
Elg jagten 2015 
  
  
Mandag den 12 oktober 2015 er ikke bare en hvilken som helst mandag, den er for mange 
svenske og danske jæger en stor da ala vores 16 maj. Den anden mandag i oktober der 
begynder elg jagten og dermed elg veckan (elg ugen). Vi befinder os i Småland, i et dejligt 
lille samfund. 
Vi starte søndag aften med at vi mødes alle jæger i elg laget, for at få styr på det sidste og få 
trukket lod om hvilke pass vi skal sidde i som den første den følgende morgen. Det er et lille 
elg lag på ca. 1000 hektar. Vi måtte i sæsonen skyde 2 kalve og et enlig voksen hundyr. 
Trak det samme tårn som året før, et lille tårn langs med en asfalt vej, et lækkert pas, med 
træerne indhyllet i gule, røde og grønne nuancer. 
Første jagt dag bød ikke på kontakt med elg for hundene og fører, men derimod på gris, en af 
de to hundefører skyder en 60 kg gris. 
På anden dagen sidder jeg i et ny opført tårn, har en grusvej lige bagved samt en højskov af 
graner.  på min højre side tætte graner imens min venstre side består af et nytfældet område 
men bunker af ris og rødder. Ser 3 stk. råvildt forlade det åbne område ved ankomst oppe i 
tårnet. Hundefører vil begynde kl 8.00 på min venstre side og bevæge sig i en bue rundt langs 
med hele såten. 
Kan over radioen hører at hundeføreren melder at hunden har kontakt med elge og det drejer 
sig om en 4 takker tyr, en ko og en kalv. Begynder at kunne hører hunden glamme og for 
også bekræftet via radioen at retningen er ned imod mit eller min grannar (nabo posten) 
hundeførerens datter. 
De er nu inden for ca. 150 meter inde i de tætte graner da ko og kalv vælger at træde ud på 
det store åbne område ca 100 meter foran mig fulgt af hunden, dog vælger de at stå så tæt at 
skud ikke er muligt, de går ind i træerne igen og kan hører at hunden holder dem fast, imens 
kommer hundeføreren frem til dem og det får bevægelse i elgene, de vælger at komme i min 
retning, først tyren og koen, de kom lige neden for mit tårn, imens hunden havde fokus på 
kalven som kommer følger den ud på det åbne på min venstre side, de stopper op og hunden 
bliver kaldt tilbage så jeg kan komme til skud, kalven falder på skudstedet, min først elg. 
Melder over radioen at kalven er nede, og alle bryder op for at komme ned til mit pas, jeg får 
brækket kalven imens der bliver lavet bål til en omgang ficka og planlægning af næste såt. 
Her skyder min nabo skytte den anden kalv fra kvoten. 
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