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FIXA VILTMATEN MED EFFEKTIV TRYCKKOKARE

Jämthunden  
som imponerar

Storrödingsjön 
Malgomaj

Dofter som  
lockar vildsvin

JOF-HUNDEN

heta prylar för 
jakt & fiske

FISKE GUIDE

Möte med  
JoFs rötter

Den perfekta  
smygjakten

Tre spetsar i  
vildsvinssåten

TEST Beretta hänger med i trenden med nya Vittoria 
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Vindelfjällen

I den fjällnära urskogen 
finns variationer av miljöer 
som tillsammans skapar 
en oslagbar helhet och en 
perfekt biotop för tjäder. 
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Täta skall  
i urskogen

Det pirrar lite extra i jaktnerven när 
ståndskallet ekar i skogen där kalhyggen 
är helt främmande inslag. Följ med  
Jaktmarker & Fiskevatten till urskogen 
med två skickliga norrbottensspetsar.

TEXT OCH FOTO: CHRISTER LINDBERG

TJÄDERJAKT
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V
INDELFJÄLLENS NATURRESERVAT 

ligger för våra fötter. Eller egentligen 
står vi mitt i detta fantastiska vild-
marksområde där naturen är sig lik 

så som den alltid har varit. Natten har vi till-
bringat i en av flera kojor som finns i områ-
det, kojor byggda i rundtimmer som match-
ar de torrakor och överdådiga martallar som 
står invid. Det här är skogen på riktigt, väl-
digt långt ifrån traktorspår, kalhyggen och 
grävda diken. Mattias Åkerstedt som tagit 
mig med hit älskar den här trakten. Inte för 
att jakten är bättre, utan för helheten, här 
kommer jakten med trädskällare till sin ful-
la rätt. Det är här det blir 100 procent upp-
levelse att jaga tjäder med skällande hund. 
Och för Mattias är det likställt med norrbot-

tenspets, i numerären mindre än finnspetsen 
men en minst lika vass jägare enligt honom. 

Gry och Nea heter hundarna vi har med 
oss, den förstnämnda är mor till den andra. 
Båda är jaktchampions och avelstikar i Mat-
tias kennel Skarnäbben. 

– Jag tror att vi går en sväng med Gry först 
så får Nea vänta i kojan så länge. Vi har ju 
jakt åt alla håll här ifrån så det är bara att 
jaga och jaga, säger Mattias och kränger på 
sig ryggsäcken.
 

DET RÄCKER MED att se sig omkring för att 
begripa att han har rätt. Skogen välkomnar 
en trädskällare i alla väderstreck, det känns 
häftigt och jaktsuget kommer smygande. 
Gry ger sig av på en första sökrunda, lite 

trevande till en början men snart försvinner 
hon mellan uråldriga furor och vildvuxet 
ris. Vi stannar för att vänta. Tjäder finns 
det, det vet Mattias, frågan är om de vill 
sitta ordentligt för hundarna nu precis efter 
lövfällningen. Norrbottenspetsen blir borta 
en god stund och vi  får snart svar på varför. 
På en ås ovanför oss dundrar det av tjäder-
vingar. Kanske är det två fåglar som lyfter. 
Det blir tyst i en halv minut sedan kommer 
skallet, Gry har hittat igen fågel i trädet!  

– Det här dagdrömmer man om alla dagar 
man inte är här. Ett ståndskall i sådan här 
miljö är oslagbart och även om jag upplever 
det många gånger under en höst kan jag inte 
få nog, viskar Mattias och lutar sig lugnt 
emot en av de gamla tallarna.

Tallarna i landskapet 
är gamla på riktigt och 
hårt tärda av bränder. 

Bron leder oss längre 
in i den skog som nu 
är skyddad i form av 
reservatsbildning. 
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– Jag säger inte emot men kolla där uppe 
till höger, den där hade vi kunnat vara utan 
just nu, säger jag och pekar.

– Aj tusan, det där var opassande.
 

I EN TALLTOPP helt nära ståndskallet sitter 
en kungsörn. Majestätiskt spanar den ut 
över sitt territorium, men vi är så där lagom 
nöjda. Mattias går ut i en glänta och vevar 
med armarna och på några sekunder tar 
örnen till vingarna, skrämd av oss. Det visar 
sig snart vara två örnar men de båda seglar 
bort och vi tror på jakten igen. Både träd-

skällare och tjädrar är byten för en örn. 
Gry har bra koll på fågeln, det hörs att 

skallet är säkert och vi börjar att smyga fram 
emot det. Då ser vi en av örnarna komma 
seglande igen och sekunder senare hör 
vi åter dundrande tjädervingar och vårt 
ståndskall tystnar. Mattias som precis var på 
väg att ladda bössan stoppar ner skotten till 
sin 22 magnum i fickan igen och sätter tillba-
ka bössan i kogerryggsäcken. 

Gry blir borta en lång stund till men tjä-
dern hittar hon inte igen. Lite snopna över 
situationen fortsätter vi att gå. Men örnar-

”På en ås dundrar det av tjädervingar, sedan blir det tyst  
 i en halv minut innan skallet kommer”

na förstärker ändå helheten av att vi jagar i 
marker där det vilda råder och där naturen 
får ha sin gång. Ett naturreservat där jak-
ten är en del av helheten, tillsammans med 
örnarna, är ett bra reservat. Tyvärr finns det 
många dåliga exempel på reservat också, där 
jakt är bannlyst. 

Plötsligt skäller Gry igen. Vi hör henne 
ner mot en å och skallet blandas med bru-

Jaktturism  
i fjällnära skog
Mattias Åkerstedt driver företaget 
Lapland Exclusive. Tanken är att 
erbjuda Lappland i småskaligt format 
med jakten i fokus. Du som vill prova 
trädskällarjakt med Mattias får:
333 Jaga med meriterade trädskällare 

av yppersta klass.
333 Uppleva den fjällnära urskogen 

på riktigt.
333 Bo i rustika rundtimmerstugor 

bredvid en sjö.
333 Äta lokalproducerad mat som är 

signifikativ för Lappland.

Lapland Exclusive erbjuder även:
333 Toppfågeljakt.
333 Ripjakt vintertid.
333 Lockjakt på järpe.

Info: www.laplandexclusive.se
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Det är inte helt lätt, 
fågeln sitter som vanligt 
gömd i grenverket. Men 
Mattias är bestämd, han 
ska hitta den! 
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”Efter att ha lokaliserat fågeln i trädet kommer 
det täta skallet från norrbottenspetsen”

Tjäderhönan är i kikar-
siktet. Nu återstår bara 
att osäkra och efter 
ett par djupa andetag 
lugnt fälla fågeln.

Skallet är resolut, 
fågeln är lokaliserad 
och dess gömställe 
avslöjat. 
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set från en fors. Det går kanske två minuter 
sedan tystnar skallet, och bara en kvart 
senare upprepas scenariot och vi börjar att 
utröna en tendens.

– Man får helt klart en känsla av att fåg-
larna är oroliga, kanske att de ändå inte har 
lugnat sig helt efter lövfällningen även om 
jag inte riktigt tror på den förklaringen själv 
faktiskt. Det kan vara slumpen också eller så 
är det bara en sådan dag, vem vet spekulerar 
Mattias.

I det resonemanget är jag beredd att hålla 
med, och varför de inte sitter riktigt bra kan 
nog ingen ge ett säkert svar på och det är 
egentligen ganska skönt. Man behöver inte 
veta allt, vissa saker är det skönt att bara 
acceptera och här ute i de milsvida urskog-

arna är ett sådant förhållningssätt rätt pas-
sande, man får rätta sig efter naturen. Vi gör 
det genom att gå mot kojan igen där det ska 
ätas lunch och laddas för eftermiddagens 
jakt med Nea, det kan vara helt andra förhål-
landen då. 
 

DET SKA ERKÄNNAS att vi somnade en 
stund efter maten, kanske att vi åt lite för 
mycket, men palt är gott. Fast någon stress 
behöver vi inte känna då vi har mer än två 
dagars jakt kvar. Nea har ett större sök än 
sin mor Gry, hennes skall är också lite tätare 
och även om Gry är en bra jakthund håller 
Mattias Nea lite högre.

– När hon har rätt dag är hon svårslagen. 
Hon har allt en bra trädskällare ska ha, fast 

hon är ju ingen maskin som lyckas jämt, för-
tydligar han för att jag inte ska ställa allt för 
höga krav nu när vi ger oss av igen.

Med Gry jagade vi oss norrut, nu går vi 
väster om kojan. Här är mer inslag av myr 
och även om tallen är det dominerande 
trädslaget i reservatet vandrar vi nu längs en 
ås där granskogen står tät och yvig. Natur-
typerna här i Västerbottens fjällnära skogar 
är omväxlande, här finns variationen som 
gör att tjädern trivs lika bra som vi. Och 
tjäder hittar Nea, men tendensen är den 
samma, de sitter en kort stund sedan tar de 
den långa vägen till nästa träd och gör hun-
darna chanslösa att förfölja. Vid åsens ände 
passerar vi en av områdets andra kojor, högt 
som på en lejonklippa ligger den med en myr 
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nedanför. Bortanför den reser sig en liten 
platå och tallskogen tar vid igen. 
 

PÅ KARTAN SYNS ett tiotal småtjärnar och 
där emellan visar kartans höjdkurvor oss att 
små åsar sträcker sig. Vi styr våra steg mot 
de små åsarna. Väl framme blir Nea borta 
misstänkt länge. Vi väntar i tystnad och 
hoppas. 

– Nu, lät det som om hon fick upp något, 
hörde du? Säger Mattias och tittar på mig.

– Nä, det där missade jag helt, men det lär 
märkas om du har rätt. 

Och svaret kommer, det är ståndskall 
igen. Mattias ställer sig frågan om vi ska gå 
på direkt, nästan skynda oss fram så vi får 
en eventuell skottchans inom de två minuter 
som de andra fåglarna behagat sitta, eller 
om vi liksom tidigare och enligt praxis ska 
sätta oss i tio minuter och vänta på att Nea 
vaggar in fågeln i trygghet. Efter en snabb 
överblick av alternativen gör det sig självt, 
skallet är för långt bort för att vi ska hinna 
fram på två minuter så det är lika bra att 
vänta. Att frångå principer är sällan bra och 
att stressa fram på ett ståndskall är som att 

pinka i motvind. Vi sitter lugnt en stund, tar 
en fika och myser. Nea skäller och nu har 
det snart gått tio minuter sedan ståndskallet 
började, tendensen är bruten och vi börjar 
smyga. Vi rundar en stor sten, kliver över tre 
vindfällda träd som ligger i en hög och hop-
par över en bäck. Vi hör hunden väl nu. Nea 
öser på, det är just det här vi längtat efter – 
ståndskall är något speciellt! 

– Jag väntar här, viskar jag till Mattias och 
sätter mig med ryggen mot en fler hundra år 
gammal tall.

– Bra, du lär höra hur det går.
 

KANSKE ÄR DET 75 meter kvar fram till skal-
let, möjligen lite mer. Troligen måste Mattias 
ta sig in riktigt nära för att få syn på fågeln 

”Naturen är omväxlande i den fjällnära skogen, en miljö 
som får tjädern att trivas alldeles utmärkt”

MATTIAS ÅKERSTEDT
Bor: Storuman.

Familj: Fru och två barn. 

Aktuell: Driver Lapland Exclusive  
och deltar i Skallkungen 2017 med 
Skarnäbbens Nea. 

Hundar: Norrbottenspetsarna  
Pötbobäckens Gry och Skarnäbbens 
Nea, båda jaktchampions.

Kennel: Skarnäbbens.

Jagar helst: Fågel med trädskällare 
och ripjakt med kulvapen vintertid.

Drömjakten: Alaska, mest för att få 
uppleva naturen. 

Mattias Åkerstedt 
myser i den gamla 
åldrande skogen.

Tjäderhönan föll, den 
blev vårt byte i dag.
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då skogen är tät här, blandad av gran och 
tall. Efter en stund kommer han tillbaka, 
Nea skäller fortfarande.

– Jag måste smyga in från ett annat håll. Det 
står två stora granar bredvid skallträdet och 
härifrån skymmer de all sikt. Följ med en bit 
så du inte hamnar åt det håll jag ska skjuta.
 

VI SLÅR FÖLJE igen och tar oss till en punkt 
där Mattias har bra läge att smyga ifrån för 
att komma rakt mot ståndskallet, fast från 
motsatt håll i jämförelse med första försö-
ket. Jag lutar mig mot en tall igen och ser 
åter Mattias försvinna mot ståndskallet med 
sökande blick och laddad bössa. Då blir Nea 
plötsligt tyst. 

Säg inte nu att fågeln flög iväg, tänker jag 

för mig själv. Men oron blir kort. Skallet åter-
upptas och hoppet lever, troligen bytte hon 
bara plats under trädet. Och nu ser jag Nea, 
den vita norrbottenspetsen syns väl i grön 
skog. Emellanåt ser jag även Mattias och för-
står att situationen är lite knepig, så som den 
ofta är. 

Mattias har kommit in på 20 meter och vill 
inte smyga närmare i rädsla att skrämma 
fågeln, men då han ännu inte fått syn på den 
har han två val. Endera att smyga närmare in 
mot skallet. Men så nära är fågeln riktigt lätt-
skrämd och det blir svårare att se in bland 

grenarna. Alternativet är att återigen backa 
och smyga på från ett annat håll. Jag ser att 
Mattias backar några meter för att sedan 
krypa på den högra sidan av en stor gran. 
Där blir han still. 
 

JAG SER DET inte men anar att han sätter 
ögat för kikarsiktet och greppar bössan med 
pekfingret på avtryckaren. Nea skäller för 
fullt och skottet brinner av. En ärtig liten 
knall signerad av en 22 magnum sprider sig i 
skogen och från tallen dit kulan adresserats 
faller en tjäderhöna.  JOF

”En ärtig liten knall signerad av en 22 magnum sprider 
sig i skogen och från tallen faller en tjäderhöna”

Nöjda! Nu styr vi stegen mot kojan igen innan det blir helt mörkt.Kojan på Lejonklippan har ett häftigt läge.
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