JAKT | VILDSVIN

Skallen ekar när nivernaishanen Hobbe driver grisar förbi
passkyttarna. Vi smyger oss in på drevet för att försöka
få till en skottchans och hela tiden ser vi stora mängder
av vildsvinsspår i den frusna leran under våra fötter. Följ
Joacim Sundin och hans Hobbe på vildsvinsjakt i Strödja,
några mil norr om Norrtälje.
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   VILDSVINSJAKT    Oftast när vi gör jaktreportage
är det med en välkänd ras, men idag ska
jag jaga med en väldigt ovanlig ras. Griffon
Nivernais är en Fransk hundras som både
driver och ställer vildsvin. Mannen som tog
rasen till Sverige heter Jaques Dominguez
och han är med på dagens jakt, till en början
som passkytt, men även som hundförare om
behov skulle uppstå.
Det är fredag morgon i mitten av november. På väg till samlingen börjar det
singla ner snöflingor framför billysena och
termometern visar på tre minusgrader. Strax
innan klockan halv åtta svänger jag in på
Strödja handelsträdgård för att möta upp
Joacim och hans för dagen åtta jaktkamrater.
På väg hit och även precis bredvid parkeringen där vi ska samlas sitter det vägskyltar
som varnar för vildsvin. Det bådar gott!

Genomgång
Det är ett förväntansfullt gäng som anländer
en efter en och när alla är på plats börjar
de diskutera vilka pass som ska besättas.
Joakim berättar hur han kommer gå med
Hobbe och efter att ha tilldelat alla skyttar
ett varsitt pass lastar vi i bilarna och alla
börjar bege sig ut i skogen. Joakim och jag
åker längst ut på marken, på en udde vid en
sjökant.
Han berättar att Hobbe nyligen skadat

sig på en vildsvinsbete, men att såret nu läkt
ihop igen. Skyddsväst och pejl monteras på
och sedan tar Joakim Hobbe i koppel och vi
börjar gå längs sjökanten. Marken är lerig
och överallt är det spår av vildsvinens framfart. Marken vi går i längs sjökanten består
av tät blandskog med stora stenar överallt.
Joakim släpper Hobbe och han börjar söka.

“Hobbe är
rådjursren idag
vilket är skönt
att veta”
–  Han brukar hålla sig relativt nära mig så
länge han inte fått upp något spår, men när
han väl fått ett färskt grisspår i nosen kan
han driva i flera timmar.
Joakim hinner knappt avsluta meningen
innan Hobbe börjar skälla. Skallen är ihållande och täta och vi konstaterar att han fått
gris på fötterna.
–  Hobbe är rådjursren idag vilket är skönt
att veta, för man är alltid säker på att det är
gris han jagar. Så jag har funderat på att gå
ett RR-prov.
Vi hör hur drevet buktar iväg ner mot
platsen där vi startade att gå, för att sedan

fortsätta över på andra sidan skogsvägen vi
åkte längs.
–  Efter den vägen står det några passare,
så vi får hoppas att det vänder tillbaka, för åt
det håll drevet går just nu har vi inga skyttar.
Joacim berättar att han bor bara en bit
härifrån, i byn Södra Råda.
–  Vi tog över gummans föräldrahem
för tio år sedan, och innan dess bodde vi i
Gräfsta som också ligger här i närheten.
Gris i pass
Plötsligt ropar en av passkyttarna på radion
att han blivit passerad av en svartgris på
nära håll med Hobbe bara halvminuten
efter. Bra, konstaterar vi, för då är drevet
tillbaka i rätt område. Kort därefter kommer
samma rapport in från ytterligare en pass
skytt. Vi hör sedan att drevet viker av ut ner
mot några åkrar.
–  Hoppas att det inte går ut mot vägen,
utan att det går ner mot den andra passkedjan, säger Joakim.
Plötsligt hör vi ett skott eka, och så ett
till. Det är Peter Eriksson, eller ”Kojan” som
han kallas som har skjutit. Den svarta grisen
som visade sig vara en ganska stor gylta
ligger i backen, men det andra skottet han
sköt var mot en mindre brungris och den
fortsatte iväg.
Jag frågar om Hobbe är bytesmedveten,
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Jocke i samtal med sina
jaktkompisar.
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“Hobbe närmar
sig oss igen och
vi gör oss redo”
men Joakim förklarar att om det är flera
grisar och en skjuts så kommer Hobbe följa
med någon annan gris, för levande grisar är
roligare än döda tycker han.
Mycket riktigt driver Hobbe vidare. Efter
en undersökning av skottplatsen där brungrisen sköts på hittas inget blod eller annat
som tyder på att grisen blivit träffad, men
Jaques åker dit ändå med sin nivernais Hero
som är en kullbror till Hobbe. Han spårar
en bra bit, men hittar inget som tyder på
att grisen skulle vara skadad. Hobbe driver
för fullt på annat håll, så de beslutar sig för
att släppa Hero på det spår han jobbat med.
Hero börjar skälla nästan direkt när han fått
framåt och nu har även han fullt grisdrev.
Hobbe och grisarna kommer mot oss
Hobbe närmar sig oss igen och vi gör oss
redo. Joakim laddar sin Beretta och vi sätter
oss i en öppning i skogen. Skallen tätnar
och vi skymtar Hobbes väst mellan några
buskar, men de kommer aldrig tillräckligt
nära för att vi ska kunna skjuta.
Under tiden har Hero ståndskall på sin
gris. Jaques som inte har något vapen med
sig utan bara spårutrustning låter Kojan gå
före. Den första ansmygningen misslyckas,
men vid andra försöket kommer de in och
en brungris fälls för Hero.
Hobbes gris springer ner mot sjön och en
passare ser att grisen simmar ut, men det
ser inte Hobbe, så han springer i bakspår
några gånger för att försöka reda ut vad som
har hänt.
Jocke som fyllde femtio år igår har bokat
en middag och övernattning tillsammans
med sin fru till eftermiddagen, så han beslutar sig för att det får räcka nu. Dock är inte
Hobbe lika sugen på att bryta som husse är
och inkallningsförsöken misslyckas.
Vi beger oss istället till skottplatserna för
att gratulera skytten och för att få dokumentera de skjutna grisarna. Ingen är så
speciellt sugen på att passa den stora gyltan,
men terrängen är svår och hon är tung, så
Joakim kavlar upp ärmarna och tar fram
kniven. Med ett rutinerat handlag passar
han grisen på några få minuter och vips är
den avsevärt mycket lättare att dra fram.

Joakim ropar ut till jaktkompisarna att Hobbe
just passerat honom med gris.

Kojan tillsammans med Hero
och den nyskjutna grisen.
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Jaques berömer sin hund efter ett fint arbete med grisen, medan Jocke konstaterar att eftersom ingen annan anmäler sig frivilligt får han passa grisen.
Efter att grisarna dragits fram kommer grillpinnarna och vildsvinskorven fram!
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Dagens fångst dras fram och läggs upp för beskådning för hela jaktlaget.

Jaques berömmer de två jaktkompisarna
som drar fram grisen och berättar hur
duktiga de är, medan han blinkar åt mig.
Undertiden har Joakim varit och fångat in
Hobbe och de är på väg tillbaka.
Grisarna dras fram på en närliggande
tomt där Kojan lastar dem bak på sin pickup
och sedan samlas alla på åkern för korvgrillning och samkväm. Jag bjuds på lokalpro-

ducerad vildsvinskorv från en gris de skjutit
tidigare i höst som smakar fantastiskt bra en
sådan här kall och klar förvinterdag.
Med vildsvinskorv i magen, vildsvinsbilder i kameran och en massa fina jaktminnen
i huvudet sätter jag mig i bilen och rullar
hemåt. Både Jocke och hans jaktkompisar,
samt rasen Nivernais var en mycket trevlig
bekantskap!

»

Joacim Sundin

Ålder: 50 ÅR
Yrke: Murare
Familj: Frun Ulrika och två vuxna söner
Hund
Trästabos Hobbe, vildsvinschampion och
viltspårschampion
Läs mer om rasen på: www.nivernais.se
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