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’’Räven är 
en smart
motståndare’’

Eddy jagar ensam i natten

Minkfritt i 
skärgården

I Västerbotten genomför Jägare-
förbundet tillsammans med ornito-
logerna ett projekt där skärgården 
ska hållas fri från minkar under fåg-
larnas häckning. Jägarna ska jaga 
och fånga mink längs kuststräckan 
från Umeå och ner till Nordmaling. 
De ska även utveckla nya metoder 
för efterhållning av mink. Ornitolo-
gerna ska följa upp resultatet med 
fågelinventeringar.

Hur stor var 
största gösen?

Jag får aldrig några stora gösar. 
Hur stor var den största fångade 
gösen i Sverige? Frustrerad

 Den största sportfiske-
fångade gösen vägde 12,007 
kilo och togs på ett atomdrag (!) i 
Bråviken den 30 maj 1988.

JAKT
&FISKE

Tävla i fl ugfi ske
Är du en mycket skicklig 

 flugfiskare som även känner 
drivet att tävla? Sportfiskarna 
(www.sportfiskarna.se) vill ha 
kontakt med dig som är intres-
serad av att representera ett 
svenskt landslag i flugfiske till 
de kommande EM-tävlingarna i 
och vid jämtländska Ammerån 
2014.

Skärskador 
är vanligast

Nästan 40 procent av de 
olyckor som sker bland jägarna 
på jaktmarkerna är skärskador. 
Den näst vanligaste olyckan är att 
jägarna gör illa sig när de trampar 
snett, snubblar eller halkar. Hund-
bett är också ganska vanligt, sex 
procent av jägarna som uppsökt 
sjukhus har blivit bitna av en 
jakthund. 

Ett hagelskott bryter vinternattens 
tystnad. Månen lyser upp 
Överstbyträskets is och byborna 
vänder sig i sängen och somnar om. 
Eddy Engström har skjutit ännu en räv.

om, säger han. TEXT OCH FOTO JOAKIM NORDLUND

teljakt på räv handlar om 
en lång, tålamodsprövan-
de väntan. Få kan denna 

jakt bättre än Eddy Engström som 
varit hängiven rävjägare i över 40 
år. Det som började som en elva-
årings nyfi kenhet har utvecklats 
till en passion.

– Det är otroligt spännande. 
Räven är extremt försiktig, en 
värdig motståndare. Man måste 
vara intresserad för att hålla på, 
för det kräver mycket tid. Men det 
här har blivit min jakt, jag är en 
utpräglad enmansjägare, säger 
Eddy.

Han är lyhörd och noggrann 
och man inser snabbt vilka kun-
skaper han samlat på sig. Dem får 
han användning för den här nat-
ten när han vakar i sitt egenhän-
digt byggda jakttorn vid stranden 
av den norrbottniska sjön Överst-
byträsket. 

Perfekt träff
Femtio minuter in på det nya 
dygnet skymtas en svag skugga 
ute på isen. En kort stund senare 
blir silhuetten av nattens första 
räv synlig. Långsamt går den mot 
huvudåteln, 25 meter från Eddys 
koja. Där uppehåller den sig i snå-
ren och plockar små köttbitar som 
Eddy strött ut. 

En kort stund senare försvin-
ner den igen i vinternatten, där 
kvicksilvret nu krupit under 
minus 20. 

– Jag vet inte varför den gick 
igen men den kan ha blivit rädd 
för något, tror Eddy. 

Han vet av erfarenhet att det 
kan räcka med att andas lite för 
hastigt för att skrämma Mickel på 
fl ykten. Det gäller att röra sig för-
siktigt om man ska få närkontakt 
med det vaksamma och skygga 
djuret. 

Den långa väntan lönar sig till 
sist. Tjugo i två återvänder räven. 
Efter att ha grävt och nosat runt 
lite går den ut på isen mot den 
plats där merparten av det hack-
ade köttet ligger utstrött. 

Sakta, sakta öppnar Eddy 
fönstret och med mjuka och lång-
samma rörelser lägger han upp 
sin vackra drilling på fönster-
karmen. 

En halv minut senare vrider 
räven upp sidan 
och ett hagelskott 
spräcker tystna-
den. En perfekt 
träff och djuret 
faller ihop. 

Eddy håller 
ögonen på räven 
i ytterligare en 
minut för att för-
säkra sig om att den verkligen är 
död. Belåten drar han sig sedan 
tillbaka och plockar fram termo-
sen. Räven får ligga kvar i snön 
ute på isen. Eddy vill ha möjlighet 
att skjuta fl er djur.  

– En räv bryr sig inte om att 
en annan räv ligger död där. Men 
går en människa dit är det kört. 
Då kan man lika gärna avbryta 
jakten, säger han. 

Det blir dock inget mer byte 
den natten. På morgonen när vi 

hämtat in räven tar Eddy av sig 
skidorna vid kojan. Solen lyser 
upp Överstbyträsket och vi andas 
in den friska vinterluften. 

Skral timpenning
Eddy har skjutit cirka 300 rävar. 
Vintern 2007 blev det 36 stycken 
vilket är hans rekord. 

– Ett år när man får bra betalt 
kan jag få hundra kronor för ett 
skinn men oftast är det mindre. 
Att fl å, skrapa och tana ett skinn 
tar cirka tre timmar om man ska 
vara noggrann. Ska man räkna 
alla timmar med åtelarbete och 
vaktid så blir det en skral timpen-
ning, säger Eddy och ler.

Givetvis handlar det inte om 
pengar utan om 
en jaktform som 
fortfarande fas-
cinerar honom. 
Under  stjärnklara 
vinternätter, när 
norrskenet dan-
sar på himlen, sit-
ter han i sitt näste 
och njuter av det 

mäktiga skådespelet och lyssnar 
gärna på Karlavagnen i P4.

– Jag tillbringar så mycket tid 
jag kan ute i det fria. Att sitta en 
natt när månen lyser upp snön 
och se vinterlandskapet med sina 
skuggor, det kan vara underbart 
vackert. 

– Lägger man sedan till spän-
ningen med att jaga räv, då har 
man sammanfattat varför jag hål-
lit på med det här så länge förkla-
rar Eddy.  

”En räv bryr sig 
inte om att en 

annan räv ligger 
död där. Men går 

en människa dit är 
det kört”
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RÄVJÄGARE 
Eddy Eng-
ström, 
Överstbyn.

Sture Markström ( jakt) 

sture.markstrom

@lrfmedia.lrf.se

08-588 368 24

Håkan Steen (fiske) 

hakan.steen@lrfmedia.lrf.se

08-588 368 51

Land, 113 92 Stockholm
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1  – En koja är ett 
måste. Placera den i en så 

kallad ”rävväxel”, en plats där 

del om kojan byggs högt upp, 

bra
bel till ett oljeelement, för det 
blir alltför dålig luft om man 
ska använda rödsprit eller 
gasol till uppvärmning. 

2 . 
ten gäller det att inte röja 

garna i kojan har jag klätt med 
filt för att dämpa ljudet. 

3 . 
märksam när rävarna är 

aktiva. Vintertid kontrollerar 
jag åtlarna i stort sett varje 
dag. Jag sopar igen rävspåren 
runt åteln så att jag ser vilka 
som är färska. Jag jagar bara 
när jag ser aktivitet där. 

4 . – Har du en 
huvudåtel och tänkt dig att 

jaga räv på den så bör du åtla 
i god tid. Har du tagit hand om 
en trafikskadad älg och tänker 

let kan det dröja veckor tills 
räven är där nästa gång. 

5 . – Jag har en 
huvudåtel men använder 

mig också av småhack som 
jag kastar ut med en skopa. 
Man lär räven att ”här finns 
mat” och då blir den upptagen 
av att leta rätt på småbitarna. 

å får man fina lägen att 
skjuta. 

6 . – Jag föredrar  
vapen där man kan skjuta 

både kula och hagel. rilling 
med två hagelpipor är optimalt, 
för du kan behöva ett andra 
skott. 95 procent av rävarna 
har jag skjutit med hagel. Jag 
använder även kikarsikte när 
jag skjuter med hagel. 

7  
att ha en riktigt bra kikare. 

värde eftersom man skjuter 
när det är mycket dåligt ljus. 

kombinerat med grovt och fint 

das med hagel i dåligt ljus och 
det fina vid kulskytte i bra ljus. 

8    – Jag har tre regler som 
jag aldrig tummar på. Skjut 
aldrig på mer än 35 meter, för 

måste också visa hela sidan 
och den måste stå stilla. 

9. . – Ser 
du att skottet är perfekt 

du chans att skjuta fler under 

tar in den är det lika bra att 
lämna kojan, för då ser du inga 
fler rävar vid åteln den natten. 

10  
ring ifrån sig när man går så 
använd skidor när du hämtar 
bytet.  

 I käl-
laren hänger 
rävskinnen. 

han skjutit 
vägde 8,4 kilo. 

Gillar att teckna 
och måla

 Eddy Engström. 
 62 år.

 I Sävast utanför Boden. Är 
född i Överstbyn, fem mil från 
Sävast, på en gård som han äger 
och där har tillbringar mycket tid.

 Pensionerad yrkesofficer. 
 Hustrun Elisabeth och 

barnen Camilla, Anna-Karin och 
Marie samt sju barnbarn. 

 Jakt och att teckna och 
måla. 

rävstiken fälldes 
med ett välriktat 
hagelskott. 
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Eddys       tips för en lyckad räv-10

 
Eddy på väg upp 
i sitt egenbyggda 
jakttorn.

 
Eddy väntar 
tålmodigt och 
tyst på att en 
räv ska visa 
sig.


