en ypperlig
jaktform: Tor
Ola Dehli er en
ivr ig jeger, og han
synes lokkejakt er
en ypperlig jakt
form. (Foto: Tor
Ola Dehli)
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Lokkejakt på rev:

Slik

Lokkejakt på rev er
en voksende akt i
vitet blant norske
jegere. Vil du øke
rype- og skogsfugl
bestanden, kan det
være lurt å hive seg
på trenden!

lok
k
er
du Mikkel til deg!

Tekst: Merete Gamst Strandberg

I

gaml e dager var det vanlig å
bruke lokking når man jak
tet på fugl er. I nyere tid har
det også blitt vanlig å bruke
lokking blant ann et und er
hjort ejakt og rådyrjakt, men de sist e
åren e har også lokkejakt på rev blitt
pop ul ært i Norge.
I vinter blir det arrangert mange

kurs i lokk ing av rev i de ulike jeger
foreni ngene rundt om i landet. En av
instruktørene på disse kursene er
den allsid ige og erfarne jegeren Tor
Ola Dehl i. Han mener lokkejakt er en
ypperl ig jaktform.
– Man kan jakte fra 15. juli til 15.
apr il i hele landet, fra fjære til fjell.
Selve lokk ingen av reven foregår ved

at man bruker ulike lokkefløyter for å
lokke til seg reven, sier han.
Valg av fløyte og framgangsmåte
avhenger litt av årst iden.
– Om vinteren er den beste tiden
når revens løpet id er over i febr uar og
det er skareføre. Da kan reven komme
fra store avstander, og man bruker
lyden av dødsskriket til en hare. Den
når langt, og reven kan komme fra to
kilometer unna. Om sommeren bru
ker man gjerne lyder som når kortere,
som for eksempel lyden av en skadet
fugl eller kan in, eller en mus.

Foto: Bjørn
Rangbru
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Dette er ford i revevalpene ofte er litt
skept iske overfor de kraft ige hare
skrikene.
Nærm er e om somm er en

Det gjelder å finne seg en post som er
mest mulig åpen og oversiktlig, som for
eksempel et vann, en myr, en eng eller
et hogstfelt.
– Fordi terrenget gjerne er mindre
oversiktl ig om sommeren, kommer
man tettere på reven, og man må være
veld ig oppmerksom på vindretningen.
Det gjelder å sitte med vinden i an
siktet. Om vinteren er det gjerne mer
åpent, og da kan man gjerne ha vinden
i ryggen eller inn fra siden, sier Dehl i.
Planlegg ing av postene er en vikt ig
del av jakt a.
– Jeg sitter gjerne kvelden før og ser
på flyfoto for å planlegge postene ut
fra vindretn ing og terreng. Jaktda
gen sitter jeg kanskje 10–15 minutter
på hver post, kanskje litt lenger om
vinteren. Så blåser jeg i fløyt a i 30–40
sek under og kikker litt rundt i 15–20
sek under, før jeg blåser på nytt.
Reven kommer ofte i stort tempo
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kamuf lert:
Ikke alle mener
at kamuf lasje er
nødvendig, men
Tor Ola Dehli
dekker seg helt
til. (Foto: Tor Ola
Dehli)

når den nærm er seg lokk el yd en e,
særl ig om sommeren. Noen ganger
kan den være så kjapp at det er umu
lig å skyte.
– På første post på første jaktdag
i sommer blåste kameraten min i en
tysk kaninskrikfløyte i cirk a ti minut
ter. Det var et kjerr på siden av oss, og
før vi visste ordet av det, kom reven
byksende ut, og passerte 70 cm bak
ryggen på kameraten min. Han skvatt
så han holdt på å svelg e f løyt a, og
reven skjønte fort at det ikke var to
kan iner som satt der, ler han.
den stor e Jakts kjelven

FELL REV: Alle
rypejegere bør
felle rev, mener
Torstein Storaas.
(Foto: Bjørn Brend
bakken)

Dehli jakter det som er av vilt i Norge.
Han mener lokkejakt på rev er spesielt
spennende, og noe som kan framkalle
den store jaktskjelven.
– Det er allt id spennende å sitte
på post, men under lokkejakt er det
ekst ra spennende, ford i du har nøye
planlagt hvordan du skal få revens
oppmerksomhet. Det er mest spen
nende når du ser reven nærme seg fra
langt hold. Og hvis reven stopper på
for langt hold, gjelder det å lokke den

nærmere ved hjelp av forsikt ig blåsing
i fløyt a.
Reven har utpreget gode sanser,
derfor gjelder det å passe på at den
ikke får mul igheten til å avsløre deg.
– Hvis den for eksempel er på vei dit
lukten av deg blåser, må du få stoppet
den før den når fram. Bruk gjerne en
mellomt ing mellom et rop og et bjeff,
det har vist seg å stoppe reven best.
Heldekkende kamuflasje er tingen
når Dehli setter seg på post.
– Det er noen som hevder at det
ikke hjelper, men det er i alle fall ingen
ulempe. I kamuflasje har man kanskje
mul ighet til å gjøre den lille ekst ra
bevegelsen som gjør at man kommer i
skyteposisjon. Men blir du oppdaget,
er sjansen over. Da stikker reven bak
nærmeste haug før den stopper.
En egnet tofot er også et must for
revelokkeren.
– Glemmer jeg den, blir det ingen
jakt. Jeg bruker en som heter Stony
Point, men det vikt igste er at du har
en tofoting som egner seg for sitten
de jakt. Jeg har aldr i opplevd å skyte
fra liggende still ing under lokk ejakt,

selv om man kanskje kan tenke seg at
det er lurt i høyf jell et ell er på et is
belagt vann om vinteren.
Tjue rev er

Sist jaktsesong skjøt Dehli tjue rever på
lokk, de fleste av disse om sommeren.
– Det er lettest å lokke rev om som
meren, ford i det da kan være bra jakt
forhold fra det beg ynner å bli lyst, og
mange timer utover morgenen. Om
vinteren er det gjerne den første pos
ten om morgenen og den siste posten
om kvelden som er best.
Dehl i blir ikke lei revelokking, og
mener det er en var iert jaktform.
– Under jakt sommer og vinter må
man bruke så ulike metoder at det
nesten er to ulike typer jakt, sier han.
Man kan jakte om høsten også,
men da er de fleste jegere oppt att av
helt andre jaktbare arter.
– Vil du jakte om høsten, kan du
var iere mellom de ulike var ia ntene av
lokk ing, ettersom hvor åpne plasser
du finner til å jakte på. Hvis man skal
bruke hareskrik, er det en fordel med
mer oversiktl ige poster enn de man
lokker på om sommeren, sier han.
Ryp ej eg er e bør felle rev!

Statskog har tidligere oppfordret nor
ske rypejegere til å bidra til å få ned
revebestanden ved å skyte én rev hver.
De får støtte av høyskoledosent i vilt
forvaltning ved Høgskolen i Hedmark
avdeling Evenstad, Torstein Storaas.
– For hver tiende rype du jakter,
bør du skyte minst én rev (selv om jeg
ikke får det til selv), sier han.
Tidl igere trodde man at matt ilgang
og vekstforhold i skogen var avg jøren
de for hvordan småv iltbestanden ut
viklet seg. Nyere undersøkelser viser
imidlert id at rødreven er en svært
effekt iv predator på småviltegg og
kyll inger.
– Vi har satt kamera på skogsfugl
reir, og for to år siden opplevde vi at
så mange som 90 % av reirene ble rø
vet av predatorer. Halvparten av disse
predatorene var rødrev, sier han.
Mens man innen de fleste andre

jaktformer må forholde seg til be
stander og kvot er, er det ikke slik
med reven.
– Det fine med jakt på rødrev, er at
det nok ikke er noen fare for at man
klarer å utr ydde den. Det er skrekke
lig vanskel ig å redusere bestanden, og
det er vanskel ig å jakte rev, sier han.
Det er et problem at rødrev for
trenger fjellreven fra dens leveområ
der. Derfor har man i forbindelse med
fjellrevprosjektet på Varangerhalvø ya
innført en skuddprem ie på 800 kroner
pr. felte rødrev i området.
I Hammerfest kommune kan man
få hele 1000 kroner i belønn ing hvis
man klarer å felle en rev. En utford
ring kan være at reven kanskje ikke er
felt i det området der skuddprem ien
er utlovet.
– Fjern slakt ea vf all!

Storaas mener det også finnes et annet
alternativ hvis man ønsker å få ned
antallet rødrev lokalt.
– Reven spiser det meste, og er ikke
avheng ig av noe bestemt byttedyr.
Den kast er seg gjern e over slakt e

sommerlokk:
Tor Ola skyter
flest rever om
sommeren.
(Foto: Tor Ola
Dehli)

ulik e fløyt er:
Valg av lokkefløyte avhenger
av årstiden,
mener Tor Ola
Dehli. (Foto: Tor
Ola Dehli)

«For hver tiende rype
du jakter, bør du skyte
minst én rev!»

avfall etter storv iltjakt, eller skade
skutte dyr som ikke blir funnet.
Stora as synes det er et problem at
man i dag må bet ale for å kvitte seg
med slakteavfall som spesia lavfall.
– Med bedre ordn inger for å bli
kvitt slakteavfall, kan man lettere
forh indre at slikt avfall ligger igjen i
terrenget og gir rødreven gode leve
vilk år, avslutter han.

Lokketips:
Du kan lokk e over hele
landet. Finn deg en post der du
får oversikt over terrenget.
Planl egg post en nøye i
forhold til vinden.
Bruk fløyt e med sterk lyd
om vinteren, svakere om
sommeren.
Bruk kam uf las je og tofot.
Det er ikke så viktig hvor
dan du blåser, bare det høres
«jamrende ut»!
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