
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR  
TÅNGERÅSA ÄLG/KRONHJORTS SKÖTSELOMRÅDE  

 
Verksamhetsberättelse 2009/2010 (älgskötselområdets 15:e år)  

 
 
 
Förändringar 
Antalet jaktområden inför 09/10 är 31 st med en sammanlagd areal av 13671 ha. Detaljerade 
uppgifter om jaktområdena håller på att uppdateras på särskild förteckning. Carl-Johan 
upptäckte att den inte stämmer så Carl-Johan har jobbat på att uppdaterad den. Men det har 
gått sakta det är svårt att få in rätta uppgifter från markägare och jaktlag. Det är av största vikt 
att ändringar meddelas på årsmöte under punkt 16. Länsstyrelsen har 13362 godkända ha mot 
våra 13671ha 
 
 
 
Älgskötselplanen 
Vi gjorde en ny 3-årig älgskötselplan för att komma i fas med de andra ÄSO i ÖLV VFO 
 2009-06-23 . Efter justering där avskjutningen ändrades upp godkändes älgskötselplanen av 
Sveaskog och allmänningen. 
Avskjutningen beslutades till 192 älgar fördelat på 13 tjurar, 13 hondjur, 40 kalvar 2009/2010, 
13 tjurar, 13 hondjur, 40 kalvar 2010/2011, 13 tjurar, 12 hondjur, 35 kalvar 2011/2012.  
 
Avskjutningsresultatet 2009/2010 blev totalt 54 älgar fördelat på 11 tjurar, 10 hondjur samt 33 
kalvar varav 16 tjurkalvar 17 kvigkalvar. Fri kalvjakt har gällt för jaktområden med en areal 
som är större än 99 ha. 5-49 ha 1 Vuxen på 3 dagar eller Fri kalvjakt i 28 Dagar 12/10 2009 
tom 8/11 2009. 50-99 ha 1 Vuxen på 6 dagar eller Fri kalvjakt i 60 Dagar 12/10 2009 tom 
10/12 2009 
 
 
 
Kronhjortsplanen 
Den 3-åriga kronhjortsplanen 2007-04-25 avskjutningen beslutades till 6 djur fördelat på 
1 hjort 2 hindar 3 kalvar 
Avskjutning Kronhjortsjakten: måndagen den 2 november sköt Byvelstorps jaktlag en 
kronhjort med sex taggar den vägde 96 Kg. Kalven blev inte skjuten 
 
 
 
Inventering 
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 i ÖLV VFO.  
 
 
 
 



Dovhjort 
Carl-Johan har fått information om att ett jaktlag i östra delen har sett 4st Dovhjortar på sina 
marker under en älgjakt men beslutat att inte skjuta några. De tycker att det är trevligt med 
dovhjort och hoppas på att stammen ökar och att andra jägare inte heller skjuter dovhjort 
 
 
 
Styrelsearbete 
Styrelsen har hållit sex protokollförda sammanträden och flertalet kontakter via telefon och E-
post. Ordinarie årsmöte hölls den 15 april och ”älgmötet” den 17 september. Tomas Hedman 
har nu ordnat hemsidan www.taso.se där vi lägger upp protokoll och andra dokument.  
Styrelsen och dess representanter i de olika arbetsgrupperna i ÖLV VFO har medverkat i 
arbetet i ÖLV VFO mötes protokoll finns att läsa på http://www.orebrolansvastravfo.se/   
 
 
 
Ekonomi 
För tångeråsa älg/kronhjorts skötselområdes ekonomi hänvisas till kassörens rapport. 
 
 
 
Styrelsens ledamöter, funktionärer och mandatperioder framgår av särskild förteckning.  
Vretstorp  Mars 2010. 
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