Älgjakten i Hjulbäck 2015
Så är det åter dags för älgjakten i Hjulbäck och som vanligt jagar vi under lördagen och
söndagen. Det här är min 15:e berättelse från älgjakten i Hjulbäck. Innan skrev Klas Sarén
och när han tillträdde som jaktledare 2000 efter Jobs Olle tog jag över skrivandet. I stort sett
avviker berättelserna inte så mycket från varann, det är mest namn på deltagare, passens
nummer och placering som kommer och går. Klas har samtliga berättelser från de gångna
åren.
Lördagen den 24 oktober 2015 Klart +3 sv vind, som tilltog under dagen.
Vi samlades som vanligt i bystugan före sju. Jaktledaren Thomas Nääs gick igenom
förutsättningarna för jakten och de regler vi har att följa och i synnerhet säkerheten i alla
lägen. Han hälsade tre nya jägare välkomna i jaktlaget; Sebastian Dufmats (Pres-Anders
barnbarn), Oskar Lierud och Jimmy Råsten. Klas Sarén var höftopererad och satt hemma i
köket och lyssna på jaktradion och läste grupp-SMSn. Även i år hade vi tre hundkarlar Mats
Sjöberg, John Matsson och inhyrde Jan Lärfars, som också var med i fjol.
Efter genomgången begav vi oss ut på passen. Vi började som vanligt med Stormyren. John
gick in från Björbäcksvägen väster om pass 21. Mats från öster om p 21 och Jan från den
södra delen av såten. Hundkarlarna gick igenom såten och kammade av de platser där det
kunde tänkas stå någon, men det blev inget upptag eller att de stötte någon älg. Vid 11-tiden
bröt vi utställningen för att ställa om till Vaverön.
Vid 12-tiden var alla på plats och vi kunde börja igen. Mats och John gick in från 40armen, Mats från p 41-42 och John från p 47-48, Jan från vändplanen och österut. Jeppe (Mats
hund) hade något framför sig, men vad? Det går runt, fram och tillbaka kring Jobs-Olles
stuga, men det ledde inte till något resultat. Johan följde ett spår en stund, men inte det heller
ledde till något resultat. Troligen var det en gammal beteslöpa hunden följde. Då området
ansågs genomgått bröt Thomas utställningen vid 14-tiden för utställningen Vackernäs.
14.45 satte hundkarlarna igång. John från byn, Mats från Siljansvägen vid p 61-62 och Jan
från viltåkern. En kvart senare hade Jan ett spår som gick mot p 60-62. Samtidigt fick Mats
upptag och 15.07 och "pass upp i 40-armen". Ståndskall vid pass 43. Mats visste inte vad det
var. En hind passerade p 44. Mats Bäck vid p 23 meddelade att en ko sprungit söderut ur
såten. Det visade sig vara samma djur som Jan fått spår på.
Kl. 15.50 meddelade Mats att Jeppe följde två djur som gått igenom 60-armen söderut och
att vi som satt mot Bôtjavägen skulle passa upp. Jag på p 26 vid Bôtjavägen gjorde mig
beredd, kollade vägen norrut, söderut och de upprensade siktlinjerna. När jag vände blicken
söderut sprang ko och kalv syd-väst (ifrån mig) över vägen. Jag sköt samtidigt som kalven
sprang ner i diket. Det blev en bom. Jeppe var bara några minuter efter. Undersökning på
platsen och spårning några hundra meter visade att kulan inte träffat kalven. I och för sig ett
skönt konstaterande, men... Ekipaget fortsatt in i marken och västerut i riktning mot
Stormyren med Jeppe efter.
Mats fick tag i hunden och Thomas avslutade dagens jakt. Vi samlades vid bystugan för
avslutning på dagens jakt och bestämde att vi på söndag skulle börja med
Vackernäsutställningen och vara på passen kl. 07.00 (efter omställning av klockor till
vintertid).

Söndagen den 25 oktober 2015 Mulet, regnat under natten, +10 SV vind som ökade under
dagen och vred lite mot V.
På väg från Olsnäs såg Arne Markus och jag tre grisar på åkern vid Dunkol.
Utställning Vackernäs och alla hade intagit sina pass och hundkarlarna började vid 07.15tiden att gå från samma ställen som under gårdagen. Vid 8-tiden började molnen skingras och
solen tittade fram.
Kl. 8.12 sköt nybörjaren och premiärskytten Sebastian Dufmats p 24 på en liten tjur, som
vände och sprang tillbaka in i såten. Sebastian var säker på att han träffat. Två minuter senare
8.14 small det igen och Mats Bäck p 24 meddelade att han skjutit på ett vuxet djur. Vi trodde
nog alla att det var samma älg som Sebastian sköt på. Jan går till platsen för att reda ut vad
som hänt.
8.20 meddelar Jan-Olof Öhrn att en ensam ko sprang norrut mellan p 45 och 46 med Jeppe
efter. Jan spårade och hittade Sebastians tjur. Han hittade därefter tjuren, som Mats skjutit på.
Thomas meddelade att det var stopp på stora djur och att endast kalv var upplåtit. Strax
därefter meddelade Jan-Olof att han sett en stor tjur söder om passet som gick österut ner mot
Siljansvägen. En ko som också var med gick norrut mellan p 44 och 45.
Efter att älgarna var urtagna och hundkarlarna fått in hundarna bröt vi för att ställa ut
Vaverön.
10.25 började John vid viltåkern, Mats vid 40-linjen och Jan bakom p 51-52. Hundarna
sökte igenom såten och ibland följde något spår, men utan resultat. Kl. 12.25 bröt vi för att
ställa ut Stormyren. Skyttarna och några till tog hand om de skjutna älgarna och körde dom
till Aspens slakteri för flåning och upphängning. Kl. 13.15 går Thomas med Jeppe och Jan
med Tyra in i såten från Bôtjavägen. Ca 14.30 meddelar Jan att pass 7-8 ska vara extra
vaksamma då hund Tyra visar att det är älg i närheten. Något senare meddelar Jan att han fått
upp ko och kalv öster om p 9-10. Jeppe som inte var så långt därifrån anslöt snabbt dit och
djuren sprang ut ur såten bakom p 11 och över vägen in mot Södra Hjulbäck. Mats fick senare
tag i Jeppe som släppte älgarna bakom Uvberg. Thomas avslutade därefter jakten. Vi
samlades vid skjutbanevägen för en genomgång av dagens jakt och viltobservationer. Thomas
tog upp frågan om ev. kalvjakt när det blir spårsnö och återkommer om det. Det bestämdes
också att hundkarlarna får jaga kalv om de vill träna sina hundar. En gruppbild togs på årets
jaktlag. Thomas tackade alla för en bra jakt och avslutade årets jakt i Hjulbäck med resultatet
2+0.
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