Verksamhetsberättelse 2019
Styrelsen för Halasjöbygdens älg- och kronviltskötselområde får härmed avge följande berättelse
avseende verksamhetsåret 2019.
Styrelsens sammansättning har varit följande:
Ordförande: Lars Wadmark Sekreterare: Henric Lindell Kassör: Fredrik Mårtensson.
Ledamöter: Roland Svensson, Ola Persson, Otto Ottosson och Ingmar Gyllström
Kontrollanter: Erling Olsson, Joacim Granhof, Håkan Edvardsson och Andreas Arvidsson
Valberedning: Anders Karlsson och Alf Blåder
Sammanträden: Styrelsen har haft 1 årsmöte och 2 älgmöte samt 5 styrelsemöten.
Medlemmar: Medlemsantalet har varit 38 jaktlag med en total areal av 17 539 hektar
Ekonomi:

Hänvisar till Kassörens samt revisorernas kassa/revisionsberättelse vid årsmötet.

Verksamhet:
Vid förra årsmötet avgick Jonas Håkansson och Christian Paradis ur styrelsen och efterträdare blev
Henric Lindell och Ingmar Gyllström. Det innebar att Henric Lindell blev ny sekreterare.
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.
Under hösten/vintern har flera jaktlag begärt utträde ur skötselområdet. Med detta kommer Roland
och Otto att lämna styrelsen. Att Roland lämnar oss kommer vi i styrelsen att märka av, han har varit
en eldsjäl med stort kunnande och med flit och glädje servat oss kring älgskötselplaner, fastighetsändringar, inventeringar, obsar, jaktvakt, mm.
Älg: Med ett extremt 2018 och en obs och en jakt som visade på väldigt lite kalv drogs tilldelningen
ned till 10 vuxna älgar och 12 kalvar. Vi röstade också igenom att 2 av de vuxna blev fasta älgar till de
två största jaktlagen. De övriga 8 vuxna och kalvarna blev på avlysningsjakt enligt tidigare tilldelning.
Vi ändrade också längden på jakttiden till 50 dagar.
I höstas innan älgjakten blev alla skötselområden och ÄFO-mitt kallade till möte med länsstyrelsen.
Där fick vi en uppsträckning för vi inte deltog i ÄFO-mitt samrådsmöte och att inte skötselplanen
kommit in i tid. Vi fick även göra en ny skötselplan igen och i vårt sett att se det är de 3-åriga
planerna i princip 1-åriga med en väldigt snäv tolkning. Trots detta gick vår ursprungliga plan med 10
vuxna och 12 kalvar igenom. Flera av de andra skötselområdena fick reviderat antal älgar mot deras
justerade planer
Till skillnad mot 2018 gick älgjakten på vuxen ganska trögt och kalvjakten snabbt. De tolv kalvarna var
avskjutna redan på 11 dagar och när jakten avslutades den 8/12 hade vi 1 ko och 1 tjur kvar på

ordinarie tilldelning. Eftersom kalvjakten gick väldigt snabbt och vi fått meddelande från flera jaktlag
att det var gott om kalv ville vi byta de vuxna mot kalv för en tilldelning som pottälgar. Detta
godkändes av ÄFO-mitt på söndag eftermiddag (8/12) och två pottälgar släpptes av styrelsen från
den 9/12 och framåt. Den 9/12 fick vi nytt bud av ÄFO-mitt att det inte fick jagas kalv och pottälgarna
drogs in efter att varit lovliga en dag.
Bakgrunden till detta var att vi hade haft en stor övrig dödlighet på älg. Vi hade 3,5 älgar som övrig
dödlighet i planen, vid beslut om pottälgar hade vi 2 tjurar,2 kor och 3 kalvar som övrig dödlighet.
Efter det har den siffran ökat med ytterligare ett par älgar och det har varit hög dödlighet hos grannskötselområdena också.
Nästan 12 dagar efter avslutad älgjakt sköts en älgtjur på Tectums marker i Hjärtsjömåla vilket satte
styrelsen på en uppgift som vi inte hanterat förut. Det gjorde oss också medvetna om att det är bra
att gå igenom stadgar och regler för att göra det tydligt vad som gäller när det blir fel.
Totalt skjutna älgar: Tjur 5, kor 4 och kalv 12 (21 älgar)
Enligt skötselplan 5 tjur, 5 kor och 12 kalvar (22 älgar)
Trafik: 1 tjur, 1 ko, 1 kalv ger totalt 3 älgar Övrig dödlighet: 2 tjur, 1 ko, 2 kalv ger totalt 5 älgar
Totalt Jakt + trafik + övrig dödlighet:

29 älgar

Kronvilt: Under 2019 har avskjutningen av kronvilt varit ännu trögare än 2018, endast 3 kronvilt har
skjutits. Skötselplanen säger 4 hjortar (1 kapital), 4 hindar och 4 kalvar, vår avskjutning hittills är 2
hjortar (1 kapital), 1 hind och 0 kalv. Vi hade också ett jaktlag som fått godkänd skyddsjakt av
länsstyrelsen under 1-17 mars på 1 kronhind, p.g.a skogsskador. Skyddsjakten fick endast utföras
som vak och smygjakt och det blev ingen kronhind skjuten. Vad vi kan se på kronviltet verkar det som
2018 hade större påverkan på reproduktionen där. Ingen kalv skjuten och små kalvar har
observerats.
Allmänt: Året 2019 var faktiskt varmare än 2018 men det berodde på varma vintermånader.
Nederbörden var normal och den har kompenserat en del för det torra fjolåret. Fodertillgången för
viltet har varit god och under hösten fick vi rikliga mängder med bokollon. Även vissa ekar har
producerat mängder med ekollon.
Framtid: Att verka för att skötselområdet skall finnas kvar. 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.
Halahult 2020-01-27
Lars Wadmark, Ola Persson, Roland Svensson, Otto Ottosson, Fredrik Mårtensson, Henric Lindell
och Ingmar Gyllström

