Verksamhetsberä
ättelse 2013
Styrelsen fö
ör Halasjö
öbygdens älg- och Kronviltskö
ötselområ
åde få
år
hä
ärmed avge fö
öljande berä
ättelse avseende verksamhetså
året 2013.
Styrelsens sammansä
ättning har varit fö
öljande:
Ordfö
öranden: Jesper Einarsson, Sekreterare: Per Gottfridsson, Kassö
ör: Otto Ottosson
Ledamö
öter: Håkan Edvardsson, Jonas Håkansson, Lars Wadmark och Mats Westergren
Spillningsinventering:
Dennis Andersson, Otto Ottosson, Anders Truedsson, Mikael Olsson och Dan Olsson
Kontrollanter:
Erling Olsson, Joacim Granhof, Ola Persson och Andreas Arvidsson
Valberedning: Bengt-Anders Widerberg och Erling Olsson
Sammanträ
äden: Styrelsen har haft 2 ordinarie älgmöten, 2 extra årsmöten samt 3 stycken
styrelsemöten. Utöver styrelsemöten har beslut även tagits via E-post och telefon.
Medlemmar: Medlemsantalet i skötselområdet har varit 53 st jaktlag med en total areal på
20137 hektar.
Ekonomi: Beträffande skötselområdets ekonomiska ställning hänvisas det till kassörens
samt revisorernas kassa/revisionsberättelse vid ordinarie älgmöte.
Verksamhet: Året som gått började aningen turbulent. Efter ordinarie älg/årsmöte sade
omvalda ordföranden och två styrelseledamöter, varav den ena var vice ordförande, upp
sig från sina uppdrag. De två största jaktlagen lämnade området för flytt till Backaryds
älgskötselområde. De resterande i styrelsen samlades och planerade ett extra årsmöte för
val av tre nya ledamöter samt ny ordförande. Till det extra årsmötet lades även ett förslag
till ny stadgar fram. Det röstades ja på det extra årsmötet, men då en stadgeändring måste
röstas igenom på två årsmöten fick vi kalla till extra årsmöte på det som vi i vanliga fall
kallar för septembermöte. De nya stadgarna röstades igenom även på detta mötet, varvid
de nya stadgarna började gälla. De största förändringarna i de nya stadgarna är den
förändrade röstlängden och att vi även lagt in kronviltet i stadgarna. Några andra
förändringar är rätten att motionera, vägledande röstning via E-post samt att kallelse till

möten sker via E-post och hemsidan. Styrelsens och medlemmarnas arbete har till stor del
handlat om att ta fram förslag till en framtida avskjutning i skötselområdet. Engagemanget
har varit stort och några olika förslag har kommit in. Det bildades även en grupp på det
första extra årsmötet som arbetat med att ta fram ett förslag.
Året har även präglats av "älgdöden" som även Halasjöbygden har drabbats av. Vi har
bidragit till forskningen med att tex skicka in livmödrar från fällda älgkor samt rapportera
upphittade/sjuka älgar.
Avskjutningen av älgarna slutade på 7 tjurar, 7 hondjur och 19 kalvar. 1 kalv vägde under
40 kg.
Utöver dessa individer har 4 vuxna älgar dött i trafiken, 2 kalvar hittats döda av sjukdom, 1
tjur skjutits som varit skadad samt 2 vuxna älgar funna döda av okänd orsak. Totalt uppgår
dödligheten inklusive avskjutningen till 40 individer.
Avskjutningen av kronvilt är till dags datum 3 hjortar varav en kapital 14 taggar, 4 hindar
och 4 kalvar.
I slutet av året har Skogsstyrelsen påbörjat utsättningen av rutorna i den nya
spillningsinventeringen. Rutorna blir större men färre och även betet kommer att
inventeras i dessa rutor. Skogsstyrelsen kommer även utföra den första inventeringen.
Spillningsinventeringen 2013 gav ett resultat på 6,5 älgar/1000 ha vilket är en ökning
jämfört med 2012.
Älg-obsen visar bättre siffror för 2013. Andel kalvar per vuxet hondjur visar 0,62 jämfört
med 0,408 2012. Antal observerade älgar per timme hamnade på 0,038 jämfört med 0,025
2012. Andelen observerade tjurar av vuxna hamnade på 44% vilket är precis vad vi strävar
efter.
Framtid:
Att fortsätta arbeta för god sammanhållning inom skötselområdet och att genom de
inventeringsmetoder vi har tilldela rätt antal älgar och kronvilt som skall fällas.
Älgen skulle behöva bättre reproduktinstal. Vad gäller kronviltet så fortsätter arbetet för en
antalsmässigt oförändrad stam samt spridning av denna.
En ny skötselplan för älg skall göras under våren 2014.
Vi kommer fortsätta förse forskningen med vad de kan tänkas behöva. Förhoppningsvis
kommer vi tillsammans med alla andra jägare, forskare, veterinärer mm komma fram till
vad som händer med våra älgar samt finna en lösning.
Vi kommer att arbeta för en snabb hantering vid uppkomna skador på skog och lantbruk.
Slutord:

Halasjöbygdens älg- och kronviltskötselområdes styrelse tackar alla medlemmar för
förtroendet som vi haft under året.
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