GRAVBERGSLAGET 2001
Jaktledare: Bengt Ingvarsson, bitr. Ulf ”Tôlla” Gunnarsson.
46 man är anmälda till årets jakt. Återbud från en, vi blir alltså 45, 2 kvinnor, 43 män.
Genomgång inför jakten söndagen den 7 oktober kl 14.00 i slakthuset. Vi kommer om vädret
tillåter att börja med Åsarna. Mellan kl 16-19 har det fallit 5 mm regn. På måndagsmorgonen
var det 10 mm i rm.
Måndag.
Vi startade jakten kl 08 på morgonen. Pierre Runge sköt en tjur på ett pass vid Lysjön. Tjuren
jagades av Levinssons hund. Karl Gutinger sköt en kalv och en tjur vid Höga Åsen.Dessa
djur jagades av Rulle. En ko var med som Loffe bommade. Tjuren gick undan. Sten hämtade
Fax som var sjukskriven. Detta till trots spårade han upp tjuren som var död. Rulle hade
fortsatt att jaga kon. Stig Lindberg sköt en tjur i kraftledningen på Romaråsen. Hyggligt väder
under dagen
4 djur fällda.
Tisdag: 1.a drevet: Täkten, Inga fällda djur. Em: Nyselsdrevet. Tomas Levinsson sköt tjur
och kviga strax norr om ”Pellgal” vid Nyselen. Tomas Eriksson sköt en liten tjur väster
Gravån, Albert Schmidt och Findus sköt en kviga vid Losktjärn och Pajo sköt en kviga på
Bergmyren. 5 djur fällda.
Onsdag: V:a Nyselsberget, ett drev . Torbjörn Norén påsköt en ko väster om Gravån. Kon
jagades av Pierres tik. Kon som visade sig vara en tjur som tappat hornet på vänster sida
nedsköts så småningom av Yvonne Oward vid Råbergskölen.
1 djur fälldes.
Torsdag: Ö:a Nyselsberget och Tolleskölen i ett drev. I dag har jag gått med Pierre och hans
jämttik. Vi hade ingen jakt på älg. Dan Ingvarsson sköt en liten tjur vid Gravbergstjärn, Örjan
Bolander och Håkan ”Målarn” Larsson sköt en kviga på pass 143 söder vintervägen
(Gravberget-Lyån) och Tony Svensson påsköt en kalv norr Örartjärn, (pass 128) som sedan
spårades och nedsköts av Sten Söderberg öster om pass 128.
3 djur fällda.
Fredag: 1:a drevet, Hemskogen Ö:a. Tratt sköt en tjur på pass 44 vid Sågkölen. Sven
Myrberg sköt en kalv på pass 93 söder Vimyren, Hassle Jonne sköt en kalv på pass 55 vid
Kläppmyren. Jag gick med Clinton, han stack hem till byn och försökte para sig med Sune
Hedins hanhund.
3 djur fällda.
5 dagars jakt: 16 djur, 4 kalvar 12 vuxna varav 8 tjurar och 4 kor.
Antal obs. 58.
Vädret: Detta år har vädret varit mycket bra. Det kom mycket regn i början på veckan, men
på nätterna. Det har varit ovanligt varmt för årstiden. Under hösten har det regnat mycket så
att vattendragen är stora och myrarna blöta och mycket tunggångna.
Lördag: Delning av köttet. 45 delar + 3 hunddelar. C:a 50 kg per balja.
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Val till år 2002: Jaktledare: Bengt Ingvarsson, bitr. Ulf ”Tôlla” Gunnarsson, kassör: Greta
Finnström, revisor: Anders ”Ankan” Eriksson. Slakthusets ansvar åvilar: Pege Bengtsson,
Bellman och Dan Ingvarsson.
Försålda älghudar: 4.190.00.
Helgjakt 2-3-4 nov.
Vi samlades kl 07 i slakthuset. C:a 28 deltagare. Vi jagade ett förminskat Åsarna. Vi fick 2
älgar. 1 ko, 1 kviga. Skyttar: Loffe, s:a Höga Åsen. Tomas Levinsson: S.a Svarttjärn. Här
hade Fax en fin jakt på några djur. Ankan sköt på ett djur. Här blev det mycket spårande. Sten
fick många tips. Först i slakthuset kunde man konstatera att kon som Loffe sköt var samma
som Ankan hade filat på. Kvigan som Levinsson sköt jagades av Fax. Levinssons hund kom
med på slutet.
2 djur fällda.
3:e nov. Vi jagade Ö:a och V:a Nyselsberget i ett komprimerat drev. Tony sköt en tjur på
Erik-Larsson-vägen nedanför höga höjden. Patriks tik jagade denna tjur. Först sköt Patrik,
sedan Pierre och till sist Tony. En djävla kanonad. Ankan sköt 2 kalvar på skiftet som går upp
till Långmyrberget. Dessa djur jagades av Clinton. På em jagade vi ovanför byn. Patrik sköt
en tjur vid Kläppmyren. Levinssons hund var nog efter ko med 2 kalvar som som gick ur
hållet in i Risholen.
4 djur fällda.
4:e Nov Söndag. I dag har vi jagat drevet Tolleskölen. Endast kalv tillåten då kvoten på
vuxna djur är fylld. Inga kalvar skjutna. Rulle hade jakt på 2 djur, troligen stod dessa djur
väster om hållarmen. Pierres tik drev ut en ko (som Faster såg) söderut mot Kvilselen (MiaVägen). Under jakten blev det ett d:ja snöfall.
Under dessa 4 dagar har vi skjutit 2 kor, 2 tjurar, 2 kalvar.
Antal obs. 29.
10:e Nov Lördag. Vi träffades i slakthuset kl 07. Sedan hade vi ett 2 timmars drev (Nyselsdrevet). Inga djur inne i såten, endast spår efter ett vuxet djur. På torsdag före jakten föll det
drygt 20 cm snö och på slutet av detta drev kom det ett tätt snöfall. Jakten avslutades och vi
åkte till slakthuset och delade dom 6 älgar som vi sköt förra helgen. Det blev c:a 21 kg per
balja (32 delar).
2001 års älgjakt, resultat: 22 djur fällda, varav, 10 tjurar, 6 kor, 6 kalvar.
3:e. Jan 2002. Tratt, Pierre och Tomas L. var ute på kalvjakt. Pierre sköt en kalv och sårade
en annan. Nästa dag var Bellman och jag med. Tratt hittade den sårade kalven där Örarbäcken
delar sig och avlivade den. Dom 2 kalvarna var en tjur- en kokalv.
Kort sammanfattning:
Under årets jakt har det varit många och långa eftersök. Vi måste nog börja att övningsskjuta
mera. Resultatet är trots detta betydligt bättre än år 2000. Bra väder under 1:a veckan, sämre
under helgjakten. 20 gr kallt och snö när sista kalven sköts.
Gunnar ”Fino” Finnström.
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