Information från styrelsen gällande ordinarie årsstämma mm
Årsstämman
Den 2/4 beslutade styrelsen att flytta ordinarie årsstämma till den 20 augusti. I dessa coronatider är
det inte möjligt att genomföra någon årsstämma i april månad. Vi har fått frågor om vad det innebär
när det gäller beslut som är tagna vid förra årsstämman. Svaret är att de beslut som togs då gäller till
nya beslut tas vid nästa stämma. Det innebär att den valda styrelsen fortsätter arbetet med sina
förberedelser inför stämman i augusti.
Älgjakten
Anledningen till att vi skjuter stämman ända till augusti är att det i nuläget är omöjligt att sia om det
går att genomföra den tidigare. Vi hoppas att vi kan genomföra den i augusti. Vi ser inte heller att
den förskjutningen påverkar planeringen inför nästa jaktår utom på en punkt. Det handlar om hur vi
ska bedriva älgjakten. Som förmodligen de flesta vet så har Holmen och Svea Skog lämnat Boda
ÄSO. Det innebär med automatik att vi också lämnar ÄSO:t. Det finns inget naturligt geografiskt
samband mellan resterna av Boda, som i princip handlar om Trönö och Lindefallet, och oss.
Vi har därför tagit beslut om att begära hos länsstyrelsen att vi får bli ett licensområde. Vi tror att
det är bra om vi får vara oss själva åtminstone ett eller två år så att vi får se vad som händer runt om
oss. Vi får så småningom ta ställning till huruvida vi ska fortsätta att vara ensamma eller möjligen
gå med i det nya ÄSO:t Nianfors som nu bildas av Holmen och Svea Skog. Ett sådant här beslut ska
naturligtvis tas av stämman, men ansökan till länsstyrelsen måste lämnas in omgående och vi får ta
upp frågan till beslut i efterhand i augusti.
Räkenskapsår
Vid stämman i augusti kommer styrelsen att lägga ett förslag om att ändra verksamhets- och
räkenskapsår igen. Vi har knappt hunnit gå från ett brutet räkenskapsår till kalenderår innan
styrelsen föreslår förändring igen. Arbrå Östra VVO-förening är en förening som organiserar och
hanterar jakt. Det är därför naturligt att vårt verksamhetsår är detsamma som jaktåret, som sträcker
sig från 1/7 – 30/6. Därmed kommer vi också att kunna få med all avskjutning av småvilt under
jaktåret i vår verksamhetsberättelse och redovisning. Tidigare var det viktigt att ta beslut om
avskjutning av älg i april och skicka in ansökningar till länsstyrelsen för licenstilldelning. Med den
nya älgförvaltningen kan vi inte ta beslut om avskjutning i området förrän i augusti. Öster-Ljusnan
ÄFO tar beslut om förvaltningsplan i slutet av maj eller början av juni, efter det att ÄBIN
redovisats, och skickar ut till ÄSO:n och länsstyrelse. ÄSO tar beslut i juni och länsstyrelsen tar
licensbeslut i juli. Därmed blir det logiskt att vi tar våra beslut i augusti.
Avslutning av Boda ÄSO
Jag har företrätt Arbrå ÖVVO-förening i Boda ÄSO:s styrgrupp och vi avslutade vår verksamhet
med ett styrgruppsmöte häromdagen. Vi fick då en sammanställning av den senaste säsongen. Målet
för Boda ÄSO var 267 älgar. Avskjutningen blev 186 älgar vilket är 70 % av målet. Kalvprocenten
stannade vid 38 %. Även älgobsen visade på en vikande älgstam. Antalet obs/mantimme har legat
relativt konstant från 2014 – 2018 kring 0,055, men minskade kraftigt 2019 till 0,035. Observation
av antal kalv/vuxet djur minskade från 0,72 år 2018 till 0,53 år 2019. Vad som är glädjande, och
som vi kan vara stolta över, är att vi har uppnått det av riksdagen satta målen för årsskador. Gränsen
för vad som kan tolereras går vid 5 % och för vår del visade ÄBIN 4 % medan det för hela Öster-

Ljusnan låg på 7 %. För andelen oskadade stammar kan det tolereras 85 % och där var resultatet för
Boda 84 %, alltså har vi nästan nått det målet också. Resultatet för hela Öster-Ljusnan var 79 %.
Dessa siffror visar att vi klarat vårt uppdrag.
Framtida älgavskjutning
När Öster-Ljusnans älgförvaltningsplan redovisas så kommer vi att se att avskjutningen kommer att
minska. Öster-Ljusnan har haft ett samråd där det pratades om att gå från en avskjutning på 609 till
450 älgar för hela området. Det skulle betyda en minskad avskjutning/1 000 ha från 3,3 till ca 2,5.
Det skulle innebära en avskjutning som motsvarar ungefär årets avskjutning för vår del. Nu pratar
vi om hela Öster-Ljusnan och vi ska invänta deras slutliga plan som kommer att vara det som styr
licenstilldelningen och även resultatet från ÄBIN, innan vi tar ställning på stämman i augusti.
Småviltjakten
För småviltjaktens del, som kommer att börja innan nästa stämma, går det bra, lika tidigare, att lösa
kort via vår hemsida, enligt de listor som senare kommer att läggas in där. Det går även bra att
kontakta våra småviltkortförsäljare, som är samma som tidigare år.
Vi vill vara tydliga och påminna de som löser gästkort att här måste anges både värdens namn och
jaktnummer, samt gästens namn. Se instruktionerna för hur man löser Gästdagkort.
Sammanfattning
Avslutningsvis vill jag bara repetera det jag började med dvs. de beslut som togs på ordinarie
stämman 2019 gäller fram till nästa stämma i augusti.
Se till att sköta er hälsa och var noga med att följa de råd som Folkhälsomyndigheten ger så att vi
tillsammans får ett gott jaktår 2020/21.
För styrelsen
Tor Jonsson, ordförande

