GRAVBERGSLAGET 2008
Eftersom jag har haft datorhaveri, eller själv klantat till det, skall jag försöka med minnets
hjälp skriva ner vad som sig tilldragit haver under årets jakt samt förberedelser för jakten.
Jaktledare har varit Lars-Erik (Loffe) Flodung, bitr. Tony Svensson, jaktråd: Anders
Söderberg, Frank Sundén (Fralle), Lars Römpötti.
Lördag 30/8 och söndag 31/8 hade vi 2 arbetsdagar där vi gick igenom dom olika såtarna,
flyttade en del pass, reparerade några torn, mm.
Söndagen den 12 oktober kl 14 hade vi möte i slakthuset där jaktkort, licenser mm
kontrollerades av jaktledarna.
En av lagets medlemmar, Roland Andersson ”Tratt” har gått ur tiden. Vi hedrade hans minne
med en tyst minut.
Några nya deltagare samt hundförarna presenterades för dom ”gamla” jägarna.
Jakten startas kl 8.00 måndag 13 oktober med såten Täkten norra.
Måndag 13:e: Täkten norra. Hundförare: Mats och Sten med Drilla, Uffe med Isak, Findus
med Clinton. Kent Forsström skjuter en kalv på pass 249. Kalven med ko jagades troligen av
Drilla och Isak. Uffe sköt en pinntjur vid vintervägen. Var Isak efter detta djur. Clinton jagade
ut älg(ar) söderut ur såten.
2:a drevet: Hemskogen västra. Hundförare: Sten med Frej, Markus med Nelly, Kent med
gråhundstik. Frej stack direkt österut. Flera älgar sköts för honom av Kvillselslaget. Men det
var älgar som stod utanför vårt område. Hade dom andra hundarna några jakter?
1:a dagen: 1 tjur, 1 kalv.
Tisdag 14 oktober: Täkten södra. Hundförare: Sten med Frej, Markus med Nelly, Kent med
Gråhundstik. Frej ur såten. Ståndskall i flera timmar vid Råhällan på Råbergsmarkerna. Sten
går sedan med Mats och Drilla. Har dom några jakter. Nelly jagar 10-taggare som passerar
pass ?
Har Kent någon jakt? David Thunberg skjuter en kalv på pass 237 och Uffe skjuter kon på
pass ?
2:a drevet: Nyselen. Hundförare: Uffe med Isak, Mats med Drilla, Findus med Clinton. Om
hundarna har några jakter vet jag inte. Men många älgar finns inne i såten. Flera skott med
eftersök som inte ger något resultat. En av dom påskjutna kalvarna går över till Råbergslaget
där den skjuts.
2:a dagen: 1 ko, 1 kalv.
Onsdag 15 oktober: Tollôskölen. Hundförare: Uffe med Isak, Mats med Drilla, Findus med
Clinton. Drilla jagar norrut, går ur såten vid ett pass som är obesatt. Isak efter älg norrut.
Clinton vrålar till strax väster om mig. Faster ser 4 djur. Magnus skjuter på en kalv som han
sedan korrigerar till en kviga. Clinton tar nu hand om detta djur. Härligt att höra jämthundens
mörka skall ett bra tag innan Findus fäller djuret. Loffe och Jonatan skjuter en tjur på pass
205. Ingen hund på detta djur. Sven Karlsson skjuter en kviga på pass199. Ingen hund på detta
djur, men Uffe och Isak spårar. Kvigan har bara gått en liten bit.
2:a drevet: Hemskogen Västra: Hundförare: Sten med Frej i band, Kent med gråhundstik,
Markus med Nelly. Frej släpptes ej men hade älg i nosen. Hade dom andra hundarna några
jakter. Ko med kalv passerade mej. Kalven påsköts av passgranne. Bom.
3:e. dagen: 1 tjur, 2 kvigor.
Torsdag 16 oktober: Åsarna. Hundförare: Sten med Frej, Uffe med Isak, Markus med Nelly.
Frej får direkt kontakt med älgar. Jagar ko, tjur och kalv. Jakten går västerut. Ses av David
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Thunberg på pass 253. Faster på pass 251 ropar i radion: Pass upp Jonne. Älgar på gång.
Kalven skjuts av Melker Lind och Loffe på pass 248 och 249. Frej tar hand om tjuren som
passerar mellan David pass 253 och mej pass 252. Vi får ej skjuta, endast kalv och tjur över
10 taggar tillåtna. Nu får Mats med Drilla hoppa in. Fralle skjuter en kviga på pass 149 och
Findus skjuter en tjur, kapital 6-taggare på pass 188, Höga Åsen. Drilla jagar en ko som går
ner sej i ett dyhål på Tolleskölen och skjuts av Sten.Uffe hade ingen jakt. Hade Markus
någon.
4:e. dagen: 1 kalv, 1 kviga, 1 ko, 1 tjur.
Fredag 17:e. oktober: Delar av Nyselen och Hemskogen Västra. Hundförare: Findus med
Clinton, Tony med ????????, Mats med Drilla, Clinton ut med ko och kalv vid pass ? Han är
en bra bit efter. Hade dom andra hundarna någon älgkontakt. Och såg några jägare älgar?
2:a drevet: Nyselsberget Öst/Väst. Hundförare: Markus med Nelly, Sten med Fax, och ????.
Jag sitter på pass 72, Bergmyren. Nelly skäller öster om mej. Pulsen stiger. Hon jagar ensamt
hondjur som går ut vi pass 70. En kviga hälsar på mej på Bergmyren pass 72, fortsätter och
hälsar på Jonne på pass 71. Någon ser älg vid Alfvägen. Inga skott.
5:e dagen. 0.
5 dagars jakt: 11 djur, 3 kalvar, 2 kor 3 kvigor, 3 tjurar
40 jägare, 6 drevhundar och en spårhund har deltagit i årets jakt. Vi har haft tur med vädret.
Det blev c:a 30 kg kött per man. Dom 6 hundarna delade på 3 baljor samt en balja till Bellman
arrendeavgift.
Före delningen av köttet åt vi en god måltid bestående av älgkött, som tillagades av Yvonne
med medhjälpare ?? i VGK:s klubbhus.
Hälg-jakt. 30 okt- 2 nov 2009.
Fredag 30 okt. Täkten Norra. 26 deltagare anmälda. Hundförare: Levinson med Nikita,
Mats med Drilla. Levinson i gamla spår. Drilla jagar ko med 2 kalvar. Hård blåst, hör ingen
jakt, men Uffe säger i radion: gångstånd på väg mot mig. 2 skott. Meddelar jaktledaren att det
nu är 8-5. Dvs 8 vuxna, 5 kalvar. Mycket roligt att det får skjutas för en ung tik På em jagade
vi:
Hemskogen västra. Hundförare: Sten med Frej, Findus med Clinton. Clinton får direkt tag i
2 djur som ses av Fralle på pass? Endast kalvjakt. Clinton håller på med dessa djur och
kopplas så småningom vid Nyselen. Frej har inga jakter.
1:a dagen: 2 kalvar.
Lördag 1 november. 1.a drevet Risholen. Hundförare. Findus med Clinton, Sten med Frej.
Levinsson med Nikita. Endast kalvar får skjutas. Micke sköt en kalv på pass 87 nordost
Risholstjärn. Sten sköt en kalv 40 meter öster om södra vändplan Risholsvägen. Inga jakter på
dessa djur. Clinton hade ingen jakt. För Frej sköts ? av Kvillselslaget. Några jägare ser älgar.
På em jagade vi Nyselsberget öst-väst. Här gick Levinsson och Mats med hundarna. Några
såg älgar. Inga jakter av hundarna. Inga djur fällda.
2:a dagen: 2 kalvar.
Söndag 2:a november. 1.a drevet Täkten södra. Hundförare: Mats med Drilla, Pierre med
Isak, Levinsson med Nikita, Findus med Clinton. Endast kalvjakt. Drilla var efter ett djur som
gick ut norrut. Kom så småningom tillbaka och jagade ett vuxet djur som sågs av PG, men
inte av mej när det gick söderut över Alf-vägen. Dom andra hundarna var också i spår men
inga jakter.
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2:a. Drevet: Åsarna. Här gick Sten med Frej, Pierre med Isak, Mats med Drilla och Findus
med Clinton. Inga jakter, endast gamla spår. Jakten avslutades.
3 dagars jakt: 4 kalvar.
Dom 4 kalvarna såldes till deltagare i jakten. Överskottet går till jaktkassan.
Fredag var det mycket hård blåst och kallt. Lördag 12 gr kallt när jag åkte hemifrån, men en
mycket fin dag. Söndag em började det blåsa kallt.
Lördag 22 och söndag 23 nov. Sten med Frej, Mats med Drilla och Magnus med Clinton
gick med hundarna. Loffe och Jonatan, Tony och Jonas samt Jonne och jag var rörliga
passkyttar. Första drevet: Frej västerut med älg över Nyselsvägen. Clinton och Drilla jagar
älg(ar) över rv71 till Gännäsriset där hundarna slutar jaga. Sedan jagar Clinton och Drilla älg
som går västerut över Gravån söder ”Bengtstugan”. Fax långt borta.
På söndagen gör vi ett försök i Nyselsberget. Fax norrut med älg, Dit kommer sedan Drilla
och sen också Clinton. Vi åker till Nyselen. Fax är borta och Clinton är ”slut”. Drilla får tag i
älg norr om Pellgal. Jakten går över Betulandervägen på Rännåsvändplan. Jag har postat norr
om och Magnus söder om vändplan. Det var ett vuxet djur. Drilla är efter detta djur över
Gravbergsvägen och troligen Gravån. Återkommer till oss vid Brittas väg. Fax är borta.
2 dagars jakt: 0
Lördagen den 3 januari 2009. Loffe, Tony med söner, Patrik, Magnus, Fralle samt Trattlena
samt några man från Råbergslaget jagar på bägge sidor om rv 71. Kvällen före, fredag 2 jan.
har 2 älgar påkörts vid Torpladan på Nyländan. En ko med kalvfoster dödas. En spåras nästa
dag men hittas inte. Under jakten var Mats Larsson ”hund”. Putte sköt en liten oxe (utan horn)
i Gännäsriset vid Henry Larssons depå. Tony sköt en kalv i kraftledningen vid Gravbergsvägen.
Lördagen den 17 januari 2009. Samling i slakthuset kl 8. 11 man deltog. 1:a drevet mellan
Nyselsvägen och Åkstensvägen, ovanför byn och i norr kraftledningen. Jonne sköt en ko. Han
stod vid infarten till mobilmasten. Kon föll 200 meter väster om vägen.
2:a drevet. Ovanför järnvägen mellan Gravbergsvägen-Nyselsvägen, norrgräns Kavelbron,
Nyselsvägen, Ulvarkölen Gravbergsvägen. En kalv påsköts i Nyselsvägen. Gick söderut. Vi
ställde om. Sten spårade men den kalven var troligen inte träffad. Anders S. som stod i
kraftledningen öster om Håbäcken sköt en kalv. Kalven hade inte sällskap av någon annan
älg. En teori är att det var kalven efter den ko som trafikdödades på Nyländan fredagen den 2
januari.
Årets jakt: 10 vuxna, (6 honkön, 4 tjur), 9 kalvar.
Gunnar Fino Finnström
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