GRAVBERGETS JAKTLAG 2007
Jaktledare: Lars-Erik Flodung (Loffe), bitr: Tony Svensson, jaktråd: Anders
Söderberg, Frank Sundén (Fralle), Lars Römpötti.
Lördagen den 8 september hade jaktlaget arbetsdag inför årets älgjakt. 26 man deltog. Man
var ute och tittade på dom olika hållarmarna, satte ut några nya jakttorn, fraktade bräder till en
ny bro som vi håller på att göra över Örarbäcken i stigen mellan Nyselen och Kvillselen.
Under ledning av Dan I. städades och snyggades det upp efter råttornas framfart i köket. Vi
bjöds på grillade brattburgare.
Söndagen den 7 oktober. Laget samlades i slakthuset kl 14. Efter att alla deltagare uppvisat
erforderliga handlingar inför jakten hälsade jaktledaren Lars-Erik ”Loffe” Flodung
välkommen till årets älgjakt. 3 nya jägare från Danmark, hundförarna samt jaktrådet
presenterades för oss övriga dödliga.Genomgången inför jakten utmynnade i att vi skall efter
bästa förmåga följa dom riktlinjer som kretsen angett för jakten.Vi börjar att jaga Täkten
norra. Passen skall vara besatta kl 8.00 måndagen den 8 oktober 2007.
Måndag 8 oktober. 1:a drevet. Täkten norra. Jaktstart 8.00. Hundförare: Sten med Frej,
Tratt med Clinton, Levinsson med Nikita. Frej och Clinton sticker norrut och är direkt ute ur
såten. För Frej skjuter så småningom ett lag från Lima en älg. Hunden hämtas på em av Sten
och Tratt. Clinton kommer tillbaka och är efter ett djur söderut men inget händer. Under tiden
som hundarna var borta sköt Ankan en kalv på pass 241 och Johan Josefsson kon på pass 242
norr GravuTjänn. Nu får Magnus S. som har Fax ”pensionären” med på sitt pass lov av dom
äldre, ”erfarna” hundförarna Sten och Tratt att släppa hunden. Det blir snabbt jakt och
Magnus skjuter en kalv efter en halvtimmes jakt väster Nyponstigen. Nikita jagar ko med
kalv. Jakten går söderut. Ko och kalv korsar Gravukölen fram och åter. Det liknar mest ett
hardrev. Detta drev gav 2 kalvar 1 ko.
2:a drevet: Täkten södra, Hundförare: Johan med sin Fax, Magnus med Fax och Pierre med
Isak. Johans Fax får direkt tag på ko med kalv. Det blåser så jag hör inte jakten, men Johan
skjuter kalven väster Gravån, söder Dans stuga. Jag sitter på pass 109 väster Gravån. En tjur
kommer och ställer sig i kanten på kalhygget. Bra tag. Skjuter inte. Vill vara säker på
taggantalet. Det går någon minut, Nu kommer en tjur västerifrån som är tillåten. Han faller på
2:a skottet. Pierre kommer fram till mej och tar ur älgen på några få minuter. Tackar. Det
smäller 3 skott nordväst om mej. Patrik har skjutit en tjur. På pass 112 i Forsrået. Det smäller
norrut från mej. Andreas Janousch har skjutit på en kalv på pass169, nv Dans stuga. Sten,
Tratt och Magnus med Fax far dit oh spårar. Kalven, som endast gått 100 meter rusar upp och
nedskjuts av ? Under tiden när man letar efter kalven är det förbud att skjuta på ”friska” djur.
Pierres Isak jagar en ko som kommer fram till mej. Fint ståndskall på det öppna hygget. Jag
har flera skottillfällen. Det var en fin ko. Hoppas hon får leva några år till.
1:a dagen: 2 tjurar, 1 ko , 4 kalvar.
Tisdag 9 oktober. 1:a drevet, Åsarna. Hundförare: Sten, Tratt, Levinsson. Jaktstart 8.00.
En del ”tövvel” innan jakten startade. Dom 3 danska jägarna hade meddelat att dom ej skulle
deltaga i dagens jakt. Därför fick en del omdispositioner göras. (Senare har vi fått veta att
jakten ej var intressant, dom har åkt hem). Drevet blev ett totalt misslyckande. Levinsson med
Nikita hade inga kontakter eller jakt. Clinton och Frej stack iväg direkt ur såten. (Senare har
vi fått veta att 1 djur skjutits för Clinton, samt 2 eller 3 för Frej, av ett lag från Venjan.). Johan
och Magnus gick med sina ”Faxar”, men ingen såg någon älg.
2:a drevet: Hemskogen Västra. Hundförare: Tratt, Johan , Pierre. Patrik sköt en kalv, jakt
av Clinton. Pass 93, Vimyren. Johan hade jakt på? Findus såg och hade skottillfälle på en tjur
på pass 32, Risholen, innan jakten startade. Rickard Lindberg såg en tjur på pass 16T ,
Styggnäset just när jakten avslutats.
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2:a dagen: 1 kalv.
Onsdag 10 oktober. Ett drev: Tolleskölen. Hundförare: Tratt, Johan J. och Pierre. Jaktstart
8.00. Jag sitter på pass 158 (Vattugolvsmyren). Hör från hundförarna, dåligt med färska spår.
Kl 10.02 hör jag ett upptag, några skall. Kl 10.20 ung. hör jag ett skott. Lasse I på pass 194
har skjutit på en tjur. Denna tjur skjuts sedan av Tomas Lind på pass 198. Han ser ingen hund,
men det är Clinton som jagat detta djur och han är framme vid djuret som är dött och endast
gått en bit. Lasse har också sett tjur samt ko med 2 kalvar. Dessa djur jagas av Fax, Johans
hund. Dom går ut ur hållet söderut. Han får så småningom tillbaka hunden. Isak, Uffes hund
jagar älgar som står utanför såten västerut. Gerhard Janousch skjuter en ko på pass 205
sydväst Hellströmvägen. Ingen jakt på detta djur som hade sällskap av ett annat hondjur som
gick ut ur såten mellan pass 159-160. Hasse Thunberg hade ”gott tag”, men då var det förbud
att skjuta hondjur. Jakten avslutas.
3:e. dagen: 1 tjur, 1 ko.
Torsdag 11 oktober. Ett drev, Nyselsberget Öst/Väst. Hundförare: Tratt, Levinsson, Johan.
Jaktstart 8.00. Jag sitter på pass 76T söder Döppelmyren. Efter ett tag säger Tratt på radion.
Pass upp på Döppelmyren. Sen hör jag att Loffe sett ko med en men Jonatan, 15-årig jaktelev
med rätt att döda, såg 2 älgkalvar. Jonatan skjuter ena kalven (pass 123), som hittas efter ett
tag. Jag går in på radion och ber Tratt, snällt, om en lägesrapport. Han vet ingenting.
Levinsson meddelar att Lars Nilsson skjutit en tjur på pass 263, (Alfvägen). Jakt av Nikita.
När jag kommer till slakthuset får jag veta att Tony skjutit en kalv på pass 265 (Alfvägen).
Här var det ingen hund med. Hör ett skott från Bergmyren. Bertil Svensson: Jag har skjutit på
en kalv (pass 70) som gått in i såten. Har ej sett någon hund, med säger att skottet strukit ett
träd. Magnus S. som har med Fax skall gå dit och spåra.
Han kommer dit, ser blod och hittar kalven som gått en liten bit från skottplatsen och är död.
Nu smäller det från Döppelmyren, (pass 75) passet norr om mej. Yvonne: jag har skjutit 2
skott på en tjur, han reagerade på 1:a skottet. Nu får Magnus ett nytt uppdrag, han skall dit
och spåra. Tratt anbefaller radiotystnad. Dan: (pass 74) Till Yvonne: Jag såg en liten tjur men
hann ej skjuta. Han är på väg ner mot Svaa. Tratt: Magnus spåra från Dan, jag passar nere i
Svaa. Det smäller. Magnus: Vi har skjutit tjuren och det är med absolut säkerhet det tjur som
Yvonne påskjutit. Denna tjur var inte jagad av någon hund. Den kalv som sköts av Jonatan
samt den som Bertil sköt jagades av Clinton. Bertils kalv hade Clinton varit hos i en lång
stund och luggat ordentligt. Det var flera jägare som såg älgar på detta drev. Hade Levinsson
jakt på flera djur? Hade Johan någon jakt? På fm började det snöa.
4:e dagen. 2 tjurar, 3 kalvar.
Fredag 12 oktober. 1:a drevet, Nyselen. Hundförare: Levinsson, Pierre, Magnus S. Melker
Lind skjuter en ko på pass 68, Bengtstugan. Jakt av Nikita. Jag sitter på pass 28, öster
Lôsktjärnvändplan. Upptag av Isak. Bertil på pass 32 norr Risholsvägen ser en liten tjur. Vart
tog den jakten vägen. Smaller: på passet öster om mej, se upp. Älg på väg mot dej. Vart tog
älgen vägen? Var Fax efter denna älg? Flera jägare såg älgar på detta drev.
2:a drevet, delar av Ö:a och V:a Hemskogen. Här går Anders S. med Fax, Tratt med
Clinton, Pierre med Isak och Levinsson med Nikita. Tomas Lind skjuter en kalv på pass 50,
Erikkarlssonvägen, Ingen hund efter. Kon som sparades hade 2 kalvar. Fax jagar i omgångar.
Sven Karlsson skjuter en kalv på pass 43, Ö:a hållarmen. Fax jagade denna kalv. 2 djur ses av
Pierre och Tratt. Var det jakt på dessa. Anders S. ser flera älgar, Lasse ser älg.
5:e dagen: 1 ko, 2 kalvar.
5 dagars jakt: 8 vuxna, 3 kor 5 tjurar, 10 kalvar.
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Vädret under jakten har varit hyggligt. Nu förtiden blåser det nästan jämt, men det har varit
mycket sol, frånsett torsdagens snöfall. Litet kyliga morgnar som gör att myrarna ”bryter”.
Bättre med älg än jag trodde. Flera jägare hade skottillfällen, men höll inne med skotten enligt
order från jaktledningen. Så skall det naturligtvis vara, även om det ibland kan ske misstag.
Antal obs. 87. 2005 var det 135. 2006 var det 125.
Lördag 13:e oktober. Delning av köttet. 44 delar + 3 hunddelar som delas av hundägarna.
Baljans vikt c:a 40 kg. Några kilo mindre än 2006. Genomgång av årets jakt.
Val till nästa års jakt: Jaktledare: Loffe, bitr. Tony. Jaktråd: Anders S, Lars Römpötti, Fralle.
Kassör: Greta F. Revisor: Ankan. Greta och jaktledaren tecknar firman var för sig.
Slakthuskommitté: Tony Svensson, Tomas Eriksson, Lasse Ingvarsson.
Vi fortsätter jakten 2, 3, 4 november. Anmälan till jaktledarna senast 26 oktober.
HÄLGJAKT
Fredag den 2 november: Samling i slakthuset kl 07.00. 29 man deltog 1:a dagen.
1:a drevet, Nyselen. Hundförare: Sten S. och Tomas L. Jaktstart 8.00. Jag sitter på pass 70,
strupen längst norr i Bergmyren. Hör några väckskall söder om mej. Pulsen stiger. Frej
kommer förbi mej och fortsätter norrut. Hör några skall uppe i västra berget. Hör också på
radion att Pege sett älg på pass 62T, väster Fågelleksmyren. Faster ( mfl) ser ko med kalv på
sitt pass i Nyselsvägen (nordspetsen Rörmyren). För långt att skjuta. Jakt av Levinssons hund.
Jag sneglar bakåt. Ser något mörk på väg söderut. Det är en älg som hinner in i ungskogen.
Ingen chans att skjuta. Denna älg? Skjuts av Frank Sundén (Fralle) på pass 24, norr
Lôsktjärnvägen. Sten S. kommer till mej med Fax och släpper honom på spåren efter älgen
jag såg. Troligen stöter Sten och Fax i sin marsch söderut ko med 2 kalvar samt 2 tjurar. En
tjur påskjuts av Claes Göran J. på pass 73 T, sydspetsen av Bergmyren. Fax kommer hit och
har ståndskall på tjuren. Levinsson fäller tjuren.
2:a. drevet, Hemskogen Västra. Hundförare: Pierre, Johan. Inga jakter, inga skott.
1:a dagen 2 tjurar.
Lördagen den 3 nov. Allhelgonadagen. 1:a drevet: Täkten norra. Jakten skulle börja kl
08.00, men dåliga väckarklockor och några trötta jägare gjorde att starten blev något fördröjd.
Hundförare: Sten med Fax och Jan (Findus) med Clinton. Litet snö hade fallit under natten.
Sten meddelar att Fax har varit borta 10 minuter. Sen ser han spår efter stort och litet djur.
Han tycker också att det har varit 2 hundar efter dessa djur. Men det blir ingen jakt och vi
samlas vid Sandbacken.
2:a, drevet, Nyselsberget Öst/väst. Nu sätter vi in 5 hundar. Sten med Frej, Findus med
Clinton, Johan ned Fax, Levinsson/Lind med Nikita och Pierre med Isak. Frej jagar ett djur,
tjur? Som ses av Kvilselslaget när dom avslutat sin jakt. Faxe jagar ett hondjur som ses av
Dan Ingvarsson på pass 72T. Lind och Pierre ser spår men har inga jakter. Jan med Clinton
har ingen jakt. Sten ser legor efter flera djur. Tomas E. på pass 269 öster Angalsmyren, har ko
med kalv på 20 meters håll, men kalven skyddades av kon.
2:a dagen 0.
Söndagen den 4:e, november. 1:a drevet Täkten Södra. Jaktstart 8.00. Karl Molin
överraskade med att vara på sitt pass 7.18. Hundförare: Sten S med Fax, Johan med Faxe och
tiken, Levinsson med? Hundförarna rapporterar att dom ser spår i snön. Faxe jagar ko med
kalv som passerar Yvonne på pass 266 i Alf-vägen. Hinner inte skjuta. Jag sitter på pass 268,
vändplan Alf-vägen. Det smäller söder om mej. Anders Söderberg på pass 269, skjuter den
kalv som Faxe jagar. Efter ett tag går jag till Anders och är honom behjälplig när han ”tar ur
kalven” som ligger på Angalsmyren. När vi kommer tillbaka till bilarna får vi order att ”passa
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upp”, det är jakt norr om Alf-vägen. Rickard Lindberg rapporterar: Ko med 2 kalvar på väg
mot Gravbergsvägen. Det smäller 3 skott. Rickard igen: Jag har skjutit på en kalv. Kon med
andra kalven på väg söderut. Fax kommer fram till Rickard och dom hittar kalven som är död.
Samling Sandbacken. Det skall bli ett till drev.
2:a drevet: Åsarna. Hundförare Johan med Faxe och tiken, Findus med Clinton, Levinsson
med Nikita? Jag sitter på pass 53T i kraftledningen söder Porrholsvägen. Svåra störningar i
radion. Tycker mig höra att Johan och Jonas sett en älg. Hör skott söderut mot Höga Åsen.
Lars Nilsson rapporterar: jag har skjutit en liten pinnatjur. Johans hund Faxe hack i häl efter
älgen. Efter ett tag söker Loffe Findus i radion. Clinton är också framme vid älgen. Nu har
dom 3 hundar vid den döda älgen. Men det går bra, inget hundslagsmål. Jan får knalla dit och
hämta Clinton. Johan gör ett slag norrut, men ingen jakt. Jan kopplar Clinton. Levinsson är
klar. Vi avslutar helgjakten. Tomas hämtar tjuren, kör den till Porrholsvägen och vi lastar den
på en släpvagn för transport till slakthuset. Nu återstår flåning och putsning samt isärsågning
av älgkropparna. Köttet vägs. 7 av deltagarna tar med sina delar, resterande 23 delar styckas
och delas nästa helg.
3:e dagen: 1 tjur, 2 kalvar.
1:a veckan + dessa dagar: 11 vuxna (8 tjurar 3 kor), 12 kalvar.
Lördagen den 10 november. Under ledning av Jonne och Pierre styckade, malde och delade
vi resterande älgkroppar i 23 delar. Det blev c:a 12 kg (4,1 kg stekar och 7,8 kg älgfärs).
Detta är vad jag kommer ihåg från 2007 års älgjakt. Söndagen den 11 november, en vacker
dag med litet vitt på marken på Blomstervägen 3.
Gunnar Fino Finnström
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