Verksamhetsberättelse 2020
Styrelsen för Halasjöbygdens Älg- och Kronvilt skötselområde får härmed avge följande berättelse
avseende verksamhetsåret 2020.
Medlemmar: 36 jaktlag, 14 658 ha.

Styrelsens sammansättning har varit följande:
Ordförande: Lars Wadmark fram till 2020-06-23
Vice ordförande: Anders Svensson
Sekreterare: Henric Lindell
Kassör: Fredrik Mårtensson.
Ledamöter: Emma Nordal, Håkan Edvardsson och Ingmar Gyllström

Övriga funktioner
Revisorer: Peter Nilsson, Patrik Enarsson
Kontrollanter: Erling Olsson, Alf Blåder, Håkan Edvardsson och Andreas Arvidsson
Valberedning: Anders Karlsson och Alf Blåder

Verksamhet
Vid årsmötet valdes Emma Nordal, Håkan Edvardsson och Anders Svensson som nya ledamöter till
styrelsen efter att Roland Svensson, Ola Persson och Otto Ottosson efter många års mycket
uppskattat arbete meddelat att de inte stod till förfogande till omval.
Spillningsinventering genomfördes under våren av utsedda inventerare.
Vid styrelsemöte 23 juni meddelade Lars Wadmark att han lämnar sin plats i styrelsen och som
ordförande. Anders Svensson, vice ordförande, tar över Lars arbetsuppgifter i styrelsen fram till nästa
årsmöte.
En reviderad skötselplan för 3 år lämnades till ÄFO Mitt p.g.a de stora arealförändringar som skett
inför 2020. Planen godkändes av ÄFO Mitt och publicerades på hemsidan.
Planerade sammankomster för alla medlemmar såsom samråd med markägare och älgmöte inför
jakten har fått ställas in p.g.a corona. Inför jakten uppmanades samtliga jaktlag att inkomma med
frågeställningar som behöver besvaras och förtydligas. Dessa behandlade styrelsen och publicerade
svaren på hemsidan.
Styrelsen har tagit fram förslag på komplettering av stadgar för att hantera felskjutningar i enlighet
med beslut på årsmötet 2020.
Styrelsen har haft 5 styrelsemöten under året och protokoll finns fr.o.m juni publicerade på
hemsidan.
Inför 2021 har 3 jaktlag begärt utträde ur skötselområdet vilket också innebär en justering av
arealen.

Älg
Betesskadorna ligger enligt ÄBIN (2019) fortsatt betydligt över våra mål. Tex skattades årsskador på
tall inom ÄFO Mitt till 19% vid inventering 2019 jämfört med målet på 5%. Samtidigt har styrelsen
uppfattat att det finns en subjektiv uppfattning hos flera markägare att skadenivån minskat något till
det bättre det senaste året.
Avskjutningen enligt den reviderade skötselplanen var 7 vuxna och 9 kalvar. Fördelningen mellan
jaktlagen gjordes enligt tidigare beslutade tilldelningsprincip. Samtliga älgar sköts innan 7 december
då eventuella pottälgar skulle delas ut.
En felskjutning har skett då ett jaktlag skjutit en tjur (6 taggar) men hade tilldelning på ett vuxet
hondjur. Händelsen hanterades i enlighet med stadgarna med att djuret såldes, pengarna tillfaller
föreningen och hornen förverkas
Utöver jakten har en övrig dödlighet om 4 älgar konstaterats från trafiken.
För övriga data se nedan diagram, som även finns på viltdata.se:
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Diagram 1: Avskutning per 1000 ha inom ÄSO Halasjöbygden
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Diagram 2: Älgobs per mantimma som 2020 baseras på ca 4200 timmar har ökat något jämfört med
tidigare år.
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Diagram 3: Medelvärde av slaktvikter. Slaktvikten på kalv och tjur har ökat något under 2020.

Kronvilt
Under 2020 har avskjutningen av kronvilt inte inneburit att tilldelningen skjutits. Från 12 december
släpptes också kvarvarande kronvilt fritt. Jakten pågår fram till totala kvoten är skjuten eller som
längst till 31 januari.

2021
En ny skötselplan för de kommande tre åren skall göras för samtliga älgskötselområden. Denna skall
vara klar och lämnas till Älgförvaltningsområdet framåt sommaren.
Antalet älgförfaltningsområden (ÄFO) inom Blekinge kommer att minska från 3 till 2. Om och hur
detta kommer att påverka oss kommer att visa sig under året.

Halasjöbygdens älg-och kronviltskötselområdes styrelse tackar alla medlemmar för förtroendet som
vi haft under året. Halahult 2020-01-15
Anders Svensson, Fredrik Mårtensson, Henric Lindell, Emma Nordal, Håkan Edvardsson och Ingmar
Gyllström

