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I älgens vän krets

Ståndskall, spänning, gemenskap
och vila. I dagarna börjar älgjakten,
årets höjdpunkt för en kvarts miljon
svenska jägare och deras hundar.
Klockan är sex på morgonen och
termometern visar redan 13 grader.
För att jaga älg kommer dagen att
bli i varmaste laget, men för jägarna
i Brattås Jaktlag utanför Stöde i
Medelpad spelar det ingen roll. Idag
är det årets mest efterlängtade dag –
älgpremiären.
Ett 20-tal jägare och sex hundar –
tre jämthundar, en jämthunds/gråhundsblandning, en hedehund*
samt en hedehundsblandning –
finns på plats för att tillbringa en
vecka tillsammans i älgens tecken.
De ska ägna sig åt en av de mest
klassiska jaktformerna som finns –
älgjakt med löshund.
Det är de inte ensamma om. Majoriteten av Sveriges 250 000 älgjägare jagar älg på detta sätt. Det gör
älgjakten med löshund till Sveriges
utan konkurrens största jaktform.
Själva premiärveckan är för de
flesta närmast helig. Det är veckan –
kanske den enda på hela året – som
jakten får stå i centrum helt och hållet. Veckan då livet blir avskalat och
koncentrerat, vardagen förbleknar
och jobbet perifert. Som någon sa:
när älgjakten börjar stannar Sverige.
Runt 100 000 älgar fälls varje

Ståndskall, spänning, gemenskap och vila.
I dagarna börjar älgjakten, årets höjdpunkt
för en kvarts miljon svenska jägare
och deras hundar.

Älgjakten i siffror
Start för älgjakten/norra Sverige: första måndagen i september
Start för älgjakten/södra Sverige: andra måndagen i oktober
Antal älgjägare: cirka 250 000
Årlig avskjutning: cirka 100 000
Andel älgar som skjuts under premiärveckorna: ca 80 procent
Älgbestånd efter jakt (vinterbestånd): cirka 300 000
Älgkött som jakten genererar: cirka 12 500 ton (9 procent av
den totala nötköttsproduktionen i Sverige)
Älgjaktens rekreationsvärde: cirka en miljard kronor per år
Här jagas älg: samtliga län utom Gotland
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Klockan är sex på morgonen och
hundförarna pratar ihop sig inför årets
första älgjaktsdag.

Det sociala är minst lika viktigt som
det jaktliga under premiärveckan.
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– Samarbetet med min hund Jeppe
betyder jättemycket för mig. Att
smyga in på ståndsskall för honom
ger en otrolig adrenalinkick. Efter
en lyckad situation känner jag en
euforisk glädje över att hunden gjort
ett så bra jobb och över att jag inte
trampade på en gren eller saboterade
det hela på något annat sätt. Jeppe
märker att jag är stolt och håller sig
nära mig. Jag tror faktiskt han är
stolt han med.
Harriet Hultin , Stöde, älgjägare
sedan 22 år och ägare till jämthunds/gråhundsblandningen Jeppe, åtta år.

år, varav de allra flesta under premiärveckorna. Långt ifrån alla jägare har
dock turen att få komma till skott. Den
genomsnittlige jägaren får vänta två till
tre år mellan tillfällena. För det är mycket som ska stämma: rätt älg, rätt håll, rätt
vinkel, träff.
Men älgjakt är mer än att skjuta. Att
sitta på passet, ensam och tyst, och se ut
över nejden är nog så givande. Iaktta vilt
som dyker upp, betar en stund och vandrar vidare. Låta tankarna vandra, strunta
i plikter, glömma omvärlden; vänta,
utan att kunna påverka. Det ger ro i själen.
Det sociala är minst lika viktigt. Under älgjaktsveckan träffas gamla vänner,
som kanske bara möts just denna enda
gång varje år. I jakten rivs de vanliga barriärerna för en stund. Ålder, jobb, kön,
bostadsort och levnadsstil tappar i betydelse – när vi jagar är vi varandras likar.
Älgjakt är mångfacetterad. Ett hundarbete, ett skott – och timmar av väntan
förbyts plötsligt i arbete. Släpa hem älgen, flå, stycka. En fullvuxen tjur kan
väga 400 kilo. Älgjakt kräver samarbete;
det är en del av själva upplevelsen.
Som sociologen Ingemar Norling förklarat: en del av älgjaktens tjusning ligger i koncentrationen och konditionen
den kräver.
– Genetiskt är vi uppbyggda som stenåldersmänniskor, sade han till Expressen
för några år sedan. Vi har ett högt behov
av fysisk aktivitet, av gemenskap och av
att lösa våra livsproblem och behov med
andra människor. Därför ger jakt och fiske extremt höga hälsoeffekter. De hjälper oss att orka med jobbet under resten
av året och gör att vi tål stress bättre.
För jägarna i Brattås blev det en varm
och krävande älgjaktsveckan – men också en lyckosam sådan. Hundsport följde
laget och dess hundar under två dagar.
TILL VÄNSTER: Esa Åberg är den mest
långväga jägaren i Brattås Jaktlag. Han
har rest hit ända från Skåne tillsammans
med sina hundar. På bilden Jack, en hedehund (ras ej godkänd av SKK).
56

Jämthunden SE J(LÖ)CH SE UCH Nylundas Huss på
sök efter älg. Hans sökrunda blir aningens lång, men
den ger resultat. Några timmar senare skjuts årets
första älg.

I norra Sverige äger älgpremiären rum redan första
måndagen i september. Sensommarvärmen kan göra
jakten jobbig för både hundar och jägare.

Första jaktdagen blir resultatlös, men strax före halv tolv på förmiddagen lyckas passkytten Thomas Wiklund skjuta en kviga på gångstånd för jämthunden Huss – den första av de nio älgar
som fälls denna vecka. Grankvist i hatten – en tradition för den som skjutit en älg.
– Härligt. Det var tre år sedan jag fick skjuta sist, berättar Thomas Wiklund strålande glad.

– För mig kretsar livet kring älghundar och
älgjakt året om. Jakten för mig är mer än en hobby, det är
en livsstil. Man håller på med förberedelser när det inte är säsong,
tränar upp fysiken på sig själv och hundarna, går älgstigar för att
träna skyttet. Det bästa med jakten är samarbetet med hunden,
att jaga in en unghund, få den att förstå vad den ska göra.
Att jaga älg med hund ger otroligt mycket energi!
Lars Rosén , Rengsjö, älgjägare sedan 28 år, äger jämthundarna SE J(LÖ)
CH SE UCH Nylundas Huss, tio år, och Tjurskallens Silfverberg, två år.

– Huss bästa egenskap är förmågan att få älgarna att stå – det underlättar
för mig i ansmygningen. Jag har lärt mig otroligt mycket av honom, säger
Lars Rosén när han skickar ut SE J(LÖ)CH SE UCH Nylundas Huss i sök.

Harriet Hultin är en av sex kvinnor som jagar i Brattås Jaktlag i Stöde.
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– Älgjaktsveckan är speciell. Jag är ju hundmänniska, så det är klart jag vill att hundarna
ska prestera, men under premiärveckan är jaktens resultat
ändå inte i fokus. Det sociala är minst lika viktigt. Vi brukar
åka upp några grabbar och bo i ett härbre hos bekanta i Stöde.
Stuglivet med kamraterna är häftigt – enkelt men fantastiskt. Man
kommer hemifrån ett tag, kan sitta och ”ljuga” om kvällarna,
sammanfatta dagens händelser, kanske ta en pilsner.
Det är ett skönt avbrott från vardagen. Jag räknar
dagarna inför premiären! / Lars Rosén.

– Älgjakten är årets höjdpunkt när man håller på med
hundar, säger Gunnar Ivarsson, jaktledare i Brattås Jaktlag och medlem i ytterligare tre jaktlag som jagar älg.

– Älgjaktsveckan är det viktigaste på hela året
för mig! Den delar in året i före jakten och efter
jakten, som julen eller semestern gör för andra
människor. Frihetskänslan, naturupplevelsen,
kamraterna, spänningen – allt bidrar.
Älgjakten är total rekreation för mig. Man släpper sitt jobb och sitt ansvar och bara jagar hela
veckan. Vi kliver upp halv fem på morgonen och
jagar till klockan sex på kvällen. Sen blir
det prat om jakt och mycket skratt intill sent
på kvällen – och inte mycket sömn. Efter älgjaktsveckan är jag fysiskt slut, men psykiskt
återhämtad. / Harriet Hultin.

Älgjakt är omväxlande arbete och vila. När älgen ska
flås krävs många händer.
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Jägarna Lars Rosén och Gert-Inge Åberg på väg
hem från en varm men efterlängtad premiärdag.

Så arbetar

älghunden

JAKT

Älg kan jagas på många olika sätt, men
jakten med ställande hund är den absolut vanligaste av dem. Det är också en av de äldsta formerna av jakt vi har i vårt land. I princip går jakten
till som på stenåldern, med undantag av dagens
moderna vapen.
I jakten är hundens uppgift i jakten att självständigt söka efter älg och därefter få älgen att
stanna kvar på platsen tills jägaren anländer för
att skjuta. Under sökturen tar hunden såväl vindsom markvittring och ljud till hjälp för att lokalisera älgen.
Ögonblicket då hunden får kontakt med älgen
kallas för upptag och är ett av de mest känsliga i
hela jakten. Hunden måste närma sig lugnt, annars finns risken att älgen tar till flykten. Men
som vid all jakt kan viltet bete sig mycket olika.
Unga älgar är generellt mer benägna att fly än
större tjurar eller kor med kalvar.
När älgen står still börjar hunden skälla ståndsskall – man säger att den
har ställt älgen. Ståndsskallet (liksom numera gpsteknik) hjälper jägaren att
hitta till platsen där hund
och älg befinner sig.
Ibland rör sig älgen sakta
istället för att stå still. Om
hunden i det läget går med
älgen och fortsätter att
skälla kallas det för gångstånd. Om älgen däremot
flyr i hög fart ska hunden
förfölja den tyst och försöka få stopp på den på nytt.
När ståndet är fast och
Varifrån kommer vinälgen är lugn kan jägaren den? Under sök och
börja smyga sig fram för att ansmygning ska järöra sig mot
komma inom skotthåll. garen
vinden för att inte
Det måste gå tyst och för- röja sig för älgen.
siktigt till. En bruten kvist
eller prassliga kläder kan
räcka för att få älgen att lämna platsen.
Ansmygningen måste dessutom ske mot vinden – älgen har skarpa sinnen. Att denna del av
jakten tar flera timmar är därför snarare regel än
undantag.
När jägaren kommit inom skotthåll måste hen
veta precis var hunden befinner sig, annars kan
inget skott avlossas. Hunden kan stå bakom älgen
eller vara dold av vegetationen.
Jämthund och norsk älghund, grå (gråhund) är
de vanligaste älghundsraserna, men jakt med ställande hund bedrivs även med karelsk björnhund,
hälleforshund, svensk vit älghund, östsibirisk lajka, västsibirisk lajka och rysk-europeisk lajka.
KällOR: Nya Jägarskolan/Jakthunden, Svenska
Jägareförbundet, Svenska Älghundklubben.
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