Älgjakten i Hjulbäck 2013
Lördagen den 26 oktober 2013. Mulet, duggregn, +5-12, svag vind från syd.
Samling som vanligt kl. 07.00 vid Bystugan. Ny jaktledare för i år var Thomas Nääs. Klas Sarén har varit
jaktledare sedan 2000 och efter 12 år ”pensionerat” sig från uppgiften han övertog efter Olle Jobs. Tack Klas för
de här åren. Dock fick Klas agera bitr. jaktledare då Thomas fick rycka in som hundkarl med Jeppe i stället för
Mats Sjöberg som brutit foten. John Matsson gick som vanligt med hund. I årets jakt deltog 16 skyttar och två
hundkarlar. Årets nykomlingar var Jan-Olov Öhrn och Staffan Berglund som hälsades välkomna av Thomas.
Efter Thomas genomgång inför jakten och att avskjutningen skulle vara två stora och fri kalvavskjutning
började vi som vanligt med Stormyren. Redan när vi kommit på pass rapporterade David Perers vid pass 1
Karisänget att ensamt djur gått söderut. Strax efter kl nio rapporterade Jan-Olov p 12 Almänget N att ensam ko
gått ut mellan pass 12 o 13. Kl. 10.00 rapporterade Klas från p 9 Mysten att ko och troligen två kalvar gått över
Bôtjavägen norrut. Jeppe är efter i spåret. Ståndskall och ibland gåskall. Thomas gick mot skallet och rapporterar att ekipaget är i tät skog mellan Flottarnäs och Viltåkern och omöjligt att komma åt. Kon o kalvarna rörde
sig upp mot Bôtjavägen. Tommy Anderson och Mats Bäck flyttade över till passen 14 o15 vid Bôtjavägen.
Jeppe tappade spåret.
10.10 rapporterade Sven Segerström p 7 Örjasänget att ensamt djur sprang efter armen norrut. John gick mot
platsen och tog upp spåret. Strax efter rapporterade Arne Markus p 10 Altsarvet att ensamt djur var fram till
honom. Tommy Andersson p14 Brötåkern N rapporterade att ensamt hondjur var fram till honom och vände
tillbaka mot Rävberget. John rapporterade att han spårat ut ett djur mellan p 4 o 5.
Kl. 12.40 bröt vi utställningen Stormyren för att kl. 13.25 börja Siljan. Thomas gick på spåren efter djuret,
som var fram till Tommy. John gick igenom området norr om Viltåkern. Kl. 14.35 small ett skott och Mats Bäck
p 15 Lermyren rapporterade att han skjutit på en ko som korsade Bôtjavägen och sprang in mot Stormyren.
Jeppe var efter i spåret. Mats var säker på att skottet träffat. Thomas gick in mot Stormyren och gick österut mot
skottplatsen. Älgen låg med Jeppe på ryggen. Kl 14.50 avlivades älgen med skott från Thomas. Kl 14.55 avbröt
Thomas jakten. Älgen drogs fram, vi samlades vid Bystugan och konstaterade att vi hade 14 älgobservationer
under dagen. Älgen kördes till Aspens slakteri där den flåddes och hängdes.
Söndagen den 27 oktober 2013. Klart på morgonen senare skurar o växlande, +8-13. Svag sydlig vind.
Samling 07.00 vid Bystugan. Normaltid och alla kom i rätt tid. Två kalvar måste skjutas innan någon stor, helst
tjur, fick skjutas. Vi ställde ut Siljan och tre pass besattes utmed Amus väg. Precis kommen på pass 5 Hästvålen
rapporterade Lars Andersson om ensamt djur. 08.30 rapp. Arne M vid p 10 att ensam kom sprang söderut över
Bôtjavägen.
Kl. 08.37 small ett skott och Lars Markus p 8 Rönningsstenen att han skjutit på en kalv. Ko med två kalvar
sprang västerut mot gränsen till Björken. John gick till skottplatsen och spårade ut till gränsen. Han holmade
därefter runt skottplatsen utan att påträffa någon kalv. Peter Ohlén, Björkens jaktlag, kom med hund och spårade
från skottplatsen och in på Björken. Vare sig John eller Peter påträffade något blod eller hår, som kunde tyda på
att kalven träffats. Kjell Gunnarsson gjorde också försök med sin hund utan resultat. Efter jaktens slut gjorde
John ytterligare försök även då utan resultat.
Kl 10.40 rapporterade undertecknad vid p 11 Tjärdalarna att okänt djur med okänd hund efter sprang över
Bôtjavägen norrut vid Viltåkern. Kl 11.05 började John att gå igenom Rävberget in mot byn. Thomas gick inom
samma område och då närmare Siljansvägen. Inga spår efter ko och kalvar. Vi bröt därefter utställningen för
nytt försök i Stormyren
Kl 13.15 gick John in vid Viltåkern och söderut och Thomas från p 1 och söderut. Ståndskall norr om
skjutbanan. Hund från Björken hade ställt en pinntjur. I övrigt inga djur uppspårade eller sedda. Kl 15.30 bröt
Thomas jakten och samling vid Bystugan. Årets resultat blev en ko och slakten genomförs på fredag den 1
november. Under dagen gjordes xx älgobservationer. Diskuterades också en ev. efterjakt.
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