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Det er ikke så mange steder igjen der  
du kan jakte i over hundre år gammel  
granskog. Det gir en helt spesiell følelse å 
bevege seg inn i den dype, mørke skogen. 

Tiurlykke i  
gammelskog

Tekst/foto: Jon Erling Skåtan     
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OppflukT: Første 
los på storfugl 
denne dagen 
ender med at 
fuglen flyr uten at 
jegerne får skutt.

J eg så den ikke! Harry rister 
oppgitt på hodet. Vi ligger 
rett ut på mosen. Hunden 
har akkurat hatt los på et 
kull med storfugl. Det var 

iallfall to tiurer og tre røyer i kul-
let som hunden tok opp. De slo seg 
inn i trærne rett ved oss. 

Den ene røya satt helt åpent i top-
pen av ei gran, og spetsen ga den 
inn for full hals. Men den satt rett 
utenfor haglehold. Jeg så den, men 
det var umulig å komme nærmere 
uten å skremme den eller noen av 
de andre fuglene i kullet. 

Harry har med seg rifla og kunne 
ha skutt, men han så dessverre ikke 
fuglen. Kullet blir bare sittende en 
kort stund, og det høres ikke ut 
som spetsen finner dem igjen. 

skuddsjansen som forsvant

Det er alltid ergerlig når skuddsjan-
ser forsvinner i tomme lufta, men 
ergrelsen sitter ikke så lenge i. Det 
er uansett ikke plass for misnøye her 

vi befinner oss nå. I den over hundre 
år gamle storskogen er både bak-
ken, steiner og stubber dekket av 
et tykt lag med mose. I de høyreiste 
granene henger det mengder med 
skjegglav på de korte greinene, og 
det er ikke så mye lys som slipper 
ned på bakken. Det er derfor nesten 
ikke småskog, og de fleste steder er 
blåbærlyngen glissen. 

en ekte trollskog

Noen av de eldste granene er døde, 
og her og der ligger det noen falne 
kjemper. I disse lyse åpningene i sko-
gen er blåbærlyngen mer velutviklet, 
og smågraner er på vei opp. 

Her er det også mye små urter. 
Innimellom granskogen står det 
noen digre osper og én og annen 
furu. De er fulle av gamle og nye 
spettehull. Også noen slike furuer 
har gått i bakken.

Bare å rusle rundt i en slik gam-
melskog gir godfølelsen – det er 
høytidsstemning! En får følelsen av å 
oppleve noe unikt, noe ekte, noe tid-
løst. «Trollskogen» kaller de lokale 
dette området. Det er et solid stykke 
med produktiv granskog 
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som en skogeier har latt stå. Det har 
vært «banken» hans. 

En aktiv skogbruker ville nok si at det 
er «negativ rente» her nå. Men avkast-
ningen en slik skog gir, kan ikke bare må-
les i penger. Det er som om Harry leser 
tankene mine når han plutselig sier: 

– Det er skremmende å tenke på 
hva en hogstmaskin kunne stelle i 
stand her i løpet av noen timer. 

Vi fortsetter jakta med hunden vi 
har lånt for anledningen. Isa er en 
krysning mellom finsk spets og kelpi. 
Kelpi er en type gjeterhund, men det 
er tydelig at det er de finske genene 
som dominerer i Isa. 

Det er skutt litt fugl for den, og iføl-
ge eieren skal den vite hva handler om 
i tiurskogen. Vi har ikke lånt den før, 
så vi er litt spente på hvordan den vil 
oppføre seg med nye førere. 

Kontakten oppretter vi raskt ved 
hjelp av noen pølsebiter. Nå følger den 
oss fint, og søker i korte sløyfer på 5–10 
minutter. Slik vi glir sakte fram i denne 
eventyrskogen, er det lange nok søk. 

Første fuglekontakt i dag er to 
røyer som tydeligvis f lyr idet hun-
den finner dem. Vi ser dem passere 
ei myr med spetsen i fullt driv etter, 
så vannet skvetter rundt den. Kullet 
den hadde los på, var fuglekontakt 
nummer to. Nå håper vi på at alle 
gode ting er tre! 

alle gode ting er tre

Fuglekontakt nummer tre komme gan-
ske raskt. Det er los bare et par hundre 
meter lenger framme. Om det er fugl, 
vet vi jo ikke. Det er mye jaktlyst i de 
fleste spetser, og de loser villig på det 
meste. Spets har jo tradisjonelt vært 
brukt til å jakte på pelsvilt i tillegg til 
fugl, og de synes det er riktig morsomt 
med både mår og ekorn. En elglos eller 
to må en også regne med når en jager 
inn disse hundene. 

Vi er derfor usikre på hva Isa har los 
på. Vi kjenner den jo ikke, men stoler 
på det eieren har sagt.

kamuflasje

Vi kamuflerer hender og ansikt før vi 

stiller innpå. Storfuglen er som regel 
lett på vingene og flyr om den ser den 
minste bevegelse. En ser forholdsvis 
langt nede ved bakken her i gammel-
skogen. Vi ser derfor Isa ganske snart 
der den loser opp mot ei gran. Den står 
rolig, ser opp mot ett punkt og gir på 
med full hals. 

Vi må enda et stykke fram for å 
kunne se opp mot det samme punk-
tet som hunden. Vi har to store gra-

ner som dekning mellom oss og treet 
hunden loser mot. Det er enkelt, ja, 
nesten behagelig å åle seg fram på 
den mosedekte bakken. 

Framme ved de to granene åler vi 
oss svært sakte ut på hver vår side av 
dem. Jeg innser straks at jeg ikke får 
brukt hagla, avstanden er litt for lang 
også denne gangen. Det må bli Harry 
som eventuelt kan få muligheten til å 
skyte herfra.

uSynlig: Det kan 
være en utfor-
dring å få øye på 
fuglen. Selv om 
en har fri sikt til 
deler av den, bry-
ter greinene ofte 
opp konturene av 
fuglen og gjør det 
svært vrient å se 
den.

fOrnøydE 
JEgErE: Harry og 
blandingshunden 
Isa er glad for at 
det fortsatt finnes 
teiger av gammel-
skog å jakte tiur i.
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Sky: Storfuglen er sky og kaster seg på 
vingene om den ser det minste mistenke-
lig. God kamuflering hører derfor med 
når en skal snike seg innpå en los.

   triks og tips  
om kamuflasje 
• Tenk at du skal ses mot bakken oven-
fra, og velg kamuflasjefarger etter det. 
• Storfuglen ser godt, og særlig lyse 
hender og ansikt i bevegelse mot mørk 
bakgrunn. Kamufler derfor hele deg.
• Lyder avslører deg. Beveg deg sakte 
mot underlaget, og unngå alt somklirrer 
og støyer.

   triks og tips  
om jakta 
• Hvis fuglen oppdager deg og strekker 
hals, må du være i ro og skyte om mu-
lig. Antakelig flyr den snart.
• Det er bedre å trekke seg tilbake for å 
komme inn mot fuglen fra annen vinkel 
enn å gjøre et «håpløst» forsøk.
• Fuglen sitter ofte nær stammen og 3/4 
oppe i treet.

Synlig: Straks 
fuglen beveger 
seg, er den langt 
enklere å få øye 
på. 

det er tiur!

En av kunstene ved denne jaktformen 
er å se hva hunden loser på. Når byttet 
sitter stille og er helt dekket av greiner, 
kan det være fysisk umulig. Men selv 
om en har fri sikt til deler av det som 
sitter der, bryter greinen ofte opp bildet. 
Det gjør at en ikke greier å skille ut byt-
tet fra virvaret av greiner. 

Plutselig skjer det noe som gjør at 
vi ikke er i tvil om hva Isa loser på: 
Tiuren skjærer nebb! Den er tydelig 
irritert over bikkja som står og gnel-
drer på bakken, og den avslører seg nå 
med den lett gjenkjennelige lyden. 

Lyden lager den vel strengt tatt ikke 
ved å skjære med nebbet, men man 
kaller det å «skjære nebb» likevel. 

Jeg ser hvor lyden kommer fra, men 
greier ikke å få øye på fuglen. Men det 
gjør Harry: 

– Jeg ser den, hvisker han. Han har 
allerede rifla rettet mot målet, og jeg 
ser at han finsikter. Det smeller fra 
den lette rifla, og ned gjennom grei-
nene i grana foran oss ramler det en 
tiur. Vi har fått oppleve enhver tiur-
jegers drøm: å skyte gammeltiuren i 
gammelskogen.      

Tiuren henger fra rotvelta der Harry 
gjør opp bålet som hører med etter et 
tiurfall. Snart koker kaffen. Vi filoso-
ferer litt mer over opplevelsen og er 
enige om at det ikke er en selvfølge 
å få oppleve akkurat det vi har gjort. 
Denne typen skog er det ikke plass til 
i det moderne skogbruket. Også denne 
skogsteigens dager er nok talte, her 
den ligger som ei øy midt i en intenst 
drevet skog. Men vi er glade for opple-
velsen og at det fortsatt er en teig her 
og der med gammelskog å jakte i.   


