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:.
Genjäms VVO besråruu.u.il l0 rnedlemmarr varav 85 är:lastighetsägare samt har en areal av 4137 ha.

Ornrådet ingår i Fryken-Rottnen älgskötselornråde med en areal pä 19574 ha. Styrelsen består av en representant från

varje ingående VVO/ÄO. Årets avskjutningsplan låg på 3,0 älgar/ 1000 ha.

Årsmöte ttirÄsOgenomfordesimajdär.p1ane.1Br,.20,t7-.18'1,as1s.tåtl.ces'ti:1.t,3r0älgar/1000ha.
Samarbete skall också kunna bedrivas ang, rovdjurrsjakt ' " " I : .

Spillningsinventering genornfördes inte i år.

Älgavskjutningen konstant. (Gettjärn 2,911000 tra, ÄSO 2,8/1000 ha)

Av planen på l3 (13) sköts l2st (12) Vuxna 6 st (6st) dessLrtom 6 l<alvar'(6 st). Det motsvarar en avskjLrtning på 2,9

älgar/1000 ha(2,911000 ha). Kalv 50% (50%)
Älgobsen minskade kraftigt sen föregående år, Jämt ltirdelat över området, obs av kronltjortar är giorda.

Någon jakt på rovdjur (varg och lo) bedrevs inte inorn vårt orrråde.. Lodjurspår/obs minskar vilket verkar resulterat i

ökande rådjurstam. Spår efter järv har setts vid Pommern.

En trafikolycka rned älg (Ko) inträffade vid Södra Viken veckan efter ord. älglaktsvecka, En grann råbock fästnade i

"skyddsnät" vid Klättevi fbtbollsplan och flck avlivas. lrrgen trafrkolycl<a med rådjLrr har arrnrälts..

Ett 50-tal saltstenar har placerats ut salxt några ensilagebalar som lags ut.

Johan och Anton Svahn tillhör Sverigeeliten i skeet oclr har fiarngångsrikt tävlat både nationellt och internationellt.

Ärets interna länsälgskytte vanns av And5eäs Jonsson,s-orn aven fiCk rned sig en silverrnedalj fiårn KM i älg.

Beträlfande avskjutning av vilt uncler säsöngen liar styrelsen uppskattat antalet till l5 rådjur, l0 harar,

I 5 rävar, 5 tj äder, I 5 grävlingar, 3 bävrar, 4 mårdar, I 0 m inl<ar samt ett 50-tal krål(or, skator o kaj or.

Älgar sköts l2 st.lCetdärn l0 st) 1Bräcka 2 st.)

Styrelsen tackar för l-orlroendet och det goda samarbetet som varit rådar.rde under året

För Cettjärns VVO.
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