
TÅNGERÅSA ÄLGSKÖTSELOMRÅDE
VERKSAMHETSPLAN 2012(jaktåret 2012-13)

Tångeråsa ÄSO är en samverkansorganisation för jaktlag inom området 
Lekeberg - Vretstorp – Laxå- Hallsberg - Kumla. Huvudsyftet för organisationen 
är att samordna älgjakten och viltvården inom skötselområdet.

Ny treårig älgskötselplan. Styrelsen föreslår att de älgar som blev kvar på 
tilldelning räknas bort och vi tar nya tag med nya planen. Många frågetecken 
behöver få svar innan vi kan planera ny plan.

Kronhjortskötselplanen vi har jagat 1år på plan. Länsstyrelsen skriver i 
beslutet om området, att man bör göra inventering för att ett tillförlitligt 
underlag för dess skötsel erhålls. Vår inventering skall göras. Styrelsen föreslår 
fortsatt slopad jakt i augusti.

Flyginventeringen. Styrelsen föreslår att en debitering på 2kr/ha 2012 och 
sedan 1kr/ha och år som går till flyginventering i vår äso.

Spillningsinventering skall genomföras under april 2012 i skötselområdet i 
samarbete med Örebro västra Älg Förvaltnings Område den skall vara klar 
25april.

Älgobsen/Avskjutnings uppgifter är viktig och att det görs noggrant av alla 
jaktlag. Rapportering av obs skall göras veckovis, avskjutning skall rapporteras 
samma kväll i viltdata . Det saknas fortfarande rapportörer.

Årsmötet hålls i april månad och ett medlemsmöte med inriktning mot 
älgtilldelning och kronhjorts tilldelning i september.

Styrelsen beräknas ha sex ordinarie möten fram till årsmötet 2013. Och 
deltagande i Örebro västra Älg Förvaltnings Område när det kallas till samråd.

Tångeråsa ÄSO deltar i samarbetet med närliggande älgskötselområden inom 
Örebro Läns Västra Viltförvaltningsområde, och styrelsen föreslår att vi röstar 
för att föreningen läggs ner då den nya älgförvaltningen nu finns. Och att kassan 
överförs till Örebro västra ÄFO på lämpligt sätt.

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. Styrelsen tar förgivet att jaktledare eller dess 
e-post mottagare vidare befordrar e-post till alla berörda att man meddelar 
sekreteraren vid byte av adress eller företrädare. Sekreteraren skulle vara glad 
om alla svarade på frågor via e-posten.

Hemsidan ger information och är en viktig profil mot omvärlden.

Rovdjursfrågor och frågor om nya jaktbara viltarter bevakas kontinuerligt.

Styrelsen

http://www.taso.se/

