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Verksamhetsberättelse för Trögds Älg & Kronskötselområde verksamhetsåret 
2017/18 
 

 
 
 
 
 
Styrelsen för Trögds Älg- och kronskötselområde avger härmed sin 
verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2017/18.  
 
Styrelsen har genomfört 4 protokollförda styrelsemöten samt två protokollförda 
jaktledarmöten . 
 
Älg- och kronskötselområdets areal var vid jaktårets slut; 31.893 ha. Inga 
arealförändringar 
 
Under året har följande viktigare aktiviteter genomförts: 
-    Brunsträkning på kron genomfördes 17/9. 26 jaktlag rapporterade totalt 73 obs, 
med 30% hjort av vuxna och 66% kalvkvot 
- Viltobs på älg och kron har lämnats av 56 jaktlag med 4300 tim, vilket är godkänt 
- All rappportering och avrop sker i ViltH. Det är fortfarande barnsjukdomar i 

systemet som rapporteringen till Viltdata, men det fungerar i stort sett  hyggligt 
 
Älgstammen var redan från jaktens början talrikare än under de senaste åren och 
med en större andel kalv. Höstens älgobs var 0,075 obs/tim mot 0,068 obs/tim året 
innan, och antalet rapporterade timmar 4320, vilket är väsentligt högre än i fjol. 
Kalvkvoten steg till 0.75 (0.55) Tjurandelen var 0,45 (0,40) vilket är bra, och ett antal 
stora tjurar har rapporterats, varav en 12 taggare fälldes under jakten. Intrycket är en 
svagt ökande älgstam med bra kvalitet efter ett antal år med minskande stam. 
Styrelsen beslöt att öka kalvpotten med 5 st vid det andra jaktledarmötet. 
Det observerades enbart en älgtjur med håravfall under jakten och problemet verkar 
inte öka.  
 
Avskjutning var 52 djur mot 40 året innan, varav 11 tjurar, 11 hondjur, av 22 tilldelade 
vuxna, samt 30 kalvar. 58 % kalv, vilket är bra (55%). Medelvikten på skjutna kalvar 
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var låg på 55 kg (61kg).  Kalvavskjutningen har bedrivits som avropsjakt, vilket 
fungerat mycket bra.  
1 trafikdödade älgar och 3 övriga har rapporterats (3 trafik och 1 övriga) 
 
Avskjutning hela området 1,63 djur/ tusen/ha, fälld vuxen älg blir 1st per 1450ha. 
 

 
 
Kronviltsammen verkar fortsätta att öka svagt och stammen bedöms vara mellan 
150-200 djur inför jakten. Allvarligare betesskador har rapporterats på flera platser.  
Genomförd kronobs visar på 0,071 obs/tim (0,024). 41% hjort av vuxna (40) samt en 
kalvkvot på 39% (55%). 15 jaktlag hade kron i ViltObsen (10). 
34 kron, varav 8 hjortar, 12 hindar och 14 kalvar har fällts vilket är nästan tilldelad 
plan. Av dessa fälldes 10 norr om E18 och 24 söder om E18. Inga kapitala hjortar 
fälldes. (6 hjortar, 13 hindar och 15 kalvar skjutna 2016).  
Medelåldern och antalet större hjortar bör öka samtidigt som stammen inte får tillåtas 
att växa ytterligare där full etablering finns. 
3 trafikskadade kron och 4 övriga döda har rapporterats (3 trafik och 1 övrig). 
 
  
Styrelsen ger en eloge till samtliga jaktlag/jaktledare för genomförandet av årets jakt ! 
Jakten visar på ett fortsatt ansvarstagande, med bra samarbete, och en öppen och 
ärlig dialog mellan jaktlagen. 
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