GN 2022-09-16

Verksamhetsberättelse Vissefjärda ÄSO jaktåret 2021/2022
Vissefjärda ÄSO har slutfört sitt 19 verksamhetsår. Älgskötselområdet bestod av 57
jaktlag och hade en gemensam areal av 25921 ha.
Nya jaktlag Saleboda och Kammarbo B. Uteslutet jaktlag Backabo B.
Därtill har kommunägd jaktmark bytt jaktlag inom älgskötselområdet. Detta beroende på
att kommunen gjort ny upphandling avseende jaktarrende.
Detta var målen för första året på en treårig plan. (2021-2023)
Vissefjärdas älgskötselplan var på 32 vuxna och 48 kalvar totalt 80 djur inför 2021/2022.
Fördelningen var 13 tjurar och 19 hondjur. (40 % tjur och 60 % hondjur) Årsmötet
beslutade att följa älgskötselplanen.
Avlysningsjakt påbörjades den 6 November.
Då återstod 5 hondjur att skjuta, tjurarna var fullskjutna. Det fanns också 35 kalvar kvar
då endast 13 var skjutna.
Under året har vi haft några eftersök men en stor eloge till alla jaktlagen, alla påskjutna
älgar är hittade.
Kalvavskjutningen fortskred mycket trögt under hela jakttiden och slutade på ett uttag
på 75 % mot plan på kalv. Tyvärr missade vi våra mål med väldigt mycket. Men ser man
inga kalvar så är det omöjligt att skjuta några och då hjälper det inte att alla propagera
för att vi ska skjuta mer kalv.
Avskjutning 2021/2022
grupp 1
2 vuxna
grupp 2
13 vuxna
grupp 3
17 vuxna
Totalt
32 vuxna

( 1 tjur
1 hondjur)
( 4 tjurar 9 hondjur)
(11 tjurar 6 hondjur)
(16 tjurar 16 hondjur)

4 kalvar
17 kalvar
15 kalvar
36 kalvar

Totalt
Totalt
Totalt
Totalt

3,9 per/1000 ha
3,5 per/1000 ha
2,8 per/1000 ha
2,6 per/1000 ha

Den totala avskjutningen på älg blev 85 % av vår älgskötselplan.
Fördelningen blev 50% tjur och 50% hondjur.(övergripande mål 40% tjur 60% hondjur)
Kalvavskjutningen blev 53 % av totala avskjutningen. (övergripande mål 60 % kalv)
Styrelsen vill än en gång påminna om att det är en gemensam älgstam som ska
förvaltas så att det skapas bra förutsättningar för vilt och natur.
Avskjutningsreglerna var att tjurar och ensamma hondjur var lovliga under hela
perioden.
Alla kalvar var lovliga från första dagen. (ko och kalv fick inte skjutas samtidigt)

Vi konstatera att det fortfarande är lite låga kalvvikter 51 kg tjurkalv och 51 kg kvigkalv.
Slaktvikten på tjurar blev 184 kg och hondjuren 136 kg.
Älgobsen kom upp till 7042 mantimmar vilket är en liten ökning mot föregående år. Här
krävs att alla ta sitt ansvar och medverka till att statistiken bli så bra som möjligt. Det
finns tyvärr lag som inte medverkat i denna processen.
Älgobs enl följande:
reproduktion (antal kalvar per hondjur) 0,601
älgobs/mantimme 0,0535
% tjur av vuxna 33
Vi hade väldigt svårt att fylla vår kronhjortsplan även i år. Kronhjortsjakten innebar att
endast 4 kalvar sköts. Jaktlagen som lyckades fälla kalv var Buskahult, Målatorp och
Båldön B.
Ekonomin i Vissefjärda ÄSO visade ett överskott på 8414 kr för 2021/2022.
Vid jaktårets slut hade vi 109398 kr i tillgångar.
Styrelsen vill tacka alla för ett mycket bra jaktår, och nu ser vi fram mot nästa.
Vissefjärda den 20 September 2022
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