Verksamhetsberättelse/Planering 2012
Avseende verksamhetsåret 2012
Styrelsen för Halasjöbygdens Älgskötselområde får här med avge följande berättelse
avseende verksamhetsåret 2012
Styrelsens sammansättning har varit följande:
Ordföranden: Roland Svensson, Sekreterare: Per Gottfridsson Kassör: Otto Ottosson.

Ledamöter: Bert Henriksson, Michael Esse. Jesper Einarsson, Håkan Edwardsson.
Spillningsinventering:
Dennis Andersson. Otto Ottosson, Dan Olsson, Anders Truedsson och Mikael Olsson.
Kontrollanter:
Michael Esse, Ola Persson, Erling Olsson, Joacim Granhof och Sven-Erik Svensson.
Sammanträden:
Styrelsen har haft 3 ordinarie Älgmöten samt 3 stycken styrelsemöte, utöver styrelsemöten har även
beslut tagits via e-post och telefon.
Medlemmar:
Medlemsantalet i Äsk-området har varit 51 jaktlag strax över 21 000 ha.
Ekonomi:
Beträffande Äsk-områdets ekonomiska ställning hänvisas det till Kassörens samt Revisorernas KassaRevisionsberättelse vid ordinarie Älgmöte.
Verksamhet:
Året som gått har präglats av god sammanhållning bra gemenskap mellan medlemmarna.
Årets kvot på vuxna djur har varit 7 hondjur och 7 tjurar, pinna tjur och udda 10 taggare eller fler.
Avskjutningen på vuxna djur avbröts när 7 hondjur och 7 tjurar var skjutna. 23 kalvar skjutna. Av
tjurarna som sköts var 3 av modell större, 4var pinnatjurar.
En tjur 8-taggare felskjuten djuret gick till försäljning.
12 taggare påsköts eftersöksekipaget slutade vid en större sjö, tjuren påträffades död några veckor
senare.
Trafikskadade 1 tjur. Väg E-22, 4 hondjur E-22 an, 2 kalvar E-22 och väg 29, samtliga av dessa djur
har gått via polisen och NVR.
Ett hondjur avlivad Törneryd utmärglad, blind väldig dålig djuret ingår i forskning SVA älgdöden i
Blekinge.
1 tjur hittad död Tattamåla, tappade horn lite mager om bena men i övrigt kunde inga skador
konstateras.
Totalt med jakt och övrig dödlighet 46 djur.
Spillningsinventering fungerar tillfredställande 42 rutor inventerade, resultat 5,6 älgar/1000 ha.
Per-Åke Svensson, Dan Olsson som har åtagit sig uppdraget att bedöma åldern på vuxna skjutna älgar
och kronvilt.
12 kronvilt har fällts, 2 hjortar 6- taggar, 4 hindar och 4 kalvar.
Åldern på de fällda 6-taggarna var 3resp 2 år.
Älgskötselområdet har verkat för samsyn för jakt efter vildsvin.
I vildsvinskommittén ingår Anders Karlsson Lycke som sammankallande, samt Ingemar Svensson och
Anders Truedsson. Vildsvinskommittén jobbar med att jaktlagen skall samjaga över större områden,

flera jaktlag går samman vid några jakttillfällen. Minska på utfodring, jaga på åtelplatserna.
Årets avskjutning är inte sammanställd, noteras att jaktåret 2011 sköts det 350 vildsvin inom
skötselområdet. Årets avskjutning kommer med all sannolikhet att öka rejält.
Enligt beräkning av årets älg-obs och bedömd vinterstam skulle området beskattas med ca: 42 djur,
totalt med trafik, jakt och självdöda djur är uttaget 46 djur.
Reproduktionstal = 0,50. (kalvar/ko) litenminskning från föregående år, inom hela
älgförvaltningsområdet ligger talet på 0,52. enligt årets älg-obs.
Tjurandelen av vuxna djur är enligt älg-obsen 45% som nu uppnått skötselområdes målsättning
Kalvvikterna har nu en ganska stabil kurva, medelvikt 65 kg tjurkalv ökning med 7 kg från 2011.
Kvigkalv medelvikt 48 kg minskning från 2011 med 10 kg, kan noteras att det fälldes två kvigkalvar
under 40 kg en på 19 kg vilket gör att medelvikten minskar då det är ett litet antal djur som
beräkningen utgörs på.
I samarbete med Mörrums Jaktskytteklubb genomfördes tävling för jaktlag inom skötselområdet.
Vinnare av årets tävling blev Borvidsmåla jaktlag. Nytt för i år ,utlottning av valfri älgtjur, vinstlotten
hamnade hos Jaktlag Edvardsson, övriga vinster som lottades ut var att nyttja älgbanan i Mörrum 3
timmar, vinnare Taraps och Ljungsjömåla jaktlag.
Framtid
Fortsätta med spillningsinventeringen och tillsammans med älg-obsen, tilldela rätt antal djur som skall
fällas.
Kronvilt samarbete med övriga skötselområden med en likartad kronviltsförvaltning, ingen ökning av
stammen antalsmässigt, få en spridning av stammen, ökad medelålder på handjuren.
Inventering av stammen, samma jakttider och avskjutningsregler.
Snabb hantering vid uppkomna skador på skog och lantbruk.
Stimulera till mer skytteträning.

Slutord:
Halasjöbygdens Älg & Kronviltskötselområdes styrelse, tackar alla medlemmar för förtroendet som vi
haft under året.
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