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lera gånger om året träffas 
dessa specialiserade rov 
djurs jägare. Nu är det gräv

lingsjakt i gryt som gäller och 
Ola Virén har förberett med en 
rad gryt på kartan.

Flera jordbrukare har väl villigt 
hjälpt till och gett tips om gryt 
där de vill få grävlingsstammen 
minskad.

Tvåsiffrigt
Resultaten under dessa jakter 
brukar inte skämmas för sig. 
Målet för dagen är att skjuta 
minst tio grävlingar. Vid förra 
årets jakt blev det 13. Förmod
ligen ett svårslaget resultat.

Dagens jakt skulle filmas för 
Swedish Chasseurs kommande 
film om grytjakt. Därför fanns 
också Rasmus partner Jonas 
Lännbjer på plats med filmka
meran.

– Tidigare jagade vi ofta 
grävling i september, men då är 
säkert hälften av grävlingarna 
ute i stället för i gryten. Vi har 
kommit underfund med att 
det är mycket bättre grytjakt i 
novem ber, hävdar Rasmus. 

Första grytet
Dagens första gryt ligger i en be
teshage bakom en gård. Vi bör jar 
med att släppa ner Tommys fox
terrier som efter några vändor 
upp och ner börjar skalla kvävt 
nere någonstans under oss. 

Alla som kan ställer sig på 
pass runt den lilla åsen medan 

Ola laddar revolvern. Tommy 
pejlar och konstaterar att det står 
fast innan han gör ett nedslag.

Kullen vi står på består av 
sand och större sten. Och efter 
en kort stunds grävande kan vi 
sätta ner spaden mellan hund 
och grävling. Det dröjer bara 
minuter innan ett vi ser en gräv
lingsbläs i hålet. Då smäller det. 
Första grävlingen är bärgad.

Sedan städar man snabbt 
ihop och återställer grytet efter 
bästa förmåga.

– Vill du skjuta i samma gryt 
igen måste du îstädaî grytet. 
Det innebär helt enkelt att du 
återställer grytet efter ditt ned
slag, förklarar Rasmus, sam
tidigt som gänget drar vidare 
till nästa gryt.

Snabbfika
Innan vi ger oss i kast med nästa 
gryt blir det en snabb kopp kaffe 
med tillhörande flabb och gnabb. 
Den som först börjar flacka med 
blicken inåt skogen och vill i 
gång är Rasmus. Han vill jaga.  
Gryt nummer två låg under ett 
stort flyttblock något hundratal 
meter in i en äldre granskog. 
Väl framme tar Rasmus border
terrier Häxan några vändor ut 
och in i de olika gångarna innan 
hon verkar stanna för gott. Nik
las pejlar och det verkar stå fast 
mellan två stora stenar. Utanför 
grytet är några av gängets ung
hundar med för att se och lära.

Under hela jakten filmar Jonas. 

Han ställer ständigt frågor om 
jakten till Rasmus som på ett 
pedagogiskt sätt redogör för 
vad och varför vi gör det vi gör. 
Dessa små redogörelser ska sedan 
klippas ihop till en levande och 
lärande jaktfilm. 

Nedslag två
Ola tar spett och spade och 
mycket snart kan vi dra upp 
Häxan och titta in. Där inne vän
tar den förskansade grävlingen. 
Men snart visar han sitt anlete i 
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Effektiv grytjakt
blir film!
Grytjägargänget med jaktvärden Ola Virén, Kristinehamn, 
vet att förberedelser ger resultat vid grytjakt.
 JJ:s Mikael Grennard var med när Ola fick besök av de 
välkända rovdjursjägarna Rasmus Boström, Tommy Öst-
lund och Tobias Wennerström för grävlingsjakt i gryt.
 Samtidigt gjordes också en jaktfilm av Rasmus och 
Jonas Lännbjer från Swedish Chasseur.
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Jonas Länn-
bjer filmar 
grytjakt.

Tommy har 
lokaliserat 
hunden under 
dessa två 
stenar.
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...EFFEKTIV GRYTJAKT BLIR FILM

hålet vilket man inte ska göra i 
det här sällskapet.

Vi ger oss i rask takt vidare 
till ett gryt i en liten sandås inne 
i skogen vid en gammal betes
hage. Häxan får än en gång visa 
vad hon går för. Mycket snart står 
det klart att vi har något inne.  
 
Grytpejlen
– Det är ett ovärderligt hjälp
medel, berättar Ola. Det är 
mycket lättare och säkrare att 

göra nedslaget när man vet var 
och man även vet djupet.

I detta gryt får vi gräva djupa
re, och när vi äntligen är nere 
har hund och grävling förflyttat 
sig tre meter. 

Nytt hål
Det är bara att börja om, men 
denna gång verkar vi ha fått ner 
spaden för att låsa in grävlingen. 
Plötsligt prasslar det i gräset 
och en grävling försöker lurva i 
väg tio meter bakom ryggen på 
oss. Tommy sliter åt sig en dril
ling och avslutar flyktförsöket.  
Men Häxan ger inte upp, så det 
måste finnas fler. Mycket snart 
ser vi i hålet ånyo en grävlings 
vita bläs. När den bärgats får 
Häxan gå ner igen och till vår 
förvåning fortsätter hon att 
skälla. Efter en del grävande 
och ytterligare en del skämt
samheter har vi sex grävlingar 
liggande på kanten. Ett minst 
sagt fullsatt gryt är tömt. 

Summering
Efter lunch gjordes snabba kon
troller av tre tomma gryt innan 
det alltför svaga novemberljuset 
försvann. Men jaktkompisarna 
kunde i alla fall summera ihop 
åtta grävlingar. 

– Mitt mål var tvåsiffrigt och 
jag hade gärna slagit förra årets 
resultat av novemberjakten. 
Men man får vara glad för det 
man får, klagar Ola.

– Nästa år skippar vi lunchen 
helt, flinar han.

Viktig viltvård
– Allt för få jagar rovvilt nuför
tiden, säger Ola. Jag kan inte 
förstå att intresset för denna 
jakt är så litet. Vill vi jaga annat 
måste vi också lära oss att hålla 
efter predatorerna, menar han. 
Det är inte bara en rolig jakt, 
den gör nytta också!                •

Fakta

Swedish Chasseur
satsar på jaktfilm!
För snart ett år sedan lanserade 
Swedish Chasseur sin första 
jaktfilm, Svensk Björnjakt Nr 
1, tillsammans med en bok om 
svensk björnjakt. Bakom före
taget återfinns landets främsta 
björnjägare genom tiderna, 
Rasmus Boström, Älvdalen, och 
kompisen Jonas Lännbjer.

Debutfilmen blev en succé 
och strax före jul släppte man 
sin andra film, Svensk Lodjurs
jakt Nr 1, med unika scener där 
även hundarna burit kameror.

Nu jobbar duon för högtryck 
med ytterligare filmer: jakten 
på dovhjort, vargjakt i Ryssland, 
uppföljaren Svensk Björnjakt Nr 
2 och, som sagt, grävlingsjakt 
i gryt.

– Affärsidén är att skapa hög
kvalitativa jaktfilmer där tittaren 
känner sig delaktig. Filmerna ska 
också vara kunskapskällor och 
inspiration för den som vill lära 
sig mer, berättar Jonas Lännbjer.

I ett försök att komma ut blottar sig grävlingen.

Det blir betydligt mer 
gräva än skjuta, även om 
man är i ett synnerligen 
effektivt sällskap.


