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Gettjänrs VVO består av ca. 110 medlemmar, varav 85 är fastighetsägare samt lrar en areal av 4131 ha.

Ornrådet har varit representerat vid Sunne jaktvårdkrets möten. likaså rnöten med angränsande

viltvårdsornråden. Det sistnärnnda i huvudsak för att få gemensalnnla avskjutuingsbestämtnelser under

älgjakten. samordnad rovdjursjakt samt inte minst diskussioner ang. älgskötselornråde.

Älgavskjutningen ökade. (Gettjärn 6,5/1000 ha, Samarbetsomr 5,3/1000 ha, Kretsen 5,05i 1000 ha)

Av licensen pä 33 (29) sköts 27st (21 ) Vuxna 1 5 st ( 14st) dessutom 12 kalvar (7 st). Det motsvarar en

avskjutnirrg pä6,5 älgar/1000 ha (5,1/1000 ha) vilket är 6 st fler än föregående år. Kalv 44% (33%)

Fler observationer enligt "älgobsen" sen föregående år, och över medel på de senaste 10 åren.

Stor andel ensarrlrra hondjur, glädjande är att obs av större tjurar blir allt vanligare.

Vargjakten avly'stes på större delen av vårat område pga. "Genetisk värdefull varg" Observationer av varg har

gjorts vid ett flertaltillfiillen inom VVO, bla. en grupp på minst 4 st. Rovdjursinv gjordes i länet veckan innan

lodjursjakten, den visade på 5 lodjur inom vårat omr.därav en konst. farniljegrupp men lagom tilljakten var de

borla I'ör att återkornrna dagen efter det blev fullskjutet, endast 7 lodjur var lovliga i Värmland. Rivna rådjur har

h ittats.

lJn trafikolycka med älg har inträffat, såldes vidare inorn VVO. Ett par olyckor med rådjur har inträffat.

Ett 5O-tal saltstenar har placerats ut. stödutfodring till rådjur gjordes under vintern pga. snödjup.

I vuxet djur har tilldelats de rnarkägare som inte deltagit i älgiakten, eller arrenderat ut sin mark.

F{ernsidan för VVO är i verksamhet, vi försöker hålla den så aktuell sorn möjligt.

Beträffande avskjutning av vilt under säsongen har styrelsen uppskattat antalet till 1 0 rådjur', 1 0 harar.

I 5 rävar. 7 tjäder, I 3 grävlingar. 8 bävrar. 4 mårdar, i 0 minkar samt ett 50-tal kråkor, skator o kajor.

Älgar sköts 27 st. (Gettjärn 23 st) (Bräcka 4 st.)

Styrelsen tackar for förtroendet och det goda samarbetet som varit rådande under året.

För Gettjärns VVO.
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Get$ärns WO
Period: 201 0-01 -01 - 2A10-12-31

Vid årets början
2010-01-01

1

-261,30
32143,45

31882,15

Vid årets början
2010-01-01

31 882,15

31882,15

Förändring
2010-01-01

-2010-12-31

1 032,50
6 585,00

7 617,50

Förändring
2010-01-01

- 2010-12-31

7 617,50

7 617,50

Preliminär rapport

Vid årets slut
2010-12-31

771,20
38 728,45

39 499,65

Vid årets slut
2010-12-31

39 499,65

39 499,65

31 882,15
7 617,50

39 499,65

Tillgångar

Kassa
Bankkonto

Summa tillqånqar

Skulder och eget kapital

Eget kapital

Summa skulder och eqet kaPital

Analys av eget kapital 2U442-31

Eget kapitalvid årets början
Arets vinst
Ditt egna kapital i firman den 2010-12-31
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Gettjärns WO
Pöriod: 2010-01-01 - 2010-12-31

lnkomster

- Momsfriforsäljning

qgnrna in\omstgr:

Utgifter

- Övriga utgifter
- Gåvor
- Kaffe och bröd
- Annonser
- Viltvård
- Kostnader skytte

9!mng ,lglftgt'.

Vinst

Preliminär rapport

Resultat

30 440,00

30 440,00

11 700,50
934,00

4144,04
1 513,00
1 808,00
2723,00

22 822,50

7 617,50

2011-07-08 10.25



REVISIONSBERATTELSE
GETTJÄRNS WO

Vi har granskat ft)reningens råikenskaperroch forvaltning för jaktåret 201012011.

Granskningen har uftirts enligt god revisionssed.

Vi tillstyrker
- att verifftationer bokfijrts enligt god redovisningssed-

- att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet for riikenskapsåret.

Gottjärn 20ll-07-13
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