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Protokoll fört vid Årsmöte 2012

1. Justering av röstlängd. 21st jaktområden närvarade.

2. Bestämmande av antalet funktionärer och mandatperioder. Oförändrat 
”lika som för älgsköttselområdet”

3. Behandling av inkomna motioner och ev. framställan från styrelsen. Inget.

4. Anmälan om ändringar som skett inom Kronhjortskötselområdet. De har 
inkommit 19 st ansökningar och några oregistrerade 
fastigheter.

5. Fråga om anslutning av nya jaktlag eller ev. andra förändringar. Se 
protokollet för äso´t.

6. Kronhjorts inventering, skador, skadeförebyggande åtgärder, praktiskt 

viltvårdsarbete. Länsstyrelsen skriver i beslutet om området 
att vi bör göra inventeringar för att få en uppfattning om 
antalet kronvilt i kso´t. 

Styrelsen föreslog att vi gör en vår inventering på området. 
Carl-Johan meddelar vilka kvällar det blir senare. 
En markägare var för en utrotning av den stam vi har och 1 
undrade om man inte kan höja avskjutningen på de 40 djur 
vi har. Carl-Johan frågade då hur han kommit fram till den 
siffran. Det var en uppskattning. 

Carl-Johan var stark i mot att man lägger en högre 
avskjutning på så dåligt underbyggda siffror. Och undrade 
då varför vi lägger jobb och tid på älgobs, insamling av 
avskjutnings statistik, spillningsinventeringar, dyra pengar 
på flyginventeringar som Sveaskog gör. När vi skulle kunna 
förvalta älgstammen på liknande sätt. Styrelsen kollar med 
Johanna på Länsstyrelsen om man kan ha en vision om 0 
Kronvilt i markerna vilket inte är troligt. 
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Se Viltvårdsnämndens inställning till kronhjorten 
http://www.lansstyrelsen.se/orebro/Sv/djur-och-natur/jakt-och-
vilt/kronhjortsjakt/Pages/default.aspx 

7.  Meddelande om avskjutningsföreskrifter meddelas senare eller kallas till 

tilldelnings möte minst två veckor före jaktens start. Fråga om det inte 
var möjligt att få reda på avskjutningen tidigare. Styrelsen 
vill ha ett handlings utrymme över sommaren. Planen som 
gäller nu är på 1 Kronhjort och 1 kalv per år. Men att vi 
meddelar definitivt på tilldelnings möte, styrelsens förslag.

8.  Kronhjortskötselplan- uppföljning, revidering, ev. godkännande. Kan 
revideras om styrelsen får in bra underlag som medger en 
revidering.

9. Övriga frågor. Inga övriga frågor.

Vid protokollet

                                                                                            

Sekreterare Ordförande

Carl-Johan Jerlström Roland Karlsson

Justerare

                                                                                               

David Jacobsson Christer Pettersson
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