
Tångeråsa älg/kronhjorts skötselområde  2014-04-07 

 Sidan 1 av 3 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR  
TÅNGERÅSA ÄLG/KRONHJORTS SKÖTSELOMRÅDE  

 

Verksamhetsberättelse 2013/2014 (älgskötselområdets 19:e år)  
 

 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande 
sammansättning: Ordförande Rolandh Karlsson, Vice ordförande Leif 
Peterson, Kassör Gunnar Carlsson, Sekreterare Carl-Johan Jerlström, vice 
sekreterare Henrik Bertilsson, Ledamöter Hans Olsson, Kennet Åberg, Ove Karlsson, 
Hans Agartsson 
 
 
Förändringar: 
Antalet jaktområden 2013/2014 var 46 st. med en sammanlagd areal av 15008 ha. Detaljerade 

uppgifter om jaktområdena ska finnas om areal, ägare och fastighets beteckningar. Det är av 

största vikt att ändringar meddelas på årsmöte under punkt 16. Eller meddelas sekreteraren. 

Länsstyrelsens beslut den 2013-06-14  15008 ha godkända ha mot våra 15570ha.  

 

Vi jagar nu i den nya älgförvaltningen som beslutats av regeringen. I den finns krav på 

obligatoriska Data om älgstammen (ansvar jägarsidan): avskjutning, älgobs, 

Spillningsinventering. kalvvikter 

Data om skogen (ansvar markägarsidan): Foderprognoser (framtida avverkningar + 

foderkvalitét) skadeinventeringar i mån av tillgång. 

Data om övrigt (i mån av tillgång):  

Trafikolyckor med älg  

Rovdjurens inverkan  

Andra relevanta data 

 
 
Älgskötselplanen 
Andra året, 2013/2014. 

Avskjutningen i 3-års planen är 147 älgar fördelat på 36 tjurar, 36 hondjur, 75 kalvar om den 

inte revideras. 

 

Avskjutningsresultatet 2013/2014 blev totalt 50 älgar fördelat på 12 tjurar, 13 hondjur samt 26 

kalvar varav 15 tjurkalvar 11 kvigkalvar. 

Övrig dödlighet 1tjur 1 ko, 

 

Fri kalvjakt inom ramen för planen som var 25 kalvar i år, jaktområden med areal 0-99 ha, 1 

kalv per område fram till styrelsens avstämningsmöte 1/12. Avskjutning med avlysningsjakt 

för områden 100- 350 ha: 2 tjurar och 4 kor/kviga. Pott på kvarvarande älgar fån och med 

andra december genom avlysning med jaktvakt. 4 tjurar och 12 kalvar. 
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Kronhjortsplanen 
Tredje året på plan. Vi ansökte om ökad avskjutning hos länsstyrelsen och fick den beviljad 

den 2013-08-13.  Länsstyrelsen har uppmanat oss att hålla en löpande inventering. Ny plan 

ska tas fram och skickas in till länsstyrelsen innan juli månad. Kronområdet är nu på 22 050 

ha och 51 jaktområden.  

 

 
Avskjutning Kronhjortsjakten 2013-2014:  
Bålby: 1 st hind 56 kg ålder okänd 2013-09-22 

Byveln: 1 st. kronhjort 110 kg 10 tagg 2014-01-22 ålder inte fastställd i skrivande stund 

Byvelstorp: 1st tjurkalv vikt 44kg 2014-01-31  1st hindkalv vikt 39kg 

2014-01-29 1st tjurkalv vikt 42kg 2013-10-27  en kalv blev kvar i planen. 

 

 
Inventering 
Spillningsinventering våren 2013 och resultatet för TÄSO pekade på 10,1 älgar/ 1000ha ± 2,2.  

Delområde 1 3,8 ± 1,1 Delområde 2 11,3 ± 2,5 

Området som ingick i inventeringen var på totalt på 108000 ha i Örebro Västra Älg 

Förvaltnings Område. Resultatet för området var på 10,5 ± 1,0. Vi inventerar även i år. 

 

 

Övrigt vilt 
Carl-Johan har också i år fått information om att det setts Dovhjortar på olika håll i äso´t. 

Kvistbro äso har kommit överens om att inte skjuta några då man vill se om stammen växer. 

Bök efter vildsvin har setts,  

 

 

Styrelsearbete 

Styrelsen har hållit 6 protokollförda sammanträden och flertalet kontakter via telefon och E-

post. Ordinarie årsmöte hölls den 9 april. ”älgmötet” och ett första försök till samråd hölls den 

17 september. Överklagande angående överflyttning av mark till annat älgskötselområde har 

gjorts till Förvaltningsrätten i Karlstad. 

 

Styrelsen har efterlyst förslag på dagordning för samrådsmötet från länsstyrelsen men det 

verkar inte finnas några förslag på vad samrådet ska behandla eller utmynna i. Det tycker vi 

borde ha stått i naturvårdsverkets riktlinjer och att det är en stor miss att inte ha med det 

eftersom man kräver att älgskötselområden ska hålla sådana. 

 

På hemsidan www.taso.se finns information och dokument. Vi har haft kontakt med 

Länsstyrelsen i olika frågor, såsom ansökan om bifrielse från fällavgift och andra förvaltnings 

frågor. 

Styrelsen har skickat representant då Örebro Västra Älg Förvaltnings Område har kallat till 

möte.   

 

 

Ekonomi 
För Tångeråsa älg/kronhjorts skötselområdes ekonomi hänvisas till kassörens rapport. 

 

 

http://www.taso.se/
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Med denna verksamhetsberättelse tackar styrelsen för förtroendet och ställer sina platser till 

årsmötets förfogande. Övriga funktionärer och mandatperioder framgår av särskild 

förteckning. 

 

 

Vretstorp april 2014. 

 

…………………….. …………………….. ……………………… 

Rolandh Karlsson Leif Peterson  Gunnar Carlsson  

Ordförande  Vice ordförande Kassör 

 

 

……………………… …………………….. ……………………… 

Carl-Johan Jerlström Kennet Åberg Henrik Bertilsson  

Sekreterare  Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot 

 

 

……………………… …………………….. ……………………… 

Ove Karlsson Hans Olsson  Hans Agartsson 

Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot 


