
1 
 

Prel. Verksamhetsberättelse för GNAO (Gottröra Närtuna Älgskötselområde), 2019-2020 

 Älgskötselområdet har under året haft; 

o 4 st styrelsemöten 

o 1 st årsmöte, 2019-03-13 

o 1 st höstmöte, 2019-09-18 

 Styrelsemöten; 

o 13/3 2019 Konstituerande styrelsemöte 

o 28/8 2019 Förberedelse inför höstmötet med tilldelning, förslag om nollställning av 

plusminusareal 

o 5/2 2020 Förberedelser inför Årsmötet, beslut att ta upp Brahebergsälgen för 

omröstning på stämman, genomgång försvinnande/tillkommande marker, info från 

möte med ÄFG, diskussion om problemet av ansamlingar av älgar i grödor. 

o 2/3 2020 Diskussion om ansamling av älg i grödor, genomgång av valberedning, 

beslut om begränsning för kalvjakt, beslut om felskjutning Häradshamra, genomgång 

årsmöteshandlingar 

 Per-Capsulam beslut 

o 11/1 2019 Diskussion och beslut att hänskjuta ärendet för beslut om felskjutningen 

av Häradshamra jaktlag till nästa styrelsemöte. 

o 6/12 2019 Diskussion och beslut kring skyddsjakt på Tarv. Styrelsen tillstyrkte ingen 

skyddsjakt men föreslog andra åtgärder. 

 Övrigt; 

o Älgskötselplan inlämnad och godkänd för perioden 2019/2020/2021 

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

Vallentuna Närtuna Älgförvaltningsgrupp den 22 januari 2020 i syfte att stämma av 

årets jakt. Nytt möte inplanerat för juni 2020 för att diskutera avskjutningsnivåerna 

mellan norra och södra delarna av ÄFO. 

o Ordförande har träffat representant för Länsstyrelsen med anledning av deras 

arealbeslut för alla fastigheter. Senast 15/4-2020 måste samtliga jaktlag ha inkommit 

med sitt svar till styrelsen om fastigheterna för jaktlaget. 

o Arbetet med att starta Kronskötselområde i enlighet med stämmobeslut 2019 har 

påbörjats. 

o Älgjakten startade den 2019-10-14 och skulle avslutas senast 2020-01-31. Älgjakten 

avslutades 2019-12-15 när 4 vuxna och 10 kalvar skjutits. Kalvjakten var klar 13/11-

2019. 

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

vuxna älgarna tilldelades de fyra största jaktlagen och arealen var för vuxen 630 ha. 

Alla plus-och minusarealer från tidigare år nollades inför jakten. Vi har fortsatt fredat 

fyror och sexor. 

o Avskjutningen var beslutad till att uppgå till 3 hondjur och 1 tjur samt 10 kalvar, men 

under året har 2 hondjur och 2 tjurar samt 10 kalvar (3 tjur-/7 kvigkalvar) skjutits. 

o Under året har en älg påträffats död (kalv, okänd dödsorsak på Ticksta i september). 

o 23 av 32 jaktlag har lämnat in älgobs. (72%) 

o 10/11 2019 Sköt Häradshamra jaktlag en tjur istället för ett hondjur som skulle 

skjutas enligt totala tilldelningen vid den tidpunkten. Således var detta en 

felskjutning. Tjuren var en fjoling med slaktvikt på 115 kg och hade små 

hornknappar. Styrelsen beslutade att följa de nya stadgarna i detta ärende (enl 

paragraf 8, punkt 3) att djuret ska försäljas och dess värde tillfalla ÄSO. Jaktlaget ska 
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betala 115 kg  à pris 50:-/kg  till ÄSO. Styrelsens ordförande närvarade inte vid detta 

beslut pga jäv.  

o 27/11 2019 inkom markägaren till Tarv in med en begäran om skyddsjakt pga 

betesskador på oljeväxter på sin åker bredvid Närtuna Skjutbana. Styrelsen tillstyrkte 

inte detta eftersom styrelsen inte ansåg att det pga denna begäran skulle skjutas fler 

älgar i skötselområdet än de 10 kalvar och 4 vuxna som älgskötselplanen var satt till. 

(Vid tidpunkten för begäran hade 10 kalvar och 3 vuxna skjutits). Orsaken till detta 

beslut är att styrelsen ansåg att det i närområdet till aktuell åker redan hade skjutits 

6 kalvar och 3 vuxna inom skötselområdet. (Jaktlaget som bla jagar på aktuell åker 

hade skjutit 3 kalvar samt att två direkt angränsande jaktlag tillsammans hade skjutit 

1 kalv och 2 vuxna djur. Inom en radie på ca 5 km från åkern hade ytterligare 2 kalvar 

och 1 vuxet djur skjutits). Därför ansåg inte styrelsen att det skulle skjutas en älg 

ytterligare eftersom det redan i närområdet redan har tagits ut så många älgar. 

Dessutom skulle sannolikt inte heller ett beslut att skjuta en till älg ha påverkat 

situationen på åkern.   

Styrelsen beaktade även situationen på Braheberg förra året där styrelsen då 

tillstyrkte skyddsjakt av en älg utöver älgskötselplan. Den avgörande skillnaden förra 

året var att då skulle vi endast skjuta 4 kalvar enligt älgskötselplan och vi hade vid 

tillfället då skyddsjakten beslutades skjutit 1 kalv på aktuell mark och 1 kalv på 

angränsande mark.  

Styrelsen föreslog istället följande åtgärder; Släppa älghund och andra åtgärder för 

att störa och skrämma älgarna med bistånd från styrelsen att att arrangera detta, 

självklart i så fall i samråd med aktuellt jaktlag. För den älg som fortfarande fanns 

kvar att skjuta enl älgskötselplan vid tidpunkten, verkade styrelsen för att den skulle 

skjutas i närområdet (möjligt pga samjaktsbestämmelser inom skötselområdet). 


