Historien om tillkomsten av Gravbergslagets Slakthus
Under 1960 och 70 talen var älgavskjutningen relativt låg med en sakta men säkert
neråtgående tendens och botten nåddes 1973 då endast 2 älgar fälldes. Något måste göras och
den stora återhållsamhetens tid inleddes med låga tilldelningar med 4 till 7 vuxna djur och stor
försiktighet då det gällde kor. Från 1974 till och med 1980 fälldes sammanlagt 12 hondjur. Vi
såg att älgstammen ökade men fick neddragningar på licenansökningarna hos Länsstyrelsen.
Den s k älgexplosionen startade. Från 1980 och t o m 1983 ökade avskjutningen från 12 till 28
djur. Vi hade vid 1983 års jakt stora problem med att tillvarata älgarna på ett bra sätt, jag
minns att vi på fredagen under ordinarie veckan fick 7 älgar som vi helt enkelt fick lägga ute
på gårdsplanen i Bengtgården till dess att vi hade skurit ner de kroppar som hängde på logen.
Vi insåg att det var ohållbart att fortsätta på detta sätt, något måste göras men vad?
Att fortsätta i Bengtgården var inte att tänka på då ”Vild-Hasse” började få riktig fart på sina
korvaffärer så en annan lösning måste till. Några jaktlag i Malung hade under 1982 och 83
byggt egna slakthus och detta sågs som en möjlighet även för oss. Efter diverse studiebesök
och möten beslutades att undertecknad (PG), Dan Ingvarsson och Bengt Ingvarsson, den s.k.
Slakthuskommitten får i uppdrag att organisera uppförande av slakthus vid den s.k. Slättan. Vi
satte genast igång med att först och främst hugga och transportera nödvändigt timmer fram till
bilväg. Timret fraktades sedan till Pakkanens såg i Västra Fors. Tidigt våren 1984 sågades det
till bygget nödvändiga virket och fraktades till byggplatsen där det strölades för torkning.
Sommaren var hektisk och vi fick klart för invigning i god tid före älgjakten. I Slughuset finns
ett fotomontage om byggtiden fram till att det var färdigt. Efter några år befanns anläggningen
för liten och vi byggde ut flåavdelningen och samlingslokalen och senare har flera åtgärder
för att förbättra både kyl och värmemöjligheter utförts.
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