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Protokoll fört vid Tångeråsa kronhjorts 

skötselområdes Årsmöte 2014-04-10 

 

 
1. Justering av röstlängd. 24 Jaktområden närvarade. 

 

2. Bestämmande av antalet funktionärer och mandatperioder. Oförandrat. 

 

3. Behandling av inkomna motioner och ev. framställan från styrelsen. 

Styrelsen presenterade nya stadgar som efter diskussion antogs. 

 

4. Anmälan om ändringar som skett inom Kronhjortskötselområdet. 

Oförandrat. 

 

5. Fråga om anslutning av nya jaktlag eller ev. andra förändringar. Oförandrat 

Sveaskog har visat intresse att ansluta mer areal. 

 

6. Kronhjorts inventering, skador, skadeförebyggande åtgärder, praktiskt 

viltvårdsarbete. Beslöts att vår inventera den 25-27 april. Kvälls 

inventera genom att räkna kronhjortar, Hindar, Kalvar. Carl-

Johan skickar ut till alla jaktområden och skickar med 

blankett som returneras snarast till Carl-Johan. 

 

7.  Meddelande om avskjutningsföreskrifter meddelas senare eller kallas till 

tilldelnings möte minst två veckor före jaktens start. Vi startar jakten den 

16 augusti och kommer att kalla till tilldelningsmöte innan 

jaktstart. 

 

8.  Kronhjortskötselplan- uppföljning, revidering, ev. godkännande. Styrelsen 

tar ställning efter inventeringen. Och framarbetar ett förslag 

som sänds ut i området på remiss. Den nya planen ska vara 

Länsstyrelsen till handa senast innan juni månad. 
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9. Övriga frågor. Några markägare tycker det är för många 

kronhjortar på deras marker som orsakar skador. Men ser 

man till hela skötselområdet så är det inte för många en 

nackdel för kronviltet är att de är ett flock levande vilt. Man 

får försöka störa hjortarna med hundar och andra metoder 

utan att jaga hjortarna med bössa. Vi kommer att höja 

avskjutningen rejält i nya planen. Och då vi har avlysnings jakt 

så har man alla chanser att lokalt påverka skadebilden. 

Markägare och jägare uppmanas att sammarbeta omkring 

utfodring vinter tid för att minska skador och som också 

skapar förutsättningar för inventering. 

 

 

Vid protokollet 
        
Sekreterare   Ordförande 
Carl-Johan Jerlström  Roland Karlsson 
Justerare 

 
         
David Jacobsson   Carl-Gustav Larsson 

 

 


