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Förändringar 
Följande förändringar i jaktområdena har skett under året: Allmänningen personal arrenderas 
av allmänningen ängsmarken och redovisas som en mark av ÄSO. Smedberga har tillkommit 
med 489 ha. Kyrkotorp har utgått med 65 ha.   
Antalet jaktområden inför 09/10 är 31 st med en sammanlagd areal av 13671 ha. Detaljerade 
uppgifter om jaktområdena finns på särskild förteckning.  
 
 
 
Älgskötselplanen 
Den 3-åriga älgskötselplanen 070425 blev ej godkänd av länsstyrelsen. Efter justering där de 
nya arealerna på 1509 ha tillkom samt avskjutningen ändrades godkändes älgskötselplanen 
070802. 
Avskjutningen beslutades till 128 älgar fördelat på 9 tjurar, 11 hondjur, 20 kalvar 07/08, 
10 tjurar, 11 hondjur, 22 kalvar 08/09, 10 tjurar, 11 hondjur, 24 kalvar 09/10.  
Avskjutningsresultatet 08/09 blev totalt 33 älgar fördelat på 9 tjurar, 4 hondjur samt 20 kalvar 
varav 12 tjurkalvar 8 kvigkalvar. Fri kalvjakt har gällt för jaktområden med en areal som är 
större än 99 ha. Jaktområden med areal mellan 5-49 ha fri kalvjakt i 28 dagar och 50-99 ha fri 
kalvjakt i 60 dagar. 
 
 
 
Kronhjortsplanen 
Den 3-åriga kronhjortsplanen 2007-04-25 avskjutningen beslutades till 6 djur fördelat på 
1 hjort 2 hindar 3 kalvar 
Avskjutning Kronhjortsjakten: 1st kalv samt 1 st hind sköts av Byvelstorp jaktlag den 7/11-
2008. Vikt 44 kg samt 71 kg. 
 
 
 
Inventering 
Flyginventeringen genomfördes av Sveaskog i ÖLV VFO men bara till Fjugestavägen sen via 
Tångeråsavägen på västra sidan Logsjön. 
Resultatet kommer att redovisas separat. När resultaten behandlats av styrelsen kommer vi att 
se om avskjutningen behöver revideras mot planen som ligger nu. Vi ska även göra en plan på 
1år för att komma i fas med dom andra ÄSONA i området alternativt en två årig plan när den 
nuvarande går ut. Spillningsinventering genomfördes och resultatet för TÄSO pekade på 9,9 
älgar/ 1000ha ±2,0. Området som ingick i inventeringen var på totalt på 29 000 ha.  
 



Styrelsearbete 
Styrelsen har hållit fem protokollförda sammanträden och flertalet kontakter via telefon och 
E-post. Ordinarie årsmöte hölls den 15 april och ”älgmötet” den 17 september. Tomas 
Hedman har även startat upp hemsidan www.taso.se där vi har för avsikt att lägga upp 
protokoll och andra dokument.  
Styrelsen och dess representanter i dom olika arbetsgrupperna i ÖLV VFO har medverkat i 
arbetet i ÖLV VFO mötes protokoll fins att läsa på http://www.orebrolansvastravfo.se/   
 
Styrelsen har haft en sittning med polisen i Fjugesta angående en anmälan om jaktbrott. 
En älgko är inte rapporterad som avskjuten till ÄSO, ev jaktbrott och dess grad får den 
pågående polisutredningen klargöra. Ränta med livmoder som innehöll två foster är 
dokumenterade. 
 
 
 
 
Ekonomi 
För älg/kronhjorts skötselområdets ekonomi hänvisas till kassörens rapport. 
 
 
 
Styrelsens ledamöter, funktionärer och mandatperioder framgår av särskild förteckning.  
Tångeråsa i Mars 2009. 
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