
Verksamhetsberättelse för GNAO (Gottröra Närtuna Älgskötselområde), 2018 - 2019 

 Älgskötselområdet har under året haft; 

o 5 st styrelsemöten 

o 1 st årsmöte, 2018-03-14 

o 1 st höstmöte, 2018-09-24 

 Styrelsemöten; 

o 15/8 2018 Förberedelse höstmötet med tilldelning, motion om ändrad rösträtt och 

nya stadgar 

o 12/9 2018 Förberedelse höstmötet med tilldelning, motion om ändrad rösträtt och 

nya stadgar 

o 10/12 2018 Arbete med ny 3-årig älgskötselplan för 2019-2021 som ska lämnas in 

under våren, målsättningar, inventeringsresultat, avskjutning 

o 24/1 2019 Arbete med ny älgskötselplan och förberedelse inför årsmöte 

o 6/3 2019 Arbete med ny älgskötselplan och förberedelse inför årsmöte 

 Per-Capsulam beslut 

o 4/11 2018 Diskussion och beslut kring överskjutning av kalv på Nederlunda 

o 22/11 2018 Diskussion och beslut om skyddsjakt om 1 älg på Braheberg 

 Övrigt; 

o Ordförande har deltagit vid möte med övriga ordföranden samt ledamöter i 

Vallentuna Närtuna Älgförvaltningsgrupp i oktober 2018 samt i mars 2019 i syfte att i 

större utsträckning synka älgskötselplaner inom älgförvaltningsområdet 

o Ordförande har tidigt i januari 2019 varit i ’gamla’ Rö ÄSO och presenterat GNAO för 

jaktlagen där i syfte att de skulle ansluta till GNAO 

o 4 jaktlag från Rö har ansökt om att ansluta sig till GNAO; Fälle, Risby, Ticksta och 

Lindsättra om totalt 793 ha 

o Älgjakten startade den 2018-10-08 och skulle avslutas senast 2018-12-31. Älgjakten 

avslutades 2018-10-20 när 4 kalvar skjutits. 

o Alla jaktlag fick jaga kalv, ingen restriktion på kalv. Skjuten kalv betalades med 50 ha. 

Alla plus-och minusarealer frös från tidigare år eftersom vi endast jagade kalv. 

o Under året har inga döda älgar påträffats. 

o Avskjutningen var beslutad till att max uppgå till 4 kalvar, men under året har 5 

kalvar (3 tjur-/2 kvigkalvar) och 1 hondjur skjutits. 

o 2 veckor efter avslutad jakt sköt Nederlunda en kalv. Styrelsen beslutade att köttet 

skulle förverkas och att det skulle säljas till marknadspris om 60:-/kg slaktvikt och 

tillfalla GNAO. Fällavgift och arealavdrag för kalv. Sent  i November beslutade 

styrelsen om skyddsjakt på 1 älg på Braheberg efter avslutad jakt efter att ha fått in 

en begäran om skyddsjakt pga det under en längre period hade gått en större 

ansamling älgar (8-10 st) och betat i oljeväxterna morgon som kväll trots ihärdiga 

försök att skrämma iväg älgarna med hund och annat. Styrelsen tillstyrkte denna 

begäran efter samråd med älgförvaltningsgruppen och Länsstyrelsen. Älgen kommer 

avräknas från Brahebergs tilldelning nästa gång de får en tilldelad älg. Självklart 

uppmanades Braheberg att fortsätta med andra lämpliga störningsaktiviteter. 

Styrelsen valde att tillstyrka denna begäran eftersom detta är en mycket speciell 

situation där vi försöker hantera att det lokalt har ansamlats en större mängd älgar, 

snarare än att vi bedömer att älgstammens total har ökat så kraftigt att det 

föranleder ett sådant beslut. 


