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Verksamhetsberättelse för Trögds Älg & Kronskötselområden verksamhetsåret 
2021/2022 
 

 
 
Styrelsen för Trögds Älg- och kronskötselområde avger härmed sin 
verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2021/2022  
 
Älg- och kronskötselområdet består två delar på resp sida av E18 med gemensam 
styrelse, mm; Trögd Norra på 8518 ha och Trögd Södra på 25099 efter senaste 
uppmätningen. Inga förändingar under året 
 
Styrelsen har genomfört 2 protokollförda styrelsemöten samt 2 protokollförda 
jaktledarmöten.  
Under året har följande viktigare aktiviteter genomförts: 
- Brunsträkning på kron genomfördes 19/9. 33 jaktlag rapporterade totalt 68 obs, 

med 36% hjort av vuxna och 56% kalvkvot.  
- Viltobs på älg och kron har lämnats av 48 jaktlag av 77 st med 3889 tim 
- All rapportering och avrop sker i Wehunt/Viltrapport. Rapporteringen har 

huvudsakligen fungerat utmärkt 
 
Älgstammen har minskat för mycket under senaste åren, särskilt söder om E18, och 
styrelsen i samråd med jaktledarmötet att jaga enligt skötselplanen i Norra området 
men att flytta fram jakten på de 9 tilldelade kalvarna till efter jaktledarmöte 2 när 
viltobsen var klar. På grund av det svaga obs-resultatet beslöt mötet att inte skjuta 
några kalvar annat än underviktiga. Både markägare och jaktarrendatorer var 
överens om detta. Målsättningen är att nå tillbaka till en vinterstam på 3,5 älgar per 
1000 ha.  
Höstens älgobs genomfördes trots detta i relativt god ordning; Utfallet blev 0,050 
obs/tim mot 0,068 obs/tim året innan, och antalet rapporterade timmar 3889 (4108), 
vilket var OK med hänsyn till att många ej jagat älg och ej har kronvilt på marken ! 
Kalvkvoten var oförändrat svag på 0.59 (0.59) vilket är under målsättningen.  
Tjurandelen var låg 0,29 (0,41) vilket är inom målsättningen men kan vara 
tillfälligheter. Många obs av fina tjurar från jaktledarna. 
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Avskjutningen i Norra var 6 djur mot 10 i den nya skötselplanen (10), varav 2 tjurar 
och 1 hondjur, av 5 tilldelade vuxna, samt 3 kalvar. 50 % kalv (67%). Det blev 0 st i 
Södra mot 9 kalvar i skötselplanen (9). 3 kalvar är för få för att mäta viktförändring. 
1 trafikdödade älgar och 3 övriga har rapporterats (2 trafik och 5 övriga) 
 
Avskjutning hela området 0,18 djur/ tusen/ha, fälld vuxen älg blir 1st per 11205ha. 
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Kronviltstammen fortsätter att öka svagt i hela området, men verkar stabiliseras. 
Stammen bedöms vara ca 300 djur inför jakten. Betesskador på skog och grödor har 
rapporterats på flera platser, men inte i större omfattning.  
Genomförd kronobs under älgjaktsperioden visar på 0,079 obs/tim (0,087). 36% hjort 
av vuxna (50%) samt en kalvkvot på 32% (50%). 16 jaktlag hade kron i ViltObsen 
(19). Detta visar på en stor variation och man behöver flera års serier för att se 
trender. Det är dock en statistiskt påvisbar ökning. Kalvkvoten, sammanvägt med 
den från brunstobsen, på nästan 50% visar på en stam med god tillväxt. 
 
49 kron, varav 13 hjortar, 15 hindar och 21 kalvar har fällts vilket är något under förra 
året och under skötselplanerna på 73 djur. Detta trots en intensiv och väl genomförd 
jakt. 1 kalv är fälld under skyddsjaktsperioden. Av kronviltet fälldes bara 8 norr om 
E18 och 41 söder om E18 där avskjutningen fortsatt ökar. 2 st kapitala hjortar fälldes 
i Södra området. (16 hjortar, 18 hindar och 18 kalvar skjutna 2020).  
 
Medelåldern och antalet större hjortar bör öka samtidigt som stammen inte får tillåtas 
att växa ytterligare där full etablering finns. 
1 trafikskadade kron och 2 övriga döda har rapporterats (2 trafik och 2 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. Det finns även en positiv samsyn mellan markägare och 
jaktarrendatorer. 
 
 
För Trögd Norra & Trögd Södra Älg- och Kronskötselområden 
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