GRAVBERGSLAGET 2009
Lördagen den 22:a och söndagen den 23:e hade vi arbetsdagar. Vi samlades lördag morgon
kl 9 i slakthuset. Vi var c:a 27 man/1 kvinna. Jaktledaren Loffe hälsade oss välkomna. Vi
hade ett informellt möte där vi diskuterade avskjutning, (kalmarmodell, stämmobeslut mm.)
Hundar, 11 anmälda. Några av dom nyanmälda presenterade sig själva. Dom flesta av
deltagarna var ute och snitslade hållarmarna, några satte ut saltstenar. En del var och jobbade
vid och i slakthuset. Bl.a gjordes en dörr till tillbyggnaden. På söndagen fortsatte vi. Några ute
i skogen med saltstenar. Andra jobbade med att bränna ris, litet justering efter ErikLarssonVägen. Lasse I har bytt kylsystem.
Söndagen den 11 oktober. Samling i slakthuset för genomgång av årets jakt. Jaktledarna
kollade jaktkort, licenser mm. Sedan hälsade Loffe oss välkomna till årets jakt. Pege har fyllt
60 och vi hurrade 4-faldigt. Dom nya jägarna presenterades. Vi skall försöka komma upp till
50% kalv. Om vi har skjutit 4 vuxna blir det endast kalvjakt tills 4 kalvar har skjutits? Den
eller dom jägare som bryter mot jaktledarens order stängs av nästa dag. När det gäller tjurar är
det förbud på dom som har mellan 6-12 taggar.
Vi börjar jakten kl 8:00 måndag 12 oktober med att jaga Täkten Norra.
Måndag 12:e Oktober. 1:a drevet: Täkten norra. Pirre Runge (Uffe) sköt en kalv (för en 2kalvko) väster Gravån vid stigen som går till Råberget. Djuren var stötta av Linds hund. Dom
andra hundarna hade inte hand om några djur? Hundförare var Tomas Lind, Kent Forsström,
Markus Josefsson, Pierre Runge.
2:a drevet: Täkten södra. Här gick Sten Söderberg, Tomas Lind, Tobias Josefsson och Mats
Pettersson med hundarna. Rickard Lindberg sköt en pinntjur på pass 184, kraftledningen
söder vintervägen. Stens unghund var efter ko med kalv. Rickard såg en till liten tjur. Tobias
hund jagade ensam ko söderut ur såten, kon sågs av några passkyttar. Hade dom andra
hundarna gång på några älgar? Vädret denna dag litet snöblandat.
1:a dagen. 1 kalv (tjur) 1 pinntjur.
Tisdag 13;e Oktober. 1:a drevet: Åsarna. Här gick Sten med Frej, Mats med Drilla, Tomas
med ? och Markus med? Drilla och Fax drev ut ko vid pass 149 öster Gravbergstjärn. Vid
samma passnr kom sedan Drilla med en tjur 8-taggare (fredad). Här hade passkytten
skottillfälle. Fax som var efter kon kopplades av Råbergslaget och återbördades till
Gravberget av Tomas E:s snälla fru. Tomas Linds hund var efter något djur? Men ingen jakt.
Markus hund hade ingen älgkontakt.
Vädret: Fan så kallt. Nordanvind. Satt 3 timmar i ett torn i kraftledningen norr Romaråsvägen.
På em jagades Hemskogen Västra. Här gick Findus med Clinton, Kent Forsström med Nova,
Sten S. med Arn och Tobias Josefsson med?. Ko med kalv gick ut mellan pass 20, 21 väster
om Gravbergsvägen söder om Gravkroken. Troligen stötta av Nova. Hit kom också Clinton
som kopplades av Fralle på pass 21. Nu smäller det på pass 23. Markus har skjutit på en kalv.
Findus dit med Clinton. Kan ej utreda detta. Magnus S. dit med spårhund. Han spårar länge
med måste ge upp när det börjar skymma. (Sten anslöt och släppte Frej men det blev jakt på
en pinntjur).Vi fortsätter i morgon där Magnus slutat spårningen med att jaga Nyselsberget.
Onsdag 14:e oktober. Ö:a/V:a Nyselsberget. Start kl 8.00. Vi har fått 3 kalvar. Mats har
gått med Drilla, Kent med Nova, Sten med Arn och Bröderna Josefsson med sina jämtar.
Första kalven sköts av Anders Söderberg på pass 219 väster Gravån. Jakt av hund från
Råbergslaget. 2:a kalven sköts av Patrik(Putte) på pass 266, Alfvägen. Ingen jakt på denna
kalv. 3:e kalven sköts av Frank Sundén (Fralle) på pass 306 (stigen Nyselen Kvillselen öster
Örarbäcken. Jakt av Drilla. Här var det ko med 2 kalvar. Drilla hade jakt direkt på morgonen
söder om mej på pass 74. Pulsen upp, men troligen? rådjur. Kommer tillbaka och jagar ut tjur

1

söder/västerut över Rännåsvägen. Tjuren ses av Pege och Uffe. Sten som går med Arn dit där
Magnus slutat spåra kvällen innan har jakt på ko med kalv som går västerut och kopplas av
Råbergslaget i Råbergsvägen. När Sten får tillbaka Arn går han in från Alfvägen österut. Får
jakt på ko med kalv som ses av Pege på Döppelmyren (pass75). Pass upp Fino skriker Pege,
men djuren går söder om mej över Rännåsvägen och över Gravbergsvägen någonstans vid
Däljan. Tobias Josefsson som går längst österut har också jakt? Tillsammans med Drilla?
Kent med Nova har ingen jakt. En fin dag. -9 grader när jag åkte hemifrån. Sol hela dagen.
Efter jakten bjöds vi på gulaschsoppa.
3:e dagen: 3 kalvar.
Torsdag 15 oktober. Tolleskölen. Start kl 8.00. Hundförare: Kent med Nova. Pierre med ?
Markus med ? Mats med Drilla. Sten hade ett specialuppdrag. Han skulle ta hand om ett från
Råbergslaget påskjutet djur. Första djuret en pinntjur sköts av Kent med ett höftskott. (C:a
200 m norr om Hellströmsvägsvändplan.) Hans lilla Nova, 11 mån hade hand om denna tjur.
2:a djuret, en pinntjur sköts av Lauri Laakso på pass 161 i kraftledningen 500 m sydost
”plogen”. Det var den här tjuren som Råbergslaget hade ”filat på” som Arn, Stens lovande
unghund hade hand om. 3:e djuret, kalven sköts av Lars Römpötti på pass 189 öster Höga
Åsen. Här var det ko med 1 kalv. Jakt av Drilla. Drilla jagade ut en ko ur såten öster ut vid
pass 199, sågs av jägare i Lyåns jaktlag. Markus hade inte så vitt jag vet jakt på några djur.
4:e dagen: 2 tjurar, 1 kalv.
Fredag 16 oktober. 1:a drevet Nyselen. Hundkarlar: Sten med Arn, Mats med valp, Markus
med ? och Uffe med ? Inget djur skjutet. Arn ut med tjur över Gravbergsvägen. Hade någon
av dom andra hundarna älgkontakt/drev?
2:a drevet: Hemskogen Ö:a.
Hundförare: Sten, med Arn, Mats med valp, Kent med Nova, Tobias med?. Här fick vi 3
kalvar 1 ko. Mikael Nilshed sköt en kalv på pass 38 söder Risholsmyren. Anders Henriksson
sköt en kalv på pass 41, samma hållarm längre söderut. Lars-Erik Flodung, (Loffe) våran
eminente jaktledare sköt kalv och ko på pass 96, östra hållarmen 400 meter norr
kraftledningen. Älgarna som Loffe sköt jagades av Tobias hund. Hunden tyst. Arn jagade ko
med en/två kalvar som gick ur såten västerut mellan 2 passkyttar.
När Sten avslutade och gick österut tillbaka till bilen mot Erik-Karlssonvägen såg han en
ståtlig tjur. Den ståtligaste han sett på våra marker.
5:e dagen: 3 kalvar, 1 ko.
5 dagars jakt: 8 kalvar 3 tjurar, 1 ko.
Vädret: måndag smågrinigt, lätt nederbörd, tisdag, svinkallt, hård nordanvind, onsdag, torsdag
fint väder, minusgrader solsken, fredag skitväder, regn natten före och lätt regn hela dagen.
Vägarna rena lervällingen.
Älgjaktens första vecka har varit ömsom vin ömsom vatten. Det blir inte så mycket i baljan,
men vi har 8 vuxna kvar på kvoten och kalvjakten har varit mycket lyckad. Mycket glädjande
är att det tycks finnas många kor med kalv. Dom stora tjurarna tar vi under dubbelhelgen. Vi
har många unga hundar vilket förhoppningsvis lovar gott inför kommande års jakter.
Fredag kväll 21,00, Fino
.
Vid delningen på lördagen visade det sig att baljans vikt var 22 kg, föregående år 30 kg. 2008
hade vi 11 djur, 8 vuxna, 3 kalvar. Vi åt en god köttgryta som Yvonne, Lars, Maggan och en
väninna till Yvonne hade tillagat. Med tanke på jaktledarens tuggvanor serverades han en
speciell tallrik med mycket små köttbitar.
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Jaktledarna redovisade hur jakten hade utfallit. Klinko om köttet som var av bra kvalité. Vi
måste bli bättre på att flå. Alltför många hudar blir sönderskurna. Jaktledarna och jaktrådet
omvaldes. Kassören omvaldes. Här skall Lars R. få en valpkurs så att han kan ta över den
sysslan.
H(älg)jakt 30, 31, 1 nov. Till jakten är 32 man anmälda.
Jag har influensa med feber så jag har fått lov att avstå jakten. Detta är första gången sedan
jag började 1952. Men jag skall efter bästa förmåga försöka nedteckna vad som har hänt
under jakten med att intervjua flera av deltagarna, bla. Loffe, Tony, Findus.
Deltagarna samlades i slakthuset kl 7 fredag 30 oktober.
1:a drevet: Täkten. 4 man gick med hundarna: Sten, Mats, Markus, Kent. 1 kviga och 2
kalvar sköts. Om det var jakt efter något av djuren skall jag försöka ta reda på. Likaså vilka
var skyttarna. Arn ut med tjur vid pass 141.
Skyttar
1 kalv Lauri Laakso Pass 169
1 kalv Anders Söderberg Pass 268
1 kviga Fralle Pass 144
2:a drevet: V:a Nyselsberget. Här gick också 4 man med hundarna. Någon såg älg, men inga
djur blev skjutna.
Lördag 31;a oktober.
1:a drevet: Ö:a Nyselsberget. Passen besatta kl 8.00. Här blev inga djur skjutna. Hundförare
var: Sten med Arn, Mats med Drilla, Kent med Nova. Var det några djur inne i såten? Hade
någon hund jakt. Drilla ut med ensam ko vid pass 318.
2:a drevet: Risholn. Hundförare Sten med Arn, Mats med Drilla, Marcus med? 4 djur sköts.
1 oxe, 1 ko, 2 kalvar. Vilka var skyttarna? Hade någon av hundarna jakt på dom skjutna
djuren?
Loffe och Jonathan 1 kalv
Fralle 1 Tjur
Ankan 1 ko 1 kalv jagad av Marcus hund.
Söndagen den 1:a November.
Ett drev (nykomponerat).
Sten, Mats, Pierre och Markus
gick med hundarna.1 kalv sköts av Pierre i Gravbergsvägen strax norr N:a Örarbäcken. En
skoveltjur påsköts i kraftledningen vid Vimyrvägen?. Här fick man avsluta spårningen. Tjuren
hade gått i lega och det var blod, men tjuren hade gått över Lybergsvägen? Och det började
mörkna. Denna tjur (med stor sannolikhet) sköts några dagar senare av Kvillselslaget.
3 dagars jakt: 8 djur. 1 tjur, 1 ko, 1 kviga, 5 kalvar.
1:a veckan + Allhelgonahelgen: 13 kalvar, 4 tjurar, 2 kor, 1 kviga.
Lördagen den 7 november. Delning av köttet efter allhelgonahelgens jakt. 29 delar. Baljans
vikt c:a 24-25 kg.
Onsdag den 11 november kl 10.15. Fino
Nästa jakt troligen 12-13 december?
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Lördag 12 och söndag 13 december den s.k. Luciajakten.
Kl 8.00 samlades 15 man i slakthuset. Nu var det tillåtet att skjuta rådjur om man hade löst
småviltkort. Man fick inte skjuta om Mats hund Drilla jagade rådjuret.
1:a drevet ovanför byn. Såten var i stora drag: Västra hållarmen: Vimyrvägen, Östra: ErikKarlssonvägen. Mats gick med Drilla, Rickard Lindberg med Alice. Drilla jagade ko med 2
kalvar. Kalvarna sköts av Loffe och Jonatan på pass 49 Erik-Karlssonvägen. Kon sparades.
2:a drevet. Nu var såten i stora drag: Östra hållarmen: Vimyrvägen, västra: Forsrået.
Mats gick med Drilla, Tony med Isa och Findus med Clinton. Findus sköt en fin tjur 12:tagg
på Vimyren för Clinton. Kort jakt. Tonys tik jagade ko med kalv. Jakten gick ut ur såten där
Findus skulle ha postat om han inte hade gått med Clinton.
Söndag 13 december, Luciadagen. Jaktdagen började med att jaktledare bjöd på
egenhändigt bakade lussebullar. Vi hade ett drev ovanför byn. Det som vi av gammalt kallade
mellan vägarna (dvs Gravbergs- i väster och Nyselsvägen i öster). Inga djur blev skjutna, men
hundarna var i spår efter älgar. Rickard Lindberg med Alice såg en ko som han spårade och
som troligen gick ut mellan 2 passkyttar över Lôsktjärnvägen. Älgen sågs av en passkytt.
Tony med Ica, Mats med Drilla, Findus med Clinton och Magnus med Urax var också i spår
efter älgar, men inga jakter. En av passkyttarna sköt på en älg. Efter spårning konstaterades att
älgen var oskadad. Vi avslutade jakten och delade älgarna i ¼ delar. 3 av 15 deltagarna
avstod från köttdel och får ersättning i pengar, dom som får mindre delar kött kommer också
att få betalt av dom som får dom tyngre köttdelarna.
26:e januari 2010.
Under 2009 års jakt har 23 älgar skjutits. 8 vuxna (5 tjurar, 2 kor, 1 kviga) 15 kalvar. 65,2%
kalv, 34,8% vuxna. Tilldelningen var 12 vuxna, fri kalvavskjutning. Personligen tycker jag att
jakten var lyckad. Dom 4 vuxna djuren som blev kvar på tilldelningen har vi förhoppningsvis
kvar till nästa år (med ränta). Aldrig något år har vi haft en sån fin kalvprocent.
Kommer just nu tillbaka från Gravberget. Spår efter älg vid Gravarbackarna (där dom är och
betar på enrisbuskar) och Sandbacken. Vi har älg också närmare byn.
Gunnar Fino Finnström
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