Här skjuts kanske
Arro skäller ståndskall
och plötsligt dyker en
lucka upp och Fredrik kan
skjuta ett halsskott på
den väldiga fjällälgen.

– Det knakade och brakade otroligt i fjällskogen
under oss. Plötsligt kommer jätteälgen springande
rakt på oss, med Arro efter sig.
Fredrik Myhr, Östersund, har förmodligen skjutit
höstens tyngsta älg, En jättelik fjällälg i Hotagenfjällen som slaktad vägde hela 390 kg!
Under hösten har många stora tjurar fällts i
norrland. Jaktjournalen har gjort en liten sammanställning av några av tungviktarna.
text: HOLGER NILSSON holger.nilsson@jaktjournalen.se
ROGER C ÅSTRÖM rogerc@jaktjournalen.se

Arro attackerar samtidigt
som kampen
är över.

Skottplats

foto: MALIN MÅNSSON

Den jättelika fjällälgen vägde
imponerande 390 kg, och har preliminärt en guldtrofé på 320 poäng.
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höstens tyngsta älg
I natursköna Hotagenfjällen nordväst om Östersund
jagar Fredrik Myhr älg varje år. Markerna tillhör hans far
Jan-Olov, och är belägna runt familjens fäbodar, Myhrbuan, som är en av jämtlands få levande fjällbodar 730
meter över havet.
Varje sommar vallar familjen fjällkor, kalvar, getter och
får från Valsjöbyn de åtta kilometrarna upp till Myhrbuan.
Och naturligtvis utgör fäboden central plats när familjen
med vänner och gäster från Småland jagar älg.
När den tredje jaktdagen skulle börja hade endast en
älgkalv nedlagts, men man hade också släppt förbi en älgko med en liten kalv. Trots detta var optimismen stor, och
på flera områden hade man sett bra med spår.
Fredrik som var jaktledare hade beslutat sig för att jaga
på östra sidan upp mot fjällkanten. Ett bra upplägg i den
västliga vinden.
Hundföraren Anders Fransson med sin gråhundshane
Bollebons Arro skulle släppa så fort han fått radiomeddelande av Fredrik om att passkyttarna var på plats.
– Vi gick i 45 minuter och på väg ut till passen passerade vi flera färska spår och legor. Därför gick vi i varandras

fotspår för att göra så lite väsen som möjligt, berättar Malin Månsson, sambo till Fredrik, som jagade med kameran.
Släpp ArroNästan direkt efter att Fredrik ger klartecken
om att släppa Arro tar han upp älg. Fredrik och Malin står
på sista passet uppe i fjällkanten med en vidunderlig utsikt över de jämtländska fjällen.
– Redan efter tio minuter börjar jag höra enstaka hundskall som låter som ett gångstånd, sedan blir det tyst i
några minuter, berättar Fredrik.
– Plötsligt hör vi ett klafsande på myren framför oss,
som är skymd av skogskanten, strax efter brakar det ordentligt, och jag lyfter studsaren.
Sekunden efter kommer den jättelika fjällälgen med
kraftiga skovlar rusande rakt mot Fredrik och Malin.
– Jag blir nästan rädd då tjuren kommer i hög fart med
Arro efter sig, men så kommer jag ihåg att kameran hänger om halsen, berättar Malin.
BogskottFredrik har läget helt under kontroll och skjuter ett säkert bogskott, och samtidigt som kulan från 6,5-

Jaktlaget fick
en tuff uppgift
att transportera fram älgen.
Men efter
fyra timmar
nåddes bilväg.

Höstens tyngsta älg

”

Plötsligt lägger sig älgen ned och Fredrik och Malin passar
på att smyga ändå närmare. Då reser sig plötslig
älgen igen, samtidigt som Arro kommer på inkallning

studsaren träffar älgen kastar den tillbaka och möter Arro.
Ståndskallet ekar utöver Hotagenfjällen och Fredrik
förstår att träffen sitter bra. Tillsammans med Malin smyger han mot ståndskallet, och efter en bit ser han hur en
fjällbjörk står och vajar.
– Tjuren står mot björken och jag tar ett par bilder av
honom, medan Fredrik försöker locka in Arro, då han inte
vill skjuta och riskera skada hunden, säger Malin.
Plötsligt lägger sig älgen ned och Fredrik och Malin
passar på att smyga ändå närmare. Då reser sig plötslig
älgen igen, samtidigt som Arro kommer på inkallning,
och Fredrik kan avfånga tjuren med ett halsskott.
390 kilo!Med hjälp av en sexhjulig motorcykel började
den arbetssamma transporten till närmaste väg, som tog
fyra timmar, trots utförsbacke.
Den jättelika fjällälgen slaktades hemma på Myhrs gård
i Valsjöbyn, och efter att putsning vägde älgkroppen imponerande 390 kilo!
För Ni som vill jämföra med andra älgar kan nämnas
att vardera låret vägde hela 82 kg, och filén fyra kg!
Fotnot: Har Du skjutit en imponerande stor älgtjur under
säsongen, är Du naturligtvis välkommen att skicka in bild
och en liten berättelse till Jaktjournalen.
T

Hela jaktlaget gläds åt Fredriks fina älg. Fr v Fredrik själv, Hasse
Eriksson, Värnamo, hundföraren Anders Fransson med Arro. Sittande L-G Wiklund, Värnamo, ovanför honom Andreas Eriksson,
intill honom Malin Månsson, samt stående Peter Ahlbom, Högsäter
och Bertil Svensson, Ullared.
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