Verksamhetsberättelse 2016
Styrelsen för Halasjöbygdens älg- och kronviltskötselområde får härmed avge följande berättelse
avseende verksamhetsåret 2016.
Styrelsens sammansättning har varit följande:
Ordförande: Lars Wadmark Sekreterare: Jonas Håkansson Kassör: Otto Ottosson
Ledamöter: Fredric Gustavsson, Roland Svensson, Axel Viderberg, och Håkan Edvardsson
Kontrollanter: Erling Olsson, Joacim Granhof, Ola Persson och Andreas Arvidsson
Valberedning: Anders Karlsson och Anders Truedsson
Sammanträden: Styrelsen har haft 1 årsmöte och 1 älgmöte samt 4 styrelsemöten.
Medlemmar: Medlemsantalet har varit 40 jaktlag med en total areal av 18 473 hektar
Ekonomi:

Hänvisar till Kassörens samt revisorernas kassa/revisionsberättelse vid årsmötet.

Verksamhet: Året som gått har varit ganska lugnt för styrelsen. Styrelsen hade samma medlemmar
som året innan men med skillnaden att Otto tog över som kassör från Axel. En nyhet i år var
samrådsmöte med markägarna som vi gjorde i samband med Älgmötet i september. Samrådsmötet
gick enkelt och bra då det visade sig att det till stor del var samma deltagare som till älgmötet.
Roland hade tagit fram ett bra underlag från älgobs, inventering och andra rapporter. I mötet
framkom att vi hade lite skador från älg och en stam på acceptabel nivå. I år körde vi andra året med
älgtilldelning enligt Backarydsmodellen, även detta år kändes det som en mycket bra modell. Fram
till den 31/12 hade vi skjutit 10 vuxna (5 + 5) och 16 kalvar och vår skötselplan sa 35 älgar (17 vuxna
och 18 kalv).
Styrelsen hade möte och beslutade om en tilldelning på 1 tjur, 2 kor och 3 kalvar. Det innebar totalt
32 älgar och vi hamnar då på mer än 90 % av skötselplanen. Den förlängda tilldelningen var öppen för
alla jaktlag som hade betalt sina avgifter och skött inlämningar av älg- och kronobs. Precis som förra
året tror vi att det är mycket uppskattat av medlemmarna att det blir en ”ny ” tilldelning som alla får
vara med på.
När det gäller kronhjort måste vi än en gång ta upp den fina 24-taggaren som jaktlag Håkan
Edvardsson sköt 2015. Den blev inmätt till Sveriges största kronhjortstrofé och håller nu rekordet
med stor marginal. Vill påpeka att det är en frukt av att vi under några år höll igen på de stora djuren
och hade en bra förvaltning.
Under 2016 har det känts som det var färre kronvilt, det tog ända till den 19/1 innan den kapitala
hjorten blev skjuten. Till den 20/1 är det skjutet 3 handjur, 3 hondjur och endast en kalv, vilket
inneburet att vi har taget mycket på kapitalet. Totalt sett har vi skjutit under 45 % av djuren men
under 15 % om vi ser till kalvarna.
Bland jaktlagen känns det som att det fungerar bra i området, vilket avspeglas till styrelsen.

Framtid: Att fortsätta verka för en god sammanhållning, och få gemensamma mål som både små och
stora jaktlag är nöjda med. Att få alla jaktlagen att förstå och respektera varandras synpunkter och
önskemål samt att få dem till att agera i skötselområdets bästa. Att få en älg- och kronviltsstam med
god kvalitet och livskraftiga djur. Att verka för goda viltstammar med minimala skador.
Slutord: Halasjöbygdens älg-och kronviltskötselområdes styrelse tackar alla medlemmar för
förtroendet som vi haft under året.
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