Verksamhetsberättelse 2018

Styrelsen för Halasjöbygdens älg- och kronviltskötselområde får härmed avge följande berättelse
avseende verksamhetsåret 2018.
Styrelsens sammansättning har varit följande:
Ordförande: Lars Wadmark Sekreterare: Jonas Håkansson Kassör: Fredrik Mårtensson.
Ledamöter: Roland Svensson, Ola Persson, Otto Ottosson 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 2 älgmöte samt 4 styrelsemöten.
Medlemmar: Medlemsantalet har varit 34 jaktlag med en total areal av 18 175 hektar
Ekonomi:

Hänvisar till Kassörens samt revisorernas kassa/revisionsberättelse vid årsmötet.

Verksamhet:
Vid förra årsmötet avgick Fredric Gustavsson ur styrelsen och efterträdare blev Fredrik Mårtensson.
Det blev även en ändring av uppdraget som kassör då Otto lämnade över det till Fredrik. Med nya
banklagar har vi också registrerat oss som en ideell förening hos Bolagsverket.
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.
Ett jaktlag i norr noterade skador på tallskog. Samma jaktlag hade tidigare ansökt om skyddsjakt på
ett vuxet hondjur, vilket beviljades. Skyddsjakten pågick under 3 veckor i februari och blev tyvärr
resultatlös.
Älg: Efter en extrem varm och torr sommar befarades att viltet lidet stor fara och styrelsen kallade till
extra älgmöte efter två veckors jakt.
Jakten startade med en snabb avskjutning av handjur, vilket resulterade att vi sköt fullt på efter 5
dagar och jakten på tjur stoppades (för att inte överskrida skötselplanen). Detta var en unik situation
som vi inte haft tidigare. På älgmötet blev det en del diskussion om tilldelning och avlysning. Detta
blev ett uppvaknande för oss alla om hur läget var och vad vi kunde göra åt det. Mötet diskuterade
också om vi märkt något på älgstammen med tanke på året. Vi kunde inte konstatera någon markant
skillnad då, och mötet beslutade att styrelsen hade i uppdrag att bevaka hur jakten på älg skulle
fortsätta. Hondjuren sköts också av snabbt och vuxenjakten var slut den 24/11 (efter 35 dagar).

Kalven däremot var det enligt älg-obs och avskjutning färre av. Efter 70 dagars jakt den 28/12 var det
endast 5 kalvar skjutna. Vår skötselplan sa 29 älgar (13 vuxna (6 tjur+ 7 kor) och 16 kalvar) och det
var skjutet 13+5= 18 st.
Styrelsen tog först ett beslut att förlänga jakten på kalv till den 8 januari 2019. Vid styrelsemötet den
7 januari togs ett nytt beslut att förlänga jakten, nu till den 31 januari 2019.
Tilldelningen blev max ett djur till samtliga ingående Jaktlag, som hade betalt sina avgifter och skött
inlämningar av älg- och kron-obs. I januari har det skjutits ytterligare 4 kalvar vilket ger 22 älgar
totalt.
Övrig dödlighet: en tjur trafikdödad E-22, ett hondjur påträffad vid sankmark, dödsorsak okänd.
Kronvilt: Under 2018 har avskjutningen av kronvilt varit trög endast 1 Hjort 4 taggar, 2 Hindar och 1
kalv, långt ifrån vad som finns i vår skötselplan. Under januari har det skjutits 2 hindar och 1 hjort
men inga fler kalvar. Kronviltet är mer spridet och förekommer nu även i norra delen av området. Där
även mindre skogsskador har noterats på gran i gallringsmognad ålder.
Tyvärr inträffade en olycka väg E-22 där en kapital Hjort 20 taggar blev offer för trafiken, i övrigt inga
hittade döda kronvilt inom området.
Allmänt: Året 2018 var ett extremt år, väldigt blött och kallt fram till att det vände, då det blev 20–25
grader direkt, våren och sommaren var väldigt torra med mycket liten eller ingen nederbörd under
långa perioder. Under hösten har det förvisso regnat lite men många sjöar och vattendrag har
fortfarande låga vattennivåer och grundvattennivåerna är mycket under normalt. Skörden av
spannmål och vall har blivit mycket mindre än normalt och torkan har haft stor påverkan på viltbetet
i skogen. Hur 2018 påverkade viltet vet vi inte än men det verkar som att det blev mindre kalv av älg
och kronvilt.
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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