 
skäller inte på grävling som han 
ej kommer åt. Skulle vara tidigt 
ute med provgryten, idag ser han 
igenom det och kämpar för komma 
in till grävlingen.
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Erik har utökat hundstallarna med 
en fi nsk stövare Buster” som är av 
rävlinjer och ska endast användas 
på rovvilt… och en foxterrier som 
ännu är ung och relativt oprovad  
”Janne”.

Intervjuare: Peter Wikström


