Verksamhetsberättelse 2017
Styrelsen för Halasjöbygdens älg- och kronviltskötselområde får härmed avge följande berättelse
avseende verksamhetsåret 2017.
Styrelsens sammansättning har varit följande:
Ordförande: Lars Wadmark Sekreterare: Jonas Håkansson Kassör: Otto Ottosson.
Ledamöter: Fredric Gustavsson, Roland Svensson, Ola Persson och Christan Paradis
Kontrollanter: Erling Olsson, Joacim Granhof, Håkan Edvardsson 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 38 jaktlag med en total areal av 18 147 hektar
Ekonomi:

Hänvisar till Kassörens samt revisorernas kassa/revisionsberättelse vid årsmötet.

Verksamhet:
Förra årsmötet avgick Håkan Edvardsson och Axel Viderberg ur styrelsen och efterträdare blev Ola
Persson och Christian Paradis.
Under sommaren fick vi ett påpekande från ÄFO Mitt att ändra skötselplanen på älg. Planen
revideras och istället för 35 älgar gick vi ner till 29, vilket informerades på älgmötet.
I samband med älgmötet hade vi också Samrådsmöte med markägarna, vilket till stor del var samma
deltagare som på älgmötet.
I mötet framkom att vi hade lite skador från älg och en stam på acceptabel nivå. Två jaktlag i norr
noterade skador på skog. Noteras att dessa två lag är mindre områden som inte tilldelas vuxen älg
från jaktstart. Fram till den 29/12 hade vi skjutit 10 vuxna (5 + 5) och 16 kalvar och vår skötselplan sa
29 älgar (13 vuxna och 16 kalv).
Styrelsen hade möte och beslutade om en tilldelning på 1 hondjur och 2 kalvar. Det innebar totalt 29
älgar och vi hamnar då på 100 % 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. Samtliga 3 djur sköts inom en vecka fördelat över hela området.
Under 2017 har vi haft möjlighet att rapportera kronobs direkt via jaktvakt, tillsammans med
skötselområdena bredvid. Utan att det är sammanställt har det känts som det var färre kronvilt, och
mer spridet till norra delen av området. Det är skjutet 4 handjur, 4 hondjur och 2 kalvar. Totalt sett
har vi skjutit 62 % av planerad avskjutning enlig Skötselplan.

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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Lars Wadmark, Jonas Håkansson, Ola Persson, Roland Svensson, Otto Ottosson, Christian Paradis
och Fredric Gustavsson

