GRAVBERGSLAGET 2004
Jaktledare: Bengt Ingvarsson, bitr.Ulf Tôlla Gunnarsson.
Lördagen den 29 augusti kl 09.00 samlades delar av jaktlaget i slakthuset för snitsling av
hållarmar, röjning i kraftledningen m.m.
Söndagen den 10 oktober samlades jaktlaget i slakthuset. Jaktledarna kollade jaktkort och licenser
samt hade en genomgång inför årets jakt. Tilldelningen är 16 vuxna, fri kalvavskjutning. Vi
kommer att börja med Täkten norra. Passen skall vara besatta kl 7.45 måndagen den 11 oktober.
Måndag. En underbart vacker morgon vår första jaktdag detta år. 6 minusgrader när jag steg upp
ur sängen efter en natt med dålig sömn. Jag satt i 2:a tornet norr om Romaråsvägen. Bengt Olov
Olin (Smaller) sköt en tjur på pass 246T i kraftledningen norrut från Romaråsvägen. Putte med
Ronja kom till Smaller och dom hittade tjuren som bara gått en kort bit efter skottet. Putte, Uffe
och Tratt gick med hundarna.
Dagens 2:a drev: Ö:a och V:a Nyselsberget. Jag satt på pass 266 i Alf-vägen. Dan Ingvarsson
sköt en tjur på pass 71T och Tomas Lindh sköt en tjur på pass 70T. Dessa tjurar var Clinton efter.
Sten, Tratt och Pierre gick med hundarna. Fax jagade en kviga som passerade mig på pass 266 i
Alf-vägen.
Måndag: 3 tjurar.
Tisdag. Dagens drev Åsarna. Även denna morgon var det 6 minusgrader. Jag satt i 1:a tornet
söder Porrholsvägen. Det blåste från väst och blev ganska kallt. Patrik (Putte) Johansson sköt en
tjur och 2 kalvar på pass 191 söder om vintervägen Gravberget-Lyån. Claes Göran Josefsson sköt
ko och kalv på pass 281 söder om Lysjön. Sten Söderberg sköt en kalv i närheten av detta pass.
Jakt av Fax på dessa djur. Sten sköt en kalv strax söder om Porrholsvändplan. Jakt av Fax. Hans
son Anders sköt en kalv på pass 280 söder om Lysjön. Hit var Tratt med Clinton och spårade
kalven som endast gått en kort bit efter skottet. Tratt, Pierre och Sten gick med hundarna.
Tisdag: 1 tjur, 1 ko, 6 kalvar.
Onsdag. 1:a drevet Täkten södra. Inga djur skjutna. Sten och Tratt gick med hundarna.
2;a drevet: Nyselen. Tomas Lind sköt en ko på pass 70 Bergmyren. Jan Findus, Finnström sköt en
tjur på pass 28 öster vändplan Lôsktjärnvägen. Jakt av Fax på båda djuren. Clinton jagade ut ett
djur västerut över Gravån. Sten, Tratt och Putte gick med hundarna.
Onsdag: 1 ko, 1 tjur.
Torsdag. Dagens drev Tollôskölen. Tony Svensson sköt på en ko på pass 184. Jakt av Fax. Kon
nedsköts av Sten Söderberg strax söder vintervägen Gravberget-Lyån. Clinton jagade ut ko med 2
kalvar vid Höga Åsen. Kom tillbaka. Fax jagade ut ett djur västerut över kraftledningen mellan
pass 157-158. Kom tillbaka. Clinton fick jakt väster Tolleskölen. Jakten gick västerut. Micke sköt
på en tjur. Pass 200. Sten kom med Fax och han och Tratt spårade och avlivade Mickes tjur.
Clinton kopplades av Tomas Lind vid Höga Åsen. Sten gick in på nytt med Fax som jagade en ko
vilken sköts av hans son Anders på pass 280. Sten med Fax fick tag på nytt djur. Jakten gick
västerut över kraftledningen mellan pass 182-181. Jakten avslutades för dagen. Sten och Tratt gick
med hundarna.
Torsdag: 1 tjur, 2 kor.
Fredag. Dagens 1:a drev: Hemskogen Ö. Karl Gütinger sköt en ko på pass 53. Jakt av Fax. Kon
gick undan österut och spårades av Putte med Ronja. Kon hade gått några 100-tals meter och var
död när Putte och Ronja hittade henne. Fax fortsatte jakten på kalven som sköts av Pierre på pass
46. Clinton hade en kort jakt på en råbock som sågs av Ankan. Sedan ställde vi om och jagade:

Hemskogen V. Vi som stod på mittarmen fick bara vända oss åt andra hållet. Där stod vi i 7
timmar. (Det var annat på Jannes-Nils tid) men nödvändigt för att snabbt ställa om för nästa drev.
Loffe sköt en kalv på pass 92. Kon och andra kalven fortsatte österut ut ur såten. Pierre påstod att
han stötte dessa djur. Putte såg en älg. Fax jagade ut ko med kalv norrut. Älgarna sågs av Tony
Svensson.
Fredag: 1 ko 2 kalvar.
5 dagars jakt: 6 tjurar, 5 kor, 8 kalvar.
Mycket fint väder under jakten. Inga svåra eftersök.
Lördag 16 oktober. Delning av köttet. Min balja vägde 48 kg, 20 kg mindre än 2003. Antalet obs
dessa 5 dagar var 50. 20 mindre än 2003.
Vi åt en god måltid som hade tillagats av Dan och Lillemor. Lasse Ingvarsson hade rullat biffarna.
Efter detta var hans händer skinande vita. Denna måltid och under hela veckan har ”Smallra” på
ett mycket förtjänstfullt sätt sett till att allt fungerar i köket. Tackar.
Jag vill också rikta ett stort tack till slaktarna som varje kväll kämpar på. Även till transportörerna
som många gånger har ett drygt jobb. Samt sist men inte minst till våra jaktledare.
Jaktledarna gav en kort information om jakten och när och hur vi skall jaga nästa gång. Vi jagar
nästa helg. Samling i slakthuset kl 7 lördag 23 okt. Kalvar samt en kapitaltjur (minst 10 taggar) får
skjutas. Sedan blir det jakt (dubbelhelgen) där dom vuxna djuren som finns kvar på licensen samt
kalvar får skjutas. Anmälan om deltagande (dubbelhelgen) till Tôlla senast 28 oktober.
Beri-Hans fick som vanligt en hela whisky. Slaktarna, Jonne, Loffe, Pierre var sin Absolut vodka
samt ”Smallra” en flaska vitt vin.
Val till nästa år: Omval över hela linjen. Bengt: jaktledare, Tôlla: bitr., Greta: kassör, Ankan:
revisor. Slakthuskommitté: Pege, Bengt, Dan, Bellman.
Bengt Ingvarsson och Greta Finnström tecknar firman var för sig.
Hälgjakt 23-24 okt.
Lördag kl 07.00 samlades 7 tappra jägare i slakthuset. Sten S. Var jaktledare. Jag satt på pass efter
Betulandervägen strax söder om Dretbäckdalen. Jan satt på pass 71 Bergmyren. Hol-Alf satt i Alfvägen. 4 man gick med 3 hundar. Fax fick jakt i Ö:a Berget. Jakten gick söder- och österut,
svängde norrut mot Långkölen. Jan rapporterade jag ser en kviga som springer västerut. Strax
därefter smäller det på Bergmyren. Jan rapporterar på radio: jag har skjutit en kalv. Ett tag därefter
ser han ett djur som jagas av Per-Anders jämthund.
Lördag: 1 kalv.
Söndag kl 7.30 samlas vi i Gravberget hos Sten. I dag är vi samma antal jägare som igår. Jag och
Jan sitter på pass. Skillnaden mot gårdagen är att Tratt har avlöst Alf. Nu är det 5 hundförare och 4
hundar. Fax får jakt vid Torsmyrarna. Clinton har ståndskall i närheten av Bryntjärn. Det är flera
djur. Tratt stöter älgarna. Jakten går mot Lysjön. En kviga är och simmar i sjön. Tratt kopplar
Clinton efter c:a 2 tim och går därifrån. Älgen är kvar i sjön. Per Anders hund jagar ko med kalv.
Det är ståndskall. Markus är efter men kommer ej till skott då älgarna står i ett tätt ris.
På måndag är Clinton och Tratt till Lysjön och ser att älgen har gått upp ur sjön.
H(älg)jakt 5, 6, 7 nov.
Samling i slakthuset kl 7. Vi var 26 jägare denna dag.1:a drevet: Åsarna. Hundkarlar: Sten med
Fax, Tomas Levinsson med Nikita, Tratt tillsammans med Johan Josefsson och hans jämte. Anders
Söderberg sköt en tjur, udda 16 taggare på ett pass strax norr Höga Åsen. Ankan påsköt en kalv på
pass 190, i vintervägen öster Höga Åsen. Sten med Fax spårade detta djur, släppte Fax och nedsköt

kalven sydost Porrholsvändplan. Loffe sköt en ko på pass 273 i kanten av Östermyrkölen. Denna
älg var Nikita efter. Tôlla påsköt en ko på pass 250 i kraftledningen strax norr Romaråsvägen.
Denna älg spårades och nedsköts av Tomas L. strax väster om pass 249.
Dagens 2:a drev: Hemskogen. Per Anders och Markus Danielsson samt Tratt gick med hundarna.
Per Anders jämte Bamse jagade ko med 2 kalvar. Djuren sågs av Faster när dom var på väg norrut.
Tratt med Clinton hade inga jakter.
Fredag: 1 tjur, 2 kor, 1 kalv.
Lördag 6 nov. Litet vitt på marken. Dagens 1:a drev: Nyselsberget ÖST/VÄST. Pierre Runge
sköt en tjur på pass 125, mellan Betulandervägen-Alfvägen. Jakt av Fax. Anders Söderberg sköt 2
kalvar på pass 67, väster Gravån, sydväst Råbergskölen. Kalvarna gick undan en bit. Spårades av
Sten S med Fax. Var döda när han hittade dem. Sten gick med Fax, Levinsson med Nikita och
Tratt tillsammans med Johan Josefsson och hans jämthund.
2:a drevet: Nyselen. Tratt gick med Clinton, PerAnders med Bamse. Inga jakter.
Lördag: 1 tjur, 2 kalvar.
Söndag 7 nov. Dagens drev: Tolleskölen. Hundkarlar: Sten med Fax, Levinsson med Nikita,
Tratt med Clinton. Fax drev ett djur norrut. Kom tillbaka. Clinton jagade ett djur söderut.
Kommer så småningom tillbaka. Fax jagade ko med 2 kalvar norrut. Clinton jagade djur
söderut. Det smäller. Stig Lindberg meddelar: jag har skjutit på en tjur på pass 203. Det går
någon minut. En tjur kommer söderifrån till mitt pass 200, norr om Hellströmvägen. Faller på
ett skott. Bra ropar Tratt: Clinton kommer. Men han är efter ett annat djur. Jakten går västerut.
Kvoten på vuxna djur fylld. Jakten avslutas.
Söndag: 1 tjur.
3 dagars jakt: 3 tjurar, 2 kor 3 kalvar.
2004 års älgjakt: 9 tjurar, 7 kor, 12 kalvar.
Lördag 13 nov. Delning av dubbelhelgens jakt. 32 delar. Min balja vägde 27 kg, Jan`s 29 kg.
Medelvikt 29 kg per balja. Dom deltagare som endast deltog 1 eller 2 dagar betalar 40:-/kg.
Dessa pengar går till lagets kassa. Detta gör: 1 dags frånvaro 380:-, 2 dagars frånvaro 760:-.
Nästan ett helt stort djur plus några filéer fick kasseras. Före lottningen diskuterades hur vi
skall bli bättre på att ta tillvara köttet till nästa år. Här var det många förslag. Fasters: Inget
nytt drev förrän dom skjutna djuren är framme i slakthuset. Jonnes: ta ur djuren bättre och se
till att dom blir luftade. Pierre: Inköp slaktknivar. Inga andra knivar får användas i slakthuset.
Samt inköp en dunk med ättika för rengöring av djuren. Tratt: mera skjutträning.
Under hösten och förvintern har Tratt med Clinton och i viss mån jag haft många jakter men
ej kommit till skott. Putte med Ronja, var ute 1:a gången två dagar före trettonhelgen och sköt
en kalv söder Losktjärnvägen. Lördagen den 22 januari var Putte med Ronja, Pierre (Uffe)
med Isak (8 mån jämte), Tratt, Alf och jag med Clinton på kalvjakt ovanför byn. Puttes tik
jagade ko med kalv. Jakten gick västerut in på Forssidan. Uffe med Isak gick in från NyselsVägen, jag med Clinton gick in från Styggnäset österut efter skoterleden. När jag kommit
över Örarbäcken blev det jakt. 2 stora älgar kom fram c.a 60 meter norr om mig. Fint
ståndskall av Clinton. (Jag såg också Isak men här slutade han att jaga). Älgarna gick sakta
söderut med Clinton i hasorna. Nu smäller det. Pierre meddelar på radio: Jag har skjutit en
kalv. När jag kommer fram till skottplatsen ser jag det jag anat: det är en ko han skjutit. Jag
säger åt honom: Detta får du böta för. Tratt och Pierre hämtar älgen och Uffe får ensam flå
älgen. Pege kommer till slakthuset. Han tar kontakt med ordf. i vår viltvårdsområdesförening.
Pierre betalar 40:- x 167 kg = 6680:- Denna summa tillfaller föreningen.

Söndagen den 23 januari var Tratt och Clinton norr om Nyselen. Clinton jagade ko med kalv.
Upptaget var vid hinken (Långköln). Jag (utan bössa) såg älgarna i Brittas väg. Jakten kom
sedan in på Forsmarkerna. Jag satt vid travbanan norr om byn när älgarna med Clinton i
hasorna kom. Jakten fortsatte över rv 71. Trafiken var intensiv. Jag sprang i vägkanten med
radion i handen. Detta gjorde att bilisterna saktade in och hund och älgar klarade sig. Nu blev
det jaktförbud för Clinton. Nästa lördag var Putte, Tratt och jag ovanför byn med Ronja. Hon
fick tag i älgar vid Trefaldighetskällan. Även nu gick jakten in på Forsmarkerna. Vi fick
tillbaka Ronja strax efter kl 16 när det började mörkna. Detta var säsongens sista jaktdag.
2000 års älgjakt 9 tjurar, 7 kor, 12 kalvar + 1 ko + 1 kalv
Onsdag den 2 februari blev en älgtjur ihjälkörd vid crossbanan på våra marker.
Gunnar Fino Finnström

