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RIPA
i funäsdalen

PLATS för bildtext.... 1

Text och foto: 
ChriSTer Lindberg

Ripjakt på fjället i augusti 
och september har blivit en 
upphaussad företeelse. Men 
när jultomten gjort sitt och 
Svea firat namnsdag börjar 
en ny fas av ripjakten som är 
betydligt mer fridfull. Och 
när det är ripa i luften 
tvekar inte Thomas Rihpa att 
störa friden med en  
hagelsmäll eller två.
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med Thomas. De bor bara en knapp 
mil ifrån varandra, så varför inte göra 
sällskap? Dessutom har han tänt kaf-
febrasan i rastkojan och bjuder på gott 
nykokt, så han verkar trevlig. Efter en 
massa surr om oväsentligheter som 
älghundar och tyskt jägarte ger vi oss 
äntligen ut på jakt. Thomas tar vanan 
trogen täten, för utöver slädturer med 
häst är jaktguidning ytterligare ett av 
hans levebröd. Som sagt, mångsysslare 
ska man vara. 

– Särskilt under den första delen av 
hösten brukar jag ha en del grupper, 
men i och med de regler som nu gäller 
för fjälljakten är det svårt att planera 
verksamheten. Men vi har till viss del 
privata marker att gå på, så det finns en 
liten trygghet där, säger Thomas som 
också sitter med i en referensgrupp som 
ger länsstyrelsen information utifrån 
jaktarrangörernas synvinkel.

Under tiden vi diskuterat jord-
bruksministerns inställning i frågan 

om fjälljakten har Esping hunnit göra 
både en och fyra sökrundor framför 
oss. Faktiskt ser det ut att lukta gott 
i kanten på en björkbevuxen kulle. På 
avstånd ser vi hur hunden stramar upp 
i stånd ett flertal gånger men sedan 
löser ut och hämtar ny vind. 

ThOMaS Och GöSTa pluGGaR i patroner 
i hagelrören, för det ligger utan tvivel 
fågel i björkbacken. Esping fortsätter 
försiktigt och noggrant att positionera 
fåglarna som bara måste finnas där. 
Och han lyckas, ståndet är fast och 
stramt. 

Thomas och Gösta går upp på 
varsin sida om hunden som sakta 
avancerar framåt då han känner att 
fåglarna springer undan. Mycket rik-
tigt ser vi snart en eller möjligen två 
ripor som lyfter i den andra änden av 
björkdungen. Men Thomas ser också 
något mer intressant: 

– Det ligger en ripa invid björken 
20 meter framför hunden, upplyser 
han Gösta som sätter tummen på 
säkringen.

Esping, ja!
Hunden reser fågeln som lyfter 

i sidled och sedan tar sin flykt i en 
vid båge till vänster om Thomas som 
med bössan på axeln svingar efter och 
rutinerat väntar på rätt läge. Ripan 
försvinner bakom täta grenar, skymtar 

Mångsysslare är ett nyckelord 
om man ska överleva i fjäll-
nära trakter där jobben är 

få. Bor man i Funäsdalen finns alltid 
fjällanläggningarna till hands, men 
om man inte vill tillbringa nätterna i 
en pistmaskin eller dagarna med att 
sätta byglar i rumpan på turister får 
man vara lite kreativ. 

Strax utanför Funäsdalen ligger 
Bruksgården, en gård vid fjällets fot 
som är hem åt familjen Rihpa. Tho-
mas, Karin och de två döttrarna bor 
här tillsammans med sju hundar och 
två hästar. Familjens stora intresse är 
just djur. 

– Vi köR SlädTuReR med hästarna, i 
går var det ett gäng tyskar som åkte. 
Dom har varit i Funäsdalen flera år 
i rad nu, så för dom är det lite av en 
tradition att komma hit och åka en tur. 
Men vi gör egentligen ingen stor grej 
av slädturerna med annonser och så, 
utan de som kommer hit har antingen 
varit här förr eller hört från någon 
bekant, berättar Thomas Rihpa.

 Flera av gästerna lägger naturligtvis 
märke till familjens fina efternamn, så 
frågan om det är taget eller om det är 
ett släktnamn får Thomas ofta.

– Ja, namnet Ripha är ju ganska 
passande och det är ett gammalt släkt-
namn som vår släkt haft i många ge-

nerationer, förklarar Thomas när vi 
kommit halvvägs upp.

Och i dag är upp i riktning mot fjäl-
let där vi hoppas finna ripa utan h. 

Vinterjakt på ripa bedrivs ofta med 
kulvapen men när Thomas har sju få-
gelhundar känns det bara fånigt att 
lämna alla hemma. Och ska sanningen 
fram, så är hundarna en betydligt mer 
väsentlig del av ripjakt än annan jakt. 
För Thomas är fågelhundar i första 
hand liktydiga med korthårig vorsteh 
som han haft sedan 1992. Engagerad i 
rasklubben som han är så kan han sin 
ras, inte minst tack vare sin funktion 
som jaktprovsdomare. Men det visar 
sig också finnas pointer i hundgår-
darna hos Thomas. 

– Jo, det är väl så. Jag är absolut 
ingen rasfanatiker utan jag kan se en 
bra fågelhund i alla raser. Men egent-
ligen är vorsteh bäst, poängterar Tho-
mas och skrattar.

OM deT äR juST däRföR eller om det 
bara är en slump är svårt att bedöma, 
men i dag är det bara vorsteh i änden 
på kopplen. Den ena är Funäsfjällens 
Esping som är en hund från Thomas 
egen uppfödning och den andra är 
Alphäxans Cotopaxi som är Espings 
mor. 

När vi till slut når kalfjället finner vi 
ingen ripa, utan Gösta som bor granne 

”Hundarna är en 
mer väsentlig del  
av ripjakten än  
annan jakt
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GRaNNeN GöSTa bjöd på 
nykokt kaffe i rastkojan.

”– Ripjakt med hund på 
vintern är chansartat men 
ändå förbaskat roligt om 
föret är det rätta 
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snabbt och flyger sedan ut i den lilla 
öppning som Thomas räknat med.

paNG, paNG! Det ryker ur båda piporna 
och ripan tappar luft under vingarna 
och slår en volt i luften innan den 
kraschlandar i snön och rullar tre 
varv innan den blir liggande. Strax 
bakom fågeln singlar några vita fjäd-
rar sakta ner mot den lika vita snön. 
Gösta ser inget av händelseförloppet 
men när Thomas gör tummen upp 
förstår han att ripan är vår hur det 
nu än gick till.

– Esping, apport!
Treårige Esping ger sig iväg, och 

efter att ha gjort en liten sväng för 
att få rätt vind letar han sig fram till 
fågeln och apporterar in den till en 
nöjd husse.

– Bra jobbat, Thomas, berömmer 
Gösta. Det gick så snabbt att jag inte 
ens hann med att se att det var fågel i 
luften. Det var tur att den vek av mot 
dig, för på min sida var det för tätt 
med björkar för att skjuta.

Med fåGel i SäckeN blir förmiddagen 
mer avslappnad och det dröjer inte 
länge förrän det är fågel i luften igen. 
Den här gången hinner till och med 
Gösta och jag med att se fåglarna. 
Däremot lättade de alldeles för tidigt så 
någon skottchans var inte ens nära. 

Nästa situation blir däremot mer 
minnesvärd och det är snubblande 
nära en doublé. Esping står i kanten 

av en skoterled som sträcker sig över 
fjället och han är bestämd, ståndet 
är fast. 

Thomas och Gösta gör sig beredda 
och när de glider fram på skidorna far 
först en ripa iväg förföljd av två hål i 
luften, och av smällarna hoppar sedan 
en hare upp ur sin daglega bara fem 
meter bakom ripans lilla grop i snön. 
Men överraskningen blir för stor och 
skottchansen går förlorad.

NäR Vi NåGRa TiMMaR SeNaRe summerar 
jaktdagen i den lilla rastkojan med en 
kopp kaffe och eftersnack är vi ändå 
ganska nöjda, även om riporna var 
onödigt skygga. 

– Ripjakt med hund på vintern är 
chansartat men ändå förbaskat roligt 
om föret är det rätta så att hundarna 
kan jobba över stora ytor och ändå 
hålla god kontakt med sin förare. 

Sol och fin skidåkning gör ju inte di-
rekt saken sämre, så både Thomas och 
Gösta är lite förvånade över att inte 
fler ger sig ut i framförallt februari.

 Med fina minnen i bagaget skiljs 
vi så småningom åt på parkeringen i 
Ramundberget några mil väster om 
Funäsdalen där vi började dagen sex 
timmar tidigare. För Thomas väntar 
ett nattpass i ambulansen och Gösta 
ska hjälpa till med skidspåren i Bruks-
vallarna. 

I den här delen av världen måste 
man som sagt vara mångsysslare för 
att överleva…
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l Under hösten 2010 tillämpades en ny 
modell för områden med hårt jakttryck i 
södra Jämtland. Modellen som innebar ut-
lottning av jakten fick omgående hård kritik 
från jägare i alla läger och som Jaktmarker 
och Fiskevatten tidigare berättat så kände 
sig många, särskilt de boende i fjällkom-
munerna, kränkta av de nya reglerna. Frå-
gan är då hur det gick? Urban Johansson, 
jaktansvarig på Länsstyrelsen i Jämtland, 
säger så här:

– Vi stod inför ett svårt dilemma med det 
hårda jakttrycket som varit. Lottning av jak-
ten är ett sätt att minska jakttrycket och 
höja kvaliteten. Och hittills har vi mest hört 
positiva reaktioner från jägarna, vilket är bra 
men för den skull känner vi oss inte nöjda. 
Det finns alltid justeringar och hur gärna vi 
än vill kan vi inte tillgodose allas önskemål.

Inför nästa år kan lottningssystemet 
komma att tillämpas på fler områden och 
ett troligt scenario är att all jakt på statens 
marker söder om E14 kommer att ingå i 
systemet ganska snart. 

Inför jakten 2010 var besluten snabba 
och det tidiga stoppdatumet för ansökan 
om lottning gjorde att många inte hann 
med. Därav kan man ana att det blir hård-
are konkurrens inför kommande höst och 
det troliga är även att fler utländska jägare 
nu fattat systemet och att det också är öp-
pet för dem. Läs mer om jakten på statens 
marker i Jämtland på www.smavilt.se

F A K TA
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