ÄLGJAKT GRAVBERGETS JAKTLAG 2011
Årets älgjakt började som vanligt vid slakthuset söndagen den 9 Oktober med sedvanligt
möte/information och uppvisande av giltiga licenser, skjutprov och jaktkort .
Vi inledde mötet med en tyst minut för en bortgången kär jaktkamrat, Toivo Römpötti som
avled dagarna innan jakten. Vi uppmärksammade även att Jonas Svensson hade blivit Svensk
Mästare i jakt 2011, med en liten present. Efter detta vidtog sedvanlig information o
genomgång.
Måndag 10 Oktober 2011.
Vi började jaga lite annorlunda i år, börjar ”hemma” och går norrut under veckan.
Hemskogen Syd-Östra. På pass 8,00 var planen. MEN det visar sig att vi krockar med
Kvillselslaget i nedre delen av Erik Karlssonvägen. Efter lite telefon/radiokontakt med deras
jaktledare startar vi så jakten 8,35.
Smaller ser älgar vid pass 354, riktning mot Risholen.
Någon meddelar att en älg går in i såten vid pass 363, riktning sydöst.
Hundförare denna morgon är Sten, Mats, Kent, Johan o Tony.
8,40. Markus Josefsson meddelar att han skjutit en tjur, 3 taggare, på pass 353. Marcus
meddelar att han behöver skjuta fångskott.
8,50. Yvonne ropar att hon ser Baffy, Johans hund, med ett rådjur framför sig. Passerar pass
12 österut. Baffy släpper detta snabbt och återgår till Johan.
9,10. Tony meddelar att kvillselen skjutit den trafikskadade älg som gått nere vid
Vallmogården. Vi hade även den i åtanke när vi startade jakten. Kvillselen sköt även en kalv,
vilket innebär att det går en ensam kalv där nu. Dock är detta utanför våra marker. Kon som
sköts hade en ful skada på nedre delen av ett framben.
9,24, Tomas Eriksson meddelar att det Ko o Kalv går in i såten vid vändplan söder pass 300.
9,40. Mats Pettersson meddelar att drilla fått stånd i upptaget vid kavelbron(Nyselsvägen)
9,41. 2 skott smäller öster om mig, jag sitter på pass 13. Asger meddelar att han skjutit en 8
taggare på pass 356. Detta visar sig vara en 10 taggare. Denna tjur visar sig vara påskjuten av
Kvillselen o jagades av en hund därifrån. Jag meddelar jaktledaren i kvillselen att vi har
kopplat hunden. Hundförare från Kvillselen kommer senare och hämtar hunden.
Mats meddelar att Drilla jagar ut västerut mot Gravbergsvägen i höjd med pass 22. Vi har
tyvärr inga passkyttar så långt upp efter Gravbergsvägen.
11,10. Tony ropar o säger att han gått klart o sitter nu på pass 51.
Kent meddelar att hans hund Nova jagat älgar norrut tidigare. Detta är antagligen samma älgar
som Drilla jagade ut vid pass 22.
Alla hundförare har gått klart nu och vi avbryter jakten 11,40 för att återsamlas vid slakthuset.
Måndag eftermiddag. Nyselen. På pass så snart som möjligt är ordern.
Samma hundförare.
När jag går västerut över gravån ser jag färsk spillning. Det måste vara älgar i närheten. Vi
smyger ut.
Både Tomas o Jonathan meddelar innan vi startat att dom ser flera älgar. När jag satt mig i
tornet ser även jag ko med en kalv. Försöker skynda på dom sista så att vi kan starta. Vi
startar jakten 13,05.
13,10. Tomas skjuter på en Kalv som går undan. Pass 68
13,15. Jag hör hunden skälla strax öster om mig.
13,15. Magnus Söderberg på pass 98 har skjutit en Kalv, Kon går vidare.
Strax därefter kommer en Ko, en Kalv o en Stor Tjur fram öster om mig. Jag skjuter 2 skott på
tjuren som fortsätter norrut i det täta skogen öster om mig. Jag sitter på pass 100.
Några sekunder senare smäller det flera skott, Det måste vara Jonathan på pass 101 som

skjuter, Han ropar att han skjutit en kalv o en stor skoveltjur. Det visar sig vara den stora
tjuren jag sköt på.
Jonathan skjuter ett perfekt bogskott. Mitt enda skott som träffade sitter långt bak. Grattis käre
Son.
Det visar sig vara en 12 taggare med en slaktvikt på 248 kg. Ett mäktigt djur.
14,20. Ola på pass 117, ropar att han skjutit en kalv som visar sig vara den som Tomas skjutit
på.
Vi avslutar dagens lyckade jakt klockan 14,50. Samling vid slakthuset där slaktgrupp 1 tar sig
an dagens fångst. 3 Tjurar o 3 kalvar.
Vi beslutar att jaga Nyselsberget Öst/Väst. På pass 8,00.
Tisdag 11 Oktober. Nyselsberget Öst/Väst.
Hundförare: Kent, Sten, Mats och Markus. Jakt start 8,05.
8,15. Mikael Svensson ropar att han skjutit vad han tror vara en kalv. Djuret ligger ner. Pass
105. Väster om Gravån. Jag ber honom avvakta en stund innan han går fram.
8,16. 1 skott smäller……. Yvonne Oward ropar att hon skjutit på ett vuxet djur. Stens hund
var efter djuret som går ur såten. Yvonne sitter på bergmyren pass 70. Stens hund får fast
stånd efter ett litet tag.
Jag ber att Mikael Svensson ska kontrollera vad för djur han skjutit.
8,20. Mikael rapporterar att djuret han skjutit var ett vuxet hondjur.
8,22. Mats ropar… Takida har upptag, troligen 2 djur, riktning mot Bergmyren.
8,33. Sten hittar Yvonnes älg död, det visar sig vara en Ko.
8,37. Kent ropar…..Älg på väg mot pass 105, Ottomar Kress meddelar att Christian Kress sett
en älg i Gravbergsvägen. Christian sitter på pass EF19 strax söder om bengtstugan.
8,45. Anders Eriksson ropar….Jag har skjutit på en kviga på pass 263 i Alfvägen.
Flera skott smäller, men antagligen utanför vårt område.
8,55. 2 skott smäller, Meddelande kommer att detta var utanför vårt område.
9,00. Asger ropar…..Jag har skjutit en ko på pass 102. Djuret ligger.
Jag räknar samman fällda djur hittills :3 Tjurar, 3 kor och 3 Kalvar.
9,03. Magnus meddelar att en älg passerar honom med en hund efter.
9,20. Jonas Svensson ser Kents hund med en Ko/Kviga framför sig.
1 skott smäller?!! Jonne meddelar att han skjutit på en ensam kalv på pass 267.
1 skott igen från samma ställe……Richard skjutit på en ensam kalv som gick undan.
9,25. Tony ropar…..Pass upp Fralle, älg på väg mot dig, Inget händer.
Sten o Richard börjar spårning vid Jonne och Richard. Vid spårningen visar det sig att Jonne o
Richard skjutit på samma djur. Det finns även blod i spåret.
10,30. Sten ropar att han släpper hunden på den skadade kalven.
10,37. Sten går på ståndskallet på kalven.
10,44. Fredrik o Asger ser den skadade kalven. Asger skjuter kalven på pass 102.
11,10. Jessica ropar….Loffe pass upp. Jag ser en ensam Ko som jag låter gå österut över
kraftledningen.
13,10. Tony börjar spåra Anders Eriksson Ko/Kviga. Spårar ut mot Östra fors som kontaktas.
Dom ska jaga där i morgon. Tony snitslar vid rået där vår spårning slutar. Inget syns i spåret
som tyder på träff.
14,30. Vi avbryter jakten för dagen o samlas i slakthuset där slaktgrupp 2 tar tag i dagens
byte. 3 kor o 2 kalvar.
Vädret denna dag kan sammanfattas enkelt: FANTASTISKT FINT.
Vi beslutar att jaga Täkten södra under Onsdag förmiddag.

Onsdag 12 Oktober Täkten Södra.
Hundförare: Kent, Sten, Mats och Johan.
Jag är på pass 326, Långmyrbergsvägen, 07,20. Det är -2 grader. Halvklart väder.
Planerad Jakt start 8,00.
Findus meddelar att han ser älgar mellan pass 112 o 113.
Vi startar jakten 8,05.
8,45. Jessica meddelar att hon skjutit en kalv som ligger. Jessica sitter på pass 269. Jessicas
första älg, Grattis.
Sten ropar…..Arn har upptag väster om gravån.
8,55. Stefan Walberg meddelar att han skjutit en pinntjur på pass 102. Djuret ligger.
9,10. 2 skott smäller…..1 till. Skotten kommer från grannlaget, Malungsfors.
9,13. Lars Römpötti på pass 328, ser en ensam ko gå in i vår såt över gravbergsvägen från
öster mellan honom o pass 327 där Irene sitter.
9,16. Frank(Fralle) ser en ensam ko gå in i såten österifrån. Fralle sitter på pass 223 i forsrået.
Sammanräkning av dagen hittills: 1 kalv o 1 tjur. Totalt innebär detta 7 Vuxna o 5 Kalvar.
10,25. 1 skott smäller…….Clas-Göran meddelar att han skjutit en kalv som ligger. ClasGöran sitter på pass 264 i alfvägen.
11,00 ca,Vi avbrytet för att ställa om vid ca för Täkten norra. På pass så snart som det går.
Eftermiddag Onsdag 12 Oktober Täkten Norra. Växlande molnighet, +7 grader.
Hundförare: Mats, Sten, Kent, Marcus och Johan.
Vi startar jakten 12,40.
13,25. Jan Finnström meddelar att han o Richard Lindberg skjutit på ett stort vuxet djur
mellan pass 255 o 144. Djuret har gått undan.
Detta djur hittas dött efter ett litet eftersök.
13,30. Sten ropar…..Pass upp Arn har upptag. Inget händer.
13,35. Magnus Söderberg meddelar att han skjutit en kalv som ligger ner. Det var Johans
hund som jagade. Hunden går vidare med kon.
14,35. Marcus ropar…Jag har gått klart o hunden är kopplad.
Jag sitter i torn, pass 247, Noterar att detta torn måste renoveras med en ny stege som brakade
under min tyngd.
Vi avbryter jakten strax efter 15,00. Återsamling slakthuset. Idag är det slaktgrupp 3 som tar
hand om dagens byte, 2 Tjurar o 3 Kalvar. Totalt efter 3 dagar: 9 vuxna o 7 kalvar.
Denna dag var det fint o soligt men väldigt blåsigt=kallt.
Vi beslutar att jaga Åsarna i morgon torsdag, på pass 8,00.

Torsdag 13 Oktober. Åsarna.
Hundförare: Sten, Mats,Marcus o Johan.
Planerad jaktstart: 8.00. Vi kommer igång 07,55. Klarblå himmel, -grader , blåsigt.
8,20 Marcus!! Pass upp vid pass 249-250
8,35 Stefan Norgren! Jag har skjutit på en tjur, Johans hund var med djuret.
8,48 Mats!! Mina hundar har upptag.
9,00 Johan hittar Stefans tjur, en pinntjur.
12,20 Sten släpper frej på färska spår efter ko och 2 kalvar. Drevet bär söderut mot salt 20.
12,30 Mats släpper i mörkmordalen. Arn får upptag, passerar kraftledningen från väst. Arn
hakar sen på frej som har djur framför sig.
13,00 Asger o Jonathan meddelar att dom skjutit 2 kalvar. Både Kents o stens hundar var
med.
13,10 Findus!! Jag har skjutit på en ko som gick vidare.
13,15 Markus Blidkvist!! Jag har skjutit en tjur som ligger ner.

14,25 Findus älg hittas död.
Vi avbryter jakten för dagen. Återsamling slakthuset. Idag är det slaktgrupp 4 som tar hand
om dagens byte, 2 Tjurar, 1 Ko o 2 Kalvar. Totalt efter 3 dagar: 11 vuxna o 9 kalvar.
Fredag 14 Oktober. Vi ska jaga hemskogen Västra.
Hundförare: Mats,Tony,Kent och Marcus. Fint väder
Planerad jaktstart 8,00 vi kommer igång 8,03.
8,20 Kent!! Nova står med älg mellan järnvägen och riksvägen, ungefär vid pass 4-5.
8,45 Jessica!! Jag har skjutit en kalv på pass 12. Ko+i kalv går vidare , mot gravbergsvägen.
9,05 Irene!! Jag har skjutit på 1 vuxet djur på pass 2, djuret går vidare.
9,30 Jag skjuter en kalv från en ko med 2 kalvar på pass 10. Dessa djur kom västerifrån.
Ko+1 kalv går vidare mot Anders S på pass 11.
9,32 Anders skjuter på kalven som går vidare.
9,50 Tony börjar spåra vid Irene.
10,05 Richard kommer för att spåra efter Anders kalv.
11.00 Tony avbryter spårningen vid Irene, Ingenting tyder på att djuret är skadat.
Sten släpper Arn på ett spår vid Gravbergsvägen vid där älgarna från Anders o Jessica gått
över.
Arn får upptag nästan omgående, Det går söderut, sedan norrut utom hörhåll för mig.
Sten meddelar att Arn är efter en Ko.
12,37 Någon ropar, Pass upp Fralle. 12,38, Skott smäller……Fralle!! Jag har skjutit på en
ensam Ko.
Stens hund var med. 12,50 hittar Sten kon död.
Under tiden har Tony o Mats spårat efter Anders kalv i flera omgångar, Mats beslutar sig för
att släppa på ett kalvspår, Ståndskall rakt innanför mig på pass 10 nästan omgående. 12,57
Mats!! Jag har skjutit en skadad kalv, den ligger ner nu.
Vi avbryter årets första jaktvecka. Totalt 12 Vuxna o 12 Kalvar.
Vi samlas på lördagen för delning o trevlig samvaro över en god middag som ”matteamet”
lagat till.
Allhelgonajakten 2011. Fredag 4 November Lördag 5 November och Söndag 6 November
kan sammanfattas med att vi hade ett riktigt dåligt väder med tät dimma o regn alla tre
jaktdagarna.
Totalt observerades kanske 5 älgar. Ingen kom till skott. Detta var den sämsta allhelgonajakt
som jag varit med om. Men vi tar nya tag. Planen är att invänta spårsnö.
Hundförarna har jagat flera helger utan att få något skjutet tills Söndagen den 4 December då
Sten lyckades fälla en kalv för sin hund. Grattis. Skottplats var efter Betulandervägen.
Slaktvikt ca 80 kg.
I skrivande stund,(18 Dec) är planen att jaga trettonhelgen om snömängden tillåter detta..
Tack alla för en fantastiskt trevlig o lyckad jakt
Lars-Erik Flodung, Jaktledare i Gravbergets jaktlag.

