Inbjudan till Årsmöte och inlämning av motion för
Tångeråsa älgskötselområde 2020
Tångeråsa älgskötselområde är en ideell förening och föreningens högsta
beslutande organ är årsmötet. Styrelsen ska sedan se till, enligt uppdrag från
årsmötet, att genomföra verksamhetsåret enligt vad som står i stadgarna.
Årsmötet ska enligt stadgarna hållas senast 14 dagar innan älgjaktens början.
Vanligtvis hålls årsmötet i slutet av april, men 9 mars meddelade styrelsen bl.a. via
hemsidan att föreningen pausar möten i avvaktan på utvecklingen av Covid 19.
I år kommer årsmötet gå av stapeln 10 augusti, alltså efter att älgskötselplanen ska
vara inlämnad till Länsstyrelsen (15 juni). Av den anledningen bjuder styrelsen in
medlemmarna att via mail ta upp eventuella synpunkter på styrelsens förslag på
måltal.

Måltal/ 1’000 ha
I frågan om måltal /1’000 ha så har styrelsen tänkt såhär:
•
•

7,1 älgar /1’000 ha föreslås
o 7,1 följer tidigare plan.
6,6 +/- 1,7 älgar/1’000 ha är bedömningen av stammen nu
o Förra året var bedömningen 5,2 +/- 0,9

Tidigare och även detta år används den siffra som ligger i mitten (t.ex. 5,2 resp. 6,6)
eftersom det då blir samma sorts bedömning år från år.
Avskjutningen föreslås som följd av detta ligga i nivå med föregående år.

De jakträttshavare som inte är tillfreds med styrelsens ovanstående förslag
till måltal ombeds maila in annat förslag på måltal, samt en sakligt grundad
motivering till det.
Till: ordforande@taso.se
Senast: 10 juni

Med en avskjutning på samma nivå som föregående år följer att tilldelningen även i
år blir relativt liten. Styrelsen presenterar nedan några alternativ på tilldelningsprinciper och bjuder in jakträttshavare att inkomma med ytterligare tilldelningsprinciper i form av en motion.
Notera att älgskötselområdet är skyldiga att genomföra älgobs. Det behöver alltså
komma ut folk i skogen.

Tilldelningsprinciper
I frågan tilldelningsprinciper så har styrelsen dessa alternativ:
1) Samma som förra året
2) En vuxen älg per jakträttshavare så långt älgarna räcker
- utgående från jakträttshavaren med störst areal och sedan fallande
Pott på kalv
3) Avlysningsjakt
- max en vuxen per jakträttshavare
- max en kalv per jakträttshavare
Endast kalv på marker under 100 ha.

Jakträttshavare inbjuds att maila in motion på alternativ till
Tilldelningsprinciper.
Till: ordforande@taso.se
Senast: 27 juli

Årsmötet för Tångeråsa älgskötselområde hålls 10 augusti kl 19:00.
Plats meddelas närmare datumet för att avvakta Covid 19-läget.
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