Verksamhetsberättelse 2014
Styrelsen för Halasjöbygdens älg- och kronviltskötselområde får härmed avge följande berättelse
avseende verksamhetsåret 2014.
Styrelsens sammansättning har varit följande:
Ordförande: Jesper Einarsson och Lars Wadmark Sekreterare: Jonas Håkansson Kassör: Axel
Viderberg
Ledamöter: Roland Svensson, Otto Ottosson och Håkan Edvardsson
Kontrollanter: Erling Olsson, Joacim Granhof, Ola Persson och Andreas Arvidsson
Valberedning: Bengt-Anders Widerberg och Erling Olsson
Sammanträden: Styrelsen har haft 2 ordinarie älgmöten, 1 extra älgmöte, 1 årsmöte och 5
styrelsemöten.
Röstning:

Har gjorts via e-post, om framtida avskjutning av älg.

Medlemmar: Medlemsantalet har varit 48 jaktlag med en total areal av 18868 hektar
Ekonomi:

Hänvisar till Kassörens samt revisorernas kassa/revisionsberättelse vid årsmötet.

Verksamhet: Året som gått har varit händelserikt. Vår ordförande Jesper blev anställd på
Jägareförbundet, vilket innebar att han lämnade styrelsen. Vice ordföranden, Lars Wadmark fick gå in
som ordföranden strax innan älgjakten. Det var beslutat om 6 tjurar, 6 kor och 18 kalvar på årsmötet
som avskjutning. Till septembermötet tillkom även fler djur som ett önskemål från ÄFO Mitt, det
innebar en tilldelning på 7 tjurar, 7 kor och 18 kalvar.
Totalt under säsongen har det skjutits 9 tjurar 7 kor och 17 kalvar. 1 tjur från licensområde, 1 tjur
otjänlig, 1 ko från annat äsko, 1 kalv låg vikt. Övrig dödlighet, 2 tjurar och en kalv.
Det var en snabb avskjutning av den vuxna avlysningskvoten (på 1 ½ timme var den skjuten), men
sedan gick det trögare med avskjutningen av kalv. Efter 70 dagar var 13 kalvar skjutna och styrelsen
förlängde jakten till den 31/1-2015 eller tills 16 kalvar var skjutna. Med få älgar på avlysning och inga
restriktioner blev det en väldigt snabb älgjakt (vuxna djur) för många jaktlag. På oktobermötet blev
det mycket diskussion om framtida avskjutning inom skötselområdet, och det beslutades om ett
extramöte där vi skulle diskutera avskjutningen och förklara fördelar och nackdelar med olika
modeller. Efter en röstning som gjordes via e-post blev det stor majoritet för en variant av
Backarydsmodellen. Vi hoppas nu att medlemmarna blir nöjda med denna, så att vi kan få en
trygghet hos alla och få en möjlighet till en bra förvaltning i området.
Avskjutningen av kronvilt är till dags datum 3 handjur, 2 hindar och 2 kalvar, vilket innebär under 50%
av vår tilldelning.

Framtid: Att fortsätta verka för en god sammanhållning, och få gemensamma mål som både små och
stora jaktlag är nöjda med. Att få en älgstam 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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