Älgjaktsdagbok Lyån: Hösten 2021

Kalberget skådat väster om Håkölen (vid pass 219)

Efter det pandemiska fjolåret värmde ärtsoppan extra gott när Lyåns jaktlag återigen kunde mötas
vid den ordinarie soppstenen söndagen innan jakten (10/10), det kändes liksom mer som vanligt
igen. Jaktledare Helge Klahr förkunnade en spännande nyhet och ny jaktordning då Bråttåsberget
skulle inleda jakten, ett lagfoto togs samt nya deltagarna Henrik Norlin och Jonas Mårgård hälsades
välkomna till laget. En tyst minut tillägnades därtill Gunnar Bond som gått bort tidigare under året.
Den ordinarie oktoberveckan inleddes detta år på måndagen 11/10 med fokus alltså på Bråttåsbeget.
Noteras är att kalvjakterna under september resulterat i 2 skjutna kalvar.
Måndag 11/10/2021:
Väder: 3⁰C, moln/sol, svag sydvästlig vind 1-3m/s
Område: Bråttåsberget
En fin jaktmorgon inledde oktoberveckan med förhållandevis milt väder och en svag sydvästlig vind.
Tidigt på drevet fick Johan Selanders hund Arja upptag söder om Bråttåsberget vilket gick norrut där
även Håkan Spjuts hund Anja kopplades på. Tillsammans drev de älgen till undertecknad vid pass 717
(Öjsrået) som fick nöjet att inleda oktoberskyttet även 2021, resultatet, en liten pinnoxe efter fint
arbete av Arja och Anja. Senare kunde Malin Klahr strax väster om Tysktjärn (pass 711) skjuta en oxe
som kom lockandes norrifrån, ett fint horn därtill av stånghornskaraktär (cervint), udda 10-taggare.
Grupp 2 visade sig vara i zonen denna morgon när Ola Gabrils strax senare sköt ytterligare en
pinnoxe sydväst om Tysktjärn (pass 706). Anders Emilsson avslutade skyttet för dagen när han sköt

en ko efter förarbete av Dana Thors hund Allis öster om Mickepä. Dana Thors hade senare jakt på ko
med kalv där han lossade ett skott mot kalven utan resultat, bom konstaterad. Även Lars Magnusson
sköt ett skott mot en pinntjur vid slogbodspasset Öjsrået men även det blev en konstaterad bom.
Denna älg eftersöktes flera kilometer in på Öjssidan men utan att kunna påvisa någon skada.
Ytterligare älgar slingrade sig ut norrut i hållet vid Nötgatan där både ”Väta” Lennart Eriksson och
Martin Koprovic skymtade älgarna utan att kunna komma till skott. En sista observation gällde en lågt
flygande JAS 39 Gripen som kom farandes, såg precis ut som den hade hmmm eld i arslet…. 😊
Resultat: 4 skjutna älgar (3 tjurar + 1 kviga/ko)

Tisdag 12/10/2021:
Väder: 1⁰C, sol, hård nordlig vind 4-7m/s
Område: Kalberget
Sol och en stram nordlig vind satte väderscenen när Kalberget jagades den andra jaktdagen.
Älgaktivitet rapporterades tidigt vid Öjs-Lyberget där Hans Betulander skymtade en ensam stor älg,
strax senare fällde Stefan LeBrun en tjur vid slättan norrut vilket kan ha varit samma älg som
Betulander skymtade. Johan Selander hade jakt uppe på berget vid Sälklitten och kunde till slut fälla
en ko vid södra Gnupreservatgränsen, älgen blev efter jaktens slut föremål för en del
transportplanering där ”Sole” Klahr framgångsrikt kunde dirigera Andreas Thors både uppför och
nedför berget! Linn Johansson fällde en ensam älg söder om Beri-Bengt dammen, till en början en
förmodad kalv men efter lite obduktion från ”Jojje” Thors korrigerat till en kviga. Markus Torris
inledde dagen som passkytt vid Rev-Lya och fällde mycket riktigt inledningsvis en kalv. Senare fick
han överta hundföraruppdraget längst söderut då Andes Emilssons hund Arr fått jakt som hamnat vid
Delåvägen. Ari fick mot dagens slut upp jakt på ko och kalv vid Lim-Hansvägen och kalv nummer två
fälldes strax senare av husse, bra jobbat av Markus och Ari! Fler älgar observerades under drevet
men då tjurförbud resulterade efter Stefans fällda älg var det hatten av och mobilläge när Håkan
Spjut och Anja jagade ut en tjur söder om Beri-Bengt dammen och Anders Emilsson och Arr jagade ut
en tjur vid ”Kneä”. Inget mer blev skjutet denna jaktdag.
Resultat: 5 skjutna älgar (1 tjur, 2 kviga/ko, 2 kalv)

Onsdag 13/10/2021:
Väder: -1⁰C, sol, svag nordlig vind 1-3m/s (Fantastiskt jaktväder!)
Område: Hästberget, kalvjakt
En fantastisk vädermorgon mötte upp med sol, markfrost och en svag nordlig vind när Hästberget
väntade. Då avskjutningen visade på 7 vuxna älgar men enbart 4 kalvar stod kalvjakt på programmet.
En bit in på jakten fick Johan Selanders hund jakt på älg norr om Hästberget, hundar tillhörande
Magnus och Dana Thors anslut och jakten gick söderut väster om Hästberget och därefter österut
mot Atter Greta i en rasande takt. Efter en spännande jakt sprang till sist en pinntjur ut ur hållet vid
Bengt Walles och Niss-Jonas söder om Beri Bengt dammen. Efter att ha återkallat hundar och
återupptagit jakten fick Johan Selander jakt på ytterligare älg, även denna gång norr om Hästberget.
Jakten gick inledningsvis norrut mot Kaltjärn innan den vek av söderut och mot Milleniekojan för att
än en gång byta riktning och korsa Lybergsvägen och dra sydväst mot hållarmen söder om Lysjön.

Älgarna, en ko och en kalv, gick ut vid David Sjöberg (pass 321) men då kon lyckades hålla kalven
inom klövlängds avstånd kunde inget skott avlossas trots att älgarna passerade på ca 10 talet meter.
En del ytterligare aktivitet fanns söderut i hållet och älg skymtades vid Hans Thors vid Prästmyren
men ingen kalv kunde fällas.
Resultat: 0 skjutna älgar

Hästberget till höger och Kalberget rakt fram vid pass 323 (söder Lysjön, norr om ”Gubbin”)

Torsdag 14/10/2021:
Väder: 5⁰C, moln/lätt duggregn, måttlig sydvästlig vind 2-5m/s
Område: Böjen, kalvjakt
Kalvjakten fortsatte när Böjen väntade. Väderomslag och istället för det klara och nordliga vädret
mildare vindar söderifrån och med det en hel del moln och lätt duggregn. Innan jakten ens börjats
rapporterades en hel del aktivitet vid Hymyren vid Öjsrået. Bland annat skymtades en fin skoveltjur
som tämligen ostört korsade stora Hymyren vid Lars Gabrils. När väl jakten inledde fick Dana Thors
unghund ett upptag vid Björnåsfallet och älgen, en ko, sprang ut även den vid Hymyren. Söderut i
hållet hade Lim-Dan med Äster och Markus Torris med Ari jakt på flertalet älgar men även de
lyckades trockla sig ut ur hållet antingen längs Sibirienvägen eller rakan vid H-vägen. Även Magnus
Thors hade jakt på älg längs Nappe vägen men det gick ut och in på Öjesidan. En del oflyt givetvis
men i slutändan ännu en resultatlös jaktdag.
Resultat: 0 skjutna älgar

Fredag 15/10/2021:
Väder: 2⁰C, moln till växlande moln/sol, stram nordlig vind / kuling
Område: Vällåsen, kalvjakt
Vällåsen och kalvjakt stod på programmet när oktoberveckans sista dag avgjordes. Vädret bjöd på en
kall nordlig vind (kuling) med inslag av snö. Även denna jaktdag resulterade i 0 skjutna älgar och
förmodligen något slags rekord att ett fullt bemannat Lyåns jaktlag blir utan älg tre dagar i rad. Även
denna dag fanns dock skottchanser och älgobservationer och jakter pågick runt hela drevet. Johan
Selanders hund fick initialt jakt på en pinntjur som gick igenom hela drevet norrut och till slut in på
Gravbergssidan söder om Lysjön där den blev skjuten. Anders Emilsson och Arr fick jakt norr om
Digerberget vilket letade sig österut och söderut och ut förbi Jonas Bond öster om Snökölstjärn (pass
516), Arr hade senare jakt på fler älgar vilket gick norrut. Markus och Ari hade jakt på älgar norr i
drevet mot Lyån och Lim-Hansvägen, Lim Hans själv hade ko och kalv inom 20 meter men även denna
gång kunde kon skydda kalven och inget skott kunde avlossas. Håkan Spjut och Anja hade jakt
söderut i drevet och ko och kalv gick ut vid Stefan Lebrun vid Stenarna. Även Lim-Dan och Äster hade
jakt mellan Tuppmyrtjärn och Lybergsvägen men enbart stora älgar skådades. En ko gick in i hållet vid
Lars Gabrils väster om ”Ponto” och den skymtades även av Ola Gabrils och Bengt Lindstrand vid
nylagda Kroktjärnsvägen. Ingen jaktlycka således och ytterligare en nolla i protokollet, bara att bryta
ihop och ta nya tag nästa gång.
Resultat: 0 skjutna älgar
Totalt oktoberveckan: 3 ko/kviga, 4 tjur, 2 kalv (totalt för året, 3 ko/kviga, 4 tjur, 4 kalv).

Delning genomfördes vid slakteriet lördagen 16/10/2021 med start kl 07.00

Efterjakt 1:
Lördag 30/10/2021:
Väder: 5⁰C, moln-dimmigt-regn, sydlig frisk vind 3-6m/s
Område: Brännberget, kalvjakt
Dana Thors sköt ytterligare en kalv efter ordinarie oktoberjaktens slut och således 7 stora och 5
kalvar totalt. Kalvjakten fortsatte då Brännberget jagades, eller ett modifierat drev med östra sidan
av Brännberget, Falklöven samt hela Hästberget. Vädret bjöd på en gråmulen tillställning med
dimma, moln och flertalet regnskurar men med förhållandevis ljumma och friska sydliga vindar.
Anders Emilsson och Arr fick tidigt på jakten ett upptag norr om Hästberget och ekipaget drog norrut.
Det visade sig vara en kalv och med Arr hack i häl. Till en början såg det ut som att kalven skulle bada
i Lysjön men det gick längs sjölandet och förbi Dana på bara ett par meters håll och vidare förbi både
Ingemar Thors och Roger Nygårds längs Brännbergsvägen utan skottmöjlighet. Efter detta skymtade
även Per Bond älgen vid Venjansrået men utan att kunna ha skottläge och då kändes det som
ytterligare ett missat tillfälle då jakten letade sig in på Venjanssidan. Kalven vände dock tillbaka och
när den besökte Per Bond för andra gången blev det också den sista, till sist en kalv som låg i backen.
Bra gjort av Per och bra jagat av Arr och Anders Emilsson. Någon mer älg blev det inte denna dag
men det kändes i alla fall skönt att inte ha en ytterligare nolla i protokollet.
Resultat: 1 skjuten kalv

Söndag 31/10/2021:
Väder: 5⁰C, moln/duggregn, lätt sydlig vind 2-4m/s
Område: Digerberget
Med vintertiden i ryggen och en ljusare morgon till följd jagade vi Digerberget den sista söndagen i
oktober. Vädret var fortfarande gråmulet men med något högre moln och en något svagare men
fortsatt ljummen sydlig vind. Efter gårdagens skjutna kalv öppnade jaktledare Helge för ytterligare en
vuxen älg och fortsatt kalvjakt, således lite mer möjligheter när jakten inleddes. Även denna morgon
var det Arr som fick fart på älg och en ”skapligt stor” tjur rapporterades av Lim-Jonas på pass vid
norra Böjsvägen. Jakten gick söderut mot H-vägsrakan innan den vinklade norrut mot Blank tjärn och
vidare österut. Vid denna tidpunkt anslöt även Danas unghund Britt och sedan var det dubbel
hundjakt. En spännande jakt följde bäcken ner mot vägskälet H-vägen/Sibirienvägen, över
Sibirienvägen och mot hållarmen väster om Pluto kojan. David Sjöberg (pass 642) hade förmodligen
älgen på cirka 50-talet meter men kunde bara höra den, därefter vinklade den mot Henrik Norlin
(pass 643) men gjorde ytterligare en manöver och fortsatte ut ur hållet upp mot Bråttåsberget utan
att någon kunde komma till skott. Med Arr och Britt i hasorna följde sedan en lång jakt som gick längs
Illmyrkölen förbi Korridorkojan, över Råbäcksvägen och mot Vålberget, förmodligen en sväng upp i
Öjsberget innan en förmodad trött älg drog ut på stora Bäckkölen där det blev fast ståndskall. Vid
denna stund hade Dana Thors listat ut att jakten ånyo befann sig på våra jaktmarker och begav sig
mot ståndskallet i rätt vind. En stund senare låg älgen på marken, eller rättare sagt i en vattenstinn
Bäckköl. Att hämta älgen visade sig bli ett äventyr i sig och det behövdes en 4-hjuling och Andreas
Thors innan något resultat kunde redovisas, älgen, en tjur hade 8 taggar totalt. Någon ytterligare älg,
eller jakt för den delen, blev det inte denna dag men med tanke på att 2 hundar drog efter samma
älg är det sannolikt att fler älgar blev kvar i ej genomgångna områden.

Resultat: 1 skjuten älg (1 tjur) (totalt för året, 5 tjur, 3 ko/kviga, 6 kalv).

Efterjakt 2 ”Dubbelhelgen”:
Fredag 5/11/2021:
Väder: -1⁰C, sol, västlig vind 1-3m/s
Område: Bråttåsberget, kalvjakt
En härlig november morgon med markfrost och sol och en temperatur strax under nollan satte
förutsättningarna vädermässigt när Bråttåsberget jagades den andra efterjaktshelgen, fortsatt
kalvjakt. Lim-Dan gick med Arr och det dröjde inte många minuter innan upptag hördes strax väster
om hållarmen vid Öjsrået vid vägändan Selsmyrvägen. Även Johan Selanders hund Arja drogs med i
denna jakt som gick söderut och runt hela Bråttåsberget innan det blev ståndskall strax norr om
Råbäcksvägen. En ko kunde konstateras (ej lovlig) innan jakten till slut gick ut söderut i drevet. Johan
och Arja gjorde ett omtag öster om Illmyrkölen och strax senare hade Arja en ny älg som gick
västerut i rask takt och så småningom ut ur hållet och ner mot Trikölen och så småningom in på
Kvilselens marker. Denna jakt kom sedermera tillbaka in i hållet och en vuxen älg skymtades av Roger
Nygårds vid H-rakan. Andra älgar skymtades söderut i hållet, Bond, och även Lim-Dan och Arr hade
jakt på en tjur som gick ut vid Ola Gabrils norrut i hållet vid Nötgatan. Inga kalvar skådades dock och
således en resultatlös dag.
Resultat: 0 skjutna älgar

Bråttåsdrevet, vy från tornet vid pass 723 (Öjsrået)

Lördag 6/11/2021:
Väder: -2⁰C, sol, nordvästlig vind 2-5m/s
Område: Brännberget, kalvjakt
En ytterligare vacker novemberdag med markfrost, sol och något mer tilltagande vindar. Brännberget
på programmet när kalvjakten fortsatte. Håkan Spjut denna dag med Arr och Magnus Thors med
Plura fick tidigt på jakten fart på älg(ar) runt Lybergsvallen. Ett fint drev gick österut förbi Kaltjärn och
sedermera upp mot Sälklitten och ut ur hållet. På andra sida Lysjön rapporterade ”Jojje” Thors en
pinntjur väster om södra ändan på Nederbergsvägen som gick österrut och norrut i hållet. Dana
Thors släppte sin unghund en bit in längs Pianovägen och det tog inte lång stund innan ett upptag
hördes, denna älg, en ko, gick sedermera ut vid Andreas Thors vid södra änden på Östermyrkölen och
in på Gravbergssidan. Johan Selander och Kessu fick jakt på en vuxen älg (även den en ko) uppe i
Brännberget vilket gick norrut och in på Venjanssidan innan den vände söderut och in i hållet igen,
även den gick ut vid Andreas Thors. Kalvarna lyste dock med sin frånvaro innan ”Väta” Lennart
rapporterade att ett ko + kalv ekipage hade gått norrut och in i hållet längs sjölandet väster om
Lysjön. En tämligen febril aktivitet inleddes för att få jakt på ekipaget men på något sätt gick de
osedda genom drevet utan resultat. Magnus Thors och Plura gjorde ett ytterligare släpp under
Falklöven vilket resulterade i en jakt som tråcklade sig ut ur hållet och in på Venjanssidan mot Lejden
till. Även ”Sole” Klahr rapporterade en fin tjur med +10 taggar vid sjölandet öster om Lysjön och LimDan skådade en mindre tjur ungefär samtidigt mellan Lyberget och Hästberget. En mängd med
älgobservationer alltså men nästan uteslutande vuxna älgar och fortsatt oflyt när väl en kalv kom
förbi.
Resultat: 0 skjutna älgar

Söndag 7/11/2021:
Väder: -2⁰C, snö, ostlig vind 2-5m/s
Område: Vällåsen, kalvjakt
Årets första rejälare snöfall drog in natten till söndag och på morgonen låg ca 5cm nysnö på marken.
Istället för det klara och fina vädret således moln och snö samt en brisk ost till nordostlig vind när
Vällåsen jagades. Magnus Thors och Plura gick sydost i drevet och tidigt rapporterades aktivitet vid
Päsolakölen. Ett vuxet djur (ko) smög ut vid bröderna Bond samt David Sjöberg och även Plura följde
med. Dana med unghunden Britt gick sydväst i drevet och även där blev det tidigt ett upptag och en
fin jakt gick norrut och österut. Ett ensamt djur kunde konstateras via spårsnön och sedermera gick
mycket riktigt en mindre tjur ut vid undertecknad norr om Digerberget (pass 516). Väster om Trikölen
och nu utan hund kunde Dana från spårsnön konstatera ytterligare färska älgspår och denna gång
med inslag av mindre klövavtryck, troligen en kalv. Dana bestämde sig för att gå efter detta på egen
hand och en stund senare kom mycket riktigt en ko med kalv ut vid Linn Johansson (pass 537) där
kalven fälldes. Vid denna tidpunkt hade Britt fått fast tjuren i ett fint ståndskall öster om Päsolakölen
och Dana fortsatte mot detta då ytterligare ett vuxet djur blev lovligt efter Linn’s fällda kalv. Tjuren
kom dock undan i en tät gallring och jakten drog mot H-vägen och sedan ut på Kvilselens marker. En
stund senare kom en ko (förmodligen samma som Linn sköt kalven för tidigare) fram i bakhåll vid
Stenarna hos Helge (pass 534) och ett skott avlossades. Kon gick utom synhåll och blev liggandes men

det behövdes en spårhund för att lokalisera. Efter detta var det ånyo kalvjakt men någon mer kalv
blev inte synlig denna dag. Markus och Håkan gick längst norrut i hållet men utan konstaterad jakt.
Johan gick i drevets mitt (runt Prästmyren och Tuppmyrtjärn) och hade jakt som gick ut västerut i
hållet (en ko vid Bengt Lindstrand). Lim-Dan och Äster gick på egen hand väster om hållet runt
Råhammaren och hade en fin jakt som gick undan och så småningom ut på Gravbergets marker.
Resultat: 2 skjutna älgar (1 ko + 1 kalv) (totalt för året, 5 tjur, 4 ko/kviga, 7 kalv).
För egen del blev ”Dubbelhelgen” årets sista jakthelg.

Ytterligare efterjakt blev av helgen 13-14/11 med resultatet 1 ko + 1 kalv (12/11), totalt för året
således 5 tjur, 5 ko/kviga, 8 kalv.

Vid pennan, Fredrik Nederberg
Sundsvall 13/12/2021

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

