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TOPPJAKT
på skogsfugl
I løpet av et langt jaktår er jeg stort sett innom de fleste jaktformer og de fleste viltartene vi jakter på her hjemme. Å velge
ut en favoritt blant alle disse veldig ulike jaktformene er
vanskelig, alle har jo sin egen sjarm, men toppjakt etter skogsfugl har det meste av de tingene jeg setter høyt som jeger.
Tekst og foto: Tor Ola Dehli, Storfangst.no
Lange spennende snikesituasjoner, store utvokste
fugler i sin vakreste fjærdrakt, naturopplevelser
i øde myrlandskap med snødekt skog og ikke
minst en jaktform der du får testet kondisjon og
skiferdigheter langt vekk fra oppkjørte løyper.
Når snøen kommer en gang utpå seinhøsten, og
blir så djup at skogsfuglene sliter med å finne mat
på bakken, må de opp i trærne for å finne noe å
spise. Tiuren spiser nesten utelukkende furubar
gjennom hele vinteren, mens orrhanen i tillegg
beiter på bjørkerakler. Når fuglene trekker opp
i trærne kan det være mulig å oppdage de på
langt hold og man kan forsøke å snike seg inn på
skuddhold.
4

Terreng man ser etter er store myrområder med
furuholmer, høyereliggende myrområder er
ofte ekstra bra, små tjern med furu i kantsonene
rundt vannet, hogstflater med noen frøfuruer er
ofte veldig bra på første snøen før fuglene har
flyttet seg til de store myrområdene de bruker
seinere på vinteren.
Jaktformen er ganske enkel og krever veldig
lite utstyr. Man bruker stort sett ski. Det kan
være mulig å gå på beina på den første snøen, og
noen vil også kanskje foreslå truger, men ski er
stort sett alltid det beste valget. Vanlige fjellski
går greit hvis det er faste forhold, men er det
skikkelig djup laussnø må man ha ski som er laget
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Vakre fugler og
fantastiske råvarer.

for slike forhold. Lange ski gjerne fra 250-300 cm er
overlegne i laussnø, og så lenge terrenget man beveger
seg i er forholdsvis flatt er de ikke noe problem å
manøvrere. I veldig bratt terreng vil truger være
bedre, men jeg jakter kun i flate områder, da det som
regel er der fuglene samler seg på vinteren.
Kamuflasje er en fordel
Hvit kamuflasje over jaktklærne er en stor fordel,
enten man bruker hvit løvkamuflasje eller den
standard hvite kamuflasjen mange kjenner fra forsvaret. Kamuflasje på våpenet og sekk skader heller
ikke, men det er ikke avgjørende for om du skal lykkes,
men noen ekstra fugl i løpet av vinteren vil man nok
kunne få hvis man er skikkelig kamuflert.
En god håndkikkert er ekstremt viktig, da man ikke
klarer å oppdage alle fuglene med bare øynene når
man går gjennom terrenget. Jeg bruker kikkerten
hele tiden og kikker både framover og tilbake mot
områdene jeg har gått forbi. Plutselig får du en ny
vinkel på det hele, og der dukker det opp en tiur i en
topp som du ikke har fått sett over tidligere.
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En riflesekk gjør jakten mye mer behagelig, da man
blir utrolig sliten i skulderpartiet hvis man har rifla
hengende i børsereima over skuldra hele dagen. Før
jeg hadde riflesekk så var det flere ganger jeg nesten
ikke klarte å løfte armene på grunn av at riflereima
hadde pressa på skuldersenene i flere lange jaktdager.
Velg en riflesekk med god plass, da et par voksne
tiurer ikke går ned i de minste modellene som er i salg.
Har du ikke riflesekk så ta en stor fjellsekk, der du kan
putte rifla oppi mens du går på ski.
Det kan ofte være kaldt når man drar ut på toppjakt,
og veldig mange blir fristet til å dra på seg alt for mye
klær når de starter jakta. Husk at man stort sett er i
bevegelse hele dagen under toppjakt, så selv om det
er 20 minusgrader holder man seg god og varm når
man flyter fram i laussnøen. Ta heller med ei lett
boblejakke i sekken du kan dra på deg hvis du skal ha
en liten matpause. Har du for mye klær på deg så
orker du ikke gå særlig langt, og det er ingen tvil om
at jo lenger du går jo større sjanse er det for å dumpe
over fugl som er oppe i tretoppene for å beite.
Gode forhold for toppjakt er vindstille, overskya og
ikke for kaldt, 0 til minus 10 er passe. I sterk vind liker
ikke fuglene å sette seg i toppen av trærne og sitter
heller lenger ned i trærne og inntil stammen, noe som
gjør de mye vanskeligere å oppdage for jegeren. Sterk
sol gjør ofte fuglene mer sky, og de er vanskeligere
å snike seg innpå og de topper heller ikke like godt.
Ekstrem kulde gjør at fuglene tilbringer mye av dagen
i dokk under snøen, og de er ofte kun oppe tidlig på

Myrterreng med
furuholmer er gode
utgangspunkt

Riflesekk, vinterkamuflasje, ski og
våpen er omtrent
alt du trenger for
toppjakt.

morgen og seint på ettermiddagen en liten tur for å
få i seg litt mat før de stuper ned under snøen igjen
for å varme seg. Er en så heldig at man har skareføre
med noen cm nysnø på toppen er det optimalt skiføre.
Da får man gått over store områder på en dag, og
nysnøen gjør at du kan gli lydløst fram under ansmygning. Hard skare gjør også at fuglene ikke får gått i
dokk, og flere vil derfor sitte i topp.
Kuler med hølspiss
De fleste rifler og kaliber fungerer, og sjøl bruker jeg
en 6,5x55. Hva slags patron du velger er viktigere, da
en vanlig blyspisspatron ofte vil ødelegge fuglen helt.
Vanlig helmantel som man bruker til treningsskuddene
fungerer, men personlig vil jeg anbefale kuler med en
liten hølspiss, som Norma Golden Target eller Lapua
Scenar. Disse kulene gir litt mer skade enn vanlig
helmantel og man reduserer sjansen for skadeskyting
betydelig. Noen ganger kan man være uheldig å treffe
bein i vingen på tur inn, og da vil man kunne få litt
kjøttødeleggelser, men det er uansett bedre enn å se
det spruter fjær og se tiuren seile i vei. Ettersøk er
ofte meget vanskelig, særlig i laussnø da fuglene blir
lett borte.
Skuddavstand varierer veldig etter hva slags forhold
det er og, og etter hva jegeren ønsker. Sjøl er det
snikingen jeg setter mest pris på, så jeg vil helst så
nærme som mulig, og skyter nok de fleste fuglene
mine fra 80-110 meter. Andre liker å skyte på lengre
hold, så her blir det opp til jegeren å velge. Husk å skyt
inn på rifla på lengre hold hvis man har tenkt å skyte

på 150-200 meters hold. Men jeg vil anbefale
å snike så nærme som mulig, det er ingenting som slår
følelsen av å komme umerket inn på nært hold av en
flott tiur i topp.
Noen ganger kan det være forhold som gjør at fuglene
sitter på bakken i stedet for i trærne, og da må man
gjerne inn i skogen for å se om man kan skremme opp
fugl. Fugl som skremmes opp setter seg gjerne i en
tretopp for å få oversikt, og da kan de like gjerne sitte
i ei gran som i ei furu. Gå etter i retningen du hørte eller så fuglen fly, og du finner den gjerne igjen innenfor
500 meter.
Grensefugl
I Norge er det kun lov å jakte skogsfugl fram til 23.
desember, så det gjelder å utnytte det første skikkelige snøfallet, som ofte gir meget bra toppjakt. Det
er ikke lov å jakte skogsfugl med rifle alle steder i
Norge, så man må sjekke opp hvilke regler som gjelder
der man har lyst å kjøpe jaktkort. Områdene langs
svenskegrensa er der det tradisjonelt er best toppjakt
i Norge. De aller fleste som jakter mye på topp drar
imidlertid til Sverige, der man kan jakte helt ut januar
måned. Brunfugl kan ikke skytes etter 15.november.
Kort får man kjøpt forholdsvis billig mange steder,
men å finne de beste områdene er ikke like lett, da
folk ikke alltid er like interessert i å avsløre sine
favorittplasser.
Har du først fått smaken på toppjakt vil den være med
deg livet ut. Skitt jakt når snøen kommer.
7

Tekst og foto: Emma bäcker Håkonsen

HØST

– Tid for gjedde!
8

Den friske luften, det klare lyset og de vakre fargene. Høsten,
det er noe spesielt med den altså! Det er ikke bare den tiden
på året når naturen går igjennom en vakker forandring, det er
en tid som er fullspekket av eventyr for friluftsentusiasten.

Følelsen av å holde en
stor gjedde over 10 kilo i
favnen er noe for seg selv.
Ut å prøv!

Selv om jeg fisker gjedde hele året så er det noe spesielt
med gjeddefiske på høsten. Med det kjølige vannet og
vinteren rundt hjørnet våkner disse rovdyr til liv og de
har et mål – å spise seg feite innfor vinteren!
De aller fleste vann med gjedde blir som eldoradoer om
høsten, men for å oppleve maks av dette eventyret må
du vite hvor og hvordan du skal fiske. Gjeddefisket om
høsten skiller seg en del ut fra vårens og sommerens
fiske.
Mer aktiv gjedde.
Med både mer oksygen i vannet og et klart mål om
mest mulig mat beveger seg gjeddene mye mer nå
om høsten. De patruljerer områder der byttefisken
oppholder seg og går i stort sett i alle vannlagene.
Om sommeren går gjerne gjedda ned mot bunn og
litt dypere, dette for å finne mer nøytrale tempera-turer. Om våren går gjedda meget grunt da den er

i gytemodus og gjerne oppholder seg gyteplassene selv
etter lek.
Nå om høsten er regelen ganske enkel – Der det er
småfisk, der er gjedda! Normalt er dette på dyp mellom
1,5-6 meter, litt avhengig av hva for type vann du fisker
i. Men selv om du funnet et dyp som virker lovende er
det viktig at denne plass har noe interessant, som gir en
grunn til småfisk å være her.
Dypkanter, odder og sund er såkalte «Golden spots» for
både småfisk og gjedde. På slike plasser tror småfisken
at den kan gjemme seg, det er i regel litt mer bevegelse
i vannet, temperaturskiller og ypperlige stasjoner for
gjedda å vente på maten sin.

Gjedda er en
kul sportsfisk
som både er
vakker og full
av kamp.

Friske høstmorgener må
oppleves på
vannet.

Om høsten er det også viktig at ha litt is i magen, til
forskjell fra f.eks. isfiske der du gjerne beveger deg mye
for å finne mer stedbunden fisk. Gjedda går som sagt og
patruljerer, dette gjerne i store sirkler rundt slike plasser.
9
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Selv store høstgjedder liker
mindre agn!

For at de store
gjeddene skal
produsere flere
store gjedder i
et vann, er det
viktig å slippe
disse tilbake
igjen. Ta heller
opp noen
mindre gjedder
til middagen,
disse smaker
dessuten mye
bedre enn en
gammelgjedde!

Så har du funnet en lovende plass, gi den tid! Plutselig
er gjeddene der og er midt i en huggperiode. Så visst,
skjer det ikke noe på en bra stund er det dags og finne
en bedre plass.
Har du et ekkolodd på båten din eller et portabelt lodd
du kan kaste ut med stangen har du en soleklar fordel!
Med et ekkolodd skal du se etter klare dybdeforskjeller og stimer etter byttefisk (dette viser seg gjerne
som røde/oransje kladder på skjermen). Finner du
stimer på loddet, er du langt på vei mot storgjedda.

Husk å variere slagene, slik at det ikke blir monotont.
Gjør slik: Slag, slag, slag – pause-slag-pause-slag,
slag- pause-slag, slag, slag-pause. Altså varier antallet
slag på kjappen mellom hver pause. Huggene kommer
oftest midt i pausene og de kommer hardt!

Da gjedda er såpass aktiv som nå, liker jeg litt fart på
sakene. Ikke var redd for å fiske aktivt og hurtig.
Da får gjedda mindre tid til å vurdere agnet ditt og
reagerer mest i refleks, bedre å gå til attakk med en
gang istedenfor å gå glipp av et måltid.

For å få den beste bevegelsen på wobbleren er det lurt
med en kortere stang som har en god del stivhet i seg,
da trenger du ikke så mye kraft for å få til bevegelsene.
Det finnes spesielle jerkbait stenger, både for haspel
sneller og multiplikator.

Når temperaturene ligger på ca 7-14 grader kan du
fiske aktivt, men seinere på høsten da temperaturene
synker kjapt kan det være lurt å roe ned tempoet litt.

Bruk alltid flettet snøre når du jerkbait fisker, en vanlig
mono blir det for mye strekk i og bevegelsene blir ikke
like bra. Bruk gjerne en tjukkere multifilament, ca
0,28-0,33mm. Dette fordi du fisker med ganske stive
saker og tunge agn, samt når hugget kommer blir det
mye direkte press på snøret.

To favoritt metoder.
Du kan jakte på høstgjedda med mange teknikker
og metoder, men jeg har to metoder som jeg synes
både er veldig morsomme og effektive på gjedda om
høsten.
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Når du kastet ut, så slår du stangen nedover i
bestemte slag mens du sveiver inn slakklinen. Da får
wobbleren en sterk «fra side til side» bevegelse, for
å så stoppe opp å henge i vannet. Dette imiterer en
skadet fisk og dette har gjedda vanskelig for å la være.

Jerkbait fiske.
Jerkbait fiske er en utrolig spennende metode, som
lar deg fiske midt i vannlagene. Klassiske jerkbait
wobblere mangler den typiske skjeden som en normal
wobbler har og har en stor å tydelig profil. Uten
skjeden har wobbleren null eller svært lite bevegelse
av seg selv, så disse må lage bevegelse i.

Jigger.
Vanlig og klassisk jiggfiske slår aldri feil på gjedda! Hvis
gjedda holder seg på de litt dypere partiene og går på
småfisk nede ved bunn er dette en super metode.
Bruk jigger som er ca 10-15cm lange, sammen med
et jigghode på ca 12-25 gram. På vanlig jiggfiske, selv
etter stor gjedde, er det ikke noen vits å bruke noe
større agn.

Tanken er at jiggen skal, etter at den nådd bunn,
hoppe opp og ned langs bunnen. Denne teknikken er
latterlig enkelt! Gjør slik:
Høy stangen opp, ta et par sveivtak og la synke helt
ned igjen (med stangen i samme posisjon). Dette gjør
du helt inntil båten/land. Det er egentlig bare sveiv og
stopp med stangen oppreist!
Men det du må være nøye med er at du føler eller ser
tydelig at jiggen treffer bunn, det er da snøret slakker
av. Gjedda tar 99% av gangene når jiggen synker,
dette kan føles brutalt hardt og noen ganger bare som
om noe dytter borti agnet. Hold koll på snøret og ved
minste lille u normalitet, gjør tilslag.
For vanlig jiggfiske klarer du deg fint med en vanlig
haspel stang og snelle, som er rundt 8-9 fot og en
kastevekt på ca 10-30gram. Men det er en fordel om
stangen har en litt ekstra følsom tupp, da registrerer
du huggene kjappere.
Bruk også her helst et flettet snøre, da føler du alt
som skjer med jiggen din. For å gjøre jiggen din til det
der «litt ekstra», kan du putte inn en rasselkule i halen
(da lager den mer lyd) og gjerne eksperimenter med
ulike duftmiddel.
På gjeddetur
Som du veit er gjedda et rovdyr og dette innebærer
tenner (mye av dem!). Når du skal fiske gjedde er det
meget viktig at du har en bra fortom, slik at gjedda
ikke biter av snøret ditt.
Det finnes mengder av stålvaier i sportsfiskebutikker,
men her vil jeg anbefale å ikke gå for det helt billigste.
Dette fordi de blir stygge etter i regel kun en fisk, da
må du bytte fortom fordi den kan ødelegge gangen på
agnet. Da er det mye bedre å legge noen ekstra kroner på en bedre fortom, som du kan fiske med under
flere fisketurer.
Husk også å sjekke knutene etter hver fisketur, spesielt med flettet snøre da dette blir fort slitt nedentil.
Se også til at krokene på de agnene du bruker alltid
er skarpe og har de blitt slø så bytter du dem ut eller
bruker en krokskjerper.
Ha alltid med deg en håv og ikke prøv å lande gjedda
med hendene hvis det er løse kroker rundt kjeften på
den, det kan slutte med mye vondt. Med en håv lander
du den enkelt og trygt.

Men skulle uhellet med en krok i hånden være ute, så
er det alltid lurt å ha med en avbiter tang. Så slipper du
reise inn til legevakten med en stor wobblere i hånden,
dette har jeg nemlig opplevd selv…
Så må du som alltid huske på:
-

Flytevest!
Mobiltelefon.
En kompis eller en voksen med på tur.
Godt med mat og drikke.
Varme klær.

Men nå må du legge ned bladet og løfte deg fra
sofaen, fordi nå står de feite høstgjeddene å venter på
akkurat deg!
Jerkbaits er godteri
for høstgjedda.
På bildet ser du
jerkbaitsen Buster
Jerk (en meget
lettfisket wobblere)
og The Pig (en
meget effektiv
wobblere for stor
gjedde).

Når du fisker med
jigger rundt 15cm,
er det lurt å feste
en såkalt stinger
(på bildet). Da øker
du sjansene for
kroking av gjedda.

Jigger eller «shads»
som de også kalles
finner du lett i
din utstyrsbutikk.
Husk å varier
mellom farger.

Alt du trenger for å
fiske en shad, er et
vanlig jigghode som
du trer på shaden.
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Dette fantastiske bildet av hubro,
krevde tre måneders forarbeid.
Foto: Steffen Johnsen.
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SLIK SKYTER DU

Av Torgeir W. Skancke, tekst
Tidligere publisert i Jakt & Fiske

DRØMMEMOTIVET

Vil du bli en fotojeger? I dette temaet får du både tekniske og
praktiske tips. Vi har også snakket med to svært dyktige menn som
har gått veien fra jakt til fotografering.
– Dette bildet ligger det to måneders
jobbing bak.
Steffen Johnsen er en av landets beste
naturfotografer. Han forteller hvordan
han satte seg som mål å fotografere hubro,
og hvordan lyktes i å ta det virkelige
blinkskuddet.
– Vi startet med å lete etter ropende
hanner i februar-mars. Etter 14 dager fant
jeg et par og en ribbeplass. Her la vi ut åte,
og satte opp viltkamera og kamuflasje.
Ugla kom på åtet allerede første natta,
forteller han.
Det er ikke ”bare-bare” å ta bilde av Norges
største ugle, som ifølge den norske rødlista
er sterkt truet. Som med alle rødlistede,
sårbare eller sensitive arter, må man unngå
å ta bilder ved selve reirlokaliteten.
– I starten var uglene vare for kameralyden, men de vendte seg til den etter hvert,
forteller
Johnsen. En av utfordringene med ugler, er
å eksponere i mørket. Johnsen og hans kamerat Andy utstyrte seg med lommelykt,

slik at kameraet klarte å fokusere. For å ta
et virkelig toppbilde, må man gå grundig til
verks. De to fotografene jobbet i tre uker
på stedet. De monterte tre radiostyrte
blitser på stativ: to foran og en bak åtet. En
regnværsnatt satt drømmemotivet, med
vanndråper som glitrer rundt hubroen …
Haukugle på stang
Steffen Johnsen er opprinnelig fra
Steinkjer, der jakt var en naturlig del av
oppveksten.
– Det var pappa som tok meg med på
jakt, for det meste etter rådyr og rev.
Da jeg gikk jakt og fiske-linja ved Alta
folkehøgskole, kom rypejakta inn. Deretter
ble det Høgskolen i innlandet, Evenstad,
hvor det ble enda mer skogsfugljakt,
forteller Steffen Johnsen.
– Når begynte du fotografering?
– Jeg begynte så smått med foto i militæret og på Evenstad. Jeg og en kamerat kom
over ei haukugle i skogen. (Norges eneste
dagaktive ugle, journ.anm.) Jeg hadde hørt
at det gikk an å ta actionbilder av den ved å
bruke mus som åte. Metoden er å kaste ut
13

➦

SLIK SKYTER DU DRØMMEMOTIVET

NJFF UNG 2 • 2018

Steffen Johnsen er
jeger og naturfotograf – en av landets
beste. Breton Aiko
er med, til og med
på tiurleik! – Han
er helt stille og
rolig. Den eneste
gangen det ble litt
for mye for ham var
i fjor, da to tiurer
sloss tre meter
utenfor teltet,
humrer fotografen.
Foto: Torgeir
W. Skancke.
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musa foran ugla med fiskestang og snøre. Vi fikk gode
bilder, som godt lot seg sammenlikne med bilder tatt
av folk med mye bedre utstyr. Da skjønte jeg at jeg
antakelig hadde talent for dette.
Etter bachelorgrad i utmarksforvaltning, og mastergrad i anvendt økologi, gjorde trønderen rogalending
av seg. Med jobb som avdelingsingeniør på NINAs
forskningsstasjon på laksefisk på Ims i Sandnes, bor
han i andre naturtyper enn tidligere. Det var da ideen
om å fotografere hubro dukket opp. Han tar også mye
bilder av de samme artene han jakter på, spesielt rådyr
og skogsfugl. Selv om det ofte betyr lang kjøring etter
bl.a. storfugl.

Rådyrparing
– Noen jegere vil si at det mangler noe med naturfotografering, du kan jo ikke spise et bilde?
– Du får i alle fall en like stor dose adrenalin. Når du
er i nærkontakt med viltet, kanskje enda mer. Etter
min mening er det lettere å felle et vilt enn å ta det
perfekte bildet. Et rådyr kan du felle med rifle på 100
meters hold. Med kamera må du innpå 20–30 meter
– maksimalt, sier han.
Nettopp rådyr er noe Steffen Johnsen har lyktes med
som fotograf. Han viser et bilde av en sekstakker, tatt
på fire meters hold. Han har også en rekke bilder av
paringer.

Historien bak bildet: Dette fantastiske bildet av ei kongeørn er tatt i skjul ved åte, hos naturfotograf Leo Larsen i Rogaland.
Foto: Steffen Johnsen.
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Historien bak
bildet: – Jeg var så
mye i området, at
bukken rett og slett
ble vant til at jeg
var der. Han lå ofte
og hvilte i gresset
like ved ei hytte.
Jeg tok bilder fra
hytteterrassen
og fra bil. Dette
bildet av er tatt på
4 meters hold fra
bilen. Han brydde
seg ikke om meg i
det hele tatt.
Foto: Steffen
Johnsen.

Johnsen har gjort det meget skarpt i fotokonkurranser. I NM naturfoto, som du finner på fotojakta.
wordpress.com, kunne han i 2017, som førstemann
i konkurransens historie, motta gull for alle sine fem
bilder i den ene av månedsrundene. Han endte til
slutt på annenplass totalt.
Grytidlig opp
– Hva er suksessfaktoren, Steffen?
– For det første har jeg, både p.g.a utdannelsen og
jakterfaringen, mye kunnskap om viltet.
– Det er likevel et skille mellom et normalt godt bilde
og et skikkelig blinkskudd?
– Ja, og derfor jakter jeg også på det spesielle lyset,
grytidlig om morgenen eller seint på kvelden, sier han.
Steffen Johnsen viser oss et slående godt portrett av
ei kongeørn. Bildet er tatt rett forfra, med fjærdrakt
og øyne som lyser i sola.
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Motstand fra egen leir
– Hvordan klarer du å fange et sånt motiv?
– Her leide jeg meg inn i et fotoskjul hos Leo Larsen
i Rogaland, som la ut åte til ørnene. Han måtte dessverre slutte, etter motstand fra grunneiere og jegere,
som mente fôring av ørn gikk ut over viltbestandene.
– Hva tenker du som jeger om det?
– Det kunne like gjerne vært stikk motsatt: Disse
ørnene er på åtet hver dag i stedet for å jakte, noe som
vil spare annet vilt.
– En del jegere er skeptiske til naturfotografer, og
motsatt?
– Vel, jeg ser egentlig ikke problemet. Det er bare to
forskjellige hobbyer som i stor grad er ute etter det
samme, og da hender det at det blir kræsj. Det finnes
imidlertid mange gode naturfotografer som også er
jegere, f.eks. Bernt Østhus, som vant NM naturfoto i
fjor, forteller Steffen Johnsen.

Historien bak bildet: – Dette bildet av ei haukugle er tatt ved å legge ut mus i
nærheten av ugla. Vi begynte med å kaste musa ut med fiskestang og snøre
som var løst knyttet i musefoten. Etter hvert la vi bare musa ut på bakken.
Jeg rakk så vidt å springe unna, før ugla tok den på to-tre meters hold.
Bildet er tatt med 50 mm normalobjektiv. Foto: Steffen Johnsen.
Historien bak bildet: Dette bildet av en spurvehauk som angriper ei
nøtteskrike, er tatt fra et skjul på Dalen Villmarkssenter i Telemark.
(Les mer om senteret lenger ut i saken.) Foto: Steffen Johnsen.

Historien bak bildet: Dette bildet er tatt den beste rypejaktdagen jeg noen gang har hatt. Vi gikk i halvannen time
uten å se ei rype. Litt lavere i terrenget var det rype overalt.
I denne situasjonen har både jeg og kompisen skutt hver vår
rype. Jeg får øye på denne gjenliggeren. Lyset er så fint,
så jeg legger hagla til side og drar fram kameraet i stedet.
Foto: Steffen Johnsen.
17
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Historien bak
bildet: Dette bildet
er tatt i det
morgenlyset
kommer, på et lite
gressjorde ved et
skogholt. Bukken
paret fire-fem
forskjellige geiter.
Bildet er tatt
fra bil. Foto:
Steffen Johnsen.
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Historien bak bildet: – Jeg var på fjelltur, da jeg hørte ugleunger som tigget. Det var seks unger som satt spredt i terrenget. Jeg så at
mora ville ned for å mate denne ungen, og gikk for å hente et pop up kamuflasjetelt. Jeg rakk så vidt å få teltet over hodet før mora
kom. Foto: Steffen Johnsen.

Slik velger du kamera
Tar du de fleste bildene med mobilkameraet? Det kan være bra til mye,
men ikke til viltfotografering.
Velg kamera etter bruksområde:
Er fotografering noe du driver med
i tillegg til jakt, fiske og friluftsliv,
kommer du langt med et godt kompaktkamera. De finnes i flere prisklasser, og til dels i meget god kvalitet.
Fordelen er lav vekt og liten størrelse.
Med et kompaktkamera kan du ta
gode situasjons-, landskapsbilder og
filmopptak.
Hvis du primært ønsker å feste dyreog fuglelivet på bildebrikken, bør du
gå opp til et såkalt systemkamera. Da
har du mulighet til å sette på teleobjektiver som bringer motivet nærmere.
Speilreflekskameraene er klassikeren i
denne klassen. Speilrefleks er et godt
valg for deg som ønsker å gå seriøst inn
i fotograferingen. Det som skiller de
rimeligste speilrefleksene
fra de dyreste, er faktorer som
billedkvalitet, ytelse og værtetting. De
fleste begynne som regel med
et langt rimeligere kamerahus!
Kamerahus faller fort i pris, så du kan
finne gode brukte kamerahus til en god
pris. Sjekk ut bruktsider på nett. (se
lenker lengre ned)
Speilløse kameraer
Klassen hybridkameraer/ kompakte
systemkameraer, er en mellomting
mellom speilrefleks og kompaktkamera. De finnes i to klasser: APS-C,
Micro Four Thirds (mFT). Disse er
lettere og mindre enn speilrefleksene. De har også utskiftbar optikk,
og er speilløse. De tar bildene så å si
lydløst, og kan ta raske serieopptak
i høy oppløsning uten at det koster
skjorta. Bildebrikkene som sitter i disse
kameraene er imidlertid ikke i det som

kalles fullformat. Billedkvaliteten blir
dermed ikke like god …
I tillegg til dette har det kommet
fullformat speilløse kameraer på markedet. Mange spår at dette er ”framtidas” proffkameraer, som etter hvert
vil overta for speilreflekskameraene.
Ved å fjerne speilet, får man et lett og
lydløst kamera, svært raskt, og med
samme billedkvalitet. I fjor lanserte
Sony modellen A9. Hvis du ønsker å gå
seriøst inn i naturfotografering i dag,
bør du ta denne typen kamera med i
betraktning. Foreløpig mangler dette
systemet lyssterke teleobjektiv, som er spesiallaget til sportsog naturfotografering.
Film og video
De fleste kompakt- og systemkameraer i dag, har også egen videofunksjon.
Denne muligheten har blitt svært bra
på mange av kameraene. Fordelen
med speilrefleks/ speilløst, er at du kan
kombinere stillbilder og film. Søk litt
på «filme med DSLR», så får du et inntrykk. Husk ekstrautstyr som ekstern
mikrofon og stativ.

Felles for alle slike kameraer er at de
kan monteres der hvor du har bruk
for dem, på brystet, på hodet, eller på
rifla. Konstruksjonen er mer solid enn
på «vanlige» kameraer, og de tåler støt,
støv- og vann. Sjekk produsenter som
GoPro, Garmin og Sony. GoPro har
rikholdig tilleggsutstyr, undervannshus, stabilisatorer og droner.
Vil du la hunden filme på jakt?
GoPro har laget festesele for dette.
Hvis det er luftfotografering du er ute
etter, les egen artikkel om droner i
Jakt & Fiske nr. 5/18.
Hvor bør du så handle? Med all respekt
for varehus i elektrobransjen: det er
fotobutikkene som har spesialkunnskapen om kamerautstyr. Disse har
også svært gode hjemmesider,
der du enkelt kan orientere deg,
også som nybegynner.
Prøv foto.no, scandinavianphoto.no
eller interfoto.no
Utstyrstester finner du på tek.no,
lydogbilde.no, digital-foto.no
eller fotografi.no

Er du primært er opptatt av å filme, kan det
hende et videokamera
er det rette for deg.
De finnes i mange
prisklasser og størrelser,
med innebygget zoomobjektiv og mikrofon.
Hvis filming under aktivitet er formålet ditt, er
det såkalte actionkameraer som gjelder.
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Brått er den der - ørna! Den
majestetiske fuglen sikter
seg inn på reveåtet. Vi lirker
kameraet i posisjon...
Foto: Torgeir W. Skancke

Foto: Steffen
Johnsen
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… og slik velger du optikk
Også når det gjelder optikk, gjelder regelen om å
velge etter bruksområde. Hvis det er dyre- og fugleliv som gjelder, begynn gjerne med en telezoom.
La oss si at du har valgt et systemkamera (speilrefleks eller speilløst). Optikk
i toppklassen er så kostbart at det kan
være fornuftig å begynne i «det små», og
heller satse på å utvide etter hvert. Samtidig er lysstyrke et nøkkelord når det
gjelder kvalitetsoptikk. Største lysstyrke
på et godt teleobjektiv er gjerne 1:2.8
eller 1:4.0. (For en forklaring på disse tallene, les om blender under «Foto ABC».
Men jo mer lyssterkt, desto dyrere …)

For fotografering av ville dyr og fugler
anbefales et teleobjektiv med 200–500
mm brennvidde, avhengig av fotograferingsavstand og størrelsen på viltet.
Det som skiller de dyreste objektivene
fra de rimeligste, er lysstyrke, billedkvalitet (betegnelsen ED ol.l, er ekstra godt
korrigert for linsefeil.) hastigheten på
autofokus, værtetting, vekt, m.m.
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Skjul gir tilrettelagte muligheter for fotooppleverlser. Disse skjulene Fotoskjul/hytter ved Dalen Villmarkssenter har innlagt varme,
sotet glass i vinduer og sluser for objektiver.
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Det digitale mørkerommet
Som aktiv fotograf vil du fort oppleve at det bli MYE bilder.
De skal lagres, justeres og arkiveres.
Det vanligste verktøyet for fotografer
i dag er Adobe Photoshop Lightroom.
Dette er en slags spesialutgave av
Adobe Photoshop, for fotografer. Når
du tar bilder i RAWformat, kreves det
programmer for å kunne se åpne og se
denne typen bilder. Lightroom konverterer bildet, slik at du kan se det på
skjermen og redigere det. I tillegg gir
Lightroom deg et godt arikivverktøy.
Ulempen med Lightroom prisen.

om du bruker tid på å sette deg inn i
programmene. Hva som fungerer best
for deg, må du prøve deg fra til. Start
med søk på nettet.

Det finnes gratis alternativer. Mange
av disse er bygget opp på samme måte
som Lightroom, men kan ha en litt
brattere lærekurve. To gode gratis
alternativer er RawTherape og
Darttable. Begge er open source
og gratis. Begge gir gode resultater,

Ikke glem back up!
Det viktigste programmet du går til
anskaffelse av, er det som systematiserer bildene på en god måte. Du kan
selvfølgelig starte enkelt (og gratis),
men det er lurt å planlegge langsiktig
helt fra start.

RawTherape.com
Darktable.com
Flere av de store kameraprodusentene
har også sine egne verktøy. Det kan
være verd å se på disse også.

Du må også sørge for gode rutinener
for sikkerhetskopiering. Være nøye
med ikke å slurve her! Du må ha minst
to identiske bildearkiver. Hvis du
har det ene på pc´n eller Mac´en, vil
du ganske fort oppleve av maskinen
blir full. Derfor er det bedre å gå til
anskaffelse av en (eller flere) eksterne
harddisker, evt også en skylagringsplass, som det finnes flere muligheter
for.
For å fordype seg i temaene arkivering
og bildebehandling, er det bare én ting
å si: meld deg på kurs! (Og regn med
at det blir flere av dem etterhvert... )

Fotografens ABC
Her er et knippe tekniske uttrykk det kan være greit å lære seg …
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Bildebrikke/ bildesensor: En elektronisk komponent med millioner av
små lysfølsomme sensorer, piksler.
De fleste kameraer i dag bruker en
såkalt CMOS-sensor.

Disse kan sees som må svarte/ fargede
prikker. Best kvalitet får man innenfor
200 – 1600 ISO. Både kamera og
billedbehandlingsprogrammer har gode
muligheter for støyreduksjon.

ISO-verdi: En internasjonal standard
for en films eller sensors lysfølsomhet.
Jo høyere tallet er, desto høyere lysfølsomhet. Analog film ble laget med
fast ISO-verdi. På digitale kameraer
kan man variere innstillingen etter
behov. En ulempe med innstilling på
for høy ISO-verdi, er såkalt digital
støy i bildet, i form av elektronisk støy.

Blender: Dette er objektivets «pupill»
eller lysåpning. Den består av tynne
lameller som danner et hull. Hullet kan
varieres i størrelse, og bestemmer hvor
mye lys som treffer filmen.
Blendertallet er måleenheten for hvor
mye lys som slipper inn til filmen.
Største teoretisk mulige blenderåpning

er tallet 1. For hvert trinn halveres
deretter lysmengden: 1.4 – 2 – 2.8 –
4 – 5.6 – 8 – 11 – 16 – 22 – 32.
Lukker: Dette er en kameraets mekanisme for å eksponere sensoren for
lys i en viss tid, målt i sekunder eller
brøkdels sekunder. Lukkertiden er
avgjørende for om du klarer å fryse
en bevegelse, eller om du kan fange
svakt lys. Hvis du f.eks. skal fotografere nordlys, kan du med en
iso-verdi på 400-3200, ta bilder med
blender (f.) 2.0 – 4.0, og en lukkertid
fra noen sekunder og opp til et minutt.

For å fryse en fugls vingeslag, må du
kanskje ned i lukkertider på 1/2000 –
1/8000 sek.
Mekanisk/ elektronisk lukker:
Tradisjonelt har kameraene to
mekanisk konstruerte lukkergardiner,
som «ruller» over sensoren. I dag kan
kameraene bruke en elektronisk lukker
ved at sensoren slår seg raskt av og på.
En slik lukker er lydløs.
Brennvidde: Et objektivs brennvidde forteller oss noe om hvor mange
ganger forstørrelse det gir. 50 mm
brennvidde kalles normalobjektiv for
et kamera med fullformat bildebrikke.
Teleobjektiv har brennvidde større
enn 50 mm, og forstørrer motivet.
Vidvinkeloptikk har brennvidde mindre
enn 50 mm, og gjengir motivet i
mindre målestokk. Objektiver finnes
både i faste brennvidder, vidvinkelzoom og telezoom.
Dybdeskarphet er den avstanden i
dybdeplanet som tegnes skarpt foran
og bak motivet. Den bestemmes av
tre forhold: objektivets brennvidde,
valgt blenderåpning, og avstanden til
motivet.
Man kan øke dybdeskarpheten ved
å velge kortere brennvidde, høyere
blendertall, eller øke fotograferingsavstand til motivet.
Monitor: Digitalkameraet har en
LCD-skjerm som brukes for å se
søkerbildet før eller under opptak,
og for å se på bildene man har tatt.
Den kan også brukes til å vise
kameramenyen, gjøre tekniske
innstillinger før opptak, sjekke
skarphet og slette bilder.
Oppløsningsevne er objektivets,
sensorens eller skjermens evne til å
skille detaljer i motivet. Oppløsningsevnen måles normalt i punkter/linjer
per tomme (ppi/ dpi).

Aviser trykkes i 180 dpi, mens
ukeblader og tidsskrifter i 300 dpi.
Moderne 4-5K skjermer har en
oppløsning som gjerne ligger fra
140-180, mens skjermen på en
Macbook Pro har 220 dpi.
TIFF/TIF er et filformat som gjengir
billedfilen i full kvalitet.
RAW er et format for helt ubearbeidede bilder i kameraet, og altså
ukomprimert.
JGP/JPEG er et komprimeringsformat
som pakker billedfilen ned eller opp,
men pakkingen medfører et (lite) tap
av kvalitet. JPEG-komprimeringen slår
sammen piksler som er like, så jo flere
ganger du lagrer et JPEG-bilde, desto
lavere blir kvaliteten.
Tips: Tenk som en jeger
Hvis du er en dyktig jeger, har du
gode forutsetninger til også å bli en
dyktig fotojeger. Naturfotografer
bruker mange av de samme triksene
som jegere, f.eks. kamuflasje, lokking,
lokkefugl og åte/ fóring. Det er bare
fantasien som setter begrensninger.
Husk bare at å fange det gode motivet
ofte tar mer tid enn å felle viltet.
Derfor er behovet for kamuflasje
ofte større, spesielt overfor fugl.
Pop up-kamuflasjetelt, kamuflasjeponco, ansiktsmaske og hansker,
kamonetting m.m., er gode investeringer for en fotograf.
Tips: Rydd opp i motivet
Temaet komposisjon har vært diskutert blant kunstnere til alle tider. Hva
sags komposisjon du velger, handler
om hvordan du vil kommunisere
med betrakteren. Likevel: Jo enklere
motivet framstilles, desto tydeligere
kommuniserer du med seeren. De
elementene som ikke tilfører motivet
noe, trekker motivet ned. En vanlig
feil blant amatørfotografer er at halve
hoder, trær, ledninger som «stikker

fram» og ødelegger hovedmotivet.
Ved naturfotografering kan du også
rydde opp i motivet – bokstavelig talt,
ved f.eks. å fjerne blader, strå og rusk.
Tips: Sett av tid
Å sette av tid til fotografering er
overordnet om du skal gjøre deg håp
om å ta det virkelig gode bildet. Er du
primært ute i andre ærend som jakt,
fiske eller andre former for friluftsliv,
så vil sjelden rask knipsing på slutten
av dagen resultere i det store blinkskuddet!
Tips: Kurs og festival
Det finnes mange kurs for fotografer, både innen teknikk og inspirasjon
generelt. Sjekk interfoto.no, foto.no
eller scandinavianphoto.no. Hver vår
arrangeres også Norsk naturfotofestival i Ski, der man kan treffe
dyktige foredragsholdere fra hele
verden. Sjekk www.nnff.no.
Tips: Bruk mobilen som lokkemiddel
Last ned apper med fugle- og dyrelyder, og koble mobilen din til en
bærbare høyttaler via bluetooth.
Da har du et glimrende hjelpemiddel
for å lokke inn forskjellige arter.
Sjekk f.eks. NJFF-appen, og fugleapp` en Kvitre! for iPhone.
Tips: Velg din egen stil
Fotografer har lett for å «herme» etter
andre fotografer. Men hvorfor ikke gå
din egen vei? Det som får betrakteren
til å stoppe opp, er nettopp det uventede. Et tips er å ha følgende stikkord
i hodet år du jobber: forandring (noe
nytt), størrelse (stor eller liten målestokk), overraskelse (noe uventet),
skjønnhet (noe vakkert), intensitet
(utstråling), bevegelse («action»),
fargebruk (noe harmonisk eller
kontrastfylt), og tett på (nærhet).
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Tekst og bilder Bjarne Oppegård

Ingen vet hvor
haren hopper
Frikk gauler i og losen starter, bare snaue hundre
meter fra der Sindre og de to andre jegerne hadde
stoppet opp for å vente på uttaket. Nå er det like før.
Allerede klokka halv seks var det lys i hytta. Ved
sjutida kjørte de til et hytteområde i jaktterrenget de
hadde leid. Der er det mange grusveier, og tidligere
års erfaringer viste at harene gjerne tok seg turer inn
i dette hytteområdet når det var los. Da ble det ofte
problemer for hunden på hytteveiene, og spesielt
hvis det var kuldegrader.
På post alene
16-åringen Sindre Solbakken er med jaktlaget for
første gang som selvstendig harejeger. Riktignok har
han vært med som opplæringsjeger de to siste årene,
men da har han måttet hatt pappa Nils Erik eller
andre erfarne jegere med seg som ansvarlig person.
Jegerprøven tok så fort han fylte 14 år. Hagle fikk
han som konfirmasjonsgave. Alt er på stell.
De første jaktdagene hadde vist at det var brukbart
med hare i terrenget. YR meldte kjølig vær på denne
oktobermorgenen i Gudbrandsdalen, og den erfarne
dunkeren Frikk skulle få anledning til å vise sine
ferdigheter som harehund.
De gamle vet best
Edgar, Sindres bestefar, ble igjen ved hyttefeltet
for å stå på post der, dersom det ble los i nærheten.
Denne dagen skulle ikke haren få riste av seg hunden
på hytteveiene, var tanken.
Sindre, Nils Erik og Bjarne leide dunkeren i bånd
over ei myr for å komme et stykke lengre inn i
terrenget før de slapp løs hunden. Og det gikk ikke
24

lenge etter at Frikk var fri fra kobbelet, før han fant
fot etter harens nattlige beiteaktiviteter. Det var
tydelig å se på hundepeileren hvordan hunden fulgte
nattsporene etter haren.
Frikk gauler i og losen starter, bare snaue hundre
meter fra der Sindre og de to andre jegerne hadde
stoppet opp for å vente på uttaket. De må være gode
jaktforhold denne morgenen, siden Frikk som vanligvis
er ganske så trang (bjeffer litt sjeldnere enn mange
andre harehunder når den jager haren). Losen dro i
vei bortover lia, og gikk snart ut av hørehold. Hundepeileren viste at losen likevel fortsatte uten problemer.

Tiden gikk, og snart ble vi enige om å gå et stykke
etter losen i den retningen den forsvant for å finne
seg noen fine poster hvor haren sannsynligvis kunne
komme. Særlig langt kom de ikke før det smalt hos
Edgar. Dot, ble det meldt på jaktradioen.
Som den yngste i jaktlaget, må Sindre veiden haren.
Det er ikke første gang Sindre har vommet ut
harer. Det må gjøres ganske raskt etter fall, slik
at kjøtte holder seg best mulig. Einerkvister blir
stukket inn i buken på haren. Dette gir god utlufting
fra bukhulen.

Los, tap og gjentak
Jaktdagen er ennå ung og det kan bli flere loser og
muligheter for harefall. Med dunkeren i bånd, forflytter de fire jegerne seg innover i terrenget.
Ved tolvtiden har Frikk funnet nattfot etter en ny
hare. Nå mener Sindre at det er på tide å fyre opp
kaffevarme og få i seg en matbit. Bjørkenever blir
samlet for opptenningen, og tørrkvist og einer blir til
ved. Snart slikker flammene opp langs kaffekjelene.
Og, nær sag som vanlig, så fort kaffevarmen er fyrt
opp, skjer det igjen. Ny los, sier Sindre, i det Frikk drar
i gang sin andre los denne dagen. Også denne pusen
måtte ut «å lufte seg».

➦

Gode hunder,
store naturopplevelser og snart
los....
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Det er ikke første
gang Sindre gjør
opp hare.
På post: Tolmodig
og alltid klar

Mat og kaffe rundt bålet hører med, mens losen går
langt unna, så los får vær los så lenge.
Når måltidet er fortært, mener Bjarne at det er på
tide å få kontakt med losen igjen. Han går derfor opp
på toppen av åsen for å lytte ut over lia på baksiden.
Jeg hører ingenting, det er nok tap, er beskjeden fra
Bjarne på jaktradioen. Bare noen minutter seinere
kommer det ny beskjed; Gjentak, og losen går igjen,
nå er det tid for postering karer!
Etter gjentaket går losen langt av sted, ut mot bygda
og inn i et område med andre hytteveier. Og riktig,
haren har fått et bra forsprang til hunden og har
rukket å gjøre sine fantestreker i veiene. Det ender
med at Frikk får et lite tap igjen.
Ingen vet hvor haren hopper
Denne losharen hadde nok blitt jaget av harehund
tidligere, for den har tydeligvis lært seg knepene som
gjør det vanskelig for Frikk å følge sporet etter den.
Ut på ettermiddagen har den tydeligvis fått et langt
forsprang, og har gjort sine mange finter. I følge det
som vises av hundens bevegelser på GPS-en, har
haren flere ganger hoppet tilbake i sine egne spor
og gjort lange avhopp. Det ender med dødtap.
Haren vant 1 – 0 denne gangen. Det får ikke hjelpe,
sier Sindre, vi vant jo tilsvarende 1 – 0 over dagens
første hare.
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Fire harejegere er enige om at det er på tide å avslutte
jaktdagen og tenke på retretten til bilen og hytta. Det

er tross alt et stykke å gå tilbake. Fornøyde jegere
med Sindre i spissen og en litt sliten harehund, rusler
sakte ut av jaktterrenget i solnedgangen.
Les mer om harejakt i NJFFs harejakthefte.
Kan bestilles på papir eller lastes ned som pdf fra
njff.no

HAREJAKT

Harejakt med løs på drevet halsende hund, som det
heter i lovsammenheng, er en av de mest tradisjonsrike
jaktformene vi har i Norge. Til og med er harejakta
med hund tidligere definert som Norges nasjonaljakt.
Det skjedde for litt over 100 år siden, da harejakt med
harehunder var den dominerende hundejaktformen i
landet.

HVORDAN FOREGÅR
HAREJAKT?
Veldig kort fortalt foregår harejakt med hund slik:
Jegeren oppsøker det området der han eller hun skal
jakte og slipper hunden slik at den kan arbeide fritt.
Hunden skal så lete i terrenget til den finner spor etter
hare fra siste natt. Når hunden har funnet harespor,
skal den lukte seg fram til der haren har lagt seg for
dagen, for haren beiter om natten og ligger i ro om
dagen. Når hunden har kommet så nærme haren at
den føler seg truet, vil denne rømme unna hunden i
stor fart. Hunden skal da følge sporet etter haren
og bjeffe så lenge den klarer å følge sporet. Jegeren
vil på den måten høre hvordan haren forflytter seg i
terrenget, og kan derfor være forberedt på hvor og når haren kan komme, slik at han har best mulighet
for å kunne skyte den

UTSTYR FOR HAREJAKTA

•
•
•
•
•
•
•

Klær etter vær. Du må regne med å sitte lenge stille, men det kan
også bli mye gåing.
GPS til hunden. GPS har etter hvert blitt vanlig i de fleste
jaktformer med løs hund.
Våpen
Ammunisjon
Kniv
Sekk
Plasthansker

ORDFORKLARINGER
Harejakta har sin egen terminologi, det vi si at det er en del spesielle ord
og uttrykk som brukes ved harejakt. Nye harejegere bør gjøre seg kjent
med de vanligste ordene og uttrykkene i denne terminologien. Deler av
harejakt-terminologien skriver seg fra den tiden da harejakt med hund
kom til Norge, og enkelte uttrykk er derfor av tysk opprinnelse.
Veide – Å vomme
Dot – Haren er død
Los – Hunden har funnet haren og bjeffer mens den løper etter haren
Uttak – Når hunden finner haren og begynner å bjeffe
Gjentak – Tar opp losen igjen
Dødtap – Hunden mister sporet helt

HVOR SKAL JEG POSTE?

Jegeren må ha litt kunnskap og erfaring for å finne
steder der det er mest sannsynlig at haren vil komme.
Stier, stikryss, skogsvegkryss og myrkanter kan ofte
være gode poster. Jakter en flere ganger i samme område, blir en kjent med hvor det lønner seg å postere.
Spør også erfarne jegere som kjenner terrenget.

AMMUNISJON

Haglstørrelsen må være noe større enn hva som brukes på mindre vilt som rype, og bør være noe større for
hare med vinterpels enn med sommerpels. Haglstørrelse i intervallet 3 – 5 (US nr) kan være passe, det vil
si at haglenes diameter er 3.0 – 3.5 millimeter.

SKUDDET

Generelt skal en ikke skyte på for langt hold. 20 – 25
meter passe haglehold under harejakt. På lengre hold
vil haglskura ha spredt seg for mye til at haren får nok
hagl i seg til å falle i skuddet. Sett fra siden utgjør
haren et betydelig større mål, særlig hvis den stopper
opp. Kommer den derimot i stor fart, må en holde godt
foran eller avstå fra skudd. Skudd på for nært hold på
hare i stor fart gir ofte reale bomskudd fordi haglskura
ikke har fått spredd seg. Hvis en likevel treffer, blir det
så stor skade på haren at den blir uegnet som mat.

NJFF UNG 2 • 2018
Av Anette Dahl - @dahl.anette

Hva har du
I SEKKEN,
ANETTE?
Å pakke sekk er en kunst. Du skal ha alt
du trenger, men allikevel så lite som mulig.
Har du tenkt over hva du putter i sekken
og hvorfor? Ivrig jeger og instagramhelt
Anette Dahl åpner jaktsekken sin og hva
hun har oppi.

Regelen med å fordele vekten gjelder også i en jaktsekk,
men innholdet kan variere. Årstid, lokalitet og vær,
påvirker åpenbart innholdet i sekken, da temperaturer,
klima og nedbør varierer mye. Det er også forskjell på
jaktformen. Noen dager skal man gå mye og bør pakke
lett, mens andre dager er det postering som gjelder.
Noen ting kommer du ikke utenom. Du skal ALLTID
ha med jaktkort, våpenkort og jegeravgiftskort. Har
du med våpenkort er det likså greit å ha med våpen og
ammunisjon også, men dette sier seg selv.
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Førstehjelpssaker
Ha ALLTID med førstehjelpsaker! Når uhellet først er
ute er det godt å ha en velutrustet førstehjelpspakke.
Det kan ofte føles som unødig bruk av plass og vekt,
men ikke la deg lure av disse tankene. Legg det i en
fast lomme på sekken slik at det alltid er med. Husk
også førstehjelpsutstyr til hund om du jakter med
hund.
Brødskiva er en klassiker
Niste er en god tradisjon i den norske jaktsekken, og
bør også forbli det. Min erfaring er hvert fall at påfyll i

ulike grader er viktig, da vi har krevende
terreng og dagene kan bli lange. Det er
viktig å holde hode og kroppen i gang,
og da er mat viktig. Det er også viktig å
tenke på at vi bør ha med mat som gir
energi, ikke stjeler energi. Brus og sjokolade er både godt og enkelt påfyll, men
lite holdbart og tungt å bære. Nøtter
og noen brødblinkser derimot, kan du
komme langt med. Salt mat gjør deg
tørst resten av dagen, så det kan være
lurt å ligge unna.

Varm drikke og bål
Heldigvis har vi mye friskt vann i naturen, så nødvendigheten med å bære
vann kan du selv vurdere, men pass på
å ha med vann dersom du ikke kjenner
terrenget og vet om sikre vannkilder. I
gnagerår skal du være litt forsiktig hvor
du finner vann. Døde lemmen og andre
gnagere kan smitte harepest. Ikke farlig,
men kjedelig.
På kalde dager er en termos med varm
drikke behagelig. Ha også med fyrstikker slik at du kan tenne deg et bål til å
lage mat og varme deg. Jeg jukser gjerne
litt og har med en tennbrikett, eller en
liten pose med tørr never og skikkelig
tyri.
Tau til alt
Tauet jeg har med meg er et «løkketau».
Jeg har også sett det bli brukt i barnehager og kalles for «tur-tau». Ungene
har hver sin løkke å holde i, slik at ingen
forsvinner. Jeg bruker disse løkkene til
å lage låser på tauet, samtidig som jeg
slipper knuter. Dette tauet kan jeg bruke
til å dra ut vilt med, binde opp bein ved
vomming, som hundebånd eller andre

ting. Et solid tau holder lenge og kan
derfor være en del av sekken i årevis.
Det er også nyttig å ha med en noe du
kan strimle opp å bruke til merking av
skuddsted, blodspor, hår osv. hvis uhellet
skulle være ute og det blir nødvendig
med et ettersøk.
En god kniv og tau til alt
En jeger bør også være forberedt på
suksess, og derfor er utstyr tilknyttet
dette nødvendig. Jeg sørger alltid for
å ha både tau og kniv i sekken, slik at
uttelling på jakta skal kunne håndteres
riktig. I valg av kniv har jegeren ofte
preferanser, også jeg. Jeg har med meg
en kniv som ikke har for langt blad, da
jeg liker å holde pekefingeren langs
med bladet og på den måten ha kontroll
på hvor jeg skjærer ved vomming. Da
slipper jeg, stort sett, også kuttskader
på meg selv. Det er lettere å kontrollere
en kniv inne i et dyr når jeg kjenner hele
bladet, og unngår også skader i viltet
som ikke er nødvendig.

Ull funker alltid
Å holde seg tørr og varm er med på å
skape gode naturopplevelser i seg selv.
Sitter du og fryser blir ikke stemningen
like god, og derfor er ull alltid gull. Jeg
har med ull-lue og en ullgenser jeg kan
tre på meg som innerste lag når jeg er på
plass dersom jeg blir svett på vei til post,
eller kan ta på meg i pausen hvis jeg er i
bevegelse hele jaktdagen. Skal jeg sitte
på post er også fjellduken verdt å lage
plass til i sekken, da den isolerer godt,
er slitesterk og kan hjelpe med å holde
varmen i vind og vær. Et sitteunderlag er
også viktig for å holde varmen, mitt har
jeg laget av beverskinn.

Batterier, kart og kompass
Teknologien har blitt en del av jakt og
friluftsliv. GPS har blitt ett vanlig på
jakt, med eller uten hund. GPSen er og
med et sett ekstra batterier er dette
stort sett alt du trenger, likevel er det
gamle gode kartet fornuftig innhold i
jaktsekken dersom du jakter i ukjent
terreng. Teknologi kan være en god
venn, men så fort det bestemmer seg for
å ikke fungere kommer vi ofte til kort.
Det er viktig å være forberedt på dårlig
vær og sikt, og går du tom for strøm
på GPSèn da er kart og kompass gode
hjelpemidler.
Og når vi først er inne på digitale
duppedingser. Ta med telefon. Skjer det
noe, er det veldig greit å kunne ringe,
forutsatt at det er dekning.
Mye annet rart du kan putte i sekken.
Viktig å finne balansen mellom hva man
mener man trenger og hvor mye man er
villig til å bære.
Skitt jakt
Hilsen Anette
PS! Et siste lite tips. Legg igjen bilnøklene ved bilen. Mister du de på jakt,
finner du de aldri igjen.
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Tekst og bilder: Ida Sollie

SOSIALISERING

– et misforstått begrep
Det er lettere for velopdragne hunder å fungere i sammen med oss
og ellers i samfunnet. Igjennom sosialiseringsprossessen har du
muligheten til å allerede fra første stund begynne utformingen av
hva det nye håpet skal bli og potensielt kunne utrette. Har du tenkt
igjennom og lagt en plan for valpens sosialiseringsprossess?
For å gjennomføre en god
sosialisering
må du ha
tanker om
hvordan du vil
bruke hunden
til igjennom
dens liv

Bruk hodet!
For å gjennomføre en god sosialisering må du ha
tanker om hvordan du vil bruke hunden til igjennom dens liv og hva som skal til for at dere skal få et
harmonisk liv sammen. Dessverre er det mange som
bruker denne viktige perioden feil og lærer hunden en
hel masse greier som ikke kommer til å være gunstig
for den videre opplæringen eller grei oppførsel når den
blir voksen. Det er her jeg mener mange misforstår
hensikten med sosialisering. Det er ikke bare å utsette
hunden for mest mulig, det må ligge en plan og en
tanke bak det vi holder på med for å kunne oppnå best
mulig resultat.
Sosialiseringsprossessen
Sosialisering er prosessen der individer lærer seg å bli
fungerende medlemmer i en gruppe og et samfunn.
Når valpen kommer hjem til deg, åtte uker gammel,
så er det veldig mye som skal skje. Hunden skal finne
sin plass i det nye hjemmet, den skal bli stueren og
vant til bil. Du må gjøre hunden vant til trafikk, busser,
lyder, mennesker og andre påvirkninger som finnes i et
moderne menneskesamfunn, og i det miljøet du skal
bruke hunden i. Valpen skal lære å bli håndtert. Den
skal lære dressurøvelser og generelt hvordan den skal
oppføre seg. Alt dette inngår i sosialiseringsprossessen
og er viktig for at hunden skal bli trygg i sin hverdag.
Poenget med sosialiseringsprossessen er å forberede
valpen på livet som kommer. Det er viktig å huske

på at sosialisering skjer hele tiden, uansett om det er
planlagt eller ikke.
Oppdragelse
Oppdragelse betyr målrettet påvirkning og tar utgangspunkt i de verdier og holdninger som oppfattes
som rett eller galt. I faglig sammenheng dekker begrepet oppdragelse den målrettede, bevisste og verdibetingede formingen av atferdsmønstre og personlighet.
For en hund kan dette innebære at man ikke hopper
på forbipasserende, sitter pent foran utgangsdøra, kan
gå pent i bånd og at du kan stoppe eventuelle drapsforsøk på nabokatten. Oppdragelse innebefatter også
opplæringen av dressurmomenter som sitt, innkalling,
nei og ja og utvikling evnen til å slappe av. Oppdragelse er en sentral del av sosialiseringen og er betegnelsen vi bruker når vi bevisst prøver å forme hundens
adferd og evne til å tilpasse seg oss og omgivelsene
rundt. Husk at man får ikke nødvendigvis oppdragelse
selv om man er sosial, noen må oppdra og veilede.
I hvilke miljøer skal hunden fungere?
Det er viktig at valpen får muligheten til å bli kjent
med situasjoner, dyr, mennesker og steder den skal
omgås senere i livet. Forbered hunden både for det
hverdagslige og for det den skal bli utsatt for på jakt.
Ta valpen med på korte turer. Dette kan være i skogen,
langs trafikkerte veier, på bussen, idrettsområder,
parker, butikker, trapper, broer osv. Begynn tidlig å la
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Det er viktig
at valpen får
muligheten til
å bli kjent
med situasjoner,
dyr, mennesker
og steder den skal
omgås senere i
livet.

Det er ikke
hensiktsmessig
hvis alle hunder
valpen din ser er
ensbetydene med
fri lek. Benytt
muligheten til å
trene passivitet.

valpen bli kjent, få utforske og bli
fortrolig med alt det nye. Den bør
sosialiseres både overfor voksne og
barn, gutter og jenter. Hele tiden
må du som hundeeier legge opp
til at det blir positive og trygge
opplevelser. I begynnelsen foregår
dette på hundens premisser, men
så skal også hunden lære at selv
om miljøet, folk eller hunder er
interessant så er det «du och jag»
som gjelder. Lær hunden at du er
viktigere enn de dere møter, eller
miljøet dere er i. Et av de vanligste
problemene mellom hund og eier
er mangelen på kontakt i miljøer
hvor eier får konkurranse. Tenk
på hvordan du ønsker at hunden
skal fungere når den er voksen og
begynn pregingen på dette allerede
nå. En av de viktigste forutsetningene for videre trening er kontakt.
Sosialiseringsprossesen er en fantastisk mulighet for å tilrettelegge
for akkurat dette.
Passivitet er undervurdert
Mange glemmer å trene på
hundens evne til å slappe av i
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alle miljøer og settinger. Dette
er en egenskap alle hunder har i
ulik grad, men som også er svært
trenbar. Passivitetstrening blir ofte
glemt i iveren av å vise frem, eller
trene med den nye valpen. Problemene viser seg ikke før senere,
men sees ofte som dårlig mental
utholdenhet, piping og gnell,
generelt raskere sliten og dårligere
kontakt med eier i vanskeligere
miljøer. En hund som er god på
dette vil f.eks bruke tiden mellom
slippene på jaktprøve til å slappe av,
og vil kunne løpe mer, være bedre
rustet til å finne fugl, og holde ut
lengre dager.
Hundene må tåle å bli håndtert
En annen del av sosialiseringen
handler om å venne hunden din til
å bli tatt på, bli tittet i ørene, løftet
på, klippe klør og så videre fra den
er liten. Gjør dette til en positiv
opplevelse og en lek. Det letter
ikke bare besøkene hos dyrlegen,
men det er jo greit å kunne stelle
hunden uten at det skal være en
kamp.

Bruk sunn fornuft
Det er viktig at valpen får videreutviklet språket sitt og lære seg
samspill også med andre hunder
enn dem den tilbrakte tid med
i valpekassa. Men også her må
du tenke balansert. I forbindelse
med hundetreff bør du gi tydelig tillatelse til valpen at den får
hilse på den andre hunden, samt
benytte muligheten til å avbryte
hilsingen/leken, og roe seg ned
etterpå. Det er ikke hensiktsmessig
hvis alle hunder valpen din ser er
ensbetydene med fri lek. Benytt
muligheten til å trene passivitet,
eller dressur med deg og benytt
den andre hunden som en forstyrrelse. Selv om det er bra at hunden
møter og får være naturlig sammen
med andre hunder så betyr ikke
dette at den bør få treffe/leke med
alle hunder.
Sosiale regler
Å lage en trivelig samfunnsborger
og livspartner ut av hunden din er
jo et av hovedmålene med sosialiseringen. Derfor kan det være

Sosiale regler
er regler som sier
noe om hvordan
vi forholder oss
til omgivelsene
og den grad vi
implementerer
disse i
hverdagen vil
styre hvordan
hunden vår
blir når den
den er voksen.

verdifullt å tenke at hunden skal være i balanse (rolig)
før den får lov å hilse på andre, før du skal trene, eller
skal på tur. På denne måten blir møtene roligere og
hundene går inn i situasjonen med et lavere stressnivå.
Hvis hunden ikke kan beherske seg og kaster seg i
båndet når den ser folk, så bør du kanskje ikke belønne
hunden med å få hilse? Alt dette er mye lettere hvis
eieren på forhånd har lært hunden noen grunnleggende øvelser som for eksempel sitt, innkalling, nei
og frikommando. Dette er også et argument for å
begynne tidlig med dressurtreningen. Sosiale regler
er regler som sier noe om hvordan vi forholder oss
til omgivelsene og den grad vi implementerer disse i
hverdagen vil styre hvordan hunden vår blir når den
den er voksen. Disse reglene kan handle om at hunden
ikke skal styrte ut ytterdøren så fort den er åpen, kunne passere mennesker og hunder på tur uten å hoppe
og dra, kunne følge deg løs uten å stikke av, ikke spise
opp saker og ting i huset og at vi gjør fra oss ute. Det

kan også handle om hvilken intensitet hunden din skal
ha under ulike aktiviteter. Valpen blir etter hvert både
stor og voksen og tidlig implementering av slike regler
kan lette hundeholdet betraktelig.
Er det slik jeg ønsker å ha det?
Jeg synes det overstående er et greit spørsmål å ha i
bakhodet når jeg holder på med valpen. Hvis jeg ikke
ønsker at min fullvoksne 30 kilos slamp skal kaste seg
energisk og i fistel mot alle folk og hunder som den
ser, da må jeg jo lære hunden at den ikke skal det. Da
tenker jeg det er litt kontraproduktivt å først skape og
bygge på denne forventningen, for å deretter dressere
den bort. Det er mye lurere å begynne å stake ut stien
som leder mot det jeg ønsker og som kan skape en
harmonisk hund fra start av. Derfor benytter jeg meg
ofte av dette spørsmålet, og hvis svaret er ja ... Ja, da
er du vel på riktig vei! ;)
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BIlder: Vetrinærinstetuttet , Agnete Brun og Jon Martin Arnemo

CWD WTF?
I 2016 gikk alarmen. Det ble påvist skrantesjuke (CWD) på ei simle i Nordfjella
villreinområde i Sør-Trøndelag. Snart ble det funnet enda to tilfeller.
Resultatet så langt er nedslakting av en hel villreinstamme og mer enn
50.000 hjerneprøver. WTF?
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Funnene av CWD hos villrein i
Nordfjella er de første funnene
av CWD på villrein i verden og
de første funnene av sykdommen
i ville bestander i Europa. Sykdommen har vært kjent i lang tid
i Nord-Amerika og Canada, samt
det er funnet smitte på importerte
dyr i Sør-Korea.

en annen type CWD som ikke er
smittsom. Det kommer vi tilbake
til.

I Norge er det også påvist CWD
hos noen veldig få elg og en hjort
i Norge, men disse tilfellene er

Etter funnene i Nordfjella satte
Mattilsynet og Miljødirektoratet
iverksatte et nasjonalt kartleg-

En bestand skal desimeres
Til tross for at sykdommen har
vært kjent lenge, har man i dag lite
kunnskap om sykdommen, spredning og inkubasjon.

gingsprogram som skal samle mest
mulig kunnskap om sykdommen.
Det ble også bestem at hele
bestanden i sone 1 skal tas ut.
Hensikten er å spare mange dyr for
lidelser og forsøke å hindre videre
smittespredning.
Totalt ble 1407 villrein tatt ut. 582
dyr ble skutt ved ordinær jakt,
noen få tatt av skred og annen
naturlig død. Resten er tatt ut av
tre fellingslag som har jobbet på

FAKTA OM CWD
CWD er en overførbar prionsykdom som rammer
sentralnervesystemet hos hjortedyr Resultatet
er gradvis tap av nerveceller i hjernen, unormal
oppførsel og avmagring. Smittede dyr dør alltid.
Smittestoffet kalles prionprotein. Prionproteiner
finnes naturlig i hjernen på alle dyr. Noen ganger
kan et prionprotein få en form som avviker fra
vanlig form. Dette uvanlige og syke prionproteinet vil påvirke og endre de friske prionproteinene.
Vanligvis blir prionproteiner brutt ned av enzymer
i kroppen, men syke prioproteiner klarer ikke
kroppen å bryte ned og da samler det seg opp
syke prionproteiner over tid.
Man vet ikke nok om hvordan CWD blir overført
eller smitter. Smittestoffer er funnet i spytt, urin
og avføring. Prionproteinet er svært hardfør og
tåler mye kjemiske og fysiske påvirkninger.
Inkubasjonstiden /tiden mellom kontakt med
smittestoffet til dyret viser sykdomstegn) ved
WCD er lang, men man vet ikke
CWD ligner sykdommer som skrapesyke hos sau
og kugalskap hos storfe, men det er ikke påvist
CWDsmitte mellom hjortedyr og andre arter.
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skift. De har hatt snøskutere og helikopter tilgjengelig. Det er viktig å være effektiv og ta ut de dyrene
man har bestemt, før dyr trekker til andre områder
som Nordfjella sone 2 eller Hardangervidda og sprer
smitten videre.
Området skal nå holdes tomt for villrein i minst
fem år. Deretter vil man vurdere når det er riktig å
introdusere villrein på nytt i området. Fram til da skal
Statens Naturoppsyn forsøke å holde alle hjortedyr
unna Nordfjlella sone 1. Dette gjøres med overvåkning
av grenseområder og ved rapportering fra folk som
beveger seg i områdene.
Etter hvert som data og prøver samles inn og analyseres får forskerne stadig mer kunnskap om sykdommen
og spredning. Analyser viser at det er funnet to ulike
typer av sykdommen i Norge. Den ene er til nå kun
påvist på villrein i Nordfjella. Denne ligner, men er
ikke helt lik den varianten som finnes i Nord-Amerika.
Den andre typen er funnet hos tre elger og en hjort
og skiller seg fra den andre CWDvarianten, blant
annet ved at den er ikke smittsom. Denne varianten er
kun funnet på gamle dyr som går mot slutten av livet.
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Jegeren viktig
Forskning og kartleggingsprosjektet er avhengig av
innhenting av data, observasjoner og tiltak. Her har
jegeren en svært viktig rolle. Jegere i utvalgte områder, samt andre frivillige jegere samler inn prøver fra
hjerne og lymfeknuter fra skutte dyr og rapporterer.

Jegere observerer og melder fra om avvikende adferd
og annet som kan være viktig for forvaltningen. Det
gir god oversikt over utbredelsen av sykdommen,
samt bidrar til mye ny kunnskap. Til sammen er det
i skrivende stund tatt over 50.000 prøver. Det er
funnet 23 positivet tilfeller til nå. 18 av disse tilfellene
ble funnet i dyr fra Nordfjella.
Jegere og jaktlag får tilsendt prøvesett for å ta prøver
i felt.

PRØVETAKNING
Jaktlaget/ jeger får tilsendt eller ber om å få
tilsendt prøvesett.
Kontakt:
Prøver skal tas av hjernen og lymfeknuter.
Hjerneprøve tas med utlevert prøveskje.
Hodet kuttes av i øverste nakkehvirvel og
prøven tas gjennom «hullet» (ryggmargsåpningen) bak på skallen. Lymfeknutene
ligger i området mellom svelg, kjeveben og
ryggmargsåpningen. Løsnes enkelt med kniv.
Begge prøvene legges i felles prøveglass for
hjerne- og lymfeprøve.
Prøven merkes med tildelt merkelapp med
strekkode (en del fungerer som kjevelapp i
områder hvor kjever skal samles inn).
På baksiden av merkelappen fyller du inn
opplysninger som også skal rapporteres inn
i settogskutt.no.
Mer informasjon om prøvetakning og
rapportering finner du her:
https://www.vetinst.no/sykdom-og-agens/chronic-wasting-disease
Lenker til mer informasjon:
http://www.hjortevilt.no/skrantesjuke/
https://www.vetinst.no/sykdom-og-agens/chronic-wasting-disease
https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/
dyrehelse/dyresykdommer/skrantesjuke__cwd_/
https://www.vetinst.no/sykdom-og-agens/
chronic-wasting-disease/prionsjukdommen-chronic-wasting-disease-cwd-pvistfor-frste-gong-i-europa

Referanser:
Mattilsynet
Vetrinærinstetuttet.no
Vilrein.no
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1.

Legg fuglen
på en arbeidsbenk

Etterbehandling

AV VILT
Jakta slutter ikke når fuglen er
skutt. Å ta vare på råvarene best
mulig, er å vise respekt for dyret
du har skutt og for de flotte råvarene som ligger foran deg.
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Å være jeger handler ikke bare om å
komme på skuddhold og å treffe med
skuddet. Det som skjer etterpå er like
viktig. Mye gode råvarer blir hvert år
ødelagt av feil og dårlig behandling av
dyret etter det er skutt. Det er synd,
for bedre råvarer finnes ikke.
Innvoller – ut eller inn?
Ender, gjess, duer og sjøfugl bør tømmes
for innvoller før de henges til modning.
Dette gelder særlig sjøfugl, som bør
tømmes for innmat raskt, før fuglen er
avkjølt. Dette for å redusere at kjøttet
preges av transmak.
Hønsefugl og rugde henges rett på
sekken etter hodet for å avkjøles sakte.
Er det for kaldt kan de pakkes i avispapir
i sekken. La innvollene bli. På større
fugl som gås, kan det være lurt å fjerne
innmat før modning.

2.

3.

4.

Om byttet er hare, må buken åpnes for å ta ut innvoller. Sprett forsiktig opp buken, uten å skjære hull på
magesekken. Fjern innvollene og kutt over endetarmen og halsrøret. Fyll så buken med einerkvister,
slik at buken holdes åpen og får skikkelig lufting.
Modning
En tommelfingerregel er at alt som spiser gress og
kvist kan modnes. Hare, gjess, duer, ender og sjøfugl
gjøres opp før henging. Hønsefuglene kan henges og
fryses med innmat og fjær intakt. Både hare og fugl
skal modens i 40 døgngrader.

Døgngrader betyr at om det er 1 plussgrad
i rommet der viltet henger, skal det henge i
40 døgn. Om det er 5 plussgrader i rommet
skal kjøttet henge i 8 dager osv.
Døgngrader = Gjennomsnittstemperatur pr
døgn x antall døgn.

Heng fugl og hare luftig og skyggefullt. Det kan være
lurt å bruke en viltpose, for å unngå innsektsegg i
kjøttet. Om det blir for kaldt eller for varmt, kan det
være lurt å finne et passe kjølig sted inne. Har du plass
i kjøleskapet har du full kontroll på temperaturer.
Modningsprosessen skal ikke gå for fort/varmt og blir
det for kaldt stopper prosessen helt opp.
De 40 døgngradene er en grunnregel. Noen vil henge
rypene lenger og ender gjess kortere og annet vilt
lengre. Her får man prøve seg litt fram.
Ribbing og flåing av fugl
De fleste oppslag sier at en bør ribbe fugl. Mange
synes det er en #%»$$-jobb og velger heller å flå. For
magre fugler som rype, skogsfugl og duer har dette
lite å si. På feit fugl, som gås og and mister du mye
smak og saftighet om du flår istedenfor å ribbe.

Bilde 2:
Skjær av føttene
i haseleddet

Bilde 3:
Skjær av vingene
i vingeleddet

Bilde 4:
Kapp av hodet

Fugl og småvilt bevares best i fryseren om de får
beholde klærne på. Frys de ned med fjær og pels.
Du sparer deg selvsagt for en del jobb når du skal
tilberede maten om dette er gjort før du la kjøttet i
fryseren. Det får være opp til deg.

➦
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5.

Bilde 5:
Åpne skinne
ved brystbenet,
og dra skinne
med fjær av
hele fuglen

Bilde 6:
Gå inn ved
brystbeinet og ta
ut innvollene

Bilde 7:
Fuglen er
grovpartert og
gryteklar
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6.

Stykking
Fuglen deles som regel opp i lår,
rygg, hals og bryststykke. På små
fugler som duer, blir som regel bare
brystene tatt ut. Skrogene av fugl
blir fin kraft til sauser.

Når du skal flå haren, skjærer du
et snitt i skinnet rundt alle beina,
og et snitt mellom forbein og et
mellom bakbein. Heng haren etter
bakbena og dra skinnet av. Deretter deler du haren i rygg, lår, boger,
sider og nakke.

7.

Fellefangst av mår

- Ikke så vanskelig som du kanskje tror!
Har du lyst til å prøve deg på mårfangst, men vet ikke helt hvordan
du går fram? Her gir vi deg noen enkle råd og tips på veien…
Måren kan ha de utroligste påfunn og mange fascineres av dyret, noe som gjør den til en utfordrende
art å drive fangst på. Fangsten gir stor spenning og
mange utfordringer, samtidig som du alltid lærer noe
nytt. Mårfangst er en spennende hobby og en fin
inngangsbillett til jegerlivet. I tillegg til at måren er en
fin pelsressurs, er uttak av arten en viktig og effektiv
form for viltstell.
Fangst av mår - regelverk
Jakt- og fangsttiden på mår går fra 1. november til
15. mars (med opphold under julefredningen). For
mårfangst gjelder samme regler som med annen småviltjakt. Du må blant annet ha bestått jegerprøva og
betalt jegeravgifta. Aldersgrensa er 16 år, men fra det
kalenderåret du fyller 14 år og fram til fylte 16 år kan
du utøve fangst av mår under opplæring, dersom du
har samtykke fra foreldre og er under forsvarlig tilsyn
av en kompetent person som er fylt 20 år.

For mår er kun fangstredskap som avliver den
momentant tillatt, i all hovedsak snakker vi da om
godkjente slagfeller. Fangst skal, som all annen jakt,
foregå på en mest mulig human måte. Det vil si at fella
skal virke på en slik måte, og ha en slik slagkraft, at
viltet blir drept øyeblikkelig. Slagfelle til mår skal ha
en slagmekanisme som slår ovenfra og ned mot dyrets
kranium/nakke, eller som slår med et sakseslag mot
dyrets kranium/nakke.
Feller som avliver viltet momentant krever særskilt oppmerksomhet. Fellene skal ikke bli plassert i
områder der vanlig ferdsel gjør at det kan oppstå fare
for mennesker eller husdyr. Når du driver med fangst,
må du innrette aktiviteten på en slik måte at den kun
retter seg mot viltartene som redskapene er tillatt for.
Spesielt i utfartsområder og i områder der det ellers
er alminnelig ferdsel må du vurdere nøye om det er
forsvarlig å bruke slike redskaper. Oppspente feller i
nærheten av tettbygde strøk, kan medføre stor fare
for husdyr som hund og katt, og er ikke akseptabelt.

Måren er en
vakker skapning,
men det er ikke så
ofte du ser den i
skogen ettersom
den er veldig sky.
Den foretrekker
gammelskog, og
spesielt flersjiktet,
gammel naturgranskog.

41

FELLEFANGST AV MÅR

NJFF UNG 2 • 2018

1

1. Plutselig en dag
sitter måren i fella!
3. Det er alltid
spennende å sjekke
fellene, og det er
ekstra moro når du
skimter en buskete
hale når du nærmer
deg fella! Her er
fjorårets siste mår,
fangstet i den
svenske felletypen
«Ihjälfella». Denne
felletypen er ei
«kassefelle» som
er festet med 2
reimer på en
liggende, grov
tømmerstokk
ca. 2 meter over
bakken. Fella er
ferdig til bruk,
enkel å sette opp,
men er blant de
dyreste fellene.
42

2

2. Mårens sprangspor kjennes lett igjen
ved de parvise sporene. For å finne de
beste felleplassene bør du følge mårsporene for å finne plasser hvor den har
passert flere ganger.

Mårfeller skal henges tilstrekkelig høyt oppe i trær
eller på stokker, minst 1,5 meter over fast snødekke.
Du må føre tilsyn minst én gang i uka ved bruk av
fangstredskap som avliver viltet.
Alle former for fangstaktivitet krever grunneiers
tillatelse. Fangstredskap som er utplassert skal være
merket med navn, adresse og telefonnummer.

3

i, og kan med fordel brukes i tillegg til et «hovedåte»
i fella. Klin honning både i, og utenfor, fella. Luktstoff
som for eksempel anisolje er det også noen som
bruker for å tiltrekke mår, men dette er ikke avgjørende for fangst. Du må uansett være forsiktig ved
bruk av luktstoff – det kan virke mot sin hensikt hvis
du bruker for mye.

Hvordan komme i gang?
Felletyper
Det finnes flere typer feller som er godkjent til mårfangst, og prisene varierer. Noen felletyper må bygges
inn i kasser for å forhindre fangst av andre dyr, mens
andre er det bare å sette rett opp. For en fersk fangstmann vil jeg anbefale å begynne med en enkel type
felle, som kan settes opp uten noe forarbeid. Sett deg
godt inn i hvordan fella fungerer og spennes opp før
du skal ut – dette sparer du mye tid på! Du må også
vurdere hvor mange feller du skal ha, ut i fra kostnader
og med tanke på at fellene skal sjekkes minst en gang i
uka og utskiftning av åte – det tar en del tid å bedrive
mårfangst.

Hvor setter du opp fella?
Hvor du plasserer fella har mye større betydning enn
hvilket åte du bruker. Bruk tiden til å finne mårspor
i snøen, og følg gjerne sporet til du finner flere spor
(hvor måren har passert flere ganger). Måren vil ofte
ferdes langs bekkefar, små dalfører og rygger i terrenget – gjerne i områder med gammel, stor skog. Når
du har funnet et sted hvor måren ferdes ofte, har du
ganske sikkert funnet en god felleplass. Ved utplassering av fellene må du også huske at du skal ha tid
og ork til å sjekke fellene minst én gang i uka.
Selv om det som oftest er lite snø og lett å gå i
terrenget da du setter opp fella, må du tenke på at
snøen kan legge seg meterdjup lenger utover vinteren
– da er det tungt å «base» seg fram i løssnøen!

Åte
Måren er nesten altetende, men til åte brukes som
oftest avskjær/innmat fra hjortevilt og fugl, fisk, og
honning. Søtsaker, som honning, er måren veldig glad

Litt avhengig av hvilken type felle du bruker, kan
fellene enten monteres rett på en trestamme eller
på en vannrett- eller skråstokk. Husk at fellene skal
være montert så høyt at det ikke er mulig for f.eks.

4. Syningfella er enkel å sette opp og spenne
– her er fella dekket med granbar. Legg
merke til skråstokken som fører opp til fella,
som er innsmurt med litt elgblod og honning.
Har også hengt opp en bit av et hareskinn
og en bomullsbit med anisolje ved fella, for å
spre litt «godlukt» i området.

5

4

6

hunder eller rødrev å stikke snuta inn! Ved montering
rett på en trestamme, kan du med fordel sette opp
en skråstokk under fella, som hjelper måren opp mot
fella. Fella må festes godt til stammen eller stokken.
Om måren merker at fella «henger og slenger» vil den
fort føle seg usikker og trekke seg bort.
Måren er ofte innom fellene uten å gå i dem. Det å
få måren til å gå i fella, er en stor gåte for de fleste
fellefangere. I perioder går den lett i, mens andre
perioder virker det som en umulighet å få måren til
fella. Skift åtet og vent, den kommer helt sikkert
igjen. Dersom dette ikke hjelper, kan du prøve å
flytte litt på fella. Ofte skal det ikke mye til før måren
endelig går i. Et annet tips er å sette opp flere feller
i samme området hvor måren har vært – da kan den
fort sitte i en av fellene ganske snart!
Har du først fanget et par mår i ei felle, kan du være
sikker på at du har funnet en bra plass!
Feller plassert rett på bakken må bygges inn skikkelig for at andre dyr ikke kommer inn. I regelverket
finner du hvilke krav som gjelder for innbyggingen.
Dette krever erfaring, og ikke noe jeg anbefaler helt
ferske fangstmenn. Jeg vil uansett ikke anbefale slikt
«bakkesett» av feller, da snøfall fort gjør at slike feller
er ubrukelige.

7

Andre tips:
• Gå ikke helt bort til fella hver gang du sjekker
		 den – sjekk den fra litt avstand hvis mulig
• Uriner aldri i nærheten av fella
• Etter mildvær er det greit å bytte ut «råtten»
		 åte med ny, fersk åte
• Dekk til fella med granbar, o.l. – dette beskytter
		 mot vær og vind og skjuler fella
Mårskinn – en vakker ressurs
Måren er absolutt en ressurs det er verdt å ta vare på.
Du kan stoppe den ut eller ta vare på selve skinnet.
Av skinnet kan du for eksempel sy deg ei ekte mårskinnslue! Hvis du ikke vil ha skinnet selv, kan du selge
det til Oslo Skinnauksjoner og få opptil 700 kroner
for et fint skinn med nåværende priser. Det kan derfor
lønne seg å drive med mårfangst!
Avslutningsvis vil jeg si at tålmodighet er viktig. Ikke
fortvil om du ikke får mår i fellene med en gang. Det
tar lang tid å bli en erfaren fangstmann, og ingen blir
utlært i dette faget. Gleden blir desto større når du
lykkes - og lykkes vil du gjøre før eller senere!
Lykke til med mårfangsten!

5. Alle feller skal
merkes med navn,
adresse og telefonnummer.
6. Syningfella er
enkel å sette opp
og spenne – her
er fella dekket
med granbar.
Legg merke til
skråstokken som
fører opp til fella,
som er innsmurt
med litt elgblod og
honning. Har også
hengt opp en bit
av et hareskinn og
en bomullsbit med
anisolje ved fella,
for å spre litt «godlukt» i området.
7. Mårskinnet er en
ressurs det er verdt
å ta vare på!
43

NJFF UNG 2 • 2018

Per Ove holder lav profil.

På tur i hjorteskogen.
44

Gode forhold for smygfiske
og sprettertkast.

Tekst: Steinar Paulsen
Foto: Herman Lysne Paulsen

Bushfiske med
«sprettertkast»
og presisjon blant ville regnbuer
og tamme italienere
Vakre regnbuer svømte sakt omkring som i et akvarie.
Hvordan det skulle fiskes på disse uten å skremme på
dem hjerteinfarkt var en gåte, og til å begynne med
virket det nesten umulig.
Det er sommeren og vi er på Sicilia noen mil
øst for Palermo. Der ligger landsbyen Cefalù
som våre reiseledere (les mødre) hadde tatt
oss med til. Fram til nå har dagene bestått
av steikende sol, bading, sand ut, sand inn
og gale scooterkjørende sicilianere. Et slit!
Jeg skal selvsagt ikke underslå god mat, god
drikke, litt sol og varme, men på toppen av
det hele havnet denne turen midt i min faste
fiskeuke! Trøsten er at fiskekamerat Per Ove,
også er med. Felles skjebne osv.
Tidlig research
Tidligere på året hadde jeg tilfeldigvis truffet
ei som jobbet for det italienske sportsfiskerforbundet. Som ivrig fluefisker, forsto hun
fort dilemmaet mitt. Hun hadde gode
kontakter på Sicilia og kort tid etter var jeg i
hyppig mailkorrespondanse med fiskeguiden
Francesco. Ikke overraskende kunne han
fortelle meg at juli var en drittmåned når
det gjaldt fiske! Han kunne likevel stille opp
med fluefiske etter vill regnbueørret i noen

småelver og innsjøfiske etter black bass.
Hadde det imidlertid vært på våren eller i
september/oktober, var det ikke måte på hvor
mye spennende fiske vi kunne oppleve. Også
saltvannsfiske kunne hatt mye å by på hvis vi
hadde kommet på en annen tid av året...
Svampefjell og naturlig minstevannsføring.
Francesco kom presis, og viste seg å være en
meget hyggelig kar og vi var på bølgelengde
med en gang. Han var også en av de forholdsvis få i området man kunne holde engelsk
samtale i gang med.
Sammen med Francesco og guiden Umberto, dro vi videre oppover langs kysten før vi
svingte innover i landet. Plutselig befant vi
oss i en frodig dal som hadde en helt annen
karakter enn de solsvidde omgivelsene vi
etter hvert hadde blitt vant til. Årsaken var at
fjellene var porøse slik at de i nedbørsperiodene sugde til seg vann, mens de i sommermånedene sakt men sikkert slapp vannet ut
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1

3

1. Terskelfisken
falt for en norks
superpuppe.
2. Ikke store, men
vakre og spreke.
3. Morsomt med
sprek småfisk på
lett utstyr.
4. Fast fisk på
Herman.
5. Tilbake fra en
alternativ sydendag. Fv. Steinar,
Francesco,
Umberto og
Per Ove.

46

2

4

5

igjen, til glede for botanikken i området, og ikke minst
for oss. Det må være her begrepet minstevannføring
stammer fra. Vi hadde sett hva som skjedde med de
elvene som ikke hadde slike barmhjertige fjell ved sine
kilder, og det var ikke noe pent syn.
Annerledes i det minste.
Vi hadde allerede en fått en slags forståelse av at
fluefiske vi skulle oppleve ikke kom til å bli husket på
grunn av store purker. Det var i og for seg helt greit,
men da vi startet nedstigningen fra veiens endepunkt
i en olivenlund, og bare fornemmet at det kunne være
tilløp til rennende vann i bunnen laaaangt der nede,
ble jeg litt betenkt. Terrenget var som et hjorteterreng
på Vestlandet, bare med andre typer trær. Og ikke
minst temperatur!
Vel nede, dukket det opp et elveløp med glassklart
vann, svære steiner og dype kulper med småstryk
imellom. Og fisk var det der! De aller fleste små,
men i løpet av dagen skulle vi også få se ganske så
pene fiske. Svære busker hang utover fra hver side
og dannet mange steder et tak over elveløpet. Her lå
det an til bushfiske med «sprettertkast» og presisjon.
Fiskene var som sagt ikke store, men vakre regnbuer
svømte sakt omkring som i et akvarie. Hvordan det

skulle fiskes på disse uten å skremme på dem hjerteinfarkt var en gåte, og til å begynne med virket det
nesten umulig.
Hoderulling
Guidene sverget til gullhodenymfer og som de
novisene vi følte oss ble vi med på det. Per Ove var
førstemann til å lure en fisk og jubelen runget under
buskene da den første 150-grammeren ble landet.
Og det skulle bli flere av de små, for som vanlig var
det en grunn til at de store fiskene hadde overlevd så
langt. Vi har vel alle opplevd frustrasjonen i å se store
fisker som bare siger unna når du serverer det beste du
har. Det var ikke voldsom store fisker, men å få på en
kilosfisk i disse omgivelsene ville være spektakulært.
Gullhodene rullet imidlertid ørkesløst rundt uten å
friste annet enn de minste fiskene. Men, små regnbuer er ti ganger sprekere enn våre brunørreter på
samme størrelse, så om det ikke akkurat ble snellehvin
i regnskogen så var det ganske morsomt.
Norske pupper gjorde susen
Utpå ettermiddagen hadde vi avtalt å reise nedover
dalen igjen, til et område der dalbunnen videt seg ut
og menneskeskapte terskler preget elva. Her kunne
jeg godt se for meg et interessant fiske om våren med

Litt annerledes elvetopografi enn det vi er vant til

Dette kan du oppleve
hvis du kommer
til Sicila på rett tid

FISKEFAKTA SCICILIA
Moralen er jo at det nesten alltid er en fiskemulighet hvor hen man reiser. Reiser du på andre tider
av året enn det vi gjorde, finnes mange spennende
muligheter både i elvene, reservoarene og ikke
minst i saltvann. Havabbormuligheter er det
masser av langs kysten og hvis jeg av en eller
annen grunn «må» bli med min Sicilafrelste
famlie dit flere ganger, skal det peiles inn mot
doradosesongen! La det være klart.
Guider og mer informasjon om alt som kan fiskes
på og rundt Scicilia finner du på hjemmesidene til
Spinning Scilianord:

Havabboren i en mengde elveos og ulike fiskeplasser langs kysten høst og vår
med spinnfiske og fluefiske slik vi kjenner det her hjemme fra. I tillegg fiskes
det også mindre tunfiskarter som bonito fra land, både med flue og spinnutstyr.

http://www.spinningsicilianord.org

skikkelig vannføring. Det var også her Franscesco
hadde lovet oss kontakt med jevnt over større fisk
når sola hadde begynt å synke.
Nå var jeg skikkelig lei av tunge nyfmer! Med en
hoderystende guide som tilskuer satte jeg på en litt
rufsete gråbrun superpuppe. Jeg ville fiske lett og
tørt! Ferdig med det. Jeg la et par kast på tvers under
en terskel og på andre kastet og idet jeg dro inn for
å løfte til et nytt kast, snudde en gyllen buk rett
under flua. Den kommer igjen tenkt jeg, mens jeg
forberedte meg på et nytt kast. De andre var opptatt
med sitt, så jeg holdt kjeft i tilfelle teorien min skulle
slå helt feil. Neste kast ble lagt litt lenger ut flua ble
stripet forsiktig inn mot strømkanten der jeg hadde
sett fisken. Den tok med et skikkelig plask og dette
var litt større fisk enn de vi fikk tidligere på dagen.
Ikke noen kjempe dette heller, men den serverte noen
skikkelige utras og god bøy på min Fario klasse 3!
Endelig litt jubalong! Dette vekket de andre også
og stemningen steg mange hakk. Det er alltid like
pussig å se hvilken effekt en liten fisk kan ha på
menneskesinnet. I løpet av den siste timen før
mørket ramlet på, fikk både alle hver sin terskelfisk.

Black bass fiskes i reservoarene inne
på øya, mest med spinnutsyr, men
flueutstyr for gjeddefiske bør
garantert prøves.

Regnbuefiske i vårelver.

Havfiske, både med spinnutstyr og flue gir muligheter til å komme i kontakt
med kraftpakken dorado (t.v) og den minst like eksotiske «dentexen», som er
en tannbrasmetype (dentex inciku t.h).
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Returadresse:
Norges Jeger og Fiskerforbund
Hvalstadåsen 5
1378 Nesbru

JEGERPRØVEN

14år 16år 18år
JEGERPRØVEN
OPPLÆRINGSJAKT
SMÅVILT

SELVSTENDIG
SMÅVILTJAKT
OPPLÆRINGSJAKT
STORVILT

LES MER PÅ
NJFFUNG.NO
VENNER • TURER • LANDSLEIR • SKYTING
FISKE
48 • JAKT • CAMPER • MEDLEMSRABATTER
JAKTTERRENG • FISKEVANN • OG MYE MER!

SELVSTENDIG
JAKT

