
ARTIKELTEST VINTERSTÖVLAR

SJU VINTER-
STÖVLAR I TEST

TEXT OCH FOTO GUNNAR FAHLSTRÖM

Kalla och blöta fötter gör ingen glad – i synnerhet inte den 
som står på pass länge. Vi har testat sju olika modeller av 

vinterstövlar som passar vid jakten.

EN VARM 
VINTERSTÖVEL 

GÖR ATT DU KAN 
VISTAS UTE SÅ 

MYCKET LÄNGRE 
UTAN ATT 

FRYSA

SE HUR STÖVLARNA 
KLARADE TESTET
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TEST VINTERSTÖVLAR

Nya tillverkningstekniker har gjort 
att vinterstövlar har blivit ett al-
ternativ till både kängor och pjäx-

or för vandringar i både snö, slask och 
väta. Men hur bra håller de värmen, hur 
bekväma är de att gå i och hur lätta eller 
svåra är de att ta av och på? Vi har grund-
ligt provat sju par moderna vinterstövlar 
som passar vid jakt.

Alla stövlar beställdes i storlek 45, men 
det visade sig vara stor skillnad på hur till-
verkarna har tolkat storleksmåttet. Ett 
stövelpar fick bytas ut till ett större num-

mer för att kunna tas på, men det fanns 
ändå inte plats för en tjockare strumpa. 
Det är definitivt något att tänka på vid val 
av vinterstövlar – givetvis ska det finnas 
plats för en tjock strumpa eller socka.

Alla stövlar i testet levereras med en 
löstagbar innersula. Det gör den lätt att 
byta ut för den som vill, och det är en för-
del att kunna ta ut och torka den mellan 
varven. För en blöt vinterstövel, antingen 
den blivit fuktig av transpiration eller av 
inträngande vatten, tar lång tid att torka. 
Stöveltork rekommenderas. 

MÖNSTRET HAR BETYDELSE
Vi gjorde ett gångtest på centime-
tertjockt snölager som ofta vilade på 
ett isunderlag. Det visade hur viktigt 
mönsterdjupet främst på hälen är. Ju 
djupare/kraftigare sulmönster desto 
mindre risk för att man ska halka med 
stöveln. Därför redovisar vi hälmönst-
rets djup för varje stövel.

BETYGEN
Betyg är satta på en ska-
la från 1 till 10, där 10 är 
bäst. Betygssättningen 
är en sammanvägning av 
hur varm stöveln är, hur 
bekväm den är att ta på/
av och bära och hur bra 
sulan greppar mot snö 
och is. 

Ju djupare/kraftigare 
sulmönster desto mindre risk 

för att man ska halka med 
stöveln på snö 

och isunderlag.

BILTEMA VILDMARKSSTÖVEL

• Sulan ger bra grepp.

•  Små i storleken.
•  Spännremmen vid kilen i vaden 

kan fastna i kvistar och grenar.
•  Kantningen av skaftets överdel 

är mindre bra, avslutningen vid 
kilens öppning fransar sig lätt, och 
upphöjningen känns obekväm 
mot vaden efter ett par timmar. 

Höjd:  42,5 cm.
Vikt (en stövel): 1 275 g.
Storlekar: 39–46.
Djup, hälmönster: 2 mm.
Pris: 519 kr.
Info: www.biltema.se

Betyg: 

DÅLIG 
KANTNING AV 

SKAFTETS 
ÖPPNING

ARXUS PIONEER NORD

• Invändig hälkappa av syntetläder.

•  Spännremmen vid kilen i vaden 
kan fastna i kvistar och grenar.

• Håller värmen dåligt.
• Små i storleken.

Höjd: 44 cm. 
Vikt (en stövel): 1 280 g. 
Finns i storlek: 37–48.
Djup, hälmönster: 1,98 mm.
Pris: Ca 1 600 kr.
Info: www.jaktia.se

Betyg: 

MINDRE BRA 
ISOLERING 
MOT KYLA

BLUEWEAR FODRAD GUMMISTÖVEL

• Bra i storleken.
• Snölås i skaftet.

•  Skarven på skaftet har en  
upphöjning vid öppningen som 
skaver mot benet efter ett tag.

•  Mindre bra isolering, håller  
värmen dåligt.

Höjd: 37 cm.
Vikt (en stövel): 1 055 g.
Storlekar: 36–47.
Djup, hälmönster: 1,58 mm.
Pris: 249 kr.
Info: www.jula.se

Betyg: 

KALLAST 
AV STÖV-

LARNA
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TEST VINTERSTÖVLAR

Förutom att gå med stövlarna och därefter 
mäta innersulans temperatur gjorde vi 
dessutom en jämförelse under exakt sam-
ma betingelser: I varje stövel placerades  
en 8-liters plastpåse som fylldes med 40 
grader varmt vatten. Stövlarna fick sedan 
stå ute en timme på en cementplatta, 
marktemperaturen var –10 grader, ytter-
temperaturen låg på –7 grader. Därefter 
mätte vi temperaturen på vattnet i påsen 
efter en timme med två olika termometrar 
samt yttertemperatur för tå och häl. Ju 
varmare vattentemperatur desto bättre 
isolering.

TRETORN TORNEVIK GRÖN

•  Metallskena i mellansulan ger ökad stabilitet.
• Sulmönstret ger bra grepp.

• Små i storleken.
•  Spännremmen vid kilen i vaden kan  

fastna i kvistar och grenar.
•  Kantningen av skaftets överdel  

är mindre bra. Avslutningen  
vid kilens öppning, samt  
kilens bälg, ger upphöj- 
ningar som känns obehagliga  
mot vaden efter ett tag. 

Höjd: 40 cm.
Vikt (en stövel): 1 190 g.
Storlekar: 36 – 47.
Djup, hälmönster: 2,26 mm.
Pris: Ca 1 300 kr.
Info: se.tretorn.com

Betyg: 

SKAFTETS 
ÖPPNING 

MINDRE BRA

GRUBS FROSTLINE 8,5

• Varma.
• Sulmönster som ger bra grepp.
• Ventilerande innerfoder.
•  Textilband i skaftet underlättar vid 

av- och påtagning.
• Välgjorda.
• Tvättbara i maskin.

•  Mycket små i storleken, krävde en 
storlek större för att kunna testas, 
men ändå fick inte en tjockare 
strumpa plats.

Höjd: 41,5 cm.
Vikt (en stövel): 1 160 g.
Storlekar: 36–48.
Djup, hälmönster: 2,25 mm.
Pris: Ca 1 620 kr.
Info: www.bootcompany.se

Betyg: 

KAN 
MASKIN-
TVÄTTAS

EURO-HUNT PU VINTER

• Bäst isolering, varmast.
• Grovt sulmönster som ger bra 
grepp.

• Något stela.
•  Tar lång att torka om de blivit 

blöta inuti, stöveltork behövs.

Höjd: 39 cm. 
Vikt (en stövel): 1 370 g.
Storlekar: 37–47.
Djup, hälmönster: 3,6 mm.
Pris: Ca 450 kr.
Info: www.engelsons.se

Betyg: 

VARMAST 
OCH TEST-
VINNARE!

EURO-HUNT STÖVEL POLAR

• Bekväma.
• Bra i storleken.
• Bra skaftvidd.
• Lätt att ta på och av.
•  Textilband i skaftet underlättar vid 

av- och påtagning.
• Varma.

–

Höjd: 42 cm.
Vikt (en stövel): 1 130 g.
Storlekar: 36–46.
Djup, hälmönster: 1,6 mm.
Pris: Ca 600 kr.
Info: www.engelsons.se

Betyg: 

BEKVÄMASTE 
STÖVLARNA

Bild tagen direkt 
när 40 grader varmt 
vatten fyllts i.

SÅ MÄTTE VI ISOLERINGEN
Resultatet efter en timma:
ARXUS Pioneer Nord  19˚C
Biltema Vildmarksstövel 22˚C
Bluewear fodrad stövel 19˚C
Euro-hunt stövel Polar 33˚C
Euro-hunt PU Vinter  38˚C
Grubs Frostline 8,5  31˚C
Tretorn Tornevik Grön 24˚C

Bilden tagen 
efter en timme 
ute i minus 
7 graders kyla.

TIPS!
Till sist – en berättelse ur en testares vardag. En 
av stövlarna satt som klistrad på foten efter för-
sta påtagningen. Varken trösklar eller dörrposter 
fungerade som mothåll. En hederlig stövelknekt 
är därför inte dumt att ha hemma. Här är ett 
exempel, till priset av 50 kronor hos Biltema.


