
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR  

TÅNGERÅSA ÄLG/KRONHJORTS SKÖTSELOMRÅDE  
 

Verksamhetsberättelse 2012/2013 (älgskötselområdets 18:e år)  
 
Förändringar 
Antalet jaktområden 2012/2013 var 48 st. med en sammanlagd areal av 15961 ha. Detaljerade 

uppgifter om jaktområdena ska enligt stadgarna finnas på särskild förteckning. Carl-Johan vill 

ha in uppgifter om areal och fastighets beteckningar. Det är av största vikt att ändringar 

meddelas på årsmöte under punkt 16. Eller meddelas sekreteraren. 

Länsstyrelsens beslut den 2012-09-05  15961ha godkända ha mot våra 15957ha.  

 

Vi jagar nu i den nya älgförvaltningen som beslutats av regeringen. I den finns några 

förändringar, så som obligatoriska Data om älgstammen (ansvar jägarsidan): Avskjutning, 

Älgobs, Spillningsinventering. Kalvvikter 

Data om skogen (ansvar markägarsidan): Foderprognoser (framtida avverkningar + 

foderkvalitét) Skadeinventeringar i mån av tillgång 

 

Data om övrigt (i mån av tillgång):  

Trafikolyckor med älg  

Rovdjurens inverkan  

Andra relevanta data 

 
Älgskötselplanen 
första året, 2012/2013. 

Avskjutningen i 3-års planen är 147 älgar fördelat på 36 tjurar, 36 hondjur, 75 kalvar. 

 

Avskjutningsresultatet 2012/2013 blev totalt 50 älgar fördelat på 12 tjurar, 12 hondjur samt 26 

kalvar varav 9 tjurkalvar 17 kvigkalvar. 

Övrig dödlighet 1tjur, 

 

Fri kalvjakt inom ramen för planen som var 25 kalvar i år har gällt för alla jaktområden. Pott 

till Jaktområden 100-350 ha, Avskjutning med avlysningsjakt 2 Tjurar och 4Kor/Kviga. 

350ha och upp, tilldelning till sista november sen pott på kvarvarande älgar genom avlysning. 
 
 
Kronhjortsplanen 
Andra året på plan. Länsstyrelsen har uppmanat oss att hålla en löpande inventering. 

Avskjutningen på gamla planen var 6 djur fördelat på 1 hjort 2 hindar 3 kalvar. Kron området 

är nu på 18 545ha.  

 

 

 

Avskjutning Kronhjortsjakten 2012-2013:  

2012-10-08 sköt Bålby en kronhjort som vägde 60kg och en Hindkalv på 36 kg. 

 
 
 



Inventering 
Spillningsinventering våren 2012och resultatet för TÄSO pekade på 6,8 älgar/ 1000ha +/-1,6. 

Området som ingick i inventeringen var på totalt på 29 000 ha i Örebro Västra Älg 

Förvaltnings Område. Resultatet för området var på 10,0 ±0,8.  Vi inventerar även i år. 

 

 

 

Dovhjort 
Carl-Johan har fått information om att det setts Dovhjortar på olika håll i Täso. Vilket är 

trevligt. Avskjutningen bör om vi vill ha dovhjort ligga på noll.  

 

 

Styrelsearbete 

Styrelsen har hållit 6 protokollförda sammanträden och flertalet kontakter via telefon och E-

post. Ordinarie årsmöte hölls den 1 april och ”älgmötet” den 17 september.  

Hemsidan www.taso.se Där kan man läsa protokoll och andra dokument. Vi har haft kontakt 

med Länsstyrelsen i olika frågor. Så som ansökan om bifrielse från fällavgift och andra 

förvaltnings frågor. 

Styrelsen och dess representanter till ÖLV VFO har medverkat i arbetet i ÖLV VFO. 

Årsmötet beslutade att lägga ner den föreningen då nya Älgförvaltningen kommer att ta den 

rollen. 

 

Ekonomi 
För tångeråsa älg/kronhjorts skötselområdes ekonomi hänvisas till kassörens rapport. 

 
Styrelsens ledamöter, funktionärer och mandatperioder framgår av särskild förteckning.  

Vretstorp Mars 2013. 
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