Älgjaktsdagbok Lyån: Hösten 2020

Gnupreservatet skådat söder Midsommarmyren (vid pass 719)

Den ordinarie oktoberveckan inleddes detta år på måndagen 12/10 men på grund av den pågående
Covid-19 pandemin var förberedelserna inte riktigt sig lik. Exempelvis så var den ordinarie samlingen
vid Lyån under söndagen inställd och flertalet ordinarie deltagare frånvarande, totalt 47 jägare deltog
vid årets oktobervecka vilket är det lägsta antalet på flera år.
Noteras är att kalvjakterna under september resulterat i 4 skjutna kalvar.
Måndag 12/10/2020:
Väder: 2⁰C, mulet, svag nordlig vind 1-3m/s
Område: Böjen
Det disiga och regntunga väder som plågat nejden den senaste 2-veckorsperioden valde att blåsa
förbi lagom till årets premiär. Istället var det tämligen höga moln, en temperatur strax över nollan,
och en svag nordlig vind som satte väderscenen när område Böjen jagades. Den tämligen låglänta
terrängen var dock mättad av regn och hundar och hundförare fick slita rätt hårt under förmiddagen.
Själva jakten bjöd på en del aktivitet och älg gick ut både sydöst vid Roger Nygårds (ko + tjur) och
sydväst vid Ingemar Thors. Dana Thors hund Allis fick upp älg söder om Lyån och väst om
Björnåsfallsvägen och efter en fin jakt gick ekipaget till slut över Lyån och ut år hållet mot Hiselen till.
Älg hade därtill både hörts och skådats vid bröderna Gabrils, Delåvägen men även de slingrade sig ut
ur hållet.

Resultat: 0 skjutna älgar

Tisdag 13/10/2020:
Väder: 0⁰C, sol, svag nordlig vind 1-3m/s (Fantastiskt jaktväder!)
Område: Kalberget
En fantastisk jaktmorgon med sol, markfrost och lätt nordlig vind mötte upp till årets andra dag när
Kalberget stod på programmet. Älgaktivitet rapporterades vid östra hållarmen (Bond m.fl) innan
jakten ens var startad så det hela verkade lovande. Efter påbörjad jakt dröjde det inte länge förrän
Arr (Anders Emilsson hundförare) fick ett upptag varvid en ensam kviga/ko kom utspringandes till
undertecknad som fick nöjet att skjuta årets premiärälg (pass 242). Överhuvudtaget var
sydvästflanken ”het” denna morgon då Anja (Håkan Spjut hundförare) timmen senare hade jakt på
ännu en kviga/ko som gick ut passande nog vid David Sjöberg (pass 241) som sköt hondjuret. En
tredje älg (tjur) sköts av Samuel Thors efter förarbete av Kessu (Johan Selander hundförare) vid pass
220. Andra älgar skådades av bröderna Gabrils (”kneä”), Ingemar Thors längs Lim-Hans vägen och
runt Kaltjärnen men inget mer blev skjutet.
Resultat: 3 skjutna älgar (2 kviga/ko, 1 tjur)

Onsdag 14/10/2020:
Väder: 2⁰C, sol/moln, svag nordlig vind 2-4m/s
Område: Bråttåsberget
En till fantastisk vädermorgon mötte upp med sol/moln, temperatur strax ovan nollan och fortsatt
svag nordlig vind när Bråttåsberget stod på programmet. Freja (Tobbe Thors hundförare) gick in vid
Sibirienvägen och det dröjde inte länge förrän en fin jakt etablerade sig öster om Tysktjärn längs
stigen (Nötgatan) mot Hiselen. Det sakta gångståndet gick norrut och till sist ut vid Linn Johansson
(ny deltagare för året) som sköt älgen (ensam kviga/ko) vid pass 713. Ungefär samtidigt fick Arr
upptag längre söderut vid Råbäcksvägen och ett ensamt djur sprang ut vid Malin Klahr som fällde
älgen vid pass 730, efter lite detektivarbete visade sig även det vara ett hondjur. Undertecknad
visade sig vara i zonen även denna dag då först en pinn tjur och kviga/ko kom skymtandes, Dana
Thors gick senare efter detta ekipage som förmodligen gick ut ur hållet längre söderut (vid Andreas
Thors). Jakten var förmodad över då ännu en älg, denna gång en stor tjur, kom springandes i hög fart.
En möjlighet fanns i en glugg väster om pass 719 och tjuren blev kvar efter avlossat skott, den gick ca
100 m nordväst innan ryggläge intogs, en jättefin udda 18-taggare (slaktvikt ca 290kg). En minut efter
älgen kom så en hund som visade sig tillhöra Ulrika Lennartsson i Kvilselslaget (Malte heter hunden).
Ytterligare älg skådades längst söderut i hållet men inget ytterligare blev skjutet.
Resultat: 3 skjutna älgar (2 kviga/ko, 1 tjur)

Lycklig skytt vid Bråttåsberget (väst pass 719)

Torsdag 15/10/2020:
Väder: 1⁰C, sol, måttlig nordlig vind 3-5m/s
Område: Vällåsen, kalvjakt
Efter att 6 vuxna älgar skjutits men enbart 4 kalvar var det kalvjakt på programmet när Vällåsen
jagades. Vädret bjöd på fortsatt sol och låg morgon temperatur men denna dag med en något
kraftigare eller måttlig nordlig vind. Johan Selander sköt en kalv strax nordväst om vägändan av
Vällåsvägen efter bra förarbete av både Kessu och Anja men det blev också dagens enda resultat. Fler
älgar skådades och särskilt Päs-Ola kölen var aktiv där flertalet kor och även tjur skådades, södra
hållarmen även den aktiv och älg skådades vid både Trikölen (Hans Thors) och Vällåsvägen (Lars
Evertsson), älg skådades även längs hållarmen väster om Ladkölen.
Resultat: 1 skjuten älg (1 kalv)

Fredag 16/10/2020:
Väder: 1⁰C, sol, måttlig nordlig vind 3-5m/s
Område: Hästberget, kalvjakt

Hästberget stod på programmet när oktoberveckans sista dag avgjordes. Kalvjakt var åter på
programmet då gårdagen enbart gav 1 kalv. Fortsatt fint höstväder med sol och låg morgon
temperatur men fortsatt blåsigt, måttlig nordlig vind. Arr fick upptag ganska direkt på morgonen norr
om Hästberget, ekipaget gick söderut och ner mot hållarmen söder om Lysjön där ett ensamt
hondjur kunde konstateras vid Sole Klahr, dvs ej lovligt. Ko + 2 kalvar gick förbi Malin Klahr vid pass
325 nordväst om Lybergsvallen som sköt på en av kalvarna. Efter eftersök av både Plura (Magnus
Thors hundförare) och Allis (Dana Thors hundförare) kunde en bom konstateras, fanns heller inga
tecken vid skottplatsen. Ekipaget spårades upp mot Kaltjärnen där vid tillfället både Allis och Arr
befann sig. Förmodligen delades älgarna upp i 2 olika ekipage med Allis jagandes en kalv och Arr en
ko (och kanske en ytterligare kalv). Älgarna skådades ungefär samtidigt av både Dana, Anders
Emilsson och Martin Koprovic innan de letade sig upp i Kalberget och sedermera vidare österut och
söderut. Dana sköt kalven för Allis vid Lyån men någon ytterligare älg blev ej skjuten. Anja och Kessu
hade för övrigt bägge jakt på älgar söderut i hållet men utan resultat.
Resultat: 1 skjuten älg (1 kalv)
Totalt oktoberveckan: 4 ko/kviga, 2 tjur, 2 kalv (totalt för året, 4 ko/kviga, 2 tjur, 6 kalv).

Covid-19 anpassad delning genomfördes vid slakteriet lördagen 17/10/2020. Jaktledningen får en
eloge kring hanteringen av Covid-19 under hela jaktveckan.

Efterjakt 1:
Lördag 24/10/2020:
Väder: 0⁰C, sol/moln, svag nordlig vind 1-3m/s
Område: Digerberget, tjur + kalvjakt
Då Johan Selander sköt ytterligare en kalv söndagen efter ordinarie oktoberjaktens slut var tjurar och
kalvar lovliga när den första efterjakten inleddes vid Digerberget. Ca 3cm nysnö låg på backen och
temperaturen vid nollan när jakten inleddes. Upptag och jakt konstaterades på en gång norrut i
hållet och en ko gick ut vid David Sjöberg vid pass 631 (”Blank tjärn”) och ytterligare älg ut österut
mellan bröderna Bond. Tobbe Thors gick in med Freja vid Päs-Ola kölen och strax senare gick ko och
kalv ut vid ”Roliga holen” strax söder om Digerberget, Kurt-Ove Karlsson såg älgarna men inget
skjuttillfälle fanns. Kurt-Ove konstaterade dock att älgarna gick sydväst och Tobbe beslutade sig för
att gå efter älgarna trots att de sprungit ut ur det ordinarie hållet. Väster om Päs-Ola kölen fick Freja
ett upptag, nu hade även Allis anslutit, och ekipaget drog söderut i hög fart. Tobbe sköt ett skott mot
kalven (visade sig vara en bom) innan den minuten senare sprang ut vid undertecknad vid pass 527
som sköt kalven, bra jobbat av samtliga inblandade. Den ensamma kon gick senare ut vid Lim-Dan vid
MickePä. Lite senare fick Arr (Staffan Emilsson hundförare) en ytterligare jakt nordväst om ”Krossen”
och denna jakt gick västerut mot Mörkåstjärnen till. Väta Lennart såg älgen (pinn tjur) innan den
vinklade söderut och ner mot Digerbergsvägen där Roger Nygårds stod på pass och sköt tjuren
(ungefär vid pass 622).
Resultat: 2 skjutna älgar (1 tjur, 1 kalv)

Söndag 25/10/2020:
Väder: 5⁰C, regn/rusk, hård sydlig vind 5-10m/s
Område: Brännberget, tjur + kalvjakt
Väderomslag under natten och istället för hög och klar luft en mild men hård sydlig vind samt regn.
Det sista ojagade området, Brännberget, stod på programmet. Freja (Tobbe Thors hundförare) fick
tag på älg ganska på en gång uppe i Brännberget. Denna jakt: ko, kalv och tjur sprang förbi Bengt
Lindstrand vid Vintervägen (pass 121) men det var inte möjligt att skjuta i dimman. Ekipaget letade
sig vidare sydväst och gick sedan förmodligen ut vid Romaråstjärn och in på Gravbergssidan. Älgar
skådades i dimman även väster om Lysjön vid Gilius. Jakt fanns även österut och särskilt Arr (Staffan
Emilsson hundförare) som fick tag på en fin tjur vid Bottingvägen. Denna jakt tråcklade sig västerut
och förbi hela hållkedjan längs Venjansrå innan Arr skällde fast ståndskall vid en av
Brännbergsklittarna strax öster om Vintervägen (öster om Bengt Lindstrand). Staffan smög på
ståndet och kom så nära som 10 meter men utan möjlighet att skjuta. Staffan konstaterade att tjuren
var stor och med horn innan det gick loss och söderut. Jakten drog först ner mot södra hållarmen
riktning öster om Nederbergskojan (vid pass 105, Ingemar Thors) innan det ånyo vinklade norrut och
västerut. Med Arr i hasorna nu i ett fantastiskt fint gångstånd kom ekipaget till sist ut vid myrkanten
väster om Beri-Bengt ungskogen och vidare mot pass 112 där undertecknad satt som fällde tjuren.
Älgen, en udda 10 taggare, hade ett jättefint cervint stånghorn och fin kropp (slaktvikt ca 240kg). Inga
andra älgar sköts denna dag.

Lycklig skytt och duktig hund Arr vid Östermyrkölen (öst pass 112)

Resultat: 1 skjuten älg (1 tjur) (totalt för året, 4 ko/kviga, 4 tjur, 8 kalv).

Efterjakt 2 ”Dubbelhelgen”:
Fredag 30/10/2020:
Väder: 2⁰C, sol, svag nordlig vind 1-3m/s
Område: Vällåsen, tjur + kalvjakt
Då Dana Thors sköt ytterligare en kalv veckan innan dubbelhelgen (totalt 8 vuxna, 9 kalvar) var tjurar
(3) och kalvar lovliga när andra efterjakten inleddes vid Vällåsen. Fantastiskt höstväder erbjöds med
sol, några plusgrader och en svag nordlig vind. Jakt konstaterades ganska snabbt söderut då Anja
(Håkan Spjut hundförare) fick jakt runt Ladkölen. Älg gick ut vid obesatta pass väster om Trikölen
men älgar stöttes förmodligen vidare mot Digerberget till. Freja och Plura fick även de tag på älg
öster om Tuppmyren men detta gick söderut. Även Johan hade jakt som gick sydost mot Päs-Ola
kölen till, Andreas Thors sköt en tjur (8 taggar) vid pass 527. Anja fick senare jakt på älg vid
Kallevägen som gick norrut mot Prästmyren, i samband med detta kom en tjur smygandes förbi
undertecknad som kunde fälla älgen vid pass 548 (Väster om Agnevägen), osannolikt med ändå ett
konstaterande att det för egen del var årets 5:e skjutna älg. Inga andra älgar fälldes denna dag.
Resultat: 2 skjutna älgar (2 tjurar)

Lördag 31/10/2020:
Väder: 3⁰C, moln, nordlig vind 2-4m/s
Område: Kalberget, tjur + kalvjakt
Lägre moln denna dag och lite mer måttlig vind men ändå mild temperatur. Kalberget stod på
programmet och jakt konstaterades inledningsvis uppe i berget då Plura fick jakt varvid Magnus
Thors kunde skjuta en kalv. Kon gick ut vid David och Lim-Jonas söder om Beri-Bengt dammen. Både
Plura och Johan hade fortsatta jakter men hundarna gick ut ur hållet och det blev sparsamt med
aktivitet längst söderut i hållet. Inga jakter konstaterades längst norrut och inga ytterligare älgar
fälldes.
Resultat: 1 skjuten älg (1 kalv)

Söndag 1/11/2020:
Väder: 5⁰C, regn, sydlig vind 4-10m/s
Område: Bråttåsberget, tjur, ko, kalv
En ytterligare sydlig front drog upp över landet och med den en hård vind och kraftiga regnskurar
under förhållandevis milda temperaturer. Bråttåsberget stod på programmet och Arr fick i blåsten
tag på ett vuxet djur som sprang ut mot Per-Anders Gilius vid pass 722. Gilius fick på ett skott men
älgen (pinn tjur) gick in på Öjs sidan med Arr efter. Anders Emilsson tog vid och kunde skjuta älgen en
stund senare, bra jobbat från samtliga. För övrigt svårt att följa jakten i det blåsiga och regniga
vädret. Johan Selander fick tag på älg som gick ut ur hållet och in mot Böjs rutan. Johan följde efter
och sköt ett skott mot ett ensamt hondjur. Detta djur gick norrut och till sist in på Öjs sidan. Flertalet
hundförare assisterade i eftersöket men det gav inget resultat, en Öjs jägare hade därtill sett ett till

synes friskt hondjur komma springandes från vårt håll så därigenom kunde en bom och friskförklarat
djur konstateras. Inga andra djur fälldes under jakten. Patron ur för egen del för älgjakten 2020.
Resultat: 1 skjuten älg (1 tjur)
Totalt: 4 ko/kviga, 7 tjurar, 10 kalvar
Kvarstår: 1 kviga/ko + kalvar

Lördag 7/11/2020 jagades Brännberget och älgar fälldes av Dana Thors (2 kalvar), Jojje Thors (1 kalv)
och Kurt-Ove Karlsson (1 ko) varvid den huvudsakliga kvoten för 2020 nåtts, dvs 12 vuxna djur och 13
kalvar.

Kalbergsmyren nordöst om Milleniekojan (vid pass 331)

Vid pennan, Fredrik Nederberg
Sundsvall 30/11/2020

