
 

 

 

  

 



 

 

1 Tångeråsa Älg/Kronhjorts skötselområde 

Sammanfattning 

Tångeråsa ÄSO är en frivillig samverkansorganisation för jaktlag inom 

området Lekeberg – Vretstorp – Laxå - Hallsberg - Kumla. Huvudsyftet för 

organisationen är att samordna älgjakten och se till övriga arter inom 

skötselområdet. 
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3 Tångeråsa Älg/Kronhjorts skötselområde 

Dagordning för årsmöte ÄSO 

Tångeråsa älgskötselområde 

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet samt val av två personer att 

jämte ordföranden justera protokollet. 

2. Justering av röstlängd. 

3. Fråga om kallelse skett på rätt sätt. 

4. Fastställande av dagordning. 

5. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse. 

6. Revisorernas berättelse. 

7. Beslut om resultaträkning och fastställande av balansräkning. 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

9. Val av ordförande. 

10. Val av ledamöter i styrelsen. 

11. Val av två revisorer. 

12. Val av valberedning.  

13. Anmälan om förändringar av älgskötselområdets omfattning. 

14. Genomgång av älgförvaltningsplan, eventuella inventeringar, samt 

tidigare avskjutning på älgskötselområdes- och 

älgförvaltningsområdesnivå. 

15. Fråga om fastställande, revidering eller förnyelse av älgskötselplan.  

16. Regler för älgjakten utöver de i § 8 angivna. 

17. Beslut om eventuella inventeringar. 

18. Beslut om avgifter för täckande av kostnader för administration. 

19. Övriga frågor. 
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Dagordning för årsmöte KSO 

Tångeråsa kronhjortskötselområde 

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet samt val av två 

personer att jämte ordföranden justera protokollet. Samma som 

valts  för älgskötselområdet 

2. Justering av röstlängd. 

3. Fråga om kallelse skett på rätt sätt. 

4. Fastställande av dagordning. 

5. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse. 

6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

7. Val av ordförande. Samma som valts  för älgskötselområdet 

8. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen. Samma som valts 

för älgskötselområdet 

9. Anmälan om förändringar av skötselområdets omfattning. 

10. Genomgång av kronhjortsförvaltningsplan, eventuella 

inventeringar, samt tidigare avskjutning på skötselområdesnivå. 

11. Fråga om fastställande, revidering eller förnyelse av 

kronhjortsskötselplan.  

12. Beslut om det antal djur (hjortar, hindar och kalvar) som skall fällas 

och, i förekommande fall, fördelning av dessa mellan de i 

skötselområdet ingående jaktlagen. Beslut om eventuella 

begränsningar i avskjutningen. 

13. Regler för kronhjortjakten utöver de i § 8 angivna. 

14. Beslut om eventuella inventeringar. 

15. Beslut om avgifter för täckande av kostnader för administration. 

16. Beslut om hur kallelse till nästa årsmöte ska ske.  

  Övriga frågor.
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Jaktområden 
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7 Tångeråsa Älg/Kronhjorts skötselområde 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

TÅNGERÅSA ÄLG/KRONHJORT SKÖTSELOMRÅDE 

Verksamhetsberättelse 2014/2015 (älgskötselområdets 20:e år) 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande 
sammansättning 
Ordförande Roland Karlsson, vice ordförande Henrik Bertilsson, kassör Gunnar 
Carlsson, sekreterare Carl-Johan Jerlström, vice sekreterare Leif Peterson. 
Ledamöter Hans Olsson, Kennet Åberg, Ove Karlsson, Hans Agartsson. 
 
 
Förändringar 
Antalet jaktområden 2014/2015 var 47 st. med en sammanlagd areal av 15 261 
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 2014-05-15: 15 261 godkända ha, mot vår uppgift om 
15 157 ha.  
 
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) samt skadeinventeringar i mån av tillgång. 
Trafikolyckor med älg  
Rovdjurens inverkan  
Andra relevanta data 

 
 
Älgskötselplanen 
Tredje året, 2014/2015. 
Avskjutningen i 3-års planen var 147 älgar fördelat på 36 tjurar, 36 hondjur, 75 
kalvar. Styrelsen gjorde en revidering inför år 3 och total avskjutning i 
treårsplanen blir då 143 älgar fördelat på 34 tjur 34 ko/kviga och 75 kalv. 
 
Avskjutningsresultatet i planen blev totalt 145 älgar fördelat på 34 tjurar, 35 
hondjur 76 kalvar varav 40 tjurkalvar 36 kvigkalvar 3,5 älg/1000 ha. 
Övrig dödlighet 4 tjur 3 ko och ett flertal på järnväg som vi inte har data för, 
 
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 30 november. 
Avskjutning med avlysningsjakt för områden 100 - 350 ha: 5 kor/kviga. Pott på 
kvarvarande älgar från och med 1 december genom avlysning med jaktvakt. 2 
tjurar 1 kviga/ko och 5 kalvar. 
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Kronhjortplanen 
Första året på plan. Vi fick den beviljad den 2014-06-30.  Länsstyrelsen har 
uppmanat oss att hålla en löpande inventering. Kronområdet är nu på 20 796 ha 
och 52 jaktområden.  
 

 
Avskjutning Kronhjortjakten 2014-2015  
Bålby 1 Kronhjort 6 taggar den 2014-10-15 
Körtingsberg 1 Kronhjort 100kg den 2014-11-29  
Byvelstorp 1 hindkalv 37 kg den 2014-12-29  
Torp 1 Hind 84 kg 1 Hindkalv 49 kg 1 kronkalv 47 kg den 2014-12-30  
Allmänningen avlivade 1 Kronhjort den 2015-01-25.  Kapital troligen på retur.  
Kvar på till delning blev 2 Hindar och 5 Kalvar 
 

 
Inventering 
Spillningsinventering våren 2014 och resultatet för TÄSO pekade på 7,1 älgar/ 
1000ha ± 2,1.  
Delområde ett 4,0 ± 0,9 Delområde två 8,0 ± 1,7 
Området som ingick i inventeringen var på totalt på 108 000 ha i Örebro Västra 
Älg Förvaltnings Område. Resultatet för området var på 8,0 ± 0,6. Vi inventerar 
även i år. 
 

 

Övrigt vilt 
Sekreteraren har också i år fått information om att det setts dovhjortar på olika 
håll i äso´t. Kvistbro äso har beslutat att inte skjuta några, då man vill se om 
stammen växer. Vildsvinen börjar nu vara en del av faunan, och bör samförvaltas 
över större områden för att minimera skadorna på växande gröda. 
 

 

Styrelsearbete 

Styrelsen har hållit sex protokollförda sammanträden och flertalet kontakter via 
telefon och E-post. Ordinarie årsmöte hölls den 10 april. Tilldelningsmöte för 
Kronvilt den 10 augusti ”älgmötet” den 25 september och ett samråd hölls den 11 
maj.  
 
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 förvaltnings frågor registrering av nya 
områden. 
Styrelsen har skickat representant då Örebro Västra Älg Förvaltnings Område har 
kallat till möte.   

http://www.taso.se/
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Ekonomi 
För Tångeråsa älg/kronhjorts skötselområdes ekonomi hänvisas till kassörens rapport. 

 

 
Med denna verksamhetsberättelse tackar styrelsen för förtroendet och ställer sina platser 

till årsmötets förfogande. Övriga funktionärer och mandatperioder framgår av särskild 

förteckning. 

 

Vretstorp april 2015. 

 

 

…………………….. …………………….. ……………………… 

Roland Karlsson  Henrik Bertilsson   Gunnar Carlsson  

Ordförande   Vice ordförande  Kassör 

 

 

……………………… …………………….. ……………………… 

Carl-Johan Jerlström  Kennet Åberg   Leif Peterson  

Sekreterare    Ordinarie ledamot  Ordinarie ledamot 

 

 

……………………… …………………….. ……………………… 

Ove Karlsson    Hans Olsson   Hans Agartsson 

Ordinarie ledamot   Ordinarie ledamot  Ordinarie ledamot 
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VERKSAMHETSPLAN 2015 (jaktåret 2015-16) 
Tångeråsa ÄSO är en frivillig samverkansorganisation för jaktlag inom området 
Lekeberg - Vretstorp – Laxå- Hallsberg - Kumla. Huvudsyftet för organisationen 
är att samordna älgjakten och se till övriga arter inom skötselområdet. 
 

Treårig älgskötselplan.  Styrelsen kommer att göra den årliga översynen. 
Vi jagar i höst första året på ny 3-åriga plan. 
 

Kronhjortskötselplanen.  Vi jagar andra året på planen. Länsstyrelsen 
skriver i beslutet om området, att man bör göra inventering för att ett tillförlitligt 
underlag för dess skötsel erhålls. 
 

Spillningsinventering.  Skall genomföras i skötselområdet i samarbete 
med Örebro Västra Älg Förvaltnings Område. 
 

Älgobsen/Avskjutnings uppgifter.  Är viktig och att det görs noggrant 
av alla jaktlag. Väg älgarna med våg. Rapportering av obs skall göras dagligen 
enligt önskemål från älgförvaltningsgruppen. Avskjutning skall rapporteras 
samma kväll i viltdata och snarast i jaktvakt. Det saknas fortfarande rapportörer 
till viltdata. 
 

Årsmötet.  Hålls i april månad. 
  

Medlemsmöte.  Med inriktning mot älgtilldelning i september. Kronhjorts 
tilldelning i samband med årsmötet. 
 

Styrelsen.  Beräknas ha sex ordinarie möten fram till årsmötet 2016. Och 
deltagande i Örebro Västra  Älg Förvaltnings Område när det kallas till möten. 
 

Samråd.  Vi kommer att kalla markägare till samrådsmöte. 
 
Vid uppkomst av akuta frågor eller frågor av stor betydelse kan såväl extra 
styrelsemöten som extra medlemsmöten inkallas. 
 

Information.  Inom styrelsen och till medlemskåren sker via datamedia. 
Dels via hemsida www.taso.se och e-post sms-grupp. Styrelsen tar förgivet att 
jaktledare eller dess e-post mottagare vidare befordrar e-post/sms till alla 
berörda. Att man meddelar sekreteraren vid byte av adress eller företrädare.  Att 
jaktlagen har egna sms-grupper.  
 

Hemsidan.  Ger information och är en viktig profil mot omvärlden. 
 

Rovdjursfrågor.  Frågor om nya jaktbara viltarter bevakas kontinuerligt.         
                                                                                                                              
Styrelsen i Tångeråsa Älg/Kronhjorts skötselområde mars 2015 

http://www.taso.se/
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Resultat och Balansrapport 
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Förändringar av älgskötselområdet 
 

Två nya områden. Ekeberg. Glippsta 213. 

Förändringar av areal på fyra områden: Alavi/Nälön, Hageberg, Sticklinge,  

Edsbergs Frövi. 

Byte av jaktledare. Genstorp. 

I Kronskötselområdet har Boda jaktlag med 502 ha brutits loss från dalens.  
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Genomgång av avskjutnings mål 
             

Avskjutning i treåriga plan. 

               Grön dif plus värde= älg kvar 

               minus värde överskjutning 
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Tångeråsa Kronhjortskötselområde jakt 

2015/2016 

Det är av största vikt att rapportera påskjutning omgående för att 

minimera risken för överskjutning. Vi kan återställa kvoten när 

det behövs om det visar sig, efter att eftersök genomförts, att 

djuret ej var träffat.  ALLA horn ska redovisas på årsmöte. 

Tilldelning enligt styrelse beslut: 

10 stycken kronkalv med jakttid 16 augusti - 31 januari 

5 stycken kronhind med jakttid 16 augusti - 31 januari 

5 stycken kronhjortar med jakttid andra måndagen i oktober - 31 januari.  

Lovliga Kronhjortar 3 stycken över 6 taggar 2 stycken med 4- 6 taggar helst med 

dålig hornutveckling och små i kroppsstorlek.  

Önskvärd att ta bort är den med Vargtagg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det är taggen snett ut mot höger som pilen pekar på. 

 

Avskjutning sker med så kallad avlysningsjakt rapport via jaktvakt Sms går ut till 

alla registrerade användare när sista djuret per grupp är skjutet via jaktvakt. 

För mer information om jaktvakt besök deras hemsida http://www.jaktvakt.se/ 

Meddela via smsgrupp de med mer än 6 taggar är skjuten. 

http://www.jaktvakt.se/
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Lathund rapportering kronvilt 

Rapportera Kronkalv   
SMS:a "jv 26" till 72456 

Rapportera Kronhind 
SMS:a "jv 24" till 72456 

Rapportera Kronhjort 
SMS:a "jv 22" till 72456 

Få status rapport 
SMS:a "jv status" till 72456 
Kostnad: 3 kr 

 

För de få som inte har mobil ska det omgående rapporteras till någon av 

kontaktpersonerna. 

 

Carl-Johan Jerlström 073-180 76 47 

Henrik Bertilsson 070-607 34 84 

 

Rapportera även vikt, kön och ålder via tandsnitt på vuxna djur till Carl-Johan. 

Carl-Johan hjälper gärna till att såga. Frys käken i väntan på transport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


