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Tångeråsa ÄSO är en samverkansorganisation för jaktlag inom området 
Tångeråsa - Vretstorp - Laxå. Huvudsyftet för organisationen är att samordna 
älgjakten och viltvården inom skötselområdet. 
 
Den treåriga älgskötselplanen ser ut att fungera några älgar blev kvar. 
Styrelsen föreslår att de älgar som blev kvar på tilldelning 1 Tjur 2 Kor 7 kalvar 
sätts upp på övrig dödlighet.  
 
Kronhjortskötselplanen går in i sitt tredje år 2009-10. 
 
Flyginventeringen 2009 Ingen flygning har skett som styrelsen känner till. 
 
Spillningsinventering skall genomföras under april 2010 i skötselområdet i 
samarbete med Svenska Jägareförbundet och Länsstyrelsen vi har sökt bidrag 
för det ur älgfonden. 
 
Inventering av Kronhjort bör göras. Styrelsen vill ha hjälp med uppgifter om 
utfodringsplatser och platser där hjorten håller till. 
 
Älgobsen/Avskjutnings uppgifter är viktig och att det görs noggrant av alla 
jaktlag. Utbildning planeras för jaktledare och dess rapportörer. 
 
Årsmötet hålls i mars månad och ett medlemsmöte med inriktning mot 
älgtilldelning i september. 
 
Styrelsen beräknas ha fem ordinarie möten fram till årsmötet 2011. 
 
Tångeråsa ÄSO deltar i samarbetet med närliggande älgskötselområden inom 
Örebro Läns Västra Viltförvaltningsområde, och föreslår att vi inte ska betala en 
föreslagen medlemsavgift om 0.20 kr/ha jaktmark. Arbetet i ölvvfo måste läggas 
på en mycket lägre nivå och ej topp styras. Beslut måste komma med förankring 
underifrån. Vi har haft ett möte med styrelsen för Kvistbro ÄSO.  
 
Vid uppkomst av akuta frågor eller frågor av stor betydelse kan såväl extra 
styrelsemöten som extra medlemsmöten inkallas. 
 
Information  inom styrelsen och till medlemskåren kommer att ske via 
datamedia. Dels via hemsida www.taso.se och e-post. Styrelsen tar förgivet att 
jaktledare eller dess e-post mottagare vidare befordrar e-post till alla berörda 



eller att informationen sprids på lämpligt sätt. Att inloggningen inte sprids vind 
för våg. 
 
Hemsidan ger information och är en viktig profil mot omvärlden 
 
Rovdjursfrågor  och frågor om nya jaktbara viltarter bevakas kontinuerligt. 
 
 
Styrelsen 


